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 های روزانه یادداشت

 ندرجاتفهرست م
 

 35 .............................................................................................................................. مقدمه

*   *    * 

 بخش اول، خاطراتی از دوران جوانی

 11 ............................................................................................. ، یادداشت وقایع11/6/1313

 14 ..............................................................................  ، ورود به بانک ملي ایران16/3/1313

 14 .............................................  ، مسافرت به تبریز براي ارزیابي کارخانه قزویني11/5/1313

 13 .......................................................... نوشتن یادداشت وقایع ، مدتي فراموشي11/6/1341ِ
 11 ...................................................................... به ایران اروپا کردن جنگ رخنه، 3/6/1341
 15 .............................................................................ارتشاعزام قوا و تدارکات ، 1/6/1341
 11 ....................................... ، حکومت ذکاءالملک و دستور خودداري از مقاومت6/6/1341
 11 ................................... ها، حکومت نظامي ، خالي شدن سربازخانه، خبر فرار شاه1/6/1341
 51 ........ ، انزجار مردم نسبت به شاهاز فراریان ، تقبيح دولتشت نظم و آرامش، برگ3/6/1341

 54 ...................................................................................... ، مقاومت لشگر تبریز14/6/1341
 53 .............................................. در روزهاي بحراني شهریور و دولت ، وضع شاه13/6/1341
 51 .......................................................................... ، مقاومت لشگرهاي سرحدي16/6/1341
 55 ................................................................. ، تبليغات و مداخالت رادیوي لندن46/6/1341
 56 ........................................ و آمدن محمدرضا پهلوي پهلوي ، استعفاي رضاشاه46/6/1341
 56 ........................................................... (46/6/1341) ا از ایرانه ، خروج آلمان41/6/1341
 51 ........................ (46/6/1341) و وعده وعيدهاي او محمدرضا پهلوي ، سلطنت41/6/1341
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 51 ............................................................................................... ، ایمان بيوه زن13/1/1341
 51 .................................................................................. با اکراد و اشرار ، جنگ13/1/1341
 53 ...................................... در تهران بري و چپاول و تطاول سربازان روس ، جيب11/1/1341
 61 .............................................................. ؟ردن ملت، ميل به صالح یا خواب ک13/1/1341
 61 ........................................................... رسان است ساز و روزي ، خداوند وسيله13/1/1341
 63 ....................................................... نفر ليسانسيه و دیپلمه 53، علت دستگيري 41/1/1341
 61 .............................................................................، شورش مختصر اهالي بابل41/1/1341
 61 ......................................... ، مسافرت به شمال براي سرکشي به تأسيسات بانک41/1/1341
 61 ............................................. هي خارج ن به ادارهي ساختما ، انتقال رئيس اداره31/1/1341

 65 ..................................................................................... و قرآن ، توجه به نماز3/11/1341
 66 ................................................................................... ي اداري ، سوءاستفاده13/11/1341
 66 ...................................................................................... ي محصلين ، روحيه44/11/1341

*   *    * 

 61 ......................................................................................، باز مدتي فراموشي11/11/1344
 61 ............................................................................................................... قضایاي مملکت

 61 ........................................................................................... [دانشگاه ]تهران دانشکده فني
 61 .......................................................................................................................... مهندسين

 63 ..............................................................................................................بانک ]ملي ایران[
 63 ................................................................................................ «مطهرات در اسالم»کتاب 

*   *    * 

 ها ی این یادداشت مدت متارکهبعضی وقایع شخصی در خالصه و اشاره به

 11 ............................................................ کشي آب تهران ، متارکه سازمان لوله11/11/1334

*    *   * 

 سفر حجهای  یادداشت بخش دوم، 
 15 ................................................................... هتل قصر الکَنْدَره ،5/3/1333 نامه اول از جده

 13 .............................................................. رسول اهلل در مسجد، 3/3/1333نامه دوم از مدینه 
 13 ................ 11/3/1333 تمتع ي حج تا مکه و فریضه، 11/3/1333 حرکت از مدینهنامه سوم 

*   *    * 
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 از زندان بخش سوم، صحبتی با خانواده

 111 ............................................................................... دیگر ، خبر تولد یک پسر1/1/1314
 113 ................................................. هقلع ، اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در قزل13/1/1314
 111 ..................................... ، بازپرسي در دادرسي ارتش، اعتصاب غذاي همگي41/1/1314
 111 ........ ها شکسته شد گرفته شد، تسهيالتي فراهم گردید، و اعتصاب هایي ، قول44/1/1314

 113 ................................................................. آقاي کاظمي راهمراه با اثاث و لوازمش بردند
 113 ..................را خوب تحمل کرد و بعد این اشعار را انشاء کرد اعتصاب غذا کشاورز صدر

 115 ................ ت را گرفتنداو از ما هم مالقسال زنداني را بردند  13، یک سروان 43/1/1314
 111 ........................................ آید! از من متوقف شده، بوي آزادي مي ، بازپرسي41/1/1314

 111 ............. ها را بهانه کرد و زیرقول خود زد اي قلعه اعتصاب مجدد قزل ،، دستگاه1/4/1314
 141 .................. ، امروز پکرم، پکر از بابت شما و خودم که محروم از دیدنتان شدم4/4/1314
 144 .................................. ارزید تر  کرده، ولي مي وضع ما را مشکل ، اعتصاب غذا6/4/1314

 143 ......................................................... است باغمان خيلي قشنگ است اما حيف که زندان
 143 ........................... کند ، دو سه شب است یک حالت پکري بر ما حکومت مي11/4/1314

 145 ............................................ ها توسط انگليسي ميرزا و عيسي داستان توقيف سليمان ميرزا
 141 .......................... آزاد شد و برخالف انتظار خاکپور ،، صدمين روز این زندان11/4/1314
 131 ................... جماعت عيدقربان، خطبه حضرت امير و مختصر سخنراني ، نماز 13/4/1314
 131 ............................................................... ن دریایيوغلي و اسباا، داستان کور41/4/1314

 136 ........................................................................................... وغليارفتن کور به اسالمبول
 111 ....................................... آزاد شدند تازه آوردند و هفت دانشجو هشت نفرِ، 41/4/1314
 114 ............... ، واي به حال ما اگر دنياي فریبنده، کمال مطلوب و آرزویمان باشد43/4/1314
 111 .......... موقت را آزاد کردند نفر از زندان 6ه و قلع نفر از قزل 1نفر از اینجا،  4، 45/4/1314

 115 ........................................................................................... شرح مارگزیدگي دکتر آذر
 116 ............... و کني را آوردند ه بردند و طالقانيقلع را به قزل ، صدیقي و سنجابي43/4/1314
 111 ............................... ها را مالقات کردم آزاد شدند و خيلي  دانشجو 3، امروز 31/4/1314

 113 ..................................................................................... هاي اسرارآميز در طبيعت ساعت
 151 ......................................... کنيم نفر زندگي مي 14متري،  6×  1اق ت، در یک ا3/3/1314
 155 ..... اند ضت را گرفتهنه و ده نفر دیگر از جوانان ، مهندس سحابي، رحيم عطایي1/3/1314
 156 ...................................... فروشان شرافتمندانه و شادانه، باالخره آزاد شد ، چيني1/3/1314

 151 ................ کتاب برگزیده سال شده« مرجعيت و روحانيت»ان خبري داشت که کتاب هکي
 151 .................................... هاي اسرارآميز طبيعت ، مثال مشخصي راجع به ساعت11/3/1314
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 153 .............................................................................................. به ترکمن سفر کور اوغلي
 165 ................. خواني داشتيم محرم، مجلس سخنراني و تذکر و زیارت هاي ، شب11/3/1314

 166 ........................... نباید بگذارید دو سه ماه تابستان به بيکاري و بيهودگي بگذردفرزندانم، 
 161 .................................هاي زیادي عزا برپاست ها و خانواده ، حتماً االن در خانه15/3/1314
 161 ................. ل و ارتباط خوبي استادزبان و وسيله تب ، غذاي منزل یک زبان بي16/3/1314
 111 ....................................................... يام کنندگان استق،  خدا یار مظلومان و 11/3/1314
 113 ...................... را تمام کردم «راهنماي جلد دوم آموزش قرآن»، دیروز کتاب 41/1/1314

 113 ........................................................................رپو داستان کشته شدن عبداهلل خان ضرغام
 116 .......................................... به کمپوت پختن پرداختيم امروز با دکتر سحابي، 43/1/1314

 111 ........ کردند هم همين کار را مي رها درست شود، پيغمبر و ائمهختم و نذر کااگر بنا بود با 
 113 ................ اند  محکوم شده ولي ،اند و نه ملي اي ها چند نفر نه توده بندي ، از هم31/1/1314

 111 ...........بل تحسين استاو سرعت و سهولت او در کارها ق ، همت و هنر حسيبي1/5/1314
 113 .................................................. ها اضافه شد نفر به نمازخوان 5نفر به حياط ما و  5دیروز 

 111 ....................................................... آقا محمدخان و داستان گوشي که نبرید، 5/5/1314
 111 ...................................................... قانو داستان بيع شرط با ابوالحسن  ده حيات داوودي

 111 ............................................... ، احمدشاه و چگونگي روي کار آمدن رضاشاه1/5/1314
 131 .................................................................. و فراش باشي ، داستان نصيرالملک1/5/1314

 131 .............................................................................................. رانده شده از عراق ایرانيان
 131 .................................................................. ت جنوبداستان شکرهاي موجود در گمرکا

 131 ................................................ ، ما را به عشرت آباد بردند تا وکيل تعيين کنيم3/5/1314
 131 ...................................... را از اینجا منتقل کردند ها و حيات داوودي ، فارسي41/6/1314
 131 ................................................ انتها نثار محمد رسول خدا ، درود فراوان و بي31/6/1314

 133 ................................................................................................ لبک ني براي محمد نویدِ
 133 ............................ لغو شد نه دادگاه تجدیدنظر آقا رضا شکوريرحما بي رأي، 1/1/1314

 414 .................................................................................... تریاک و مأموران ژاندارم  قاچاق
 415 ................................................................................. قاچاقچي و اسبش داستان عمودایي
 415 .............................................................................................. با مأموران ماجراي سادات

 411 ................................روفسور شمسو طبابت پ ، آب آوردن چشمان مادر ساقي6/1/1314
 411 ................... اند مرحوم شده« خانم خوب»معلوم شد،  ين سئوال از عبدلول، در ا3/1/1314

 411 .............................. ایم اسباب کشي کرده 1به بند  1، دو روز است  که از بند 13/1/1314
 411 ......................................................................... کي بود؟ مخترع لوئي بریلِ، 13/1/1314
 414 ........................................................... قصر زندان 1ه به بند قلع ، انتقال از قزل11/1/1314
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 411 ................................... حياط همان است ولي آن شور و نشاط و انس پارسال وجود ندارد
 415 ................................................................................ هاي خوشمزه از زبان طاهري داستان

 411 ......................... ما خرداديِ 15زنداني  هم آقاي نعمتي ي ساله دهي دختر  ، نامه41/3/1314
 411 ........................................................... ، خوابي که آقاي محکم براي من دید45/3/1314
 413 ....... ، بعد از رأي محکوميت دادگاه من از بابت خودم نگرام و پشيمان نيستم11/11/1314
 441 ....................................... ، دنياي بعد از محکوميت با دیروز خيلي فرق دارد11/11/1314
 445 .......................گردم نگرانم و عقب توجيه و تعبير مي ،از شما نرسيد، خبري 41/11/1314

 446 ......................... ي مهرماه، برایمان حليم خانگي فرستاد  ، آزاد شدهامروز مهندس صباغيان
 446 .......... اش مژده و موجب شکر شد ، چه خبر سالمتي خودهاتان و چه ... همه41/11/1314

 441 ............................................... اش سادگي هایي از ، افسر نگهبان جدید و نمونه6/1/1313
 441 ............... کند ها آشنا مي آدم را به اوضاع و افکار هندي« زندگي من»، کتاب 45/1/1313

 443 .............. خواهم از خدا عمر و سالمتي و اخالق و اصالح و دیانت و موفقيت شماها را مي
 433 ...... م که چرا نشد دخترم را بدرقه و همراهي کنمرَکَ، از دیروز تا به حال باز پ41/4/1313َ

 های زندان رم، یادداشتبخش چها

 431 ................وزیر ، یادداشتي از سومين زندان، مالقات با دکتر علي اميني نخست13/6/1311

 بسمه تبارک و تعالی
 چهارمین زندان

 22/2/1332تا  3/11/1331از 

 415 ............................................................. ها و اولين سري بازجویي ، دستگيري3/11/1311
 411 ...................... هاي قبل بهتر است ، و از محل زندانقصر دانزن 1، محل ما بند 1/11/1311
 411 ............................................. شب و دیشب به بعد رسيدند ، کساني که از نيمه5/11/1311

 411 ................................ است ي حمام دادند، امشب شب اول ماه رمضان ، اجازه 6/11/1311
 413 ......................................................................... برگزار شد ، دیروز رفراندوم1/11/1311
 451 ................................................. زنند ، زندانيان را براي عکس گرفتن صدا مي3/11/1311

 451 ................................................ ، اولين روزي است که زنداني تازه نياوردند11/11/1311
 451 .............................. آید برداري بدون آویختن طوق نمره به عمل مي ، عکس11/11/1311
 451 .............................. ساعت بازجویي شد 1ها، از من  ، برخالف معمول جمعه14/11/1311
 451 ....................................... ساعت طول کشيد 3تا  ، بازجویي از دکتر سحابي13/11/1311
 454 ........................به ریاست اداره کل زندان ي زندانيان از وضع بد زندان ، نامه11/11/1311
 453 .................... کتابي و ممانعت از ورود کتاب هاي علمي،  بي ، تشکيل کالس15/11/1311
 451 ............................................ ا و مزخرفات افسر کشيکه بازرسي از زندان، 16/11/1311
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 455 ............... و دکتر صدیقي ،  بازجویي از دکتر آذر، پانزدهمين روز بازداشت11/11/1311
 456 .............. هاي درسي آزاد شد ولي ممنوعيت مالقات ادامه دارد ، وجود کتاب11/11/131
 456 . کند ملي را دادگاه تعيين مي ي يف زندانيان جبههآمریکایي: تکلمخبر به ، شاه13/11/1311
 451 ................................................ ساعت بازجویي شد 4 ، آقاي کشاورز صدر41/11/1311
 451 ........................................... و دکتر آذر ، حسيبي، بازجویي مجدد از صالح 41/11/1311
 451 ..... زاده و مهندس زیرک ویي از دکتر سنجابيبازج ،، بيستمين روز بازداشت44/11/1311
 453 ................................. ، در خوراک گشایش و تسهيالت متدرجاً فراهم شده43/11/1311
 453 ......... شوند نفر حاضر مي 41تا  ، ظهرها نمازجماعت داریم، در افطار و سحر41/11/1311
 461 ......ویل لباس و خوراکي تح ، روز ضربت خوردن حضرت امير)ع( و ادامه45/11/1311
 461 ..................................... از زندان و مذاکره با زندانيان ،  بازدید رئيس زندان46/11/1311
 461 ........................................................ ،  روز قتل است و روزنامه هم نداشتيم41/11/1311
 461 ...................... آبادي ، بازجویي از کریموگوي جوانان ،  جلسه بحث و گفت41/11/1311
 461 ................................................................................... نه علم، استعفاي کابي43/11/1311
 461 ..........................................س و دکتر بختيار براي بازجویيشنا ، احضار حق31/11/1311

 464 ............... «برگشت به قانون اساسي»بست بيرون آمد؟  شود از بن ، چه طور مي1/14/1311
 463 ..................... ترها ، بازجویي از دانشجویان و کوچکامين روز بازداشت ، سي4/14/1311
 463 .......................................................، امروز تعطيل بود، حتي حمام هم ندادند3/14/1311
 463 ...................................................................................... ها ي بازجویي ، ادامه1/14/1311
 463 ........................................................... اند ها، هنوز حمام نداده ، قطع بازجویي5/14/1311
 461 .............. اند، امروز عيد است بعدازظهر گفتند ماه را دیده 4، بازجویي نيست، 6/14/1311
 461 .. شرمي بود بيگویي و  کامل دروغ ي مونهن مشاور،، در مصاحبه، تفضلي وزیر 1/14/1311
 466 ....................... اقتصادي مجلس سنا در اجتماع کنگره ساعته شاه 5/1، بيانات 1/14/1311
 461 .......................................... جمعي ها دنبال شد، ا ولين آزادي دسته ، بازجویي3/14/1311

 461 .......... اش به سر خاک او بردند ساله 11دختر  فوتآبادي را به خاطر  ، کریم11/14/1311
 461 ............. آبادي و براي برادر دکتر آذر ي دختر کریمبرا ، برپایي مجلس ختم11/14/1311
 411 ..... ، تهيه آگهي تسليت براي درج در روزنامه کيهان، چهلمين روز بازداشت14/14/1311
 411 ......... و تعهدنامه سازي براي گرفتن تنفرنامه ه، بازجویي از دانشجویان، صحن13/14/1311
 414 ............................................ ، فرمول خفيف سازمان امنيت براي تعهدگيري11/14/1311
 413 ...................... سازي براي گرفتن تعهدنامه ي بازجویي و باز هم صحنه ، ادامه15/14/1311
 411 ............................. سازي ادامه دارد و صحنه ، مالقات آزاد شده، و بازجویي16/14/1311
 415 . دانشجو31و فروهر مجلس ختم عمویش و دستگيريدر حسيبي مهندس ، شرکت11/14/1311
 416 جوانان اعتراض ،ل استعفايننگين تحم ي تکرارصحنه دیشب، سخت ، سرماي11/14/1311



 
 

 

 
 

 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست مطالب 

 

 411 .............. ادي پانزدهمين آزاد شده بدون دادن تنفرنامهبازجویي، آز ي ، ادامه13/14/1311
 411 ...................................را آوردند ، بازجویي نبود، زنداني جدید علي اردالن41/14/1311
 413 ........ اسامي زندانيان ،مؤثر نيفتاد پدر زن براي نوشتن تنفرنامهو زاري   گریه، 41/14/1311
 411 ...................... بازجویي نبود، وضع غذا بهتر شده ،جاهمين روز بازداشت، پن44/14/1311
 411 ....................... از خانواده ، دو سه نفر مالقاتي داشتند، از جمله دکتر سحابي43/14/1311
 411 .............. باغچه را بيل زدند ، خوش گذشت و خبري نبود، با نظارت حسيبي41/14/1311
 411 ....... نفر تعهد و تنفر بگيرند، موفق نشدند 6کردند از بازجو خيلي سعي  و، د45/14/1311
 411 ........ ها کالفه است ها و اعتصاب ها باز شده، دستگاه از اعتراض ، سَرِ مالقات46/14/1311
 414 ...........ها صورت گرفت، ناهار همگي مهمان شدیم با خانوادهایي ه ، مالقات41/14/1311
 414 ............................................. رفت و بازخواست شد به بازپرسي دکتر آذر، 41/14/1311
 413 ........... آزاد شدند هایي صورت گرفت، سه نفر بدون دادن تنفرنامه مالقات، 43/14/1311

 411 ....................  ، سخنراني آقاي صالحتحویل سال نو،  دعا توسط دکتر سحابي، 1/1/1314
 411 ................................... دید و بازدیدهاي خانوادگي و... ، تعطيالت عيد و 6/1/1314تا   4
 415 ............................................. ، بازجویي نبود، از دیروز بازارها بسته و...  11/1/1314تا  1

 416 ................ بردند، بازارها بسته است ارتشسي را به دادر ، صبح زود دکتر آذر14/1/1314
 416 ....... د و آش رشته از منزل دکتر آذر، سيزده به در بو، هفتادمين روز بازداشت13/1/1314
 411 ....... و دکتر فاطمي راجع به حزب توده ارتشدر دادرسي  از صالح ، بازپرسي11/1/1314
 411 .......... ضياءالدین حاجي سيدجوادي بودم حاجي وارگ ختم مرح، در مسجد15/1/1314
 411 ................. ارگ اعالميه مفصل بخش شده و...   ، روز مالقات بود، در مسجد16/1/1314
 411 .....راجع به مندرجات نشریات نهضت ارتشدر دادرسي  ، سئوال از دکتر آذر11/1/1314
 411 .................................، اعالم اعتصاب غذاملي به رهبران جبهه ي جوانان ، نامه13/1/1314
 413 .............................................. (، )مهدي بازرگاناز من ، اولين جلسه بازپرسي41/1/1314

 431 ........................................................................................ دادرسي ارتش به ي جوانان نامه
 431 ................. قصر ه و در زندانقلع در قزل از من، اعتصاب غذا ، دومين بازپرسي41/1/1314
 434 ................. قصر شکست ه وقلع در قزل ، با قول و قرار و تعهداتي اعتصاب غذا44/1/1314
 431 . ، اعتصاب غذاي دانشجویان در دفتر رئيس دانشگاه، هشتادمين روز بازداشت43/1/1314
 431 ........................................ را به دادرسي بردند و دکتر سنجابي ، دکتر سحابي41/1/1314

 435 ....................................... آیند از پس دانشجویان برنمي اند که : اقرار کرده کيهان انگليسي
 435 طالقاني بازپرسي از آقاياولين جلسه و سحابياز دکتر ، دومين جلسه بازپرسي45/1/1314
 435  فردهاد و...راهرو مقابل دفتر دکتردانشجویان در  غذاي اعتصاب تحصن و ي ادامه، 46/1/1314
 436 ... آزاد کردند ع شد و چند نفر را بدون تنفرنامهشرو عصر شکستي در زندان، 41/1/1314
 436 .......................................................... ، امروز برخالف انتظار کسي آزاد نشد41/1/1314
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 431 ................................ نددآزاد شنفر 6ه قلع از قزل ،بردند بازپرسيبه را  ، صالح43/1/1314
 431 ...... ، دیروز از قصر کسي آزاد نشدهاند شکستهنرا  اب غذاها اعتص يا قلعه قزل، 31/1/1314
 431 .............. شد ارتشخبري و بالتکليفي موجب تهيه نامه به رئيس دادرسي  ، بي31/1/1314

 311 .................. اي که حاصل شد ، آغاز مذاکرات و نتيجه، تصميم به اعتصاب غذا1/4/1314
 313 ..... آزاد شدند هقلع قزلنفر از  6نفر از قصر و  1، باالخره ، نودمين روز بازداشت4/4/1314
 311 .. را بشکنند و اعتصاب غذاي جوانان بروند زندان سران به: کرد خواهش ، دولت3/4/1314
 311 ..................................................... پور را به دادرسي بردند ار و قلي، دکتر بختي1/4/1314
 311 ............................. نفر آزاد شدند 13+  1نفر،  53از  ،، پس از مذاکرات دیروز5/4/1314
 315 .......................... بردند زاده را عصر آزاد کردند و بختيار را به بازپرسي ، حبيب1/4/1314
 315 ...... صحبت کردهو... آموزان  ي آزادي دانشجویان، د انش ، دکتر بختيار درباره1/4/1314
 316 ....ماز خود رد کرد ار« شيهاح حاشيه بي»بردند، مسئوليت  مرا به بازپرسيصبح ، 3/4/1314

 311 ... خواستندنظر را به دادرسي بردند و نسبت به گزارش ساواک  ، دکتر سحابي11/4/1314
 311 ............ کردرد را اتهامات ي همه دکترسحابي ،بازپرسي ي جلسه آخریندر  ،11/14/1314
 311 ........... آزاد شد اي نبود، یک دانشجو ، خبر عمدهصدمين روز بازداشت ، یک14/4/1314
 313 ................ اند را گرفته خواندیم، مهندس صباغيان اقطارا در قربان عيد  ، نماز11/4/1314
 313 .............ا ضعيف شدهه بردند، آزاد کردن جوان را به بازپرسي ابينج، دکتر س16/4/1314
 311 .............................................. بردند را به بازپرسي و دکتر آذر ر سحابي، دکت11/4/1314
 311 ........ کردم واست بازنشستگيدرخ  از دانشکده« 41/4/1314»، امروز به تاریخ 11/4/1314
 311 ....... و دانشجویان آزاد خواهند شد اند که استادان ها اطمينان داده ، در مالقات13/4/1314
 311 .................................... اي مرخص شوند ولي خبري نشد ، انتظار داشتيم عده 41/4/1314
 311 بردند، بروجردي با وثيقه آزاد شد ه بازپرسينفر دیگر را ب 5 و ، دکتر سنجابي41/4/1314
 314 ...................... يل استط، روز عيد غدیر و تعصدودهمين روز بازداشت ، یک44/4/1314

*   *    * 

 7/5/1332تا  23/2/1332از 
 باشد هیچ یادداشتی در اختیار نمی

 314 ................ گذشته استروز 11ه قلع انتقال به قزل -روز 113، از تاریخ بازداشت 1/5/1314
 314 .................. د بردندآبا و من و چند نفر دیگر را به دادگاه عشرت دکتر سحابي، 3/5/1314

 311 . شوند ميمحاکمه  1314خرداد 15مين شنبه مته اي نبود، یک دهمپيش آمد ع، 11/5/1314
 311 ............................را آزاد کردند و قمي التيمح، اهلل خميني شنيده شد آیات، 11/5/1314
 315 ........ اهلل خميني و دیگران اطالعيه سازمان امنيت به مناسبت آزاد کردن آیت، 14/5/1314
 316 ...........اند براي ما وکيل گرفته ،و حاج سيدجوادي زنجانيبا مشورت آقایان ، 13/5/1314
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 311 ....................... دادگاه بخواهند براي معرفي وکالي مدافع بهما را ایم  خواسته، 11/5/1314
 311 ................ هاي معرفي وکالي خود را امضاء کردیم و من ورقه دکتر سحابي، 15/5/1314
 311 ................. برند انه به آن خانه مي، را از این خو قمي ميني، محالتيآقایان خ، 11/5/1314
 313 ............. دادگاه بردند دفترو من را براي تعيين وکالي مدافع به  دکتر سحابي، 13/5/1314
 313 .................. را آزاد کردند، خفقان و رعب کماکان برقرار است علي اردالن، 41/5/1314
 341 ................... را به سا واک بردند دکتر بختيار را به دادرسي و حيات داوودي، 44/5/1314
 341 .......................................... بردند زمان امنيترا مجدداً به سا حيات داوودي، 43/5/1314
 344 ........................... بردند زمان امنيترا براي سومين روز به سا حيات داوودي، 41/5/1314
 344 .............................................. هاي امروز اخبار زیادي فهميده شد از مالقات، 45/5/1314
 345 ............................................ ادي به عمومي منتقل کردندرا از انفر دو عرب، 46/5/1314
 345 ................................... ها خبر دهيم فردا به مالقات نيایند قرار شد به خانواده، 41/5/1314
 346 ............... نفر را از انفرادي به عمومي آوردند 1مردادشان  41به خاطر جشن ، 41/5/1314
 341 . اند داده «مصدق پيروز است»، «خميني پيروز است»در تظاهرات دیروز شعار ، 43/5/1314
 341 ........... آزاد یا منتقل شدي راميها  خردادي 15از و  آزاد شد ا یکيه از عرب، 31/5/1314
 341 ................... اند داده اعالميه تحریم انتخابات نجفياهلل  آیتاهلل ميالني و  آیت، 31/5/1314

 341 ..............................مرداد تأیيد شد 41 درو شعارهاي مردم یون  ملّيتظاهرات ، 1/6/1314
 343 ............ کرده به انفرادي آوردند یک نفر که اعالميه آقاي ميالني را پخش مي، 4/6/1314
 343 ............................................... از دیروز ابالغ وکالي محاکمه ما شروع شده»، 3/6/1314
 343 ......................... خيلي عصباني است شاه ،از عدم مراجعه مردم براي انتخابات، 1/6/1314

 331 ................................................................................ اهلل ميالني تفتائيه بدون تاریخ آیتاس
 331 ............. کارت الکترال گرفتن براي دریافت حقوق راجع بهکاریکاتور توفيق ، 5/6/1314
 331 .........................  و مرا براي پرونده خواني به دادگاه بردند صبح دکتر سحابي، 6/6/1314
 333 ....... گيرند دارند کارت الکترال مي دولت کارمندان :امروز در روزنامه کيهان، 1/6/1314
 331 .................... اند اجازه ميتينگ انتخاباتي داده ملي دانشجویان جبهه ي به کميته، 1/6/1314
 335 .............................. «شویم تر مي هر روز محتاج» :هاي امروز در مقاله خواندني، 3/6/1314

 335 ......................... تا ظهر خبري نبود ملي شوراي جبههدر مورد آزادي رفقاي ، 11/6/1314
 336 ..................... ملي مردم پایتخت! راجع به کنگره تلگراف خبرگزاري فرانسه، 11/6/1314
 331 . برادري کردم خواني ما را دیر بردند و من در نيم ساعت خالصه براي پرونده، 14/6/1314
 333 ........................................................... کردیم خواني ادگاه پروندهدر دصبح ، 13/6/1314

 333 ....................................................................آذر آزاد شدندصدیقي و دکترو دکتر صالح
 311 ....................... و دکتر بختيار آزاد شدند دکتر سنجابي ي ملي از سران جبهه، 11/6/1314
 311 ....................اند نفر را داستگير کرده 6براي ميتينگ امروز بعدازظهر، حدود ، 15/6/1314
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 311 ................................. دانشجویان راجع به برپایي ميتينگ به الهيار صالح امه دکتر سنجابين
 311 ....................................... ز ميتينگابه دانشجویان و درخواست انصراف  نامه اليهار صالح

 311 ..................................... زاده را آزاد کردند و زیرک ، کشاورز صدرحسيبي، 16/6/1314
 314 ............................................... نفر دیگر امروز آزاد شدند 1 از رهبران جبهه، 11/6/1314
 314 .......................... آزاد شدند و پارسا ، حاجي مانيان، ميرمحمد صادقيفروهر، 11/6/1314
 313 ...........تر عالیي آزاد شدندحسيني و دک شاه ،ملي ، آخرین افراد شوراي جبهه13/6/1314

 313 ................. راجع به انتخابات ، فریور و درخشش، الموتياعالميه مشترک دکتر علي اميني
 316 ................................................................... خواني داشتيم ، در دادگاه پرونده41/6/1314

 311 .................................................انتخابات راجع به اعالميه آقاي سيدمحمد صادق روحاني
 354 ..................... منتقل کردند قصر زندان 1بند را از انفرادي به  ، مهندس سحابي41/6/1314
 354 ............... کردندنرا آزاد  و سالمتيان آزاد شدند ولي صباغيان ، دکتر حجازي44/6/1314
 353 دهند اي براي دادگاه نشان نمي خواني در شرف اتمام است ولي عجله ، پرونده43/6/1314
 353 ................ درآمده است دایر به تحریم انتخابات ملي ي مختصر جبهه ، اعالميه41/6/1314
 351 ....... در محاصره قواي نظامي است گاه تهراننش، شنيدیم تبریز آشفته است، دا45/6/1314

 351 .......................... ها و انتخابات راجع به دادگاه« سازمان تابعه نهضت آزادي ایران»اعالميه 
 356 ............... ، با امضاي نهضت آزادي ایران«پذیرند را نمي وکالي انتصابي شاه ملت»اعالميه 

 361 ............................................. زان و صندوق پرکُني استروز رأي ری،  امروز 46/6/1314
 361 ............ آزاد شدند حيات داوودي و سه نفر از عمومي ،ها ،  سه نفر از انفرادي41/6/1314
 361 .............. شود تان شروع مي دادگاه31/6/1314، ما را به دادگاه بردند و گفتند 41/6/1314

 364 ................................... ان ایرانمسلم پيام مراجع عاليه تقليد ميالني و شریعتمداري به ملت
 366 ........... قصر آدرس زندانبه  تلگراف آقایان ميالني و شریعتمداري به عنوان آقاي طالقاني

 366 ....... مرتبه رأي ریختند 1د در یک حوزه حو رانندگان شرکت وا ،  کارگران43/6/1314
 361 ............................... ما را به دادگاه بردند ولي از محاکمه خبري نيست ، صبح31/6/1314

 361 ............ «را سفيد کرد دیکتاتور روي محمدعلي شاه»تراکت نهضت آزادي ایران با عنوان 
 361 ... ، صبح و عصر خبري نبود، حمام کماکان دو سه هفته است که خراب است31/6/1314

 363 ..... رأي هم ریخته نشده 411کرده،  تخابات، شنيدیم تبریز مقاومت دليرانه در ان1/1/1314
 363 ....... خواني بردند، از تاریخ محاکمه خبري نيست را براي پرونده ، دکتر سحابي4/1/1314
 311 حساب من بگذارد تومان بههزار4ه ماصرار و عالقه وعده داد هردکترقریب با ا ،3/1/1314
 311 ...... ، شنيده شد یک انبار مهمات در جنوب کشف شدهبازداشت، اول ماه  نهم 1/1/1314
 311 ................. اند ي دادهأنفر ر 111، فقط بودههم مبارزه مردم خوب  ، در اصفهان5/1/1314
 311 ............ را از انفرادي به عمومي آوردند االسالمي دانشجوي دانشگاه ملي ، شيخ6/1/1314
 311 .............................................................. د به دادگاه برویم ولي نبردند، قرار بو1/1/1314
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 311 .............. جرأت آمدن ندارد گاه مقاومت خوب است، جهانشاه صالحنش، در دا1/1/1314
 314 ............. افتاد خبر فوت خانم )مادرم( را آورد که دیروز اتفاق ، امروز عبدالعلي3/1/1314

 314 ...... حضورم در مجلس ختم ميسر نشد ،خانم بود همرحوم ، امروز مجلس ختم11/1/1314
 313 .......................................به دادگاه رفتيم صبحمنتقل شدیم و  1، امروز به بند 11/1/1314
 313 ............................................ آمده بودندي زیادي به تسليت  عدهدر مالقات ، 14/1/1314

 311 .............. 13/1/1314 در يل عموميو اعالم اعتصاب و تعط نجفي اهلل مرعشي اعالميه آیت
 315 تعطيل و جلوي هر دکان یک پاسبان و یک سرباز گذارده بودند ، امروز بازار13/1/1314
 315 ................................ آگهي تسليت در کيهان عصر 41مجلسين، درج  حتتاف، ا11/1/1314
 316 .. آگهي تسليت بود 15استعفا دهند، در کيهان  ، قرار است هيأت اجرائيه جبهه15/1/1314
 311 را برگردانده شنبه گذشته ساواک آقایان ميالني، شریعتمداري و مرعشي ، یک16/1/1314
 311 ...........فقره14هاي تسليت  ز زنداني شده، آگهيخالي ا 1شمارههاي  ، انفرادي11/1/1314
 311 .... است ي ما منتفي شده گفته محاکمه قاضي فيجبه ن ،،  فخر مدرس دادستان11/1/1314

 311 .......  و...   علما از طرف خانواده و من به گانرباز امضاء عبدالعلي آگهي تشکر و اعتذار به
 313 .............اند دههاي مرا بر به شرکت انتشار رفته و یک نسخه از کتاب انمأمور، 13/1/1314
 311 ............فقره تسليت در کيهان از دانشجویان و اشخاص 1اي نبود،  ، خبر عمده41/1/1314
 311 ................................... فقره آگهي تسليت 1، از تشکيل دادگاه خبري نيست، 41/1/1314
 311 ...... اند کرده اند، اعتصاب غذا نامشان نکرده که ثبت را نفر از دانشجویاني 41، 44/1/1314
 314 .. کند سوءتفاهامات را مي رفع تصورات و که مالقات  با شاه دوستان مصرند، 43/1/1314
 313 ....... تحت بازجویي است ،بدون خواب و غذا ،دو شب و یک روز ،، یک نفر41/1/1314
 311 ....................... از محاکمه خبري است و نه از آزادي، به دادگاه رفتيم ولي نه 45/1/1314
 315 ....... اند کتک زده اًرا شدید مالقات آمدند، مهندس ریاضيي زیادي به  ، عده46/1/1314

 316 ........................... فتمند و با ایمان ایران و جهاناشر به ملت نجفي اهلل مرعشي اعالميه آیت
 311 .........................   ، اقتصاد، دانشگاه و...راجع به دولت اعالميه جامعه روحانيت آذربایجان

 331 ......................................... به هيأت دولت فضال و مدرسين حوزه علميه قم نامه سرگشاده
 331 ........................................................................ المللي و اخطار به بانک بين نامه سرگشاده

 335 ............ آماده شده 31/1/1314هاي ابالغ شروع محاکمه براي بعدازظهر  ، نامه41/1/1314
 335 ............ ( آزاد شد و دکتر بختيار به دیدنمان آمد)اهل کاشان ن صباغيانحس، 41/1/1314
 335 ........................................ منتقل کردند قصر زندان 1را به بند  ، آقاي طالقاني43/1/1314
 336 ..................................................................................... ، اولين جلسه دادگاه31/1/1314

 333 ...................................................................................... جلسه دادگاه ميندو ،1/1/1314
 114 .......................... اند جریان دادگاه را نوشته «اطالعات»و « کيهان»هاي  ، روزنامه4/1/1314
 113 ........ تفصيل بيشتري از دادگاه بوده« تهران وژورنال د»و « کيهان انگليسي»، در 3/1/1314
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 113 .............. به آقایان ميالني و شریعتمداري قصر زنداناز دفتر  تلگراف جوابيه آقاي طالقاني
 111 ........................................................................ اعالميه آقاي ميالني در مراجعت به مشهد

 116 ....... ي بيرق کوبي و عکس چسباني براي جشن ، ادامه، شروع دهمين ماه زندان1/1/1314
 111 ................ جمعي به رئيس دادگاه کتبي و دسته ، اعتراض، سومين جلسه دادگاه5/1/1314

 114 ............................................................. ایران در دست تماشاچيان ياعالميه نهضت آزاد
 111 .................. قلعه رو از پشت د ،وضع خاص و محدودبه ، روز مالقات بود ولي 6/1/1314

 115 ..................................«قصر زندان» با عنوان شعر آقاي سيدمهدي بليغ براي  آقاي طالقاني
 116 .................................................................................. ، چهارمين جلسه دادگاه1/1/1314
 113 .................................................................................... ، پنجمين جلسه دادگاه1/1/1314

 141 ...................................... )که به دادگاه آورده بودند( ملي اعالميه کميته دانشجویان جبهه
 145 .......................... هاي مرموز کماکان مستور است و چند نفر زنداني ي، وضع س3/1/1314

 145 ... ببرند اهلل خميني را به قم آیتقرار است ها گشایشي مشاهد شد،  تدر مالقا، 11/1/1314
 146 ....... حاجي رضایي را تيرباران کردنداسماعيل ، امروز برخالف انتظار طيب و 11/1/1314
 141 .................................................................................. ، ششمين جلسه دادگاه14/1/1314
 143 .................. کردهایجاد ناراحتي  در شهر رضایي حاج اسماعيل، اعدام طيب و 13/1/1314
 143 ....................تصميم گرفتم ما سکوت کنيم و وکال آزادي دفاع داشته باشند ،11/1/1314

 143 ...................................................................................................... هفتمين جلسه دادگاه
 131 .................................................................... و له طيب زیاد بوده است تظاهرات عليه شاه

 131 ... و شا ه و همدردي با ما مقاله داشته است دولت از در انتقاد «کریسچيان ساینس»روزنامه 
 134 ................................................................................. ، هشتمين جلسه دادگاه15/1/1314
 131 .............................................................. بار اي دومينرب قصر زندان انتقال به، 16/1/1314
 135 ........... ها را نپذیرفتيم و من مالقات از پشت ميله ، دکتر سحابي، آقاي طالقاني11/1/1314
 135 .............. ملي ه عضو شوراي جبههزاد دن ارفع، ماجراي بازداشت و زنداني کر11/1/1314
 131 ................. دارند ه و اعالم اعتصاب غذازاد اي در صدد همدردي با ارفع عده، 13/1/1314

 131 .... کردند صحبت وندهنقص پرفقره  46راجع به  ، وکالي دکتر سحابينهمين جلسه دادگاه
 111 .................................. ها تقسيم بندي شد اتاق، امروز بعضي مالقاتي داشتند و 41/1/1314
 111 .................. بزرگ نقل مکان کردیم اتاق 3کوچک و راه رو به  اتاق 4از  ما ،41/1/1314

 114 ..................................................................... ي دفاعات وکال ، ادامهدهمين جلسه دادگاه
 111 ................. رضایي حاجو اسماعيل سبت هفتم طيب منا هاي مؤتلفه اسالمي به اعالميه هيأت

 116 ....................................... همهيأت حاک بهنهضت آزادي ایران  11/1/1314مورخ  اعالميه
 111 ...................... اهلل طالقاني به آیت ...هاي مراجع تقليد و  ها و تلگراف اي از متن نامه کتابچه

 111 ......................................... القانياهلل ط به آیت متن نامه آقاي آقاسيدمحمد صادق روحاني
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 113 ................................................ اهلل ميالني به آقاي طالقاني آیت 1/1/1314متن نامه مورخ 
 151 ............ صحبت کردند ، وکالي مدافع آقاي طالقاني، یازدهمين جلسه دادگاه44/1/1314
 153 .............................. اي نوشتيم مهدر سنا، نا عماد تربتي سخنان، در اعتراض به 43/1/1314
 153 ................................. نبودند، مطلبي دستگير نشد ا، به دادگاه رفتيم، وکالي م45/1/1314
 151 .. ها ، اعالميه سازمان دانشجویان جامعه سوسياليست، دوازدهمين جلسه دادگاه46/1/1314
 155 ..................... ، امروز دادگاه تعطيل و مصادف با اول رجب بود، روزه گرفتيم41/1/1314
 155 .. عليه عماد تربتي سرتيپ بهارمست اعتراض شدید، لسه دادگاه، سيزدهمين ج41/1/1314
 151 ........................ ي دفاعيات سرهنگ پگاهي ، ادامه، چهاردهمين جلسه دادگاه43/1/1314

 161 .............................. ، با ابراز انسانيت منشي دادگاه، ما با خانواده مالقات کردیم1/3/1314
 161 ....................... ي ما مذاکره داشته است و...  و درباره کرده مالقات با شاه مهندس ریاضي

 161 ......... اي نبود، قتل کندي باعث تعجب و تأسف و بحث زیادي شد ، خبر عمده4/3/1314
 161 ...................................... پانزدهمين جلسه دادگاه ،، شروع یازدهمين ماه زندان3/3/1314

 161 ........................................ ارد راهي براي آزادي ما جلوي پایش بگذاریماصرار د ریاضي
 161 ...کردیمخواهش دوستان افطار گرفتيم ولي به روزهمستحبي  ،هشت نفري ، هفت1/3/1314
 165 .......................................... ، دفاعيات وکالي مدافع، شانزدهمين جلسه دادگاه5/3/1314
 161 ...................... از تماشاچيان شنيده شد درباره ما و آلمان اخباري که از فرانسه، 6/3/1314

 161 ...............................................................، دفاعيات وکالي مدافعهفدهمين جلسه دادگاه
 111 ............ اند ي ما وقت گرفته درباره براي مذاکره با شاه امامي  فو شری ، ریاضي1/3/1314
 111 .......................... ...تولد حضرت امير آقاي طالقاني سخنراني کردند جشن، در 1/3/1314
 111 .................................. اند نصيري برده سرتيپ و سميعي را پيش ، آقایان عطایي3/3/1314

 114 اینجا آوردند نفر جدید را به11کردند ورا آزاد کاسب و رعيت وراميني  یک، 11/3/1314
 114 ............................................................. ، دفاعيات وکالي مدافعهجدهمين جلسه دادگاه

 115 .......................... زادي ایران کميته مرکزي دانشجویان نهضت آ 1/3/1314مورخ اعالميه 
 116 .............. 1334 آذر 16به مناسبت دهمين سالگرد  ي ملي اعالميه سازمان دانشجویان جبهه

 111 ............ ، روز مالقات زندانيان دیگر بود، شب جلسه اطالعات عمومي داشتيم11/3/1314
 111 ..................... کنيم صالحيت خود بدهد، سکوت ، قرار شد اگر دادگاه رأي به14/3/1314
 111 ................................................، دفاع وکالي مدافع، نوزدهمين جلسه دادگاه13/3/1314

 111 . اند ندیده که مصحلت قدر متغير بوده اند ولي شاه آن رفته پيش شاه و شریف امامي ریاضي
 114 ..................... آذر جنب و جوش وجود دارد 16گویند  در دانشگاه براي  ، مي11/3/1314
 114 ..... نفرمان ناهار فرستاد 31ي  حسيني دانشجوي حقوق براي همه آقاي قاضي ،15/3/1314
 114 ....................................................................... ادگاه رفتيمبه دبراي مالقات ، 16/3/1314

 114 .................................................................. تبریز ادامه داردهاي  و خيابان بسته بودن بازار 
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 114 ..............فرستاده بودندنداني ي لذیذ براي رفقاي ز تازهیک قابلمه پنير  آقاي دکتر مصدق
 113 ........................................... دانشگاه با موفقيت انجام شده آذر 16تظاهرات ، 11/3/1314

 111 .................................................. و عدم نقص!بيستمين جلسه دادگاه و رأي بر صالحيت! 
 116 ..... ه بودندبه مالقات آمد  و دانشجو ، بعضي از آزادشدگان وراميني و بازاري11/3/1314
 116 ...................................... اعتصاب بازار و هيجانات تبریز به شدت ادامه دارد، 13/3/1314

 111 ....................... ، قرائت کيفرخواست، امتناع متهمين از جوابویکمين جلسه دادگاه بيست
 111 .................................................... ، خبر مهمي نبود، تنظيم نامه اعالم سکوت41/3/1314
 111 ............ محکوم کردند روز زندان 11، آقاي رجایي دبير دبيرستان کمال را به 41/3/1314
 111 .............. است فرستاده ي  استعفا براي شورا نامه ملي ، کميته دانشجویان جبهه44/3/1314
 113 ....... بود «تبليغ رسول اکرم»ي من ساعته یک جشن و سخنراني اکرم، رسول مبعث مناسبت به

 113 ............... ي زیادي بودند به مالقات رفتيم، از اقوام و دوستان عده ، روز مبعث43/3/1314
 113 ................ اند اعالميه داده تهران اصناف ي حوادث آذربایجان و ي دربارهنجف يشآقاي مرع

 131 .................... حاکمه ي هيأتدر تقبيح عمليات ضدمذهب تهران و بازرگانان اعالميه اصناف
 131 ............ شد، من در دالیل سکوت صحبت کنمقرار شد اگر تکليف به دفاع ، 41/3/1314

 134 .......................................................... ي گفتار دادستان ، ادامهودومين جلسه دادگاه بيست
 133 ............................................................... اعالميه نهضت آزادي ایران راجع به آذربایجان

 135 .......................................... اشرف از نجف اهلل سيدابوالقاسم خوئي اعالميه آیتي  ترجمه
 133 .......................................................................................... ي مبارزین آذربایجان اعالميه

 133 .............. و تجدید نظر شد بررسيي سکوت، بحث و  ي بحث قبل از نامها، بر45/3/1314
 511 .................... ي صحبت در دالیل سکوت ، ادامهوسومين جلسه دادگاه ، بيست46/3/1314
 514 .......... ارتشدادرسي  1ه ي دالیل سکوت ما به دادگاه عادي ویژه شمار نامه، 41/3/1314

 516 ....................................................... ، دفاعيات وکالي مدافعچهارمين جلسه دادگاه بيست
 513 .............................................. اند. به انفرادي برده هقلع قزلرا در  قاضي، آقاي 41/3/1314

 513 .................................... اعتراض کرده اعتراض آقاي مرعشينسبت به آقاي شریعتمداري 
 513 .............. ، دیشب به مناسب ميالد سيدالشهداء مجلس سخنراني و پذیرایي بود43/3/1314
 513 ....................................................................... ، براي مالقات به دادگاه رفتيم31/3/1314

 513 ................................................ تمام شده است چاپ جزء  اول تفسير قرآن آقاي طالقاني
 513 ..... رسندت ها از سازمان امنيت مي هاي من چاپخانه و سایر کتاب« ي وحي مسئله»براي چاپ 

  22/11/1332 تا 1/11/1332از 
 هیچ یادداشتی در دست نیست

 511 ... ایم ه به قصر منتقل شدهقلع روز است که بازداشتيم، از قزل 41، یک سال و 31/11/1314
 511 ...... اند اهلل شریعتمداري تلگراف آزادي آقاي خميني را دیده ، در محضر آیت1/14/1314
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 511 .................... خوانده شد« سرود اي ایران» مهمي نبود، بعد از ماه رمضان، خبر 4/14/1314
 511 ...................................... گذرد داشت ما ميز، خبر مهمي نبود، سيزده ماه از با3/14/1314
 511 ............. بودند  مالقات آمده  و مسجدهدایت و دانشگاه به عده زیادي از بازار ،1/14/1314

 514 .........................................همچنين ابتهاج منتقي شده استوزیري منصور و  شایعه نخست
 514 ............................................ بود ها ميله از پشتاي زنداني فقر ،، روز مالقات5/14/1314

 514 ........... ين صادر شدهملعراجع به اضافه حقوق م مفصل از طرف باشگاه مهرگان ي اعالميه
 513 ...........................اند د نشدهنفر دیگر هنوز آزا 5آزاد شده ولي  ، یک دانشجو6/14/1314
 513 .......... ي زیادي به دیدار آمدند د رفتيم، عدهآبا خواني به عشرت ، براي پرونده1/14/1314

 513 ........................... اند به دیدار آقاي ميالني رفته و سرلشگر کيا در مشهد نواکرسرلشگر پا
 513 ........ تجدیدنظر به چهارشنبه موکول شد دادگاه ،، با اقداماتي که به عمل آمد1/14/1314

 513 ........ و من خيلي خوب شده هاي آقاي طالقاني در اثر محکوميت ما، رونق و فروش کتاب
 511 ............. سازي استقبال کرده در سفارت ایران، زمينه به ایتاليا، ارسنجاني براي مسافرت شاه

 511 ........ خبر داد به نفع شاهرا و ایران، استقبال دانشجویان ایراني روم ، امشب رادی3/14/1314
 511 ............................ داد مي و... را در رم عليه شاه دانشجو 1511خبر تظاهرات « پيک ایران»

 515 ............................................................ خواني به دادگاه رفتيم ، براي پرونده11/14/1314
 515 ..................................................... گان زیاد بودند، در دادگاه مالقات کنند11/14/1314

 515 ..... کرده آوري  هاي دانشجویان را جمع گذرنامه سفارت ایران ،در اتریش، قبل از ورود شاه
 516 .................................... است در شمال کشور دست به فروش امالک گذاشته بنياد پهلوي

 516 ..... دادند اي پيش آمد و وکال استعفا خواني بودیم که حادثه ، مشغول پرونده14/14/1314
 516 .............. ، به دادگاه رفتيم، وکالي مستعفي نيامده بودند، استعفا پذیرفته نشد13/14/1314
 511 ............................................ ، صحبت وکال، اولين جلسه دادگاه تجدیدنظر11/14/1314
 511 ه حالشان خوب استقلع بود، ميثمي و عبودیت در قزل حمام و مالقات، روز15/14/1314
 511 ............... و خانواده آمده بودند  و دانشجو ي زیادي بازاري دادگاه عده در، 16/14/1314

 513 .................................... شود گاه وارد مي به شکنجه ، شاه«نهضت مبارزین اسالمي»اعالميه 
 541 ................... راجع به ميتينگ دانشجویان بر ضد شاه چاپ بغداد« الجمهوریه»خبر روزنامه 

 541 ........................... ، صحبت وکيل مدافع من، دومين جلسه دادگاه تجدیدنظر11/14/1314
 543 ......................... شود ، به خرج زندانيان عادي، حوض وسط حياط تعمير مي11/14/1314
 543 ....................... نفر تماشاچي 11، با حضور ، سومين جلسه دادگاه تجدیدنظر13/14/1314
 546 .... فيضيه و شهادت طالب، مجلس تذکر به مناسبت وفات امام جعفر صادق 41/14/1314

 546 ......است کرده هاي مهندس عبودیت را درج لوموند، متن نامه و شکایت و شکنجهروزنامه 
 546 ............... ، صحبت وکيل مدافع بازرگان، چهارمين جلسه دادگاه تجدیدنظر41/14/1314
 541 ....... حبس محکوم شد چيان در کمتر از یک ساعت به سه سال ، فرخ قاليچه44/14/1314
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 541 ... ي انتقاد کردهمل  جبهه« صبر و انتظار»درآمده، از  14اسفند « پيام دانشجو»، 43/14/1314
 541 ........... اند و مدرسه فيضيه را بسته مساجد درِ که قصد تظاهرات بوده، در قم 41/14/14در 

 543 ............ اي مؤتلفه اسالمي به مناسبت سالروز فاجعه خونين مدرسه فيضيهه اعالميه جمعيت
 533 ........................... ، صحبت وکالي مدافع ، پنجمين جلسه دادگاه تجدیدنظر41/14/1314
 531 ...........، صحبت وکيل مدافع دکتر سحابي، ششمين جلسه دادگاه تجدیدنظر46/14/1314
 511 ...................... بردندبه بازپرسي مالقات  رايانواده ب، دو نفر را تحت فشار خ41/14/1314

 511 ......................... در اتریش و ایتاليا تحت فشارند به دستور سفارتخانه، دانشجویان ضد شاه
 511 ..... ندوآزاد ش ...فشار آورده که آقاي خميني و شاه ، بروزیر نخست صورمن، 41/14/1314

 511 ................................. بيحا، صحبت وکيل مدافع دکتر سجلسه دادگاه تجدیدنظرهفتمين 
 515 ....... را آوردند خردادي آزاد شد و شيخ مصطفي رهنما 15 زنداني ، جعفري43/14/1314
 516 .. بعدازظهر است 5 :41، و تحویل سال است  ، روز آخر سال و نظافت کاري31/14/1314

 1333سال 

 511 ............ ما به ابتکار دکتر سحابي اتاقکنان سه نفر در  و سرور عيد، آشتي صفا، 1/1/1313
 511 ......... نفر آمده بودند 311د رفتيم، حدود آبا ، براي مالقات با خانواده به عشرت4/1/1313
 511 .. کند ا منتقلخواهد سه نفر ر ، افسر نگهبان مي، ورود به پانزدهمين ماه بازداشت3/1/1313

 511 .............. «ایران ده سال بعد از مصدق»از رادیو پيک ایران با عنوان « لوموند»خالصه مقاله 
 513 .................... ر نفر آمده بودندا، براي مالقات به محل دادگاه رفتيم، بيش از هز1/1/1313

 551 ........................................... هاي نهضت ملي ایران ي سوسياليست جامعه 41/11/14ي  نامه
 551 .................................................... وزیر نخست به منصور از نجف خوئياهلل  تلگراف آیت

 551 .................................. 1343اسفند  43ي ملي به مناسبت  تراکت سازمان دانشجوایان جبهه
 551 .......................... ه استددابيرون با عناوین زیر صفحه  1در را « اخبار جبهه»ي ملي،  جبهه

 554 ...................................... رفتيم« ها داالني»ید عيد ، خبر مهمي نبود، شب به بازد5/1/1313
 554 .............................. اي نشنيدیم ، روز حمام و مالقات رفقاي دیگر و خبر عمده6/1/1313
 554 ....................................... ، براي مالقات و صرف ناهار با وکال به دادگاه رفتيم1/1/1313

 554 ...... دیده شد ایتاليا و مقاالت ضد شاه ،هاي اتریش عکس روزنامه« ایران آزاد»در روزنامه 
 553 ..در نقص تحقيقات و نقص پرونده ، هشتمين جلسه دادگاه، دفاع وکالي مدافع1/1/1313

 556 ....................... وزیر نخست به حسنعلي منصور نفر از مدرسين حوزه علميه قم 11تلگراف 

 7/11/1333تا  11/1/1333از 
 باشد هیچ یادداشتی در اختیار نمی

 551 .. نویسم گذرد که یادداشت مي ک سال و یازده ماه و پنج روز از زندانم ميی، 1/11/1313
 551 ........... کنيم قصر زندگي مي 1 سي چهل نفر عادي در زندانا نفر زنداني سياسي ب 31فعالً 
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 551 ......................................... بدون حضور تماشاچي برگزار شد نفر دانشجو 3امروز دادگاه 
 553 .......................چهار نفر وکالي مدافع زنداني ما صادر شده استشنيدم قرار مجرميت هر 

 553 ................................... ، دومين جلسه دادگاه تجددنظر دانشجویان برگزار شد3/11/1313
 561 .................. ميليون تومان اجناس مسروقه کشف شد 3ي آگاهي  از منزل رئيس سابق اداره

 561 ........ هاي آمریکا خميني و کمک اهلل به تبعيد آیت ، نشریه حوزه علميه قم«بعثت»اعتراض 
 561 ............................................. 41/3/1313در  تهران و اصناف نامه اجتماعي بازرگانان قطع
 564 .............................. ، سومين جلسه دادگاه تجدیدنظر دانشجویان برگزار شد11/11/1313
 564 .............. شب خاموش کردند 3 ،قصر آتش سوزي شد 1 ، غروب در زندان11/11/1313
 563 ........................... ، چهارمين جلسه دادگاه تجدیدنظر دانشجویان برگزار شد14/11/1313

 563 .................. و دفاع مدلل وکليشانبه دادگاه  نآقاي برلياسکوت  14/11/1313نامه مورخ 
 561 .................................................. ، جلسه پنجم دادگاه تجدیدنظر دانشجویان13/11/1313

 561 ............................................................................«مانتقا»با نام  انتشار مجله جدیدي از قم
 561 ............................ آذر  16 سالروز اعالميه کميته دانشجویان نهضت آزادي ایران راجع به

 511 ....................................................................... اهلل قمي آیت 1311شعبان  6اعالميه مورخ 
 513 .......... اند خميني را که آزاد کرده بودند، مجدداً دستگير کرده ، آقا مصطفي11/11/1313

 513 .............................................پاشدند نفر براي سحر 45ک رمضان است شب اول ماه مبار
 511 ...................................................................... جلسه ششم دادگاه  دانشجویان تشکيل شد

 511 ......................... ، جلسه هفتم دادگاه دانشجویان و اولين و آخرین دفاع آنان15/11/1313
 511 .............................................................. ، هشتمين جلسه دادگاه دانشجویان16/11/1313

 511 ...... هاي آمریکا از کمک ي شاهميليون دالر 141اعتراض در سناي آمریکا از سوءاستفاده 
 515 ........... اتریشخبر رادیو پيک ایران از تظاهرات و اعتصاب غذاي دانشجویان ایراني مقيم 

 515 .................................. ، نهمين و آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر دانشجویان11/11/1313
 515 .........................................خوان و روزه گير شد پس از دو سال متارکه، نماز نآقاي برليا

 516 ............... را انعکاس داده است« پرت سعيد»ایران به مناسبت پيروزي  هدیه ملت «هراماال»
 516 ........ انتظار ابالغ آزادي و مراسم خداحافظي را دادند ، رفقاي جوان دانشجو13/11/1313
 511 ................................................................... اند ، هنوز دانشجویان آزاد نشده41/11/1313
 511 .... است منتشر شده« انتقام»یک شماره دیگر از و « بعثت» ، شماره ماه رمضان41/11/1313
 511 .............. ، آقایان مروارید و فهيم را که معلم و منبري هستند به قصر آوردند44/11/1313
 511 ......... براي ابالغ دادگاه به دژباني بردند را ارنگ و بسته مفيدي، ، آقایان رادنيا43/11/1313
 511 .......کردند که براي مالقات آمده بودند بازداشترا، دو دانشجوي آزاد شده 41/11/1313

 511 ................................... ( آوردندقصر ه به اینجا )زندانقلع را از قزل واعظ آقاي اعتمادزاده
 511 .................. آقاي مروارید منبر رفت ،جمعه شبِ ، دیشب در مجلس هفتگي45/11/1313ِ



 
 

 

 
 

 «روزانه هاي یادداشت» ، (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  44

 

 513 ................. ، از مرخص شدن دانشجویان، هنوز خبر و دستوري نرسيده است46/11/1313
 513 .... خردادي، حکم اعدام داده است 15، از متهمان حاجي علي نوري ، بهدادگاه تجدیدنظر

 513 ......... ر و صداي خبر آزادي دانشجویان، آنها و ما را از خواب بيدار کرد، س41/11/1313
 513 .............. هاي قبل دارد امسال وضع خيلي دایرتري نسبت به سال ، ماه رمضان41/11/1313

 511 ......... اند برده اند و بقيه را ناجوانمردانه به سربازخانه کردهنفر را آزاد  4از دانشجویان فقط 
 511 .. و آقاي مروارید صحبت کرد ست)ع(، امشب جشني برپابه مناسب ميالد حضرت مجتبي

 511 .................................... اند حمله کرده ارتشرادیو پيک ایران گفت عشایر به دو کا ميون 
 511 .......... بوداز دانمارک کارت و کاغذ کریسمس رسيده  ، براي دکتر سحابي31/11/1313

 511 .............................. مجلس تير خورده است وزیر درِ نخست ، حسنعلي منصور1/11/1313
 511 ......................... ، در افطار دیشب به علت خوردن حليم همگي مسموم شدیم4/11/1313
 511 .............................................................. در وصف حليم ي آقاي صفا سروده ،«نامه حليم»
 513 .......... با ضرت خوردن حضرت امير استو مصادف  ، شروع سال سوم زندان3/11/1313
 511 ................................. اند و امام جماعت را گرفته رشهي ، شنيدیم چندین واعظ5/11/1313
 511 ..... نگار را نپذیرفته است ، مفيدي و بستهاوکالي انتخابي آقایان رادني  ،، دادگاه6/11/1313
 515 ................ مرحوم شدند جواد فومني ، امروز پدر آقاي دکتر شيباني و آقاشيخ1/11/1313
 515 ............................................ را بردند و بازاري نفر آقایان روحاني 31، امروز 1/11/1313

 515 ................ نفر تشييع با شکوهي شده است 31111از مرحوم آقاشيخ جوادفومني با حضور 
 516 ......... اند  با بخارایي گرفته طایفه و تعدادي جوان را به جرم همدستيشيخ ال، 14/11/1313
 516 ............... ، دادگاه تجدیدنظر آقاي وکيلي شروع شد()روز آخر ماه رمضان 13/11/1313
 516 ........... و دعا ي آقاي طالقاني ، و خطبهعيد ، عيد فطر بود و نماز)اول شوال( 11/11/1313
 511 ........................ اند ، شصت هفتاد نفر را دستگير کردهي قتل منصور ، به بهانه15/11/1313
 511 .... اعضاي غيرثابت هيأت مدیره ، و انتخابداخلي زندان ، در مجمع عمومي16/11/1313
 511 . اند موقت آورده نو بازاریان را به زندا نفر از علما 611، ، پس از قتل منصور11/11/1313
 511 .......... کار و ابهام!نسره ا یک ایشان قاي علي خليليان، وآ، بازجویي وسيع از 11/11/1313

 511 ...... کرده است و اعتراض به دستگاه ذکر و تجليل از آقاي طالقاني ،در شب احياء حائري
 511 ............ تجدیدنظر آقاي وکيلي، ماهيت و مدافعاتدادگاه مين جلسه ، چهار41/11/1313
 511 ................ نگار به رئيس دادگاه تجدیدنظر ، نامه آقایان رادینا، مفيدي و بسته41/11/1313

 511 .. اند ينه( منتقل کرده)قرنط موقت شهرباني را به زندان ها غير از گلسرخي اي قلعه ي قزل همه
 513 .............................................. بردند و فهيم را براي بازپرسي ، آقایان حجتي44/11/1313

 531 .. برند به سر مي هاي بعد از قتل منصور مناسبت جریان به معمميننفر از  61موقت  در زندان
 531 ............... طالب بودند ... و، ، حجتي، توسليجعفري ،موالیي،از بازدیدکنندگان: منتظري

 531 ..................... لبي که محتاج به دفاع باشد ندارمدر آخرین دفاع: مط ، حجتي41/11/1313
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 531 . اي خامنه وها  يمي، حک، از روحانيوني که براي رفقایشان آمده بودند: آذري46/11/1313
 531 ........................ بردند ، آقاي مروارید را براي اولين و آخرین بار به بازپرسي41/11/1313
 531 .................................. و آخرین دفاع بردند را براي بازپرسي ، آقاي شجوني41/11/1313

 531 ........... مالقات شدیم اتاقو رفقا مانع نصب توري در   و آقاي طالقاني من و دکتر سحابي
 531 ..... ا براي تفکيک زندانيانه و من با رئيس کل زندان ، صحبت دکتر سحابي43/11/1313

 534 .............................. خودش صحبت کردتجدیدنظر ،، آقاي وکيلي در دادگاه5/14/1313
 534 ..... خردادي از اعدام به ابد بخشيده شد 15تقصير  متهم بي ي علي نوريج، حا6/14/1313

 534 ...... بهمن نشدند 15، حاضر به مراسم نيایش آذري 16ه، هفت دانشجوي قلع قزل در زندان
 534 ....................................... شد به اتهام تحریک دانشجویان دو بار بازپرسي داریوش فروهر

 534 ............. اعتراض و نصيحت کرده ،لحن صریح و تند، با تلگرافي به هویدادر  آقاي خوئي
 534 ................ ست؟محدودیت ااند چرا آقاي خميني در  به مجلس ترکيه نوشته فضالي نجف

 533 ....... خميني دارند براي آقاياند انتظار احترام  جمهور ترکيه نوشته رئيس به ...و  علماء بغداد
 533 ..................... نگار تشکيل شد و مفيدي و بسته اولين جلسه دادگاه تجدیدنظر آقایان رادنيا

 533 ................کشور به هویدا و رونوشت به دیوان عالي ي سرگشاده جمعي از فضالي قم نامه
 536 .......... را پخش کرد در وین هعليه شا خبر تظاهرات دانشجویان« پيک ایران»، 1/14/1313
 536 ... برگزار شد نگار مفيدي و بسته ، دومين جلسه دادگاه تجدیدنظر آقایان رادنيا3/14/1313

 536 .....................................................................اند امام و مدرسه فيضيه را بسته مسجد در قم
 531 ....................................است همتفرق کرد آور در ميدان آستانه پليس مردم را با گاز اشک

 531 ........... نگار تشکيل نشد بسته آقاي ، دادگاه سه نفري... بنا به ضرورت معاینه11/14/1313
 531 ........................................ و سایرین شور کرد و رأي داد آقاي دکتر عالي ينفر 1دادگاه 

 531 .................................. و... تشکيل شد  ، چهارمين جلسه دادگاه آقایان رادنيا14/14/1313
 531 ..................... اند نفر را گرفته 1نفر و از علماء  11هاي فعال  ، اخيراً از بازاري13/14/1313
 531 .......... ، ایرادها و...  نگار ، مفيدي وبستهآقایان رادنيا ي، جلسه دادگاه سه نفر15/14/1313
 531 ............................................ هاي آقاي رادنيا ، جلسه دادگاه سه  نفر، جواب16/14/1313
 531 ................................... ، دادگاه رأي به صالحيت داد و ورود به ماهيت کرد11/14/1313
 531 ...................اعالميه دادند ...کرمانيِ قم و ب، طال، مردم اصفهاندنبال اعالميه فضالي قم به

 531 .................................................................. اند ها را این چند روزه گرفته نفر از بازاري 11
 531 ...................... تحت مراقبت شدیدند ها انفرادي نفر دیگر در 11و  بخارایي ضارب منصور

 531 ............. ي اعالم سکوت داد در دادگاه دفاع نکرد، نامه ، آقاي رادنيا11/14/1313شنبه  سه
 531 ...................... اعالم سکوت سه نفر از افراد نهضت آزادي ایران در دادگاه نظامياعالميه 

 614 ........... بدون اطالع قبلي از اینجا بازدید کرد نيسار مبصر رئيس کل شهربامصبح امروز تي
 614 ...................... سال قبل به فيضيه مندرج است 4مقاله مفصلي از یورش  «بعثت»در روزنامه 
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 614 . نبودند، دادگاه تشکيل نشد، وکالدادگاه بروند را بهو... رادنيا نفري سهگروه ،13/14/1313
 614 ......... کردیم زنداني  قاچاقچي جدید اعتراض 1آوردن  نسبت به به رئيس زندان اي در نامه

 614 .............................................. ت متهمين تشکيل شدسکو، دادگاه سه نفر با 41/14/1313
 613 ............... نفر عبارتند از 31زنداني سياسي دیگر هستم، ا ین  43قصر با  1شماره  در زندان

 611 .......................... خواندن گرفتزتصميم به نما ،دانشجو ، آقاي بهرام نمازي41/14/1313
 611 ...........نگار اعالم رأي کرد ، مفيدي و بستهرادنيا :،  دادگاه تجدیدنظر آقایان44/14/1313
 611 ................ ، به مناسبت شب ميالد حضرت رضا)ع( جشن و سخنراني داشتيم43/14/1313
 611 نفر را هم برده و چهارده کرده امام حملهداخل مسجد ، پليس بهدر قم دیشب، 41/14/1313
 615 ....... ليليان را براي رسيدگي به شکایتش از افسر بازجو، به دادرسي بردند، خ45/14/1313
 615 ............................. درآمد «نداي بند»ه، روزنامه زاد و عاقلي نمازي ، به همت46/14/1313ِ
 615 ........................... دهند ام عيد به ما زندانيان سياسي اضافه مالقات نمي، در ای41/14/1313

 616 ................. روند وضع آقاي خميني در ترکيه خوب شده، وزراء و رؤسا به دیدن ایشان مي
 616 ...... ام کردممرا ت «آنباد و باران در قر»هاي کتاب  شکل، امروز پاکنویس و 41/14/1313

 616 .............................. مجلس جشن و صحبت داخلي تشکيل شد ،اسفند 43شب به مناسبت 
 616 .. کردیم توزیعبين زندانيان دیگر زیادي ميوه و شيریني شب عيد رسيد، چندجعبه را  مقدار

 616 .. فرستادند 3زندان بهاز مجرد ها  گيري ز پيارا پس  جوي حقوقش، شجاع دان43/14/1313
 616 ................... کل کشور به رئيس شهرباني ندانيان سياسي )به جز ما سه نفر(نامه به امضاي ز

 611 ........ ، هوا مالیم و مفرح شده، تمام روز به دیده بوسي و دیدبازدید برگزار شد1/1/1311
 611 ..................... ات از مالقات خودداري کردیمقه علت تضيي، روز مالقات بود، ب4/1/1311
 613 ....................... سره باراني بود ، هوا یک، ورود به سومين ماهِ سومين سال زندان3/1/1311

 613 ...................... است تجزیه و تحليل شده ورصترور من 1313بهمن « پيام دانشجو»در نشریه 
 613 .... نوشته شده است مقاله مستندي از ملي شدن صنعت نفت« پيام دانشجو»در شماره اسفند 

 611 .....هاي درس و سخنراني و تفسير تعطيل است ، خبر مهمي نبود، این هفته برنامه1/1/1311
 611 ............................... ، روز مالقات بود ولي خودداري از مالقات را ادامه دادیم5/1/1311
 611 ............امروز مالقات به عمل آمد ،سر آمده م عيد به، چون اعتصاب مالقات ایا3/1/1311

 611 .............................................................. اند نفر آزاد شده 6، از بازداشت شدگان اخير قم
 611 .......................................اند جوان معمم را شکنجه کرده، کتک فراوان زده آقاي هاشمي

 611 ................................................. ه بردندقلع ، چهارشنبه خليليان را به قزل14/1/1311 تا 11
 611 ..................... اي ساده آزاد کردند را با گرفتن تعهدنامه شنبه، آقاي نورالدیني روحاني نجپ

 611 ........نسبتاً سرما بود و مراسم کاهو سرکنگبين و ، هوا یک سره آفتابي ولي باد13/1/1311
 611 ...................................... عليه تبعيد آقاي خميني ي مدرسين و علماي قم اعتراضيه اعالميه

 611 ...... برداري در پاریس از جعل و کاله اصفهاني ي آقاي موسوي و تبرئه شاهشکست توطئه 
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 614 ............ با حضور زندانيان عادي و تذکر جواد)ع(، مجلس مصيبتامام مناسبت شهادت  به
 614 ..... د بردندآبا عشرت ، اسکوئي و محکم را به دادگاه بدوي،  آقایان گودرزي15/1/1311
 614 ....................................، آقاي نورالدیني )که دیروز آزاد شد( به مالقات آمد16/1/1311

 614 ............................................. موقت بودند، آزاد شدند که در زندان نفر از علما 11دیروز 
 614 ..... داده، توقيف کردند« خواهد جمهوري مي ملت»ي  را که اعالميه در شهر آقاي آرامش

 614 .................................... و ...   سه نفري گودرزي ، دومين جلسه دادگاه بدوي11/1/1311
 613 ............................................. و ...   گودرزي ، سومين جلسه دادگاه سه نفري13/1/1311
 613 .... صدور رأي و ابالغ آن شد ، تمام امروز صرف رسيدگي به اختالف نظرها،41/1/1311
 613 .............................. هيأت مدیره ، جلسه عمومي داخلي براي تجدید انتخابات41/1/1311

 613 ........................................................................................ حادثه تيراندازي در کاخ مرمر
 613 ............... نویس ، اسکوئي، محکم، و کتاب، چهارمين جلسه دادگاه گودرزي44/1/1311
 613 .................................................................................. ، پنجمين جلسه دادگاه43/1/1311

 613 ............ قدر )شریعتمداري( عالي راه روحاني رفيق نيمه  تجزیه و تحليل پيک ایران راجع به
 613 ................... ي مؤثر آقاي طالقاني عيد، جشن و خطبه ، عيد قربان، مراسم نماز41/1/1311
 611 ............................... ، ششمن و آخرین جلسه دادگاه چهار نفري، صدور رأي45/1/1311
 611 ....... و ... ، خانم فروهرصالحيعمم، م ، جعفريِها: آسایش، انصاري ،  مالقاتي46/1/1311
 611 ......... اند که گویا زیر شکنجه مشاعر خود را از دست داده ، شخصي را آورده43/1/1311
 615 ............ بسته شده قم« دارالفکر»با  «در قرآن باد و باران»، قرارداد چاپ کتاب 31/1/1311
 615 ................... ه به اینجا آوردندقلع دبير دبيرستان حافظ را از قزل ميرنظام، آقاي 31/1/1311

 615 ......داشتند ، شيباني، مروارید و مقدسيان برنامهجشن عمومي شب عيدغدیر، آقایان حجتي
 615 ................ بازرگان اهدایي منصور  و بازدید عيد غدیر با کيک، پذیرایي و دید 1/4/1311
 615 ......... ، کتيرایي و..حسيني، هاشمي ، خليل ملکي، شاه، مالقات آمدگان: زهتاب4/4/1311

 615 ....... به دادرسي بردنددر موقع آمدن به مالقات ، جيب داشتن اعالميه را به جرم در اردالن
 615 ................را به منزل فرستادم تا به شرکت انتشار بدهند« آموزش قرآن»راهنماي جلد دوم 

 615 ........................................................... ، شروع چهارمين ماهِ سومين سالِ زندان3/4/1311
 615 ......................................................... ي نبودا عمدهشنبه  خبر  ، شنبه و یک6/4/1311تا  1

 616 .............. استتجليل و دفاع از آقاي خميني کرده  اعظم قم آقاي شریعتمداري در مسجد
 616 ............................... اند التحصيل خارجه را در فرودگاه دستگير کرده دانشجوي فارغ چند

 616 . کردندالتزام آزادبا مفصل  ، آقاي ميرنظام را به دادرسي بردند، پس از بازپرسي1/4/1311
 616 ...................... گرفتند را رئيس زندان موافقت ،ات ما با خانوادهمالق براي ، رفقا1/4/1311

 616 .................................................. نفر روحانيون را براي محاکمه به دادگاه بردند 13امروز 
 611 .. ري و طالبي زیادي بازا و عده ه و جزایريزاد از مالقات آمدگان، شبستري، 3/4/1311
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 611 ................................. خواني به دادگاه بردند ، پنج نفر از وعاظ را براي پرونده11/4/1311
 611 ...................... بر دفاع و صحبت است حال آنکه دادگاه علني نيست آقایان نظریه اکثریت

 611 ............ نفري را ببخشد 13متهمين اند  خواسته و نوشته به شاه ، سي نفر از علما14/4/1311
 611 ....... است اند، استادانه و شجاعانه صحبت کرده در دادگاه نوار وصيت بخارایي را گذاشته

 611 ....................خوري داشته است ه برگرداندند بازجوئي مفصل و شالققلع خليليان را از قزل
 611 .......................... اند د دادهاند، شکنجه و شالق شدی اخيراً متهمين تيراندازي کاخ را آورده

 611 ....... اند مکتب تشيع را به عمومي آوردند، شکنجه کرده مبتکرِ مم و مبارزِعم آقاي هاشمي
 611 .. قتل منصور نو صحبت با نصيري راجع به محکومي ،از علماي آبادان ، قائمي13/4/1311

 613 .............. اند اند و اعالميه داده ي آزادي آقاي خميني دعا کردهدر زیارت حج در مکه، برا
 613 ................................ واني به دادگاه بردندخ نج نفر از وعاظ را براي پرونده، پ 11/4/1311
 613 ....................... و فهيم آمده بودند اي از کرمان به مالقات آقایان حجتي ، عده16/4/1311
 613 .................. ن به قصر منتقل کردند، پنج نفر معممين دادگاهي را پيش رفقایشا11/4/1311

 613 .................................... شروع شد مجلس ده روزه از پنجم تا پانزدهم محرم آقاي طالقاني
 641 ................................................ ، خليليان را براي تعيين وکيل به دادگاه بردند11/4/1311

 641 .......... پخش کردرا بهمن دانشجویان آمریکا  15 پيک ایران نطق دکتر شایگان در کنگره
 641 ..... نفر اهل منبر تشکيل شد، قرار است همگي با التزام آزاد شوند 13، دادگاه 41/4/1311
 641 ............................................ ي مجلس عصرانه آقاي طالقاني و ادامه ، تاسوعا41/4/1311
 641 ...................... صلوو خا و با شور ه ، دسته و عزاداري در تمام زندان، عاشورا44/4/1311

 641 ............... را خبر داد هاي شدید نسبت به دیگران رادیو ملي کشته شدن نيکخواه و شکنجه
 641 .......... به شکنجه متهمين سياسي نسبتبه ایران  نماینده مجلس عوام انگلستان 51اعتراضيه 

 641 ................................................ ، خليليان را براي تعيين وکيل به دادگاه بردند43/4/1311
 641 .............................................................. را دادگاهي کردند آذري 16سه نفر دانشجویان 

 641 ...... و آقاسيدابراهيم خياط ، فهيم، هاشمي، مهشيد، یوسفي، حجتيهاي امروز: زند يمالقات
 641 ................................. را آوردند ساکن دوالب جوان بارفروشِ امروز محمدشمس زندانيِ

 644 .... نيم ساعت صحبت کردم ،(14خرداد  15محرم ) 14ت تصادف با ، به مناسب41/4/1311
 644 ............................................... خواني به دادگاه بردند را براي پرونده ، اردالن45/4/1311
 644 ..................... و تهدید شدید دستگاه ،آقاي حکيم به آقاي آشتيانيتلگراف ، 41/4/1311
 644 ......... در نيویورک و تظاهرات دانشجویان عليه شاه ،و قاهره ، رادیوهاي لندن41/4/1311
 644 .................... به دو ماه حبس محکوم کردند، یک جلسه بارا  دانشجو ، اردالن43/4/1311ِ
 643 .....با ميوه و شيریني فروان آمدند ،و ميدان ي زیادي از بازار عده ،، در مالقات31/4/1311
 643 ....به شکنجه و... خواند را در اعتراض« تریبيون»و « ورآبزر»، پيک ایران مقاله 31/4/1311

 643 ..... ، خليليان را به د ادگاه بردند، یک روزه تمام شد و به سه ماه محکوم کردند1/3/1311



 
 

 

 
 

 41ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست مطالب 

 

 643 ........ ه آوردندقلع از قزل« انتقام»جرم نشر و پخش  هطباطبایي را ب آقاي محمدصادق قاضي
 643 ................................................ ه هستندقلع قزلدر  بند عمومي،در  و فروهر آقایان هاشمي

 641 ...................... ، مالقات مفصل ولي خبري نبود، شروع پنجمين ماهِ سومين سال3/3/1311
 641 .......................... بود ي نوبرانه و ميوه ت مفصل و هدایا زیادشنبه مالقا ، پنج6/3/1311تا  1

 641 .......... اند دمِ در توقيف کردهبه جرم داشتن استفتائيه، آمده  آقاي فهيم را که به مالقات مي
 641 ................. ، عصر پيک ایران عين نوار آخرین منبر آقاي خميني را گذاشته بود1/3/1311

 641 .................... را پيک ایران خواند سازمان ملل ي اعتراضيه شدید کميسيون حقوق بشر نامه
 645 ... کردند تظاهرات ...و رُم، مونيخ، بروکسل گفت دانشجویان ایرانيِ ، پيک ایران3/3/1311

 645 ..... بازاري و جوانان هاي امروز نوالدیني، مروارید، ميرمحمد صادقي ، مالقاتي11/3/1311
 645 ........... را مستأصل کرده، در تلویزیون آمریکا نشان داده شده تظاهرات نيویورک که شاه

 645 ...............................................طباطبایي را به دادگاه بردند ، آقاي قاضي14/3/1311و 11
 645 .......... اعدام همکاران بخارایي و تظاهرات آمریکا و صحبت از ،پيک ایران و رادیو دهلي

 645 ............ ، دوستان و از شميران و بازارهاي امروز از دانشگاهيان، علما قاتي، مال13/3/1311
 646 ........... العاده پيدا شده در مردم تأثر و تحرک فوق ،ها در اثر حکم اعدام شش نفر بخارائي

 646 .... بودند و تير هم در کرده برده ارعاب، به ميدان تير برايرا  و نوري روز قبل خاقاني چند
 646 ........... ، آقاي فهيم را تحت شکنجه سخت قرار داده، گفتند فوت کرده است11/3/1311

 646 ............. اند ولي جواب خشک داده اند تقاضا کردهرا  نفري 6بخشش محکومين  ،از دربار
 646 ........................................... اند از امروز پيش یکدیگر آورده شده ،ل منصورتمحکومين ق

 641 ........ محکومين بست نشسته بودند براي نجات اي از طالب ، عدهدر منازل مراجع تقليد قم
 641 ..................................................................... دادگاه وکالي ما در مرحله صالحيت است

 641 .............................. بردند ارتشرا براي تعيين وکيل به دادرسي  ، آقاي قاضي11/3/1311
 641 ............... ایم اند ما قصد قتل عده زیادي را داشته با شهامت گفته ران و انواريبخارایي و یا

 641 .................................... اند گفته است: روح مذهبي از بخارایي محرک عمل او را پرسيده
 641 ...........دکتر ممکن، فر، برومند ، مهندس معينهاي امروز: جزایري ، از مالقاتي41/3/1311

 641 ....... شرایط براي فعاليت فراهم شدهحاال گفته  هاي بازار اي اي از جبهه به عده آقاي صالح
 641 ...............................قدامات و مراجعات شده استنفر خيلي ا 6 براي نجات از طرف علما

 641 .... و اعتراض به عدم تفکيک زندانيان سياسي از عادي و...  نامه به ریاست اداره کل زندان
 643 ... ي هيئت مدیره براي گزارش دوماهه ، خبر مهمي نبود، عصر، مجمع عمومي41/3/1311
 643 .................... هاي کسري زندانيان ( براي تأمين  تخت1)، نامه به ریاست زندان44/3/1311

 631 ............ موقت، ما نگران فشار و شکنجه مجدد ایشان هستيم به زندان از انتقال آقاي شمس
 631 .................... تبرئه شدند ،خالصه دادگاه نهضت خش اخبارِپ، سه نفر متهمين 41/3/1311

 631 .......................................منتشر شده است یک اعالميه تهدیدآميز با امضاي فدائيان اسالم



 
 

 

 
 

 «روزانه هاي یادداشت» ، (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  41

 

 631 ........................ محکوميت یافت ،طباطبایي در دادگاه به سه ماه ضي، آقاي قا45/3/1311
 631 ........................................ داد هاي دانشجویان اروپا از تظاهرات و اعتراض خبر ایرانپيک 
 631 .......... است براي دفاع از زندانيان سياسي ایران تشکيل شده اي از دانشمندان آلماني کميته

 631 .. و تالوت قرآن به اعدام، مجلس ختم ننفر محکومي 6نفر از  1ان تيربارخبر ، 46/3/1311
 634 .......................... ها ي شناسنامه از مالقات کننده ، مطالبه، تصميم جدید زندان41/3/1311
 634 .................... ( پخش کردند1)، هشت نفر رفقاي بخارائي را در بندهاي زندان41/3/1311
 634 ....................................................... ید مجلس جشن و افتخار براي روز خلع ،43/3/1311

 634 ........... ها و سخنراني آقاي طالقاني به مناسب شب اربعين، مجلس تذکر با مشارکت عادي
 634 ................................. ي شناسنامه، مالقاتي خيلي کم شده است ، در اثر مطالبه31/3/1311

 634 ........................................... آقاي فهيم زنده است ولي مریض و بسيار ناراحت از شکنجه
 634 ....... اند شهيدي ختم عمومي و علني براي چهار نفر شهيدان اخير گرفته ریز در مسجددر تب

 633 ..................................................................... ، ما مجلس شب هفت دایر کردیمدر زندان
 633 ........................................................ داد را مي رادیو پيک خبر تظاهرات دانشجویان اروپا

 633 ........................... ولي ابالغ آزادي نفرستادند سرآمده ي آقاي قاضي محکوميت  سه ماهه
 633 ................................ اند نوشته ي مفضلي به شاه مهاجر مقيم مسکو نامه ، ایرانيان1/1/1311
 633 ......... ، در مالقات امروز، جمعيت بيشتري آمده بودند، ششمين ماه سومين سال3/1/1311

 631 ............................... اند برده 1به بند را بخارایي  ، از محکومين پرونده مرحومآقاي انواري
 631 ............................................ است العاده  بوده فوق ،شهيد 1در روز هفت، جمعيت زائران 

 631 ........... کردندباالخره آزاد ،پایان محکوميتروز از  14را پس از  ، آقاي قاضي5/1/1311
 631 ............................ بستندي مأمورین  را به وسيله کافه فروشگاه زندان درِ، امروز 6/1/1311
 631 ............... ، به مناسبت تعطيل و تصادف با قتل امام حسن)ع( مالقاتي زیاد آمده1/1/1311

 635 ....نفر شهيدان منتشر شده 1در تجليل از  اي با امضاي دانشجویان دیني حوزه تهران اعالميه
 635 ........... نفر را ستوده 1آن  ،  رسماًاعالميه مفصلي با امضاي انجمن مبلغين و وعاظ اصفهان

 635 ... اند اند، امتناع کرده اند، تشکرنامه خواسته که تخفيف داده و هاشم امامي از مهدي عراقي
 635 ............. فعاليت خوبي دارند ،نفري 3111تشکيالت با در سانفراسيسکو دانشجویان ایراني 

 635 ...................... اند شدهمتدین  انزجار جواناناند و موجب  اثر بوده مراجع تقليد ساکت و بي
 636 ................ مقيم آذربایجان شوروي نفري ایرانيان 11111ميتينگ : ، رادیو پيک1/1/1311
 636 ..............دانشجوي ایراني مقيم وین 311دار  ، رادیو پيک و خبر تظاهرات دامنه3/1/1311

 636 ............ ها داشتيم ي از کسبه خيابان و بازاران و آزاد شده، امروز مالقاتي زیاد11/1/1311
 636 ...................... ه آوردندقلع را عصر از قزل از دسته آرامش آقایان دکتر معصوميان و فتحي

 636 ............................ هاي آلماني از کمپاني ميليون مارک رشوه شاه 11پيک ایران، دریافت 
 631 ............................................................................ هاي اخير آقاي آرامش فهرست فعاليت
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 631 ................................... از رادیو پيک و رادیو ملي ، متن کامل اعالميه آرامش11/1/1311
 631 ............................ کرده براي سومين بار اعتصاب غذا ، سه روز است آرامش11/1/1311

 631 ........... نفر را آزاد کردند 11( قصر و 3) نفر را به زندان 1ه از دستگير شدگان هيأت مؤتلف
 631 ................ يهاي نظام دانشجویان وابسته به کنفدراسيون به منظور انحالل دادگاهتظاهرات 

 631 ... اند دادهمفصلي اعالميه در تجليل زندانيان سياسي ایران کميته دانشجویان ایراني در وین 
 633 ............... گيرند پيش هم قرار مي و آرامش تصادفاً آقاي طالقاني ، در بهداري16/1/1311
 633 ...... است ي گذشته آزاد شده شنبه یک« اسرائيل»مترجم کتاب  ، آقاي هاشمي11/1/1311

 633 .. است  ناقص شده در اثر شکنجه چشم او گوش و یک آقاي فهيم وضع درستي ندارد، یک
 633 ......... قوت گرفته استشایعات در بيرون، راجع به آزادي ماها و برگرداندن آقاي خميني 

 633 .......................اند عالقه اطالع و بي مراجع تقليد و علماي شيعه از اوضاع ایران بي در عراق
 611 .......................... آمدها ي در ي ابراز وجود دو صفحه ملي سوم یک اعالميه از طرف جبهه

 611 ............. بندان سياسي پایين آمده است ، مدتي است سطح انضباط در جمع هم13/1/1311
 611 ............ را براي آخرین دفاع بردند ایران و احمدي حزب ملت ،  آقاي نمازي41/1/1311
 611 ... و...   ، برقعيشيرازي، باهنر ،تيها: محال ، مالقاتيگذشت درصد زندان 45، 41/1/1311

 614 ................دو اعالميه خيلي تند و محکم که منشاء آن مجهول است درآمده از طرف جاما
 614 ...................... اند گوهرشاد منبر رفته و اعتراض تند و صریح کرده آقاي ميالني در مسجد

 614 ...................... و بقيه قرار است از فردا شروع شود و حمسي جدیدنظر دکتر عاليدادگاه ت
 613 ........ و من از هيأت مدیره استعفا دادیم ، دکتر سحابيآقاي طالقانيها، دليل بعضي ایراد به

 613 ............... ن را اطالع داد، پيک ایران توقيف دو نفر از کميته جمهوري خواها44/1/1311
 613 ...... زنداني شدن با چاقوکشان به علت هم نفر از محکومين قتل منصور ششغذاي  اعتصاب

 613 ... بودند ، بازاریان وکسبهامروز غير از خویشان و نزدیکان، علما هاي مالقاتي  ،41/1/1311
 611 ......................... متحد دبيرکل سازمان ملل انتتبه عنوان او ،ملي سوم اعالميه دوم از جبهه

 611 ...........شد اعتصابيوندردي با  نفري مسئول تشخيص و اقدام براي هم3ي، هيأت46/1/1311
 611 ................... )ص(، پذیرایي و سخنراني داشتيمشب به مناسبت جشن ميالد حضرت رسول

 611 ......................... نفر 14ما با اعتصابيون و اعتراضيه با امضاي  دردي ي هم ه، نام41/1/1311
 615 .....با دادگاه قبل تأیيد شد ئيبا اختالف جز ،و بقيه يمسو ح دادگاه تجدیدنظر دکتر عالي

 616 . رسيد مي  گوش ( به3از زندان)ها  لهاس نفر یک1 آزاديِ ي و بدرقه زدن کفسروصدا وغروب، 
 616 . گزارده شد ، مجلس ختمي ساده و عمومي در حياط براي خانم دکتر مصدق41/1/1311

 616 ..................................... را رسماً اعالم و آغاز کردند اعتصاب غذا ،اولگروه نفر  5از ما، 
 611 ..................................... ي صالحيت است ، دادگاه وکالي ما هنور در مرحله43/1/1311

 611 ....... کند پخش مي nation  از روزنامه هاي دربار ي دزدي رهپيک ایران مقاله جدیدي دربا
 611 .... سخنراني کرد مراسمي برگزار و بازرگان 1333تير  31، به مناسبت سالگرد 31/1/1311



 
 

 

 
 

 «روزانه هاي یادداشت» ، (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31

 

 611 ....... ، دادگاه وکالي نظامي ما باالخره قرار صالحيت و عدم نقص صادر کرد31/1/1311
 611 ...................... آوري نظرات کرد نفر قبلي و جمع 1ابقاء  به رأي مومي، مجمع ع1/5/1311
 611 ............... زاده را به ایشان اطالع داده و تسليت گفتيم ، خبر فوت پدر آقاي قلي3/5/1311
 613 .... اند همراه با مقداري اعالميه گرفته عراقيهنگام خروج از منزل  به را ، خليليان1/5/1311

 613 ...................................... منتشر شده استنوشته و نفر  1از تيرباران  بعد يه آقاي قمياعالم
 613 . کرده صحبتصراحت  آن مردان شهامت و بخارایي و دوستانش از مرحوم اعالميه چهلم 

 613 ......................... آوردندبه اینجا موقت  ، غروب چهارشنبه فهيم را از زندان6/5/1311 و 5
 613 ................. اند ه بردهقلع به قزل بخش اعالميه چهلم محکومين منصور نفر را به جرم 1اخيراً 

 651 ..................... را گرفتند مأمورین اعالميه پيدا کردند و نجفي ،، الي پاکت ميوه1/5/1311
 651 ...................... کردیم، به مناسبت فوت آقاي کاظم قریشي، مجلس ختمي دایر 1/5/1311
 651 ........ و انتخابات داخلي زندانيان سياسي، اصالح اساسنامه جمع عموميم، 11/5/1311و  3

 651 ........... دانگذر ، دادگاه وکالي نظامي ما وارد ماهيت شده و به دفع الوقت مي11/5/1311
 651 ......... آزاد کرد دو روزبعد از  شهرباني شنبه گرفته بودند، اطالعات را که پنج آقاي نجفي

 651 ........................................ و منصوریان را به دادگاه بردند  ، آقایان فتحي13/5/1311 و 14
 651 .............. است پس نداده با رویه پرخاش و تحقير، یک کلمه بازجویي و بازپرسي آرامش

 654 ...................... ممنوع شد ورود ميوه به زندان ،، به مناسبت شياع مرض شبه وبا11/5/1311
 654 ................... العاده بوده است فوق تشييع جنازه، تجليل و مجالس فاتحه براي مرحوم قرشي

 654 ............................ مرداد41مناسبت  زندانيان سياسي بهامکان عفو و یک درجه بخشودگي 
 654 .. کردرا پخش و تفسيرهاروارد ، پيک ایران سخنراني پروفسور تایلر یانگ در 15/5/1311
 653 .......... ، به مناسبت فوت حاج سيدرضا فيروزآبادي مجلس ختمي دایر کردیم16/5/1311
 653 ....... رأي خود را صادر کرد ،مانفر از وکالي  1محاکمه  مأمور، دادگاه 11/5/1311 و 11

 653 .......... ء کردند، طرحي تهيه و به استثناء چند نفر، همگي امضامجمع عموميپيرو جلسات 
 651 ................... ، رادیو پيک اعالميه کميته اروپائي جمهوري ملي را خواند41/5/1311 و 13

 651 ...................................................... خواني بردند و معصوميان را براي پرونده آقایان فتحي
 651 ........................................................ سه نفر از هيأت مؤتلفه را به قيد ضمانت آزاد کردند

 651 ........................................................ ل بردندرا براي تعيين وکي آقاي شيخ مصطفي رهنما
 651 ............ است فرستادم سال کار زندان4که نتيجه را « هاي جوي پدیده»، کتاب 41/5/1311

 651 .............................ندشدخليليان آزاد شده و سه نفر دیگر از هيأت مؤتلفه، امروز مرخص 
 655 ................. ي دستجات بحث شده است راجع به مبارزه و مشارکت کليه« جاما»در اعالميه 

 655 .... برگزار شد 1 زنداني زندان 11از ي و با شکوه ، گرم، مجلس ناهار دوستانه44/5/1311
 655 ................ مين بار پيدا شدتشفت هبراي ه ، سروکله شيخ مصطفي رهنما41/5/1311 و 43

 656 ......................... دند، امروز آوردنا که پس از آزادي هفته قبل گرفتهرا  آقاي رضا حمسي
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 23/1/1331لغایت  1333/ 25/5از 
 یادداشتی در دست نیستهیچ 

 656 ....... گذرانيم قصر پنجمين سال محکوميت غيرقانوني خود را مي 1 در زندان، 45/1/1316
 651 ........دکتر پيمان یک ناهار عمومي با حضور کليه زندانيان داده شد به مناسبت پایان زندان

 651 .................... الغ مرخصي دکتر پيمان و مراسم خداحافظي، ظهر شنبه اب41/1/1316 تا 46
 651 ............... هستند و سخنران آقاي طالقاني ،تذکر س، از هشتم محرم مجل31/1/1316 تا 43

 651 ..................................... روي هم رفته خوب است مخصوصاً حسينيه ارشاد مجالس تهران
 651 ....................صحبت کردم ، قبل از آقاي طالقاني، در مجلس عصر عاشورا1/4/1316تا  1

 651 ................................. ي مجلس محرم برگزار شد ي پنج روزه شنبه آخرین جلسه روز یک
 653 ..........................و...    ه، صفازاد ، عاقلي، دکتر ساميهاي دوشنبه: دکتر سحابي از مالقاتي

 653 . اینجا آوردند به پس از اعتصاب غذاسياسي را  ي، سيدمهدي حسيني، زندان1/4/1316 تا 5
 653 ...............................................................بردند کدار را به بازپرسيبنروز چهارشنبه آقاي 

 661 ............................. با سه ماه محکوميت، با خوشحالي تمام از دادگاه برگشت آقاي نجات
 661 .................................................. بردند ، شنبه آقاي موالیي را به بازپرسي11/4/1316 تا 1

 661 .................. شد ناهار داخلي و تبادل نطق و... به افتخار مرخص شوندگان: مهندس سحابي
 661 ................................... و...  تومان تضمين 41111آقاي موالیي و قرار از  سومين بازپرسي

 661 ................. اعتراض کردیمو ما  نژاد را آوردند تازه وارد، نيک عادي، زنداني 14/4/1316
 661 . سال زندان1بعد از  ، حکيمي، جعفري: سحابيشوندگان مرخصمجلس تودیع عمومي با 

 661 ........... ، ابالغ مرخصي سه نفري و مشایعت، ورود به پنجمين ماه پنجمين سال13/4/1316
 661و...  ، باهنر، محالتيه، هاشميزاد ، عاقلي، جعفريها: حکيمي، سحابي از مالقاتي، 11/4/1316
 661 ......................................، در دانشگاه اعتراض و اعتصاب و تعطيل شده11/4/1316 تا 15

 664 ........ را دادند جعفريشيخ غالمحسين و  ه اجازه مالقات آقایان منتظريقلع از شنبه در قزل
 664 ........ ، اعتراض شدکردن پول و شيریني دهاي تازه براي ر گيري ، سخت41/4/1316 تا 13
 664 ......................... است ي افتادهدر اثر صدمات به پرت و پالگوئ ، خاقاني45/4/1316 تا 44

 664 ............... آزاد کردندبازداشت، کني را به دادرسي بردند و عصر بعد از بيست و چند روز 
 664 رحيمي خبري از سرهنگ و بي اي نبود، مالقات غيرخانوادگي ، خبر عمده31/4/1316تا46

 663 ........................  ، توانا و ...ها: دکتر پيمان، حکيمي، دکتر سحابي ، مالقاتي1/3/1316تا  1
 663 ....................................... نهار دادیماتمام دوران محکوميت سعادت و صدرایي به افتخار 

 663 ......... و...  الهيجي، کني، مهندس سحابي ،، خليلي، منتظريشنبه: سطوتي هاي پنج مالقاتي
 663 ........................ رفته به زابل به مالقات آقاي روحاني آقاي خسروشاهي، 11/3/1316 تا 5

 663 .................... کرد را پخش « بن»در شنبه عصر رادیو پيک تظاهرات مردم و دانشجویان  سه
 663 .......................................... آقایان موالیي و بنکدار را براي تعيين وکيل به دادرسي بردند
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 661 .................................................................... ، ورود به ششمين ماه سال پنجم14/3/1316
 661 .. در برلن غربي بر عليه شاه ویان ایراني و آلماني، تظاهرات شدید دانشج11/3/1316 تا 13

 661 ................... خرداد 15براي شهداي  خواني و صحبت آقاي حجتي شنبه مجلس فاتحه یک
 661 ........... اند گفتهو پر سر و صدا بقه سا غربي را بي تظاهرات آلمان ک و رادیو لندنيرادیو پ

 661 ........... به هم ریخته و تعطيل شده است ،اعتصاب دانشگاه تبریز به پشتيباني دانشگاه تهران
 661 .................................. شنبه آقاي شریفيان را به دادرسي بردند و وکيل تسخيري گرفت سه

 661 .................. اده شدبه دادرسي فرست ،اي در اعتراض به اتهام به آقایان موالیي و بنکدار نامه
 665 ........... ، مجلس جشن و پذیرایي دادتوسکي )آشپز( به افتخار سال مراجعت ما از برازجان

 665 .................. شده است ...براي پيروزي اعراب و عليه اسرائيل، دعا و و قم تهران در مساجد
 665 ......... روز عزا بگيریم 5، بداي مسلمانِ عربراي شه، تصميم گرفته شد 45/3/1316 تا 13

 665 ................................ ه آوردندقلع از قزل ،(آموزگار اهل قزوین) وارد عصر دو زنداني تازه
 666 .......... کند مي سخنرانيس عادل در زمينه تشکيل اسرائيل جو، مهند ه حکمتابتکار گرو به

 666 ........................................... سه سال محکوميت صادر کردي شریفيان براشنبه، دادگاه  سه
 666 ................................... ه به اینجا منتقل کردندقلع را از قزل (خياطان) چهارشنبه آقاي خاتم

 666 ............................................. اند و اعتصاب ادامه دارد نفر کشته شده 11در دانشگاه تبریز 
 666 ........................ ه آوردندقلع را از قزل از دستگيرشدگان عاشوراوکاتوزیان  يابراهيم عصر 

 666 ........ دادیم به دفتر زندان عرب براي برادران مسلمان تومان 34اهداي خون و نفري ي  نامه
 661 ............. آوردند کاظمي را  و حاجيسازي  کارگر چيت  شنبه رفيعي، عصر43/3/1316تا46

 661 . ه آوردندقلع را از قزل سازي کارگر چيت و بخشيبارز باسابقه مشنبه اميرحسيني  عصر یک
 661 ......... باز شده حسابي براي کمک به شهداي مسلمان عرب در قم، از طرف آقاي مرعشي

 661 ..... ردیدگ، مجلس پذیرایي و جشني منعقد ید از شرکت نفت روز خلعخرداد،  43دوشنبه 
 661 ......................................... ، آقایان موالیي و بنکدار را به دادگاه بردند1/1/1316تا  31/3

 661 .................. را آوردنددانشجوي دانشکده حقوق و توکل  مي ق )آبشاري( طلبه عصر الهي
 661 . کداموميت براي هرچهارشنبه دومين جلسه دادگاه آقایان موالیي و بنکدار و سه ماه محک

 661 .......... ید اي، با سخنراني من براي اتمام خاطرات خلع توده لسه عمومي به دعوت افسرانج
 661 ..... و...   ، مطهري، حاجي صادق، شجوني، حمسيمالقات کنندگان: دکتر پيمان، جعفري

 661 ....................... آوردند 1 را به زندانز آمو دانشزاده  ، از دارالتأدیب حسين5/1/1316 تا 4
 661 ........................................ بردند را به جرم شعار بر عليه اسرائيل به بازپرسي برادران قائمي

 661 .... است داشته سأثير محسواسرائيل، ت عمالهاي تحریم معامالت با  اعالميه تهران در بازار
 663 ............... اند منبري را گرفته از طالب نوري چي و ناطق اي چاپخانه ، عده11/1/1316 تا 6
 663 ........... افتخار مرخص شوندگان: مجتبي مفيدي، سليمي و اسکوئي، ناهار داخلي داشتيم به

 663 ...... صلوات بر سرباز نهضت مليافظي و شنبه مرخص شدن مجتبي مفيدي با مراسم خداح
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 663 ............................................................ ، ورود به هفتمين ماه سال پنجم14/1/1316 و 11
 663 اند، قصد اعتصاب کرد کرده ه اعتصاب غذاقلع که شنيده بود پدرش در قزل آقاي منتظري

 663 .......... اطمينان از طرف پدر، اعتصاب غذاي خود را شکستپس از  دوشنبه آقاي منتظري
 663 ............................ ، آقاي حاج سيدصدرالدین براي مالقات آمده بودند15/1/1316 تا 13

 611 ..................... ه بردند، قصد تبعيدشان را دارندقلع را به قزل و خاوري جو، معتمدي حکمت
 611 .............. بود س تودیع سليمي و اسکویي با نطق آقاي حجتي، شنبه مجل13/1/1316 تا 16

 611 . و...   ، حدادي، شمس، غفراني، سليمي، جعفريهاي دوشنبه آقایان: دکتر سحابي مالقاتي
 611 .................................. نژاد ه آقاي نيکمطلوب و تحریک کنندنارفتار ، 46/1/1316 تا 41

 611 ............... و... به مالقات آمدند ، غيوري، سيدغالمرضا سعيدي، جعفريمجتهدي شبستري
 611 ...... اند ه بردهقلع به قزلروز است که  41ساله آقاي خميني را در سر حد دستگير و  44پسر 

 611 ...........................................بروند اند از تهران تکليف کرده سيدرضا زنجاني به آقاي حاج
 614 ............................................ مدندآو حسن صدر به مالقات  اهلل اميني جمعه آقایان نصرت

 614 ......................................... آوردنداهل خمين را به اینجا  فرهنگي ه آقاي مراديقلع از قزل
 614 ................. اي را به اینجا آوردند ، غني بلوریان از کردهاي متهم به توده31/1/1316 تا 41

 614 .................. و...  ، مفيدي، سرهنگ رحيمي زاده، حمسي ، سرحديها: محتشمي از مالقاتي
 614 ........................... با سخنراني آقاي طالقاني  تير، مجلس تذکر و فاتحه 31سبت منا جمعه به

 614 ......................کردند را با تبدیل قرار آزاددیگران  وسال محکوم و کاتوزیان  4فيان به شر
 614 ............... اند زاده را که عليه اسرائيل سخنراني داشته مضروب کرده ، جناب5/5/1316 تا 1

 613 .................. موضوع کسي حق مداخله ندارد: شا ه، اسرائيل، آمریکا هسپهبد نصيري؛ در س
 613 ...............................................سب اهل تبریزآقاي حسيني کابراي مجلس تودیع عمومي 

 613 ............... و...    هاي دوشنبه آقایان: وکيلي،  سرحدیان، صالحي مالقاتي، 14/5/1316 تا 6
 613 ..... و...    ها: حکيمي، مهندس سحابي ، ورود به هشتمين ماه سال پنجم، مالقاتي1/5/1316

 613 شد رئيس زندان جاي سروان اخوان به سروان اسديمرداد 15شنبه  ، یک43/5/1316 تا 13
 611 .............................. ه به اینجا آوردندقلع را از قزل برقعيمصطفي مرداد آقاي  44شنبه  یک

 611 ..................................روز قبل گرفته بودند به اینجا منتقل کردند 51مهدي اخالقي را که 
 611 ............... ه آزاد کردندقلع را از قزل با شهامت فعري امام جماعتِجغالمحسين آقاي شيخ 

 611 ........................ را آزاد کردند یهشهراقساط سي چهل نفر دانشجویان اعتصاب کرده عليه 
 611 ................... منتقل شدند اینجا به ،خردادي15مهمانان  و احمدي قرباني، 46/5/1316 تا 41

 615 ... اینجا منتقل شد ه بهقلع از قزل  ، پس از شکنجه و شالق زیاد،مقي جوان  ، طلبهنوري ناطق
 615 ................................................... پسر آقاي خميني را آزاد کردند دیروز احمد مصطفوي

 615 ........................................................ نداي را آزاد کن و درچه احتمال دارد آقایان منتظري
 615 ...   و...دکتر ممکن  ،ي، مرواریدا )که امروز آزاد شد( خامنه منتظريها، آقایان:  از مالقاتي
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 615 .......   دکتر انوري و شنبه: دکتر قریب، دکتر سحابي هاي سه ، از مالقاتي31/5/1316 تا 41
 616 ... بردند به بازپرسيده ستوان کاکاوند براي پروننگار را  ، دوشنبه آقاي بسته6/6/1316 تا 1
 616 ........... اند ، فيضيه را به بهانه تعميرات بسته، ورود به نهمين ماه پنجمين سال3/6/1316 تا 1

 616 . است  تعطيل شدهاعتراضاً ها  جماعتنماز اند، کشيده کتابخانه پائين خميني را از عکس آقاي
 616 ......... به دادگاه بردند براي تعيين وکيل نفري را 1شنبه  یک دسته  یک، 16/6/1316 تا 11
 616 ........مهمان باشندما  شهریور اجازه دادند یک عده از همزندانيان عادي سابق در زندان 15

 611 .. خواند اند( را مي رادیو پيک دو اعالميه از آقاي خميني )که چاپخانه و ناشران آن توقيف
 611 ............................. ز را مجدداً آوردندآمو زاده جوان دانش ، شنبه حسين43/6/1316 تا 11

 611 .............. اند که در صدد پخش یا چاپ اعالميه بودند، دستگير کرده را اي عده در اصفهان
 611 . فر و...  ، معين، ابتهاجاي ، افجه، باهنرهاي دوشنبه: دکتر سحابي مالقاتي، 31/6/1316 تا 41

 611 ............................. و...   شنبه: حکيمي، سرهنگ رحيمي، بهمنشع مصباح هاي پنج مالقاتي
 611 ....................................................................... اند وابسته به بختيار را گرفته اننفر افسر 56
 611 ............................. ورود به دهمين ماه سال پنجم 1/1/1316شنبه  یک، 3/1/1316 تا 31/6

 611 .............. هاي روزانه تعطيل شد رفتيم و یادداشت تهران عمل جراحي فتق به بهداري براي
 611 و...   ، دکتر عالياهلل  امنيني، مهندس مصدق هاي خارج: غير از خانواده، نصرت از مالقاتي

 613 .....من دادسالمتيِ  ناهار به افتخاري عمومي بابایي یک مهمان ، آقاي علي11/1/1316 تا 11
 613 ................. براي بازگشت شاه استنکاف آقاي ميالني از برپایي مراسم خاص در روز بعثت

 613 ................................. را ترک کند تا قم ،و بازداشت ایشان فشار ساواک بر آقاي منتظري
 611 ........................... هقلع به قزلایشان غيوري، بازداشت و انتقال ي آقاي  یورش شبانه به خانه

 611 ... اند آقاي فهيم و هفت هشت طلبه را گرفته آقاي کروبي و در قم تهرانمدرسه مروي در 
 611 ...... موقت آورده بودند آزاد شدند ه به زندانقلع که از قزل را دانشگاه تهران دانشجوي 34

 311 .................... مرخص شدند 11/1/1316، دوشنبه نوري و ناطق ، الهي، برقعيآقایان فداقي
 611 مشوی آزاد مي کهخصوصي ابالغ شد41/1/16درو من  قانيلآقاي طا به، 41/1/1316 تا 11

 611 .................................. نگار، یک ناهار داخلي دادیم سال محکوميت بسته 1به افتخار پایان 
 611 .......................... به دادرسي بردندبراي تعيين وکيل نفري اميرحسيني را  1ي  دوشنبه دسته

 611 ...............................مجلس جشني داشتيم ، شب ميالد حضرت علي)ع(31/1/1316 تا 45
 611 ............ و قطعي شدن مرخصي ما« هاي جوي پدیده»اولين جلد نوبر کتاب و شيریني عيد، 

 611 ...............................آقاي شيخ حسينعلي منتظري را باالخره به مسجد سليمان تبعيد کردند
 611 ............................... اند آقاي پسندیده برادر آقاي خميني را از قم با ماشين به تهران آورده

 611 ..........................خواني بردند هاي حسيني را براي پرونده هم پرونده 31/1/1316شنبه  یک
تا ... 1/1/1316



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ه تعالیبسم

 

 (131/ (4)بقره) «م َّما َكَسْبُتْمِتْلَك ُأَّمٌة َقْد َخَلْت َلَها َّما َكَسَبْت َوَلُك»
وردشان و آ براي آنها است دست .آنها مردماني هدفدار بودند که رفتند)

 ( ...انتوردآ براي شما است دست

 مقدمه
تاریخ به تدریج و به نوبت صحنه ها در صفي طوالني از آغاز تا انتهاي  آدميان و امت

وردهاي سبک یا سنگين به پيشگاه عدل الهي آ کنند و با دست مي حيات را ترک
حيوانات کاري به کردار  .شوند حاضر مي« .مَالِکِ یَوْمِ الدِینِ»شتافته و در محضر 

ن نظاره بر ولي از امتيازات آدمي همي .اند مشغول« خود»همنوعان خود ندارند و به 
گيري و بصيرت یابي  عبرت .باشد مي آناناندوزي از رفتار  عملکرد رفتگان و تجربه

در دوران  .است آنهانویسي یکي از  هاي مختلفي دارد که خاطره راه دیگراز بندگان 
، سفرنامه و ثبت و ضبط وقایع و مشاهدات و مکتوب کردن شکوفایي تمدن اسالمي

سياري از یي که ما امروزه بآنجااما از  .رایج بوده استمعلومات و مسموعات بسيار 
، ادبيات، هنر، اقتصاد، اجتماع، آداب و رسوم خود را از اطالعات در زمينه تاریخ
ایم، تصور  کسب کرده آنانهاي  ها و خاطرات و گزارش منابع خارجي و سفرنامه

 .رود شمار مي ه بهنویسي تقليدي خودخواهان ها غربي است و خاطره کنيم این شيوه مي
 .گرفته است که این سنت بار دیگر در این دیار رونق خوشبختانه چندین سال است

ت و متن گزارش و تحقيق هاي اول پس از انقالب، ابتدا موج مقاال از همان سال
مقاله و گران غربي را در هزاران  ، سياستمداران و تحليلران، سفرا و کارداخبرنگاران

کشور،  خارج و داخل در خودمان هاي نویس خاطره آن از پس دیم؛بو شاهد کتابصدها
، چپ بازنشسته و فعال و موافق و مخالف انمدار اسبق گرفته تا سياست ارتشاز امراء 
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شروع به کار کردند و در  ...و طلب و ضد سلطنت و راست، ملي و مستبد و سلطنت
چند راست و دروغ و هر .ها رونق قابل توجهي گرفت نامه کتاب، زندگي کسادِ بازار

، اما اميد است این کار فرهنگي زمينه جاز در بسياري از آنها مخلوط شدهحقيقت و م
 .گيري بهتر از گذشته براي پيمودن راه آینده گردد برکتي براي بهره و بستر پر

ي تشکيل شده که نگارنده به اي که پيش رو دارید، از موضوعات متنوع مجموعه
هاي گوناگون به  مناسبت در دوران مختلف زندگي و به« روزانه  هاي یادداشت»عنوان 

رسد براي چاپ و مطالعه  نظر نمي به ها یادداشتاین  .رشته تحریر درآورده است
کردن حوادث مهم زندگي و  . ثبت و ضبط وقایع و مکتوبدیگران نوشته شده باشد

آموزد و هم تسلط و تمرکز به افکار و اندیشه آدمي  آن، هم عبرت ميتجزیه تحليل 
ها  آنکه کتاب رغم عليبه همين دليل هم نویسنده در زمان حيات خویش،  .بخشد مي

، ها یادداشتو مقاالت زیادي را به طبع رسانده است، تالشي جدي براي چاپ این 
شاید به دليل احتراز از  -تآرایش نوشته شده اس آالیش و بي که ساده و سریع و بي

اما اکنون که تقدیر الهي او را به دیار باقي برده است،  .به عمل نياورد -حدیث نفس
و استفاده از تجربيات زندگي  ها یادداشتبه نظر بازماندگان ، اطالع هموطنان از این 

به  .به خواست خدا منشأ خير و خدمتي گردد دتوان ميگزاران خود،  یکي از خدمت
هایي از این خاطرات را که از گزند حوادث  مين دليل تصميم گرفته شد بخشه

روزگار و ابناء آن به سالمت باقي مانده است تدوین و تنظيم نموده تقدیم هموطنان 
 .عزیز نماید

این مجموعه با خاطراتي از دوران جواني، ازدواج، استخدام، اشتغال به کار و 
 دوم جهاني خيز جنگ ني اعزام قوا به سرحدات در ایام بحرابرا ارتشاحضار به 

( ختم 1316تا  1311ساله ) پنج ي دوران زندانها یادداشتو با  شود ميشروع 
 .به آن اضافه شده است در وسط نيز خاطراتي از سفر حج .شود مي

شگرهاي لو برخي  از مقاومت مردانه لشگر تبریز در خاطرات دوران جنگ
ها و  ي سربازخانه ، تخليهو از افتضاح فرار و استعفاي رضاشاه ،سرحدي با افتخار

انگيزي از روحيه و رفتار  با تأسف یاد شده و گزارش عبرت ،تطاول سربازان روسي
 .است ه گردیدهئارامردم 

، شامل دهد مياین مجموعه را تشکيل  ي ، که بخش عمدهت دوران زندانخاطرا
داخل زندان و کل  آمدها و جریانات سياسي پيش صحبتي با خانواده؛ و :دو قسمت
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کننده یا  مالقات افراد توسط مخفيانه طور به و تدریج به ها یادداشت این .مملکت است
افتاد و از  گاه هم گير مي و گه شد ميدادگاه به بيرون فرستاده  جلسات ي در فاصله
و  برازجانزندان يد به بعرفت )همچون خاطرات بسيار با ارزش دوران ت دست مي

رسيد نيز چندان  آنچه به خارج مي .توده( زنداني حزب جمعي با افسران زندگي دسته
هاي بعدي مصادره  گام دستگيريهایي از آن به هن رات قسمتک مصونيت نداشت و به

 اق یکي از بازجوهاي ساواکتتعدادي از آنها پس از انقالب از ا که طوري د، بهش مي
نفر که در آن ایام در  1511به  نام و نشان قریب ها یادداشتدر این  !به دست آمد

آمدند و یا به نحوي نقشي در مبارزه داشتند  ها مي زندانيزندان بودند یا به مالقات 
در پنج سال بحراني  ایران اي از مبارزات ملت بنابراین خالصه و تاریخچه .آمده است

 .رود به شمار مي 1314خرداد سال  15به خصوص قيام  1316تا  1311
نيز هر چند غيرسياسي و به  زندان يها یادداشت، از « با خانواده يصحبت»بخش 

عنوان یک  ا بعد دیگري از شخصيت نویسنده را، بهظاهر خصوصي است، ام
و احساس تعهد و مسئوليت  انسياستمدار و متفکر و مبارز، نسبت به همسر و فرزند

 .دهد مينشان  ،اشتغاالت اجتماعي ي همه رغم علي نسبت به آنها
 ي آمدهاي برجسته اي از پيش هم خالصه رو، ي پيش موعه، مجبه این ترتيب

اي از حوادث و قضایاي  و هم گزارش صادقانه شود ميزندگي نویسنده محسوب 
خوانندگان را  ،خالي از فایده نبوده انتشار این کتاب، اميدواریم .باشد ميمعاصر 

 .عبرت و نویسنده را مغفرت و رحمت بيفزاید
 عبدالعلی بازرگان

  

 «های روزانه یادداشت»ویرایش دوم  ی درباره
یاد مهندس بازرگان است که در   اولين مجموعه از آثار زنده« هاي روزانه یادداشت»

هاي  ي مجموعه و بعداً در سلسله گردید توسط انتشارات قلم چاپ ومنتشر 1316سال 
 ( اختصاص داده شد.3شماره )به آن  ،آثار

خاطراتي از »هار بخش تنظيم یافته است. بخش اول مربوط به این مجموعه در چ
اضافاتي  ، نسبت به ویرایش اولاست که جز توضيحاتي در زیرنویس« دوران جواني

است. به این بخش دو نامه  1333در سال « هاي سفر حج یادداشت»ندارد. بخش دوم 
ده نوشته و فرستاده ي منوره براي خانوا که اولي از جده و دومي از مدینهاضافه شده 
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با این سه نامه،  .ي مکرمه قرار دارد ي نوشته شده از مکه ي نامه و در مقدمهاست شده 
خواننده از زبان و قلم مهندس بازرگان در جریان این سفر و رخدادهاي آن قرار 

عنوان بخش بعدي است که از بخش « هایي با خانواده از زندان صحبت. »گيرد مي
تر شده  اول به بخش سوم انتقال یافته و با بازخواني منابع اوليه، کاملانتهایي ویرایش 

 در بخش چهارم تنظيم گردیده است.« هاي زندان یادداشت»است و در نهایت، 
که گزارش جریان مالقات با « یادداشتي از سومين زندان»در ابتداي بخش چهارم 

ه شده و سپس است، ارائ 13/6/1311وزیر وقت در  دکتر علي اميني نخست
شود  آغاز مي 3/11/1311هاي روزانه، از اولين روز چهارمين زندان که از  یادداشت

یابد. این  گذرد، ادامه مي روز از آغاز بازداشت مي 111که درست  44/4/1314تا و 
ها در اولين ویرایش این مجموعه وجود ندارد، مطالبي است که بعداً  یادداشت

دست آمد و اکنون در این ویرایش در مجموعه  آن به از اي  هشد چيني حروف ي نسخه
هایي است که در ویرایش اول انعکاس یافته است  قرار گرفته است. بقيه مطالب همان

ي مؤلف فقيد که در اختيار بوده است،  و در این ویرایش مجدداً از دست نوشته
 بازخواني و پيرایش شده است.

دارد، اول آنکه براي آن  دیگر ویژگيِ این مجموعه نسبت به ویرایش اول چند
دادهاي  استفاده از مطالب، روي با ،عناوین یا عنوان است. شده تهيه مندرجات فهرست

هاي مندرج در  ها و شنيده ها، اعالميه زندان، اخبار رادیوها و مندرجات روزنامه
ي صورت خالصه و فشرده فهرست گردیده است و ایام تعيين شده و به ها یادداشت

. ویژگي دوم آنکه اگر در متن اند در فهرست انعکاس ندارند که خبر خاصي نداشته
به مطالبي اشاره شده که احتياج به توضيح بيشتري داشته است و یا از کتاب، رساله و 

کرده است، در زیرنویس  اي نام برده شده باشد که معرفي بيشتري را طلب مي یا مقاله
و با عالمت اختصاري)ب.ف.ب( مشخص گردیده است. شرح الزم توسط بنياد ارائه 

ها شامل آیات،  انتهاي مجموعه است. این نمایه  هاي افزوده به نمایه  ویژگي سوم
ها و  احادیت و روایات، نمایه فارسي و التين، مشتمل بر نام اشخاص، نشریات، مکان

نظر یاري حققين را در تحقيقات موضوعي موردتواند م هایي است که مي واژهدکلي
مندان را فراهم  رساند. اميد آنکه ویرایش جدید این مجموعه رضایت خاطر عالقه

 آورد و موجبي بر افزایش رحمت الهي براي مؤلف فقيد آن باشد. 

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
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 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم

81/6/8181 

 يادداشت وقايع
 

 
مشاهدات  همچنين و يشخص يزندگان ي برجسته يآمدها پيش و وقایع دفتر این در

 .خير و مصلحت بفرماید به يخداوند همه را منته .شود ميمعاصر یادداشت  يو قضایا

ماه  سال و یک ککه ی زنم ملک خانم .گذرد سال از عمرم مي 33موقع  در این
 خان عبدالعظيم ميرزا يملک ي خانه در .باشد مي ساله11 است درآمده عقدم هب است

و  احمدآقا يق برادر بزرگم آقاام به اتّفا که خود نقشه ساختمانش را داده قریب
( 4)رتبه  يدانشيار دانشکده فنّ .داریم ياوالد سکن 1م با خان يبدر ،شا يخانواده گرام

و  قورخانه يِضمناً در دانشکده فنّ .مهندس ساختمان ،ایران يباشم و در بانک مل مي
و  پانصد ماهيانه حقوق با دارم يمعلّم سمت ،رکشو وزارت يکالس کمک مهندس

  .هفتاد و دو تومان
را  اروپـا  باشـد.  مـي  و وزیر معارف مرآت منصور وزیر نخست، يپهلو ایران پادشاه

تنهـا   .منکـوب اسـت   گرفته قسمت اعظم آن زیر چکمه هيتلرفرا يموحش آتش جنگ
در  شهر لنـدن  حال تا بهاز دو روز پيش  .است کند انگليس يم يکه مردانه پایدار يملّت

 تُـن در آسمان آن پرواز کرده، هزار  يطيّاره آلمان 3511گفتند که  .حال اشتعال است
جنـگ   بـه  آمریکـا انتظـار ورود   .است تلفات یقيناً به ده هزار رسيده .بمب ریخته است

 .رود مي



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14

 

86/1/8181 

 نايرا یورود به بانك ملّ

، از ()پسر ذکاءالملک يو تأیيد فروغ )مهندس ابوطالب( گوهریان يبنا به معرّف
 يآقا يجانشين يدعوت به قبول عضویت آنجا برا ]ملي[بانک  طرف اداره ساختمان

با ماهيانه  تيراز اوّل  .شدم -باشد مي هاو رئيس دایره قرارداد يکه ارمن -داوید خانيان
 ي هکه رئيس ادار و مساعدت خزانه يسفارش فروغ .ریال استخدام نمودند 3111

ارد و تا تاریخ و يوضع آبرومندبه  هللحمدا هب .مده داشتاثر ع باشد ميساختمان 
 .است  محوّله برآمده يها از انجام خدمت 13/6/13

81/5/8181 

 یكارخانه قزوين یارزياب یبرا تبريزبه مسافرت 

 باشد مي يبانک کشاورز يصنعت يها که رئيس اداره وام يسه روز قبل بحرین
عنوان خبره و  همرا ب .مراجعه نمایم ]ملي[خواهش نمود به دکتر نصر رئيس بانک 

اتّفاق  هب ،انتخاب کرده در تبریز يیوسف قزوین يحاج يارزیاب کارخانه پشم آقا
پسر بزرگ وامخواه و آقایان  ياصغر قزوین يعل ي، حاجيآلمان( ortel) مسيو اورتل

تبریز حرکت  ، بهبانک يدیگر از اعضا اي و عدّه يمعاون بانک کشاورز نقش
ه روز و چهار شب گذشت جمعاً س مسيو اورتل يمسافرت من که با همراه .کردیم

 .طول انجاميد هب

از  .شود ميمصفّا و آباد  از ینگيجه فرسخ است بعد از زنجان 111که  راه تبریز
کيلومتر و  141چند فرسخ در طول بيش از  ين که گذشت پس از طچم سياه

و  آباد بوستان .باشد ميو مزروع  يکار ف جاده دیمکيلومتر اطرا 11عرض متوسط  هب
زراعت در این سال  .باشد ميتبریز است قابل توصيف  يکيلومتر 16که  باسمنج

کند و به مردم  يم يآور محصول را جمع ن دولتچو يفراوان و خوب بود ول
ين ر بد .هزار و بسيار بد در خود تبریز یک من شش نان ؛آذوقه تنگ بود ،دهد مين

کاران چادر زده بودند و بعد از  در ميانه مقاطعه .آهن ادامه داشت راه ساختمان راه
 .بودند ين مشغول حفر تونلچم سياه

و چند  يالعابدین هشترود زین ي)متعلّق به حاج يدر مهمانخانه فردوس در تبریز
 .بود منزل کردیم يوسائل راحت معمول يساز و تميز و دارا نفر تاجر دیگر( که تازه

 .نآقر6تومان و نهار 4خوابه  یک تخت اتاققيمت  .طرز اداره و رفتار قابل تمجيد بود
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 يشهر را که دارا يباغ ملّ .بودند ياز دو سال قبل مشغول آسفالت خيابان پهلو
 .خوب بود، بسيار معمور و آباد و مصفّا دیدم يکار قشنگ و گل استخر

81/6/8131 

 اين كار یفراموش یمدّت

 ياین دوره است، یعن ي شب و روز که خاصّه يو گرفتار يهمّت در اثر کم
ت از طرف دیگر، که انسان و ملّ رفت کار دولتطرف و سوء پيش مراجعات از یک

 .ام است  موفّق به نوشتن یادداشت وقایع نشده يکند، مدّت ياً مشغول و خسته مدایمرا 

که در  پيش نيامده، جز آن يم تغييرات مهمّا و خانوادگي يشخص يدر زندگان
مادرش او را  .گذاشتيم زهراعطا فرمود اسمش را  يخداوند دختر 11/3/1341

به خانه و خانواده  يمند عالقهو  ياو سرگرم يبرا اهللحمد هب .العاده دوست دارد فوق
 .درست شده است

 يره تأسيسات و محاسبات فنّیرسماً ریاست دا 1/4/1341از تاریخ  کارم در بانک
انجام  ،حساب برآوردها ،که عقد قراردادها خانيان گذشته از کار داوید يیعن .شد

 يها ساختمان ي تأسيسات کلّيه يها بود، کارها اريزگ و مناقصه يمعامالت خارج
که سابقه  يیکارها يتهویه و غيره یعن ،شوفاژ سانترال ،برق ،يرسان بانک از قبيل آب

انجام شود، به من واگذار  يصحيح و اسلوب يبين نقشه و پيش ينداشت، از رو
( و بدون 3/1111شماره  ي)حکم کارگزین 1/11/1313حقوقم قبالً در تاریخ  .گردید

ریال افزایش  3511ماه خدمت به  1کرده باشم، بعد از  يترین اقدام آنکه کوچک
از کارم  يیعن .رئيس اداره بود نظر و لطف خزانه حسن ي واسطه هیافت و این بيشتر ب

تومان مرا  511خواست با حقوق  نسبتاً رضایت داشت و چون قبالً شرکت بهساز مي
در دانشکده به  .به بانک نموده بودم، حسن اثر بخشيده بود يمن وفادار و ببرد

در  يشده ول يدانشيار 3ام  رتبه 3/1/1341مورّخ  11111/11615موجب حکم 
 ناگوار نظام بود و تدریس کالس وزارت داخله که محيط قورخانه يعوض از معلّم
جمله  مراجعه شد، از آن يخارج يکارها يمدّت بعض در این .دست برداشتم

 دفتر که قبالً و عقد قرارداد با کارخانه اطلس به پيشنهادات کارخانه یخ يرسيدگ
هم عضو بودند، در  يو اعتضاد و زنگنه يکه ریاض يرا در کميسيون مشخّصات آن

عقد قرارداد توسعه  عالوه به .تومان دریافت شد 611اداره برق تهيّه نموده بودم و 
تومان  511هر کدام  کنم ميبت گمان از این با .با شرکت اشکودا کارخانه برق
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را  مصرف يطرح تأسيسات شرکت تعاون «بِرگ»اخيراً نيز چون مهندس  .گرفتيم
طرح  .او کمک کنم هچندین ماه عقب انداخته بود، از طرف بانک مأمور شدم ب

انجام  «مسيو بِرگ» يمایش را با همکارو تهویه و گر يآبرسان ،ازهس يسازمان داخل
 .رگ دریافت کردمتومان با اجازه بانک از مسيو بِ 511دادم و 

به نمرات  يرسيدگ يبرا معلّمين يکه در ماه خرداد شورا روزي يدر دانشکده فنّ
از معلّمين شده، اعتراض  يشکيل شده بود ترجمان قلوب و افکار بسيارامتحانات ت

 يمعاون دانشکده نموده، در اثر پافشار يطرز امور تدریس و سيستم استبداد هب يسخت
در مدّت  .تأسيس شود دانشکده يشورا يروز یک هيأت مرکز موفّق شدیم همان

 .ها پرداختيم نامه و برنامه ينیه و به تهيّه آتشکيل شد يتابستان جلسات هفتگ

روز با زبان بسته و دل  هب مردم روز  رخ نداده يتغييرات ناگهان در اوضاع ایران
ارزاق  ي، افزایش ماليات، باال رفتن خرج و کميابمرده شاهد توسعه یافتن امالک شاه

 .باشند مي

از طرف  1/1/1341در تاریخ  روسيه ؛شود ميگيرتر  روز عالم هب روز روپاا جنگ
انتظار داشت در  ند و هيتلرکرد ميمورد حمله واقع شد و با آنکه همه تصوّر  آلمان

ا به آلمان آسان کار ر يعرض چند هفته کَلَک روسيه کنده شده و انقالب داخل
باعث تعجّب دنيا و ضعيف نمودن آلمان  ت روسيهو ملّ دولت ي کند، مقاومت دليرانه

از  روزولت يعلن يو طرفدار آمریکااز طرف دیگر در اثر تقویت کمک  .شد
انگليس  يها از تلفات کشتي .چربد يروز زور انگليس بر آلمان م هب روز انگليس

شدید را فراموش کرده و  يها بمباران حاصل شده، دیگر انگلستان يتخفيف کلّ
در ممالک  .روند يسراغ آلمان م هسنگين انگليس هر شب ب يها افکن بالعکس بمب

ورود  يکه برا ژاپن .شود ميزیاد دیده  مخرِّب يها شورش و sabotage»1» يمتصرّف
و روسيه راه  آمریکااز ترس  ذلک معدر دست داشت،  يزیاد يها به جنگ بهانه

 .احتياط را پيش گرفته است

81/6/8131 

 (1/6/8131) به ايران اروپا رخنه كردن جنگ

ماهه احضار شده  یک يجهت خدمت تعليمات 1416اوّل  شهریور متولّدین  يابر
 6بودیم و قبالً اعالميه خود را دریافت کرده بودم که در موقع بسيج باید به لشکر 

                                                
 کاري عمدي. ( به معني کارشکني و خرابsabotageسابوتاژ ) .1
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ع راج يیالبتّه قبالً قضایا يق نيفتاد ولاتّفا يتا سوم  شهریور قضيّه مهمّ .بروم خوزستان
 يها در موضوع وجود آلماني و روس انگليس و اعتراضات دو دولت ها یادداشتبه 

 .را داشتند ایيگذشته و مردم انتظار چيزه در ایران جاسوس

تو را  يمهندس در اداره آموزش يدر هنگ به من اطّالع دادند که سرهنگ جواد
یک سرهنگ  .خود را به آنجا رساندم، دیدم کامالً انتظار مرا دارند .خواسته است

و یک سروان مهندس  ربا سرگرد کيهان خدی مهندس دیگر و سرهنگ دوم هدایت
در پيت  ،گفت يم يسروان .ندکرد ميبودند و صحبت از طرز حمل باروت  اتاقدر 
کوچک الزم  يچوب يها کار بشکه این يسرگرد عقيده داشت برا .بفرستيم يبنزین

اینکه مشغول بحث  در ضمنِ .یک از این دو حاضر نبود هيچ ي وسيله ياست، ول
معلوم شد از  ،اشتعال باروت و دیناميت بودند، تلفن زنگ زدخاصيت راجع به 
 يتن باروت برا  311بياید  ينفر افسر جزء مهندس یکگویند  ياست و م يکارپرداز

اهمّيت  افسران يول ؛مرا متوحّش کرد ياین قضيّه قدر ...تحویل بگيرد بردن به اهواز
 :این شعر را خواند موضوع نداده و سرهنگ هدایت هب يبيشتر

 دهر کمتر جو گو و راز يحدیث از مطرب و م

 حکمت این معمّا را که کس نگشود و نگشاید به

ند، ممکن رباروت دا ي، یک عباس«خواد سفره قلمکار نمي ،یک پول جگرک»
 ...ریخته کول حمال گذارند ياست توگون

که شاگرد  پسرشان هخواستند ب جناب سرهنگ مي .که با من داشتند اینها نبود يکار
 .شان خوب شود رسم ،هستند کمک کنم يو داوطلب دانشکده فنّ دبيرستان نظام

و  روس ي و خونسرد صحبت حمله يعادّ يبا لحن خيل بعدازظهر ميان افسران
از تشکيل جلسه  يحاک ،روزنامه ي العادّه فوق زودي بهو  شد مي به ایران انگليس

راجع  به  العادّه دوم که گزارش دولت درآمد و طرف عصر فوق مجلس ي العادّه فوق
تقاضا  از مجلسایران در آن نوشته شده بود و رئيس دولت  به انگليس يتجاوز قوا

مردم  .منتظر نتيجه تصميم دولت بشوند ،ننموده يمذاکره و صحبت گونه هيچبود کرده 
 .خواندند را مي ها  العاده فوق العاده، این فوقخيابان بدون هياهو و اقدام و اضطراب 

4/6/8131 

 ارتشاعزام قُوا و تداركات 

 ها  ( رفتم،کلّيّه عدّههرانت يهنگ مهندس)اردوگاه دو فردا صبح زود که به اميرآباد
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معلوم  ،اما کجا ؛اثاثيه جمع کرده و رفته بودند يپاچگ خود شبانه با دست با افسران
عدّه  یک ؛خير يباشند، ول درجایي یا تبریز م االن در راه قزوینکرد ميتصوّر  .نبود
 يه و جاهاشا باغ يا و عدّه عدّه مهرآباد استقرار پيدا کرده بودند، یک صر قجردر ق

مانده بودیم  باقي ي و عدل و من، افسران ذخيره يو یزد يمشير .تهراندیگر اطراف 
روز اوّل  .دستور داد بمانيم تا تکليف معلوم شود يقکه فرمانده هنگ سرگرد مصدّ

العادّه  زمين بدون چادر، فوق يدادن نفرات رورساندن آذوقه و جا ي اعزام قوا، قضيّه
 .کرد مي يشاهنشاه ارتشدر  يبين ترین پيش محتمل و حکایت از فقدان کوچک

درآمد و این اولين و آخرین اعالميّه  عالميّه شماره یک  دولتعصر امروز ا
 .است يهم کاف ينمونه و رفع حسرت یک يالبتّه برا .گردید يدولت شاهنشاه جنگ

پيش  ته، به سمت تبریزگذش از جلفا العادّه زیاد روس فوق يگفت قوا يدر اعالميه م
گذشته، در محور  نيز از خانقين موتوریزه بسيار زیاد انگليس يآیند و قوا يم

، ، مرندهایي، رضاز جمله تبریز يزیاد يشهرها .باشند يم و کرمانشاه قصرشيرین
کنند و مردم  يدولت مقاومت م يقوا .اند بمباران شده ، خرمشهر، اهوازيخو

و دو تانک منهدم شده  يیک طياره روس .هستند ارتشداوطلب دخول در صفوف 
مردم و  گفتند در آذربایجان يبود و م طور همينشایعات هم  بنا به اظهارات و .است

دادند و با  ياند و مردم نان و آذوقه به سربازان م درآمده اه روس يقشون خوب جلو
 .اند کيلومتر عقب زده 11را  اه روس که طوري بهجنگيدند،  کارد مي

 ي حمله خيالپيش خبر از  يود که فرمانده لشگر آنجا از چندشایع ب عالوه به
تازه پس از دخول  ياسلحه و مهمّات کرده بود، ول يتقاضا فيداده و تلگرا اه روس
 .و اسلحه بفرستدلشگر خواست  يم دولت ،اه روس

را غافلگير کرده  ایران يقوا اه يانگليسروایت مسافرین،  در سمت جنوب بنا به
دست به اسلحه ببرد،  يکس نداشتند و قبل از آنکه در اهواز يعده زیاد يول .بودند

را که  ایيدری يرئيس نيرو ارده و از جمله سرتيپ بایندرزشليک را گ يآنها بنا
 .برود وسط دریا زده بودند يبه کشت يخواسته است با قایق موتور مي

از  تهراندو لشگر  ليجا کردن نفرات بود و هب ، جاشد ميکه  يتنها اقدام تهراندر 
  .حول و حوش خارج نشدند

ر بودند دنبال مردم منتظ ي، ولداد ميرا  دولت يعصر خبر استعفا ي العاده فوق
  .هم بياید شاه يدولت، استعفا ياستعفا
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مردم را گرفته بود و چون قبالً تدابير بعد از  اي العاده شب هراس و وحشت فوق
را داشتند و  يدر و دیوار چسبانده بودند، مردم انتظار بمباران شدیده بمباران را ب

رق خاموش شد و اعالم خطر داده ب يها چراغ 11:  31َساعت  يکه در حوال موقعي
 که صورتيها سر به شيون و فرار گذاشتند، در  ها و خيابان شد، زن و بچه در خانه

 .بود يشاید اصالً اعالم خطر اشتباه

 6/6/8131 شنبه پنج

 از مقاومت یو دستور خوددار حكومت ذكاءالملك

 عوض منصوره سابق بود، فقط ریاست وزراء را بجدید تقریباً عين دولت  دولت
اثبات  يشد، اعالم داشت که برا يداده بودند و صبح که به مجلس معرف يبه فروغ

اند از هرگونه  دستور داده ياز خونریز يو جلوگير ایران يخواه و صلح يطرف يب
 .شود يمقاومت خوددار

 زیر خوابانده را چادرها سربازان رسيد دستور بودم سربازخانه در زامرو صبح
 يتلق يکه از روز اول قضایا را جد سربازان هم مانند افسران .ها متفرق شوند درخت

تمام دستورات را اجرا  ينکرده و هر آن منتظر خبر صلح یا تسليم بودند، با خونسرد
آباد و  شنيده شده در سمت سلطنت يشليک توپ و مسلسل يناً صداضم .کردند
بعداً معلوم شد طيارات  .آباد گرد و خاک بمب پيدا بود که به هوا رفته است عباس

من در باغ پایين  .اند بيابان ریخته يو نارنجک تو يیکيلو پنج شش بمب بيست يروس
نگ دستور رسيد از افراد ذخيره ه ياز فرمانده يدر آموزشگاه بودم که تلفن اميرآباد

قبالً هم دستور داده بودند کليه گروهان ذخيره مأمورین  ؛ببرم باال يبيگار ينفر برا41
حاضر غایب به ميدان پيش فرمانده هنگ ببریم  يخط کرده براه عدّه و سایرین را ب هب

 .من داده شد( هب decisif»1 !» يبود که در این روزها يا مأموریت)این دو مأموریت تنه
پناهگاه  یا سنگر کندن يبرا البد مکرد مي تصور خود پيش بردم مي من کهرا ها بيگاري

ميدان و خودم رفتم باغ پيش  آنها را دستور دادم بروند .یا از این قبيل کارها است
تعجب  بسيار .نمایند مي نصب مجدداً را هنگ افسران يچادرها مشغولند مدید سرگرد،

نمود، گفت کار تمام شده و متارکه  ياز افسران وظيفه که خود را معرف يیک .کردم
 .باشد اه انگليسها تحت اختيار  خانه بنا شده چهار تا از وزارت !آمده است عمل به

                                                
1. «decisif »ساز، بنيادین، حساس، مهم. به معني : سرنوشت 
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گفتند بروند  .کرد ها داده بودند این امر را تأیيد بيگاري که به يدستور يباور نکردم ول
 .جدید را در برداشت وزراء ليست و رسيد هم روزنامه يزود هب .نمایند سرپا را چادرها

ها  که برادرش جزو ذخيره يرئيس سابق شهردار آقاي ابتهاجرا  جنگ ي خبر متارکه
 .نداشتند ياردو و  هنگ اطالع يِفرمانده ،موقع بود آورده بود و در آن

سرگرد   .نمود همه را مأیوس کرد مي رااین خبر با آنکه رفع اضطراب و خطر 
اینکه  ينيست، برا يو سربازان چندان باعث نگران يکشته شدن اهال گفت مي قریب

و از  قطعه شدن ایران  قطعه .دهند يداده و م ها بيش از این تلفات ها و ناخوشي يقحط
 !...باشد مياز آن ناگوار  يبين رفتن قسمت

 1/6/8131شنبه 

 ها شدن سرباز خانه یخال -خبر فرار شاه

 یحكومت نظام -شهر به تخليه و فرار

شود آنجا باشم و  ياینکه اگر خبر يخوابيدم، برا شب را برگشتم سربازخانه
مانده بودند،  که در اميرآباد يدو افسر يکه رسيدم، ميان یک يعصر يول .تر بود راحت

قبالً  .خواهند رسيد اه روسزمزمه پيچيده بود که قضایا مجدداً خراب شده و امشب 
و  با سرهنگ بایندر يآمده و کميسيون يرئيس آموزش مهندس يسرتيپ ریاض
دو افسر و چند گروهبان و  اتفاقه ب يگفتند که مصدق يم .کرده بود يسرگرد مصدق

در  .تأخير حاصل شود اه روسکنند تا از آمدن  را خراب سرباز رفته است پل منجيل
شان در  پنجم استحکامات  و مخابرات کمتر از یک ي مانده باقي آن شب از افسران

فرمانده هنگ  .نمود يهم البته در این روزها بازخواست نم يسربازخانه بودند و کس
شان  بنزین ته باک يرکه صاحب اتومبيل بودند و مختصرا  يو یزد يمشير يدو دست

در شهر اتومبيل و  .بروند ایياو ج گذاشت بدون اطالع يبود چسبيده، نم يباق
 .گشته بودتوقيف  بنزین از طرف دولت يها اتوبوس بسيار کم بود، پمپ

ند دیشب کرد ميحکایت  .رسيدند يو یزد ذخيره اول داوید خانيان از افسران
آمدم از ميدان  يم به اميرآباد 1ساعت  يمن خودم هم وقت .فرار کرده است ظاهراً شاه

سمت شهر آهسته  هراه افتاده، ب 11بيوک   يدر حدود پانزده اتومبيل کروک جالليه
« actif»یک  ل مشورت و تعيين تکليف خود بودیم که یک ستوانما در حا .آمدند يم
چه  ياند، شماها برا شاه و وزیر همه فرار کرده» :رسيده و از دور فریاد زد (کادر)

 .کردن خود را جمع يپا و دست بهکردند  شروع ثابت کادر افسران «.هستيد؟ معطل اینجا
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بخشنامه خواهيم  زودي بهشما بروید و  :، گفتبه آجودان هنگ مراجعه نمودیم يوقت
استفاده نمایم دیگر ممکن نشد  خواستم از اتومبيل داوید خانيان من چون مي .کرد

مصدر خود پيغام دادم  به يتوسط پيک سرباز .نمایم يآور هایم را جمع تمام اسباب
تقریباً اطمينان داشتم  يول .بياورد شهره ب کرده هایم را جمع تختخواب و بقيه اسباب

 ياین دستور من در آن وضع شلوغ و از بين رفتن انضباط اجرا نخواهد شد و وقت
خانه آورده است، بسيار تعجب  هدیدم مصدر بيچاره آنها را کول خود گذاشته و ب

 .دارد از اطاعت و انضباط وجود ایيکردم و دانستم الاقل در بين سربازها معن

 يحوال .نداشتند و کار شروع شده بود يدر شهر، مردم هنوز خبر صبح زود
اعضا زیاد نيامده بودند و با  .رفتم دریافت حقوق به وزارت معارف يبرا 1ساعت 

خانه آمده  به وزارت فرار اختيار کرده است، وزیر معارف که شهرت داشت شاه آن
 .و تعجب بود يخود بودند و این خود باعث تسلّ يها د و سایر وزرا هم در پستبو

برخوردم که اصرار  1و محمد آقاو رحيم  يموقع مراجعت به منزل به آقا مصطف
 ،در این زمينه شده بود ایيبفرستيم و چون استخاره با معن داشتند اهل خانه را به ویره

 يها اما بعداً با مشورت آقاداداش و استخاره .شدم و درشکه گرفتم يمن هم راض
را خير و قرین مصلحت دیده بودند، درشکه  تهران در متعدد اشخاص که تماماً ماندن

 .را پس خواندم و تصميم به ماندن و انتظار کشيدن قرار گرفت

شليک توپ و مسلسل  يمرتبه صدا ، یک11ساعت  يحوال يعنموقع ی در این
به بام رفتم،  .پيدا نبود اي طياره ؛بلند شده، باز مردم در خيابان به تکاپو افتادند يزیاد

 يو به زحمت یک طياره روس شد ميسر دیده  يباال ایيضد هو يها ترکش توپ
بعداً حکایت  که طوري بهقضيه  شرح .ریخت مي کاغذ يزیاد مقدار که دادیم تشخيص

 :باشد مياز آن را روزنامه به خط درشت تأیيد نمود، به تفصيل زیر  يیو جز شد مي

 .کنند يوسيله مسلسل شليک مبه  ياز طيارات شورو يیک يرو يمرغ در قلعه
فوراً به محل  يبا رئيس ستادش سرگرد افخم يسرتيپ خسرو ایيهو يفرمانده نيرو

 .خوانند را پيش مي گيرند و افسران آمده و نسبت به این کار بازخواست و ایراد مي
تربيت  يچه کار چه روزي ي، پس ما را برانمایند ميدو نفر از افسران رسماً اعتراض 

سرگرد  يول ،نماید مي حمله سرتيپ به تير هفت با يوثيق سروان نهاای از يیک و اید؟ کرده
ایجاد شده و افسران  يهيجان .نماید مياو اصابت  صورت بهجلو آمده و اتفاقاً گلوله 

                                                
   تر، خواهرزاده و برادرزاده برادر کوچک .1
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رسد که به  وقت دستور مي آن .روند تا فرار نمایند دارند و باال مي دو هواپيما را برمي
باال  اند با توپ شليک نمایند و از سربازخانه که فرار کرده يایران يها سمت طياره

 يچ آن دو طياره .را تسخير و قلع و قمع نمایند يمرغ شوند قلعه مأمور مي  يا عده
 .زیر آتش مسلسل کشته شدند يا ظاهراً از سربازان عده يکنند، ول يسالمت فرار م

رفت و تمام  گونه احتمال خطر مي روز که تکليف شهر معلوم نبود و همهدر این 
از قبيل  يدیگر ي که اتومبيل و یا وسيله يبودند، اشخاص روس يمنتظر ورود قوا

ارشد و  مخصوصاً افسران .چهارچرخه و غيره داشتند پا به فرار گذاشتند ،درشکه
کردند و زیاد از  ياستفاده م رتشاز اتومبيل و بنزین سرتيپ و سرلشکرها که ا

از افسران از ترس لباس خود را  يبسيار عالوه به .واهمه داشتند اه روس ي شکنجه
 .بودند  شده يدرآورده و یا مخف

نهار بدون وقت اینها را که  .طرف عصر شهر از کثرت سرباز شلوغ شده بود
بيرون  از سربازخانه يا وضع شکست خوردهبا طور نامنظم و  هاشته بودند، بآذوقه گذ

ها را هم با خود برده  از آنها تفنگ و فشنگ يگفتند که عده زیاد .کرده بودند
خود را گرفته و در خارج شهر دست  گرسنه و ویالن راه والیت يبسيار .بودند

بعداً  .شده بود يخال کلي به ها صه آنکه سربازخانهخال .هم کرده بودند ایيه درازي
ها  شدن وظيفه که از اداره نظام وظيفه سؤال کردم، معلوم شد دستور و ابالغ مرخص

 .از طرف خودشان داده شده بود

خط درشت از طرف  هب ایيه شهر اطمينان کردنِ آرام يعصر برا يها روزنامه
مردم  ل حفظ و آسایشیمنتشر کرده بودند که خواروبار فراوان است و وسا دولت

به ریاست سپهبد  يتأمين شده است و گویا همين روز عصر بود که حکومت نظام
 اه روسکه  شد ميگفته در بين مردم  ذلک مع .اعالم شد ياحمد آقاخان اميراحمد

که خانواده خود و جواهرات را فرستاده است، امشب فرار خواهد  خواهند آمد و شاه
 .خارج رفتند هلشکر و رؤسا ب ياز امرا يا در هر صورت در این شب عده .کرد

1/6/8131 

 از فراريان تقبيح دولت - برگشت نظم و آرامش

 مردم نسبت به شاه یيانزجار و بدگو

که   يروسي  نشنيدند و نه طياره ایيدیگر مردم از بمباران و شليک توپ صد
این کاغذها مانند  .ریختند ند، فقط کاغذ ميکرد ميپرواز  شهر چندین ساعت يباال
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 يدر یک .و دو سه رقم بود يارمن و اغلب به زبان فرانسه يروز قبل ول يکاغذها
قرارداد  6و استناد به ماده  علل اقدام خود را به تجاوز خاک ایران يوشور دولت
که به محض رفع حالت خطر، قشون خود را از  داد ميذکر نموده، اطمينان  1344

جاسوسان  يو اسام یگر فجایع رژیم هيتلردر اعالميه د .ایران بيرون خواهد برد
با ایران  يسوابق روابط شورو يا در یک اعالميه چهار صفحه .ذکر شده بود يآلمان

و تجارت و غيره  يکار که در اثر بخشيدن امتيازات گذشته و تشویق پنبه يو خدمات
 .بودند، گوشزد شده بودبه ایران نموده 

ارزاق و  يها و ادارات، فراوان خانه افتادن وزارت جریان وضع شهر در اثر به
 يبهبود رو به يداده بود و همچنين برقرار شدن حکومت نظام که دولت ایيه اطمينان

بود که  ير تأسف و انزجار از فضاحتهمه جا ميان مردم اظها يرفت، ول مي و آرامش
نقل مجالس و مذاکرات مردم  .دولت در مقابل دشمن ي پا شده و تسليم ضعيفانهه ب

مملکت که دین و ناموس و  شاه کرد ميکس تصور ن بود و هيچ يفحش بر پهلو
ر سراسر و چپاول امالک د يدزد غيرت و مالکيت را از مردم گرفته، مرکبِ

غيرت و گریزپا از  يراند، آخر کار این اندازه مُلک فروش و خائن و ب مملکت مي
اند و مجدداً باید به اسم  شنيدند او را از وسط راه برگردانده يآب درآید و از اینکه م

ند، داد ميرسماً و علناً به او فحش  .پکر بودند يش تعظيم نمود، خيلا و هيکل منحوس
خاطر و  افسرده يخيل افسران يحت .نشد وجه هيچ به يات عمومالبته تظاهر يول

 .دراز شده بودند زبان

کرده و اطمينان داده بود مذاکرات با  يدر مجلس نطق مختصر ذکاءالملک
 يخطر گونه هيچسيده، ر يروشن و تقریباً قطعي  به مرحله يو شورو دولتين انگليس

نمود  و بسيار مالمت مي .خواروبار تأمين شده است عالوه به .وجود ندارد تهران يبرا
در خارج مردم  .اند را بسته دولت يرا که اقدام به فرار نموده و دست و پا يکسان

و  کرمان ،خراسان ،تهرانگشته است و  به سه منطقه تقسيم معتقد شده بودند که ایران
 .طرف خواهند بود يو غيره جزو منطقه ب فارس

جا متوقف است و مردم  ، وضعيت به همانباشد مي 14/6/1341تا امروز که 
 لندن و روسيه ياگر چه رادیوها .قرارداد یا موافقت ندارند ياز چگونگ ياطالع
 عالوه بهباشد،  يسنگين نم وجه هيچ به ایران ياند کار خاتمه یافته و شرایط برا گفته

 .وجب خاک ایران هم نخواهند داشت به یک يداشت چشم دولتين انگليس و روس
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   مقاومت لشگر تبريز

اتفاق سرلشکر  هب و وظيفه بوده افسر تبریز که در آقاعمو ياظهارات منصورآقا بنا به
و فرار کرده  ينشين عقب تهرانبه  و عراق ، همدان، کرمانشاهاز راه سقّز يمطبوع

داشته باشند، مورد بمباران طيارات  يبدون آنکه اطالع آذربایجان ياست، اهال
خطوط  ي چترباز کليه ي وسيله هب اه روسقبل  ن شبوقرار گرفتند و چ يروس

که  يموقع ،آذربایجان را قطع کرده بودند يالو شم يتلگراف و تلفن نقاط سرحدّ
اطالع از وضعيت و دادن  يبرا يا وسيله رسيدند، لشگر تبریز يطيارات روس

شهر  يدسته رو که دسته يند طياراتکرد ميابتدا تصور  عالوه به .دستورات نداشت
کرده است و  يخریدار از آلمان ایران هستند که دولت ياند، طيارات جدید آمده

باشند که تبریز را با  ي، باز حدس زدند طيارات آلماننمایند ميدیدند بمباران  يوقت
ا را پایين دو تا از آنه ایيبا تير  ضدهو ياند،  ول اشتباه کرده روسيه يو شهرها ایروان

 .صورت گرفته است يا تجاوز بيرحمانه آوردند و ثابت شد از طرف روسيه
بيرون شهر  يها در بمب يریختند کوچک بوده، ول شهر مي يکه رو ایيه بمب

 و آورده يوارد نم يچندان يشهر خراب يها بمب .هم ظاهراً وجود داشته است يتن نيم
 .کشته است يفقط مردم را م

از طرف ستاد دستور حمله  .افتاده بود اتفاق 3/6/1341این قضایا ظاهراً در همان 
بود، در  يکه لشگر ناقص و طرف غروب دستجات لشگر تبریز شود ميو دفاع داده 

نفر امنيّه  161 عبور از پل جلفا قشون سرخ در .شوند رو مي هب رو با قشون سرخ صوفيه
که  يجلو آمده بودند و در موقع را که آنجا بودند، کشته و به سرعت به سمت تبریز

ها را عقب گذاشته و پياده آمده  شوند، نفرات تانک مي رو رو به يبا صفوف ایران
قدر  البته بدون نتيجه، همين ي، ولنمایند ميشبانه طرفين مبادله تير و آتش  .بودند

از مقاومت  يدشمن در شمال تبریز متوقف بودند، تا آنکه صبح دستور خوددار يقوا
فرستد قضيه را به اطالع دشمن برساند و  نماینده مي فرمانده لشگر ایران .رسد مي

 .ف شوندخود متوق يکنند و در جا يخواهش نماید که آنها نيز از آتش خوددار
خود ادامه  يپيشرو گویند ما به يم ي، ولنمایند ميقسمت اول را قبول  اه روس

بمباران و کشتار فروگذار  رسند از مي ارتشهر جا هم به دستجات  .خواهيم داد
 .دان شده  هزار نفر کشته دو در شهر تبریز و اطراف آن قریب .نمایند ينم
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و توپخانه پيدا شده بود،  يها از ميان صنف مهندس تخریب پل يبرا يداوطلبان
مهاجمين  يو راه را برا يخوددار ،مرکز از دستور نداشتنِ لشگر نظر به يفرمانده يول

 .شوند سرازیر مي به سمت کردستان اه روسو  نماید ميباز 

 يهياهو و ازدحام زیاد ،از مقاومت يشنيدن دستور تسليم و خوددار به مردم تبریز
 که در کردستان يموقع :گفت يآقا م منصور که طوري به ؛چه سود ي، ولنمایند مي

ایشان خربزه و  يها برا رسند، دهاتي مي يبه جاليز يپس از یک روز و نيم گرسنگ
وارد  اه روسآیا راست است که  نماید مياز آنها سؤال  يآورند و پيرمرد يهندوانه م

 ينداشتيم، جلو که ما شاه يوقت آقا چطور شد آن :گوید مياند؟ بعد  شده ایران
 !کنند يا را چپاول مم اه روسرا گرفتيم و حاال که شاه داریم،  اه روس
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 شهريور یبحران یدر روزها و دولت وضع شاه

و  افسران ي شهریور قسمت عمده 1و  6 يدر روزها ....آقاي بنا به اظهارات 
که به  يیانکرده بودند و در ميان فرار يهایشان را خال پست وزارت جنگ ياعضا

که جهت  يکه بيشتر از اتومبيل و بنزین باشند ميدرصد نظاميان  31اند،  آمده اصفهان
 .اختصاص داده شده بود، استفاده کردند ارتشسربازان و 

ها   فدر تلگرا يحت .و شایعه  بسيار شيوع پيدا کرده بود دروغ يبحران يدر روزها
 يمثالً موقع .بود يفکر يخيال و ترس و ب ي يدهئکه بيشتر آنها زا يو اطالعات رسم
مشغول  و روس و انگليس آمریکا يبا سفرا در سالن وزارت خارجه که ذکاءالملک

انتظار جا گرفته بودند، شبانه به  تاقامذاکره و نزدیک به حل قضایا بود و وزراء در 
سرازیر  تهرانوارد و به سمت  اه روسرسد که  تلگراف مي وزیر مربوطه از قزوین

 يبا قوا اه روسآید که  يتلگراف م آباد یک ربع بعد از شریف قریب .اند شده
 يوقت .شود ميبعد از یک ایستگاه بعد همين امر تأیيد  يمدت .موتوریزه عبور نمودند

دهند و مفاد آنها  يذکاءالملک م تسد یکدیگر را به و مؤید يمتوال يها فاین تلگرا
، شود يمکند، مبهوت  يرا با اظهارات و اطمينانات سفير روس و انگليس مقایسه م

دو جا  ياز یک .تفصيالت بخواهند يدهد تلگراف يخود را گم نکرده، دستور م يول
پر از سرباز و مهمات  يروس يها دهند تانک و کاميون يرسد و تفصيل م جواب مي

عمل آمده  هو تحقيق ب يرسيدگ يکه از رو يتر یک تلگراف مطمئن ياند، ول بوده
 جنوب فرستاده  گندم به حمل يبرا کهاند بوده یياه کاميون اینها کهدهد يبود، توضيح م
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 .نمایند ميمراجعت  تهرانشده و حاال بدون بار به 

نموده و خود  اش را قبالً روانه اصفهان زن و بچه يشخصاً فرار نکرده بود، ول شاه
 ذکاءالملک .کرده بود ش را گمپای و العاده دست حرکت بود و فوق يچندین بار مهيا

 شب آخر عاجزانه اظهار کرده بود که اگر بخواهد در سعدآباد يحت .مانع شده بود
او اصرار داشت در عهدنامه تصریح شود که  ... !بماند، رختخواب و شام ندارد

 ... !د آمدنخواهن تهرانبه  اه روس
 ...از خارج شدن هميشه اِبا کرده بود وليعهد

بمباران و اضمحالل وطن، به کار تصرف امالک و غصب  در همان روزِ شاه
را  نو دستور داده بود آب قنات در تجریش که طوري بهحقوق مردم اشتغال داشت، 

 ایيمصرف بنّ مالک است، ضبط نموده و به اغات مردم و خردهکه مخصوص ب
 . )این قسمت اخير بنا به اظهار آقاي...( باغ خودبرسانند يجنوب شرق يها ساختمان
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 یسرحد یمقاومت لشگرها

 يسرحد يآید، لشگرها ينظر راست مه زیاد شایع است و ظاهراً ب که طوري به
( و يبخت گر شاهش)سرل (، لشگر خوزستان)سرلشگر مقدم مخصوصاً لشگر کردستان

 يحت .نشان داده بودند ينسبتاً خوب يها ( از خود مقاومت)سرتيپ قدر لشگر رشت
 يجنگيده و جلو يتا یک هفته پس از دستور تسليم مرکز، باز م سرلشگر مقدم

 که طوري به .هم شده بوده( گفتند وارد خاک عراق يرا گرفته بوده )بعض ها  يانگليس
  .سير ننمودندبستند و قشونش را ا يا قرار جداگانهبا او   متارکه يبرا اه يانگليس

ه و ظاهراً مورد مؤاخذه قرار گرفته کرد مي يخوب ينيز پایدار يبخت سرلشگر شاه
شوند و بمباران  نزدیک مي يبه بندر پهلو اه روسابتدا که  لشگر سرتيپ قَدَر .است

پياده شده با  ياز کشت اه روس، تا آنکه نمایند مين ياظهار وجود گونه هيچکنند،  يم
 .شود ميدفعه فرمان شليک داده  یک ؛نمایند ميحرکت  سمت رشت هخاطر ب امنيت

را  اه روس از يکه در جنگل استتار کرده بودند، با این حيله عده زیاد يدولت يقوا
هم که با شنا  يا به دریا برگردند و عده نمایند ميکشند و آنها را مجبور  يم

هم به  اه روسدر عوض  يول .شوند برسانند، کشته مي يخواستند خود را به کشت مي
بمباران  سخت يخيلرا  رشت و[ ]بندر انزلي يپهلوبندر خشم درآمده و در نتيجه 

 .نمایند مي 
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شوند که  مي ایيوارد شهره اه روسو  شود مينشان داده ن يمقاومت در مازندران
حد و  يامالک که در اثر اجحافات ب ياز سکنه بوده و مخصوصاً رؤسا يتقریباً خال

کينه مردم بودند، فرار اختيار نموده و در مرکز  العاده مورد نفرت و حصر خود فوق
 .جمع شده بودند
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 لندن یتبليغات و مداخالت راديو

قول مردم پشم و پيلش ریخته بود،  هانتشار یافته و ب يکه خبر فرار پهلو از روزي
و  يمخالفت با شخص پهلو ينات نمود که بوبيا يشروع به بعض يدهل يرادیو

 يشب .زد مي و حقوق ملت يدم از قانون اساس .داد مي يطلب يتشویق مردم به آزاد
 اند و ملت ایران سابق را محبوس کرده وزیر جنگ گفت که سرتيپ احمد نخجوان

گفت در  يم يگاه ؟داشت، ميل دارد بفهمد چرا چنين شده است يکه او را دوست م
در ميان مردم  .حساب مخارج را بخواهد از دولت دتوان مي ملت مملکت مشروطه

، تا در ها را داشتند مهم این حرف يها پيچيده و همه انتظار عقبه ایيسروصد
 لندن يرادیو .داد خود را به پست لندن يجا يپست دهل 43/6/1341و  44 يها شب

و  ي، رسماً به شخص پهلوکرد ميمطلب را تعقيب  يکه با صراحت و اصرار بيشتر
غصب  ،بردن جواهرات ،امالک ياو حمله نموده،  پا سال سلطنت 41سياست 

دم از  .ها را پيش کشيد خانه آهن و بودجه وزارت از راه ياستفاده مجان ،حقوق مردم
ها دو سه  ، قيمتيبا آنکه در اثر اجحافات او و گران گفت يمردم زده م يفقر و سخت

اخيراً  .تومان به سيصد ریال تبدیل شد يدولت از س يحقوق اعضا ،برابر شده بود
نموده شهر  يریال خریدار 1ارزند،  يریال م 111را که  يشهردار کافه يها زمين
به مردم  يو به قيمت سنگين کرد مي يکار سبزي ،نموده يآب يرا دچار ب تهران

 .فروخت مي

او  مردم خوشحال و يول .بسيار متعجب شدند ها، مردم و شاه از این صحبت
، پيش از 41/6/1341در شب  يمحسن فروغ ياظهار آقا  هبنا ب که طوري به .مضطرب

گفته بود از اینها بپرسد چه  پکر و متغير گشته و به ذکاءالملک]شاه[ ، يریز شب بمب
 ... دارند؟ يمقصود

توليد شده و همه منتظر  يخاص يخاطر با اضطراب و نگران يدر ميان مردم تسل
ایجاد  در ملت ياو خواهند آورد و یا اغتشاش يجا هرا ب يبودند در این روزها شخص
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اشخاص و یا  يها ها از حدود قلب تمام این هيجانات و بحث يول .خواهد شد
تظاهر و اعتراض  گونه هيچگفت  توان ميتجاوز نکرده و  ياجتماعات سه چهار نفر

 ...ظاهر نشد يو کمترین طعن و جسارت ریختن عکس شاه يحتو  يعلن
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 یو آمدن محمدرضا پهلو یپهلو رضاشاه یاستعفا

، باز در بين مردم ترس و جنبش 11و  3ساعت    يدر حوال 45/6/1341روز 
 .اند رسيده و مهرآباد به کرج اه روس ؛گفتند يطرف م یک از .پيدا شد يعموم

باالخره  .آوردند يرا پایين م در ادارات عکس شاه .تعطيل شده بود ایيمدارس ابتد
 يبرا وکالبنا بود  دومين روز .اعالم  شد شاه يخبر استعفا 11ساعت  يدر حوال

کار  لندن يباالخره تبليغات و رادیو .حضور بروند هتوضيحات ب يا شنيدن پاره
ظاهراً شاه با آنکه  .قيت تبریک گفتفاین مو يبرا خودش را کرد و شب هم به ملت

 ي مالحظه شاه در استعفانامه .گشت ياستعفایش فراهم شده بود، حاضر نم ي  زمينه
 .کرده بود يرا معرف جوان، وليعهد ي خود و احتياج مملکت به قوت و بنيه يناتوان

  .حال نبودندبد رفته هم رويمردم 
در این دو روزه   يرا تسریع کرد، ول و خروج آلمانها شاه ي، استعفااه روسآمدن 

 .وارد شهر نشدند

31/6/8131 

 (36/6/8131)ا از ايرانه خروج آلمان

 يآقا اتاقپيش در  ييش از روزهابالمعمول در بانک بودم و امروز  من حسب
ش مقابل درب سفارت اتاقو است  يمعاون اداره که شخص بسيار رفيق -نيا ملک
دستگاه  41در حدود  يزیاد تعداد،  1ساعت  يدر حوال .جمع بودیم -است آلمان

رژه سوم اسفند بيرون آمده  يکه شاید تا امروز فقط برا ارتش Bussing يها کاميون
صورت کرایه درآورده و  هب يزمينه مشک هایشان را نمره .بودند، آنجا حاضر بودند

دایره محوطه  یک وارد نيم ها یک کاميون .لباس سيویل يتراشيده، ول رِشوفرها با سَ
ند و پس از آنکه قطار کرد ميپر  يمنظم طور بهسفارت شده و از چمدان و باربند 

 يبرا يتکامل شد به راه افتادند، بدون آنکه عبور و مرور خيابان بند بياید و مزاحم
اتوبوس صف کشيده بود و  16 ،ساعت بعد وسط خيابان  نيم .مردم فراهم شود
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ظرفيت  عالوه به .شد ميتوک مرد پيدا و مسافرین آنها بيشتر زن و بچه بودند و تک 
را گذاشته  مسافرین يها را کامل پر نکرده بودند و در عقب مایحتاج فور اتوبوس

این  .رسيد يسوار يها تر و اتومبيل اعيان ياه تا آنکه نوبت به خانواده .بودند
 که طوري بهها گرفته شده بود و  بودند که از وزارتخانه يدولت يها ها اتومبيل اتومبيل

حرکت  .به مردم تحميل نشده است اولين دفعه در ایران يند، براشد ميمردم متذکر 
ساعت طول  یک رفته هم رويعازم بودند،  ترکيه حدّ سره که ب يآلمان يها خانواده

 يداشتند، ول يمختصر ازدحام و رفت و آمد ،تماشا يرو برا مردم در پياده .کشيد
 .ندیدم يداد و بيداد یا گریه و زار ،تظاهرات گونه هيچ

 15و  اه نگليسادرصد به  15شایع بود، تقریباً  که طوري بهرا  يآلمان يمردها
تحویل شدند،  اه روسکه به  از ميان کساني .تحویل داده بودند ها روس درصد به

درآورده داوطلب  گفتند خودشان کارت کمونيسم Hesintgman را مانند يبعض
 .ده بودنده شروسيّ

چهار پنج روز به مسامحه و تأخير گذشته، بهانه  يتحویل دادن اتباع آلمان
روز  که شب قبل و صبح آن طور همانافتاده بود و  و روس انگليس دست به يجدید

را  ستادند تا سفارت آلمانفر تهرانخود را به  يدر رادیوهاشان اعالم داشتند، قوا
 .نمایند وادار به انجام عمل

ها معامله  کامل با این زن يبا فضاحت و وحشيگر اه روسبعداً معلوم شد که )
 .(اند ها را ضبط نموده کرده و اثاثيه و لباس و جواهرات و همچنين اتومبيل

31/6/8131 
  یمحمدرضاپهلو سلطنت

 (36/6/8131)او یو قسم خوردن و وعده و عيدها

 ي در موقع ابالغ استعفانامه از روز پيش محرز بود و ذکاءالملک وليعهد  يجانشين
به مجلس، از طرف وليعهد گفته بود که مخصوصاً ميل  وليعهد و آغاز سلطنت شاه

هستند و رعایت و احترام قوانين را که  يقانون دارند مردم بدانند، که ایشان پادشاه
تصميم  عالوه بهمجلس وضع کرده است و یا وضع خواهد کرد، کامالً خواهند نمود؛ 

و چه فرداً و از هر ناحيه که شده است رفع که چه جمعاً  ایيه دارند تعدیات و ظلم
بودند،  يپهلو ي نشانده دست يو سيدیعقوب که وکال يموقع دشت نمایند )در این

 .(را ازسر گرفتند يباز يهوچ
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 .عمل آمد هبعدازظهر آیين تحليف در مجلس ب 1  : 31َ  ساعت ، 46/6/1341روز 
و در  کرد ميپرواز  تهران ياز ارتفاع کم باال يو در همان لحظه دو بمب افکن روس

حدس  که طوري بهدر مجلس حاضر نشده بودند و  و انگليس روس يعوض سفرا
 .را پس خوانده بود يخارج يهم دعوت کليه سفرا دولت شد ميزده 

و امضا کرد و بعد  نامه را که از قدیم مرسوم بود خواند جدید متن قسم شاه
حسن روابط  يو از رو دیروز ذکاءالملک يها در تأیيد حرف يا مختصر خطابه

، مردم شد ميکه از مجلس خارج  يموقع .همسایه ایراد نموده دوستانه با دو دولت
 ياز منبع موثق که طوري به ،ها نوشتند در روزنامه .از او کردند يستقبال خوبنسبتاً ا

سابق را به دولت  اند اموال پادشاه در نظر گرفته اطالع حاصل شده است، اعليحضرت
 يو اجرا انجام ي( واگذار نمایند و دولت مشغول اقدام برا)در واقع بخشش به ملت

 .باشد ميکار 
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 زن ايمان بيوه

صحبت از  سه چهار روز قبل، در مسجد يخصوص طور به يا آقا ميرزا خليل کمره
بودم  که در قم  يموقع :گفت يم ؛کرد مي يغریب يشناس و وظيفه يمسلمان ي درجه

اش را  اثاثيه ،سال قبل )یا سه سال قبل( شوهرم فوت کرده ،ار کرداظهآمده  يزن بيوه
قرار داده و در این مدت  يا تومان را سرمایه يتومان فروختم و آن س يجمعاً به س

به عسرت( و حاال هفت  يام )البته خيل ها را تأمين کرده خوراک و پوشاک یتيم
 شود ميام آن هر قدر و سهم ام زکات .تومان اضافه از سرمایه حاصل شده است

  ! بردارید
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 با اكراد و اشرار جنگ

 يِام که افسر وظيفه و مأمور پادگان سرحد همشيره يشوهر قدس از دکتر اتفاق
باالخره دیروز صبح  .ن بودیمخبر و نگرا يب يبود، مدت هایيجزو لشگر رض سردشت
وارد  اه روساول دفعه  اه انگليسو  اه روس ي که پس از حمله کرد مينقل  .وارد شد

شامل پنج گروهان بود خلع  يسردشت شده و پادگان آنجا را که رسماً یک هنگ ول
 .کردند و اسلحه را برگرداندند مراجعت اه روسساعت 41اما در ظرف  .سالح کردند
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که تخليه کرده بودند،  يسرحد يها و اطراف و همچنين پست مهاباد يها پادگان
دیگر  يواسطه از واحدها ياطالع و ب يب يکل هب سردشت ي باعث شد که سربازخانه

گرفته  را کردها يفرار يها مجاور و دسته ياحدهانظر به اینکه اسلحه این و .بماند
، رو باشند ميو تشنه اسلحه  متعصب، دشمن دولت يِبودند و  کردها هم اساساً سنّ

ها  خود گرفته، تپه هب يقشون سردشت هم وضعيت دفاع .آورند يپادگان سردشت م به
و مدت ده روز در حال محاصره،  نماید مين مجهز با و اطراف را با مسلسل و دیده

ه و کرد ميها تير توپخانه کار  شب يحت .کنند يمهاجمين کرد را از خود دفع م
از آنجا خارج و به  فرمانده هنگ سرهنگ پزشکيان .نموده صحيح مي يگير نشانه
کاميون از طرف دو يبعد از چند .ودر کمک به مهاباد مي  کسب دستور و جلب قصد
چون دو  !نماید ميآیند که فوج  را حرکت دهند و خود جناب سرهنگ فرار  ياو م

نبود، تا ده روز دیگر هم  يکاف وجه هيچ بهبنه  و مهمات و زن و بچه  يکاميون برا
و قصد خروج از سردشت را  شود ميباالخره آذوقه تمام  .کند يپادگان مقاومت م

شهر  يشوند، در چند کيلومتر که از مواضع مستحکم خود خارج مي همين .یندنما مي
آتش توپ و  .جنگند يبا آنها م يخوب هب يگيرند و تا مدت قرار مي مورد حمله عشایر

شوند  واقع مي يکار يها مخصوصاً خيل مسلسل .اندازند يکار م همسلسل و تفنگ را ب
کشند، تا آنکه فشنگ و  ياکراد را م از نفر 4111 قریب زند حدس مي رفته هم رويو 

کردها آنها را خلع  يشوند، یعن تسليم مي ... آیند و يتنگ م همهمات تمام شده و ب
برند و با  شان را به غنيمت مي رسند لباس و اثاثيه بعد که مي يکنند و کردها يسالح م

هر کدام  از افسران .کنند يرا در بيابان رها مها  برهنه سربازان و زن يبدن لخت و پا
بينند و  يزن و بچه هم صدمات و تلفات زیاد م .شوند شناخته شده بودند، کشته مي

و از آنجا با کمک  و باالخره به تبریز...  !رسند مي بعد از زجر و ترس بسيار به مهاباد
 .برسانند تهرانتهيه کرده و خود را به  يند لباستوان ميشنایان از آ يخرج یک

مدت چند  يیک گردان قشون ایران در گردنه قوشچک :گفت يم دکتر اتفاق
 .العاده به آنها وارد آورده بود را معطل نموده و تلفات فوق يروز سه سپاه روس
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 تهراندر  و چپاول و تطاول سربازان روس یبر جيب

ا ه انگليس .اند جایگير شده و روس قشون انگليس شاه ياز روز استعفا در تهران
بيرون  يقسمت اه روسهستند  و  يساز نزدیک کارخانه مسلسل تپه در جاده دوشان
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جوره  که همه ينفرات انگليس .شمال تهران هم در قصر قجرِ يو قسمت قزوین دروازه
 .گردند يوار در شهر م و غيره( اعيان  ، مالزیني، هنديو زالند يهستند )انگليس

اوقات با زن  يکنند و گاه يم يها و سينماها تفریح و بدمست در کافه ؛کنند يخرید م
ند و شاید تر ظاهراً معقول .شوند در شهر کمتر دیده مي يسربازان روس .يو مرد شوخ
دارند و  برنمي يضمناً دست از عادت  وطن يباشد، ول يپول يشان ب نعلت نيامد

 يجلو .دهند يطبيعت خاص ایشان است، نشان م ي ها آنچه الزمه مخصوصاً شب
و این عمل  نمایند ميها را گرفته رسماً مطالبه سيگار و پول و ساعت  مردم و اتومبيل

را که وزیر طرق  ياخيراً دکتر سجاد يحت .افتد يم زیاد اتفاق در خيابان شميران
خود ساعت طال را داده است و از  استخالص يبرا فرزین .اند است، لخت کرده

 .اند کرده يتومان جيبش را خال 351آمده،  يکه در اتومبيل با زنش م يدکتر سجاد
چند روز قبل  .اند از زنش گرفته يش و گویا جواهررتومان از شوف 11 عالوه به

اتفاقاً از  نفر دیگر در اتومبيل سفارت انگليس و یک يدانشکده فني  دیپلمه ياحمد
آمدند، مورد تعرض واقع شده بودند و با آنکه اظهار داشته بودند اتومبيل  يشميران م

اظهار  يخان فروغ حسن که طوري به .نبخشيده يا ال سفارت انگليس است، فایدهم
به  وقتيشکایت رسيده است و  611در حدود  يبه حکومت نظامحال  هب تا کرد مي

 يفته است حتنموده و گ ياند، همدرد دل کردهقضایا را درد سفير انگليس
اند  اند و گفته حامل مهمات را که ما برایشان فرستاده بودیم، ضبط کرده يها کاميون

سفارت  يو چنين معروف است که آتاشه نظام !ها هم احتياج داریم کاميونه ما ب
 .اند انگليس را هم لخت کرده
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 ؟ميل به صالح يا خواب كردن ملت

که در همه چيز پيدا شده بود، ضمناً  يرک رمضان مختصر آزادامسال در ماه مبا
  يدر هر مسجد .صفوف جماعت گشایش یافت .و منابر گشت باعث رونق مساجد

بود، وعاظ  يگوئ گمنام مسئله واعظ يها دارا واعظ و یا شب يقبل ب يها که سال
که امسال پيدا  يا زیاد گرد آمدند )واعظ تازهنسبتاً معروف به منبر رفتند و مستمعين 

، قيافه رسا، لهجه ترک يقد بلند، صدا .است ياکبر تبریز يشيخ عل يشده است حاج
بدین منوال گذشت و  يچند روز .دارد( يگناه سمپاتيک و صراحتِ لهجه خاص يب

یک از طرف  و به باال رفت، از اواسط ماه یککه جمعيت و ازدحام مساجد ر همين
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 يحت .ماه همه جا  آزاد گشت 11و  11 يمجدداً در روزها يول .شد ينظميه جلوگير
رئيس نظميه  -خواست مجدداً منبر رود که نمي -واعظ ميرزا عبداهلل يگفتند حاج

برد و اجازه دادند آزادانه صحبت  مي را از منزل به مسجدشخصاً او  ادیب السلطنه
احياء را با وجود حکومت  يگشت و شبها يتعطيل رسم 13از این باالتر روز  .کند
اینکه  يرسماً اعالن کردند که تا صبح عبور و مرور در خارج آزاد است، برا ينظام

 .بپردازند یسوگوارعامه بتوانند به 

نظر  هب يمصنوع اي حقيقت این قضایا و علت این تغييرات فاحش که تا اندازه
این اندازه ميل به صالح و  آیا دولت .نماید ميرسد، معلوم نيست و انسان را متحير  مي

وجود کاسه م زیر نيم اي و کاسه ،را پيدا کرده است، یا تمام اغفال جلب رضایت ملت
خواهند ثابت  مي اه انگليس چيست؟ رسد؟ منظور مي کجا و چگونه است؟ دستور از

اند و یا قصد دارند ملت را از خود  گرفته دست بهو عدالت را  يم آزادکنند که عَلَ
 !بنمایند؟ واهلل اعلم يقشون یا چيز دیگر ي بعداً استفاده ،نموده يراض
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 رسان است یساز و روز خداوند وسيله

و تقدیر  «قسمت» ي عقيده از اینکه شاید طرفداران  بود يشاهد ازدواج من ي هقضي
و  سال پس از مراجعت به ایران یک يیعن1315از سال  .راست بگویند يا تا اندازه

م و سایر نزدیکان در تالش و خان يو بدر يباج ام که خانم و خانم وظيفه ي ختم دوره
 يعمل عقد با ملک خانم يکه به مبارک 1311برایم بودند، تا شهریور  يخواستگار

اغلب مطبوع طبع  .کردند يجوها و اقدامات زیادو شد، سه سال گذشت و جست
اصرار داشتند، من اصالً  يا که خيلو رعم يدختر حاج .مورد ایراد بود يیعن ؛افتاد ينم

و مطلوب ما بود و چند  که پسندیده يدختر بهرام .نخواستم يخویشاوند ي  هواسط هب
انم و پيدا شد، خ خانم شرافتياننفر زهرا  یک .شد ندادند يمالقات با دکتر بهرام

از  ،مایل نبودند و من اصرار داشتم يوضع خانوادگ يکوچک ي واسطه هها ب همشيره
مادر دختر به مسافرت  .جاهالنه به ميان آمد يو ادعاها يمعن يب يطرف آنها ایرادها

بود، انصراف حاصل گشت تا آنکه  رفت و باالخره با آنکه اميد به یقين نزدیک شده
در بين  يميرزا رخشانمان محمود ، عموزاده رفيقينميرزا رخشا يدختر حسنعل يپا

 ،چند يها بازي و پس از سياست .گشت  حاصل در اینجا تماس مستقيم .آمد
ضمناً در این  .آنها در انجام این امر واضح گشت ي اصرار خانواده يو حت يمند عالقه
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 ي از خانه يو دیدار يجان خواستگار خاله يطرف خانم به راهنمایگيرودار از 
العاده مایل به وصلت با  به عمل آمده و آقا و خانم فوق ایيحسين طباطبآقاميرزا سيد

 ي سابقه ي واسطه همن ب يلو .بودند يآشتيان يشيخ مرتض يحاج ي آن خانواده و نواده
که حاصل گشته  ایيه که شده و ضمناً اميدواري ایيه اقدامات و رفاقت و مالقات
آمد کوچک و عقب  تا آنکه در اثر یک پيش .بودم يبود، در تعقيب دختر رخشان

متأثر و متغير  يانداختن روز مالقات با مادر عروس، من قضيه را به فال بد گرفته، خيل
نظر کرده و به خانم تلفن کردم دختر  هم صرف ياز دختر رخشان شدم و اصالً

 يچند روز بعد که در درشکه محمود ميرزا رخشان ...را جداً تعقيب نمایند يآشتيان
 ذلک مع داد ميخود اميد  هنمود و ب اظهار تأسف از نرفتن من به خانه عمویش مي

انگشتر رد و بدل  يبه مبارک ایيه او گفتم با خانواده طباطبب يقضيه سر بگيرد، وقت
که کمتر از هر جا من  يیبنابراین قسمت بود از آنجا .شده است، بسيار تعجب کرد

را  زحمت کشيدم و انتظار داشتم، زن بگيرم و خانواده عروس اجابت خواستگاراني
و چون چنين قسمت بود  .خرج داده باشد هو اصرار ب يبنمایند که کمتر از همه پافشار

پس از ازدواج نيز معلوم  .پيش نيامد ياشکال و معطل گونه هيچدر سر مِهر و شرایط 
اخالق و رفتار من  .شد مينصيبم ن يتر خانم تر و مطبوع تر و پاکيزه شد حقيقتاً مناسب

 .زنم واقع بود ي نيز ظاهراً مورد قبول و پسند خانواده

 يالمقدور تحميل يقصد من این بود که حت  :یوادگخان یو روز یاما مخارج عروس
 ياز معلم يقبل از خواستگار .هایشان نيفزایم بر بار سنگين قرض يبه آقا نشود و قرض

تومان حقوق  111 يدر حدود ماه و کرج ایي، هواپيم، قورخانهيدر دانشکده فن
در هر حال اندوخته و  .یافت يتومان تقليل م 111در تابستان به  يغيرمنظم داشتم ول

را استقراض  يدر دست نداشتم و تنها راه تأمين مخارج عقد و عروس يپول نقد
تومان از بانک بابت پروژه  451که موقع خرید انگشتر و آینه شد،  همين .دانستم يم

دعوت به  يعقد، در کارخانه بلورساز پس از انجام .گرفتم يشوفاژ سانترال سار
بودن کار و حسن  يبه قطع يبعد از سه هفته کار چون اطمينان ياستخدام شدم، ول

 سيصد يمراجعت کردم، در حدود ماه يمعامله آنها نداشتم، استعفا داده و به معلم
رف اداره برق قبالً تهيه دفتر متفرق نيز داشتم و از ط يکارها يضمناً وقت برا .تومان

 شده بود، که انجام داده بودم و در این مراجعه کارخانه برق ي مشخصات توسعه
نموده  يتن 311 يساز تهيه دفتر مشخصات و مناقصه کارخانه یخ مواقع نيز شروع به
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تومان بابت کار اول وصول  511ن اوان رسيد و در هما يتا آنکه زمان عروس ؛بودم
 !است  همين ،دیدم بهترین مصرف و استعمال آن دسترنج .شد

خسته شده  يشأن  و کيف معلم ينگذشته بود و از کار ب يچند ماه ياز عروس
تلفن خواهش کرد به  ي وسيله به گوهریان 1313روز در خرداد ماه  بودم که یک

، با 1313به این ترتيب از اول تيرماه  .رفته و در سلک همکاران او درآیم بانک
گشت و تومان  511ام متجاوز از  تومان استخدام شده و درآمد ماهيانه 311حقوق 

دخترمان هم  .قدم بود و خوش يروزالحمدهلل خانمم با .کامالً تأمين يمخارج زندگ
خود را  يکر مخارج ماما و غيره بودیم روزکه در ف دنيا آید، موقعي هقبل از اینکه ب

 !م اضافه شدا تومان بر حقوق بانک 51، 1313که در اسفند  ياین معن هب .همراه آورد
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 نفر ليسانسيه و ديپلمه 51 یعلت دستگير

نفر که اخيراً پس از  53از  يیک 1«اِما»رفيق قدیم و شریک  «الله» که طوري به
و  کرد ميشده است، حکایت  يحبس مشمول حکم عفو عموم يا ل و خردهسا چهار

از  يشد که در یک يا شنيده و فهميده بود؛ شروع عمل از مقاله در مدت زندان
، اشاره کمونيسم يها نوشته و در زمينه فعاليت نفر کمونيست یک يمجالت فرانسو

خارجه  وسيله وزارت به این مقاله ي ترجمه .نموده بود در ایران يوجود حزب مخف هب
پس از  .گردد مأمور کشف آن مي رئيس نظميه يرسد و مختار مي به اطالع شاه

االصل که ظاهراً  يایران ينفر روس تحقيقات و اقدامات زیاد و در اثر افشائات یک
ها را که سابقاً در دوره ميزا  يسيزده نفر از رشت شيک وضع نيز بوده است، پليس

 .نماید ميا انتساب به کمونيسم پيدا کرده بودند، دستگير ه ن و بلشویکخا کوچک
و مشمول قانون مرور  يشان قبل از پهلو م فعاليتتقصير و تما ياین عده کامالً ب يول

 م محمد شورشياننا هنفر ب یک اه روسگذرد و  امر بدین منوال مي يمدت !زمان بودند
 يآمده و عمليات و دستورات ياً به ایران مدایم طور قاچاق هرا تربيت کرده بودند، که ب

کارگر شده و  ...به اسم  اصفهان يدر کارخانه کازرون ياز جمله مدت ؛هداد ميانجام 
و اعتصاب را   يحقوق و فکر گروگير ياز کم ينارضایت پس از آنکه ميان کارگران

آمده و در  شته است به تهراناخير شورشيان دستور دا ي دفعه .رسوخ داده، رفته است
  .را مالقات نماید يم اميرنا هب و نشان معين يبا عينک دود يد شخصآبا راه حسنچهار

                                                
  .از مهندسين تشکيل داده بودند يکه جمع يساختمان يکتشر .1
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 بابل یشورش مختصر اهال

 يکار نموده و مأمورین دولت هبشروع  يسه هفته قبل که حکومت فروغتقریباً در 
 يرا برا از افسران يا جمله عده دهند و از آن يخود مراجعت م يها را به محل

نام به  يیکم ناظم نفر ستوان کنند، یک يفراخواندن سربازان وظيفه به اطراف روانه م
در  .بود رئيس اداره نظام وظيفه قبالً هم در مازندران يناظم .شود ميبابل فرستاده 

 .اش آمده بود بيند که پيش خانواده يرا م ایينفر استوار یا گروهبان هواپيم آنجا یک
 ي هئارااستوار از  يول ؛دارد يگوید مرخص يپرسد، م يم تهرانعلت غيبت او را در 

و از  شود ميکشد و گویا حبس  ياستنکاف نموده و کار به مجادله م يمرخصي  برگه
از   يارند کميسيونزگ يقرار م .شود ميکند، تا کار در خارج شایع  يحبس فرار م

در  (ظاهراً)محاکمه  .ردازندآن دو نفر بپ ي به استنطاق و محاکمه يدولت يرؤسا
از استوار  يچون مردم مقابل آن ازدحام و طرفدار يول ؛آید يم عمل بهعدليه  ي اداره

با یک عده سرباز مسلح  يکنند و ناظم يکميسيون از ترس فرار م ينمایند، اعضا يم
 ...ماند که همراهانش بودند، تنها مي

31/1/8131 
 2های بانك يسات ساختمانمسافرت به شمال برای سركشی به تأس
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 هی خارج ن به ادارهی ساختما رئيس اداره انتقال آقای خزانه

برگشت نمودم، اول خبري که از اداره  در این تاریخ که از مأموریت مازندران
ي  ي ساختمان به اداره از اداره عجب و تأسف شد رفتن آقاي خزانهشنيدم و باعث ت

 به جاي ایشان بود. ه و انتصاب آقاي رستارخارج

                                                
را بعداً  اند آن گویا نویسنده قصد داشته .مطلب در اینجا قطع شده و دو صفحه سفيد گذاشته شده است. 1

  .)ب.ف.ب( دست نداده، و یا فراموش شده است يتکميل نمایند که فرصت
ه سفيد گذاشته شده تا بعداً تکميل شود ولي این صفح 5/1براي نوشتن مطلب براي این عنوان، حدود . 4

  .)ب.ف.ب( و یا فراموش شده است فرصت پيش نيامده
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 و قرآن توجه به نماز

قدیم  يرکزنقشه ارتباط حرارت م ي پشت ميزم در بانک نشسته و مشغول مطالعه
ظفر که مهندس معمار و  يبا آقا .پهلویم آمد و جدید بانک بودم که مهندس ظفر

دست او است، اغلب روزها صحبت و دید و  اداره ساختمان يفن يها بررسي ي دائره
خواهم  من مي ،گفت .کرد این مرتبه طور دیگر صحبت را شروع يول ؛بازدید داشتيم

او اصرار  يول ،راندمزگ ياز گفتارش تعجب کردم و به شوخ .بخوانم بعد از این نماز
اما  .خواهم قرآن هم بخوانم خورم و مي است دیگر مشروب نمي يمدت ،کرد و گفت

من  اطمينان خيال يبعد برا .فهمم يقرآن را م ينه طرز نماز را درست بلدم و نه معن
به نماز و دیانت نبود و من نه در کالج  يا در فاميل ما چندان قيد و عالقه ،گفت

 يين را نداشتم ولی، البته فرصت پرداختن به دین و آو نه بعداً در انگلستان  اصفهان
از  يما یک ي در خانواده .مکرد ميبه خدا در خود حس  يهميشه یک جوهر اعتقاد

رفت  و عيش و نوش مي يهرزگ زیاد دنبال ينزدیکانم که متمول هم بود، در جوان
، و در رود مشهد فروشد و مي را مي يخود آمده و خانه و زندگ همرتبه ب یک يول

مدت هم  در این .پردازد باره به عبادت و ذکر خدا مي آنجا برخالف گذشته یک
و مورد موعظه  کرد مياو اقامت  ي رفت در خانه مي ا به مشهداز خانواده م ياگر کس

 يحبس  و سياس يها گرفتاريا ه بختياري يکه برا يموقع .گرفت و نصيحت قرار مي
داده و تقریباً وقایع  يو غيره پيش آمده و همه مأیوس و خائف بودیم، او دلدار

عبور  به عزم کربال تهراناز  ،اخيراً در چند ماه قبل .کرد مي يبين تمام پيش را يامروز
خانواده پرداخت و مرا زیاد دعوت نمود و باالخره حاال  ي، بيشتر به امر و نهکرد مي

 ...نيست که نماز و آداب را یادم بدهد يکس يام، ول متقاعد شده و کامالً برگشته
نظر  .کردم اش را درآورده و هدیه 1«نماز» يتبليغات ي راً از کشویم یک جلد جزوهفو

کامالً مطابق ميلش بود، چه هم وصف و معرفت نماز را  ؛انداخت و خوشحال شد
ش ا بسيار خوشحال شده و تبریک .ذکرها و ترتيب آنها را ي داشت و هم ترجمه

 .شاءاهلل راست باشد ان گوید ميگفتم و آرزو کردم آنچه 

                                                
 1341تا  1315هاي  است این اثر بين سال يدر زمان جوان مؤلف فقيد يها از اولين نوشته« نماز»ي  جزوه .1

ي آثار قرار دارد که با  کنون در جلد نهم مجموعهنگاشته شده و چندین بار تجدید چاپ شده است و ا
توسط شرکت « مباحث ایدئولوژیک»با نام  1313( در سال 1343استفاده از چاپ پنجم آن )اسفندماه 

 منتشر شده است )ب.ف.ب(. سهامي انتشار
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 یادار ی سوءاستفاده

در ميان  .ندکرد ميرا حراج  ]ملي[ادارات بانک  يرؤسا يها پيش اتومبيل يچند
را دیدم و با  «لو خدابنده»مان  دفتر اداره يخرید آمده بودند متصد يهاکه برا مشتري

اهل  يیعن .دوز و کلک آمده است ي، معلوم بود که براکرد مين يرآنکه مستقيماً کا
تعریف است،  يمعاون اداره که شخص خوب نيا ملک يبعدها خودش برا .کار بود این

شوفرها را دیده و سپرده بود ماشين را نشویند از قبل از روز حراج چند نفر  :کرده بود
همين کار  .خواهند روشن کنند هندِل بزنند مي يقتو موقع جلو آوردن هل بدهند و و

 يیعن .، برآورده شدکرد ميخود معامله  ایيآقا که به اسم د را هم کردند و مقصودِ
 !را به دوهزار تومان بخرد يقيمت ماشين باال نرفت و توانست اتومبيل چهارهزار تومان

33/81/8131 

 محصلين ی روحيه

عبور  ، از خيابان عالءالدولهيخليل ي انهخ  عيادت رفتن به يطرف عصر برا
شاگردان سال سوم بودم،  يعالقگ يو ب يتربيت يم و در فکر کالس صبح و بکرد مي

 زاده موسوم به زیرک anthipatique»1» ياز شاگردان خيل يمخصوصاً حرف یک
را  Kirchuffe  (e = ac)اثبات قانون يکه در فصل تشعشع حرارت يموقع :بيادم آمد

در بين  يقدر البته این استدالل یک ،داده بودم رو به شاگردان کرده و گفتم
 .شود ميباز مطلب ثابت  يها و مباحث ترمودیناميک لوس بود، ول استدالل
ها و طرز  از این صحبت !ترمودیناميک يایر جاهالوس بود مثل س ،زاده گفت زیرک

م زیاد هم کرد ميپکر بودم و فکر  يکالس سوم خيل يها يها و تنبل رفتار و فضولي
است و شاگرد اساساً از درس و  طور همينهمه جا  .نباید از شاگردان توقع داشت

وز به در مراجعت هن .رسيدم و برگشتم يباالخره به منزل خليل .معلم بيزار است
 نرسيده بودم که یک عده محصل از فيشرآبادفعلي[  ]انقالب اسالمي خيابان شاهرضا

دبيرستان  شاگردان فهميدم بعداً .ندشد مي سرازیر پایين سمت به فعلي[ ياله استادنجات]
از  يسيگار ياست، قوط ياز آنها که معلوم شد نامش شهميرزاد يیک .هستند ایيدار

که قيافه باریک و وضع  يرفيق پهلوئ .آتش بزندرا جيب درآورده و خواست سيگار 
 !این کار را نکن ي؟ تو که خوب هستيکش يچرا سيگار م :داشت، گفت ينسبتاً شيک

                                                
  ا نگيز، زننده. نفرت. 1
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ست که هر چه آدم دلش ا ام این من اصالً عقيده .مشچرا نک :جواب داد يشهميرزاد
حرف او را بياورد، جوان  که رفيق ناصح خواست ردِّ همين .بخواهد باید بکند

تازه تفاوت ده سال  ؟شود ميمگر چه  :سيگارکش مطلب خود را دنبال نموده گفت
رات چه خبر است، من اگر اصالً مگر در این ادا .است یا یک رتبه عقب افتادن است

تو که به اداره  .آیم يسيگار نکش فردا با قاطر به اداره م :مافوقم ولو وزیر بگوید
، کار يکن يو با مداد کپيه باز يکار بنشين ، جز آنکه صبح تا غروب باید بييرو مي

ند کرد مي يکنان هرکدام اظهارات يکنان و شوخ دیگر خنده يرفقا ...؟يدار يدیگر
از  ند وباف نداشت يمنف شجاعِ رجزخوانِ يدر مقابل آقا يآل و ایده يحساب و جوابلو

دادن  از معلمين در بين آمد که موقع درس يو اسم یک ،شد ميصحبت  يهر در
، که اصالً مدارس در يشهميرزاد يبود برا يهميشه مست است و نمونه و شاهد

خواندن نيست، بلکه دیپلم گرفتن و تابلو زینت  رساست و مقصود د يکشک ایران
افتاد، به  يفروش دکان عرق يو چون در ضمن راه گذارمان از پهلو .کردن است اتاق

معلم بياید  يکه روز امتحان درس همان آقا داد ميخود وعده  هآنجا اشاره کرده ب
 ... !دادن آماده و با حرارت کند جواب ياینجا خود را برا

یک شده بودیم و جمعيت مانع نزد دیگر چون به چهارراه سفارت انگليس
 يآقایان محصلين بود، تند کردم و جدا شدم ول يکردن و شنيدن بيانات فلسف تعقيب
محصل تا چه اندازه پوچ  يها ت و جواندر این فکر بودم که حقيقتاً افکار ملّ يتا مدت

مقصر و  يشهميرزاد يحقيقتاً آیا آقا !مملکت چه خواهد شد ي بنياد شده و آتيه يبو 
قدر و  يقدر ب ف خود را اینیمعلم و سایر متصدیان کار که وظا يمسئول است یا آقا

طور پوچ و کوچک در  را این ياند و حقيقت مدرسه و اداره و زندگ ارزش گرفته
 !اند ا جلوه دادهه نظر جوان

*   *    * 
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 یفراموش یباز مدت

از نظرم  کلي به ها یادداشتاست که وجود این  يقدره ب يو کم حواس يگرفتار
به این مناسبت  .از آن نداشتم و حاال اتفاقاً تصادف حاصل شد يمحو شده و اطالع

یادم آمد ه جسته هر کدام ب  تهاز قلم افتاده است و حاال جس کلي بهدو ساله  يقضایا
 :نمایم یادداشت مي
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 مملكت یقضایا
رفت، در این دو ساله برقرار بود و با  يکه هيچ اميد و انتظار آن نم  امنيتهللحمداه ب

و با وجود  ،وجود زوال همه گونه آثار دیانت، اخالق، انسانيت، مسئوليت و غيره
و هرج و مرج و سایر صفات رذیله، اوضاع  ييقتحق يو دروغ و ب يباز رواج حقه

العاده محصول  فوق يمخصوصاً فراوان .رود، خراب نيست که خوف آن مي يطور آن
 .سبب گشایش گردید يکه چهل، پنجاه سال است سابقه نداشته، خيل 1344در سال 

دادند، سبب  ایران ستقاللراجع به ا سه دولت يکه رؤسا يو تأمين تهرانانجمن 
 .رحمت فرستادند يروح فروغه ها ب يشد و بعض يزیاد يوقت خوش

 ،شده است )ورامين يجز در دو سه محل که ظاهراً طبيع دوره چهاردهم انتخابات
و رشوه و سفارش  دستور دولت و زور جا با همه (در کردستان يمحل و یک گلپایگان

که شد، نتيجه آراء  يزیاد يها با وجود تبليغات خراب و خرج تهراندر شهر  .بوده
طرز تبليغات انتخاب  .تدار نموده اس را لکه آراء حومه آن يول ،درآمده ينسبتاً طبيع

مردم همين بس که  يبدبخت .نمود مي ملت يکامالً حکایت از تفرقه و خودپرست
 !شود ميحقيقتاً دوازده نفر مرد شاخص امتحان داده کامل در مملکت یافت ن

  دانشكده
مخصوص دکتر  يها و جدیت يمند قهدر اثر عال 1341در سال  []تهران هگادانش
 .یافت جدا شد و رسماً استقالل شده بود، از وزارت فرهنگ که وزیر معارف يسياس
تشکيل  ها انشکدهد يشوراها ي از رؤسا و نمایندگان انتخاب شده دانشگاه يشورا

 رهنما يکه رفقا داشتند، آقا يتنفر يو حت يما با وجود نااميد ي رئيس دانشکده .شد
دانشکده  ي نماینده عنوان بهرفقا مرا  .بود ياز ریاست ریاض يجلوگير يشد و این برا

 .کردند و حاال عضویت آنجا را دارم يمعرف دانشگاه يابه شور يفن

ميان رفقا منتشر  «چند یادداشت در ترمودیناميک»م نا هب يا کتابچه  1313 سال در
 .نمودم

  مهندسین
 ارت پيشه و هنروز ياز طرف رفقا «کانون مهندسين»به اسم  يکانون 1341 سال در

رئيس انتخاب گردید  در اولين و دومين سال فریور .تأسيس و از سایرین دعوت شد
 جدید  يها نامه آیيناساسنامه و  تدوین .بودم يمرکز هيأت يجلسه منشو من در هر دو
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 .آن عمالً به من واگذار گردید

ن شروع شد که معاد ي از طرف مهندسين اداره يتسخ 1گرو 1344در اردیبهشت 
 ،دانشگاه ،دانشکده حقوق ،يو بعد دانشکده فن تدریج به تمام وزارت صناعت به

قانون  يآن تقاضا ي بهانه .کشيده شد وزارت راه از يقسمت ، ووزارت فالحت
و کار نسپردن  يوزارت يها بازي اساس آن اعتراض بر حقه ي، ولاستخدام مهندسين

 يزیادبود و توجه و اجتماع  مرکز گرو کانون مهندسين .دست کاردان و غيره بود هب
ها درست شد و  کرده مهندسين و سایر تحصيل يبرا يخوب يآبرو .به آنجا شد

نه  يآمد، ول دست به فالحتوزارت و  و وزارت راه نيز در وزارت معارف ينتایج
 .کامل طور به

 ]ملی ایران[ بانك
، [1341] شهریور يپس از قضایا .ایم شروع نکرده يا هتاز ي ساختمان و کار عمده

در اثر  1344شروع و انجام شد و بعد در  اصفهانشعبه[  ، ]بانک ملي ایرانساختمان 
کار مانده بود،  که نيمهمصرف  ي، ساختمان تعاونایيوزارت دار ياحتياج و تقاضا

( اصابت کرد، که تخفيف خارج )مهندس وثوق يشرکت ر منا بهمناقصه  .راه افتاد هب
تا اتفاقاً در عمل تأیيد شد و  .در کار است يباز از قاعده داده و معلوم بود خيال حقه

و  ي، پرافتضاحي، خرابيصالحيت يبه این ب يکار مقاطعه اداره ساختمان بانک حال به
طور  معاون بانک( این مقامات باال )مخصوصاً جهانگير حال تا بهرویه ندیده بود و  يب

 .بودند ننموده يطرفدار يکار از مقاطعه

  «مطهرات در اسالم»کتاب 

تصفيه  يضمن تهيه و مطالعه درس تأسيسات ساختمان، قسمت آبرسان 1341در سال 
در تشریح  ،برخورد نموده épuration»4»به مبحث  Espitallier آبها در کتاب فاضل

يار شبيه به موضوعات تيمم دیدم که بس يخاک، آثار ي کننده خاصيت تصفيه يتئور
 ؛بنمایم ایيه ها و مقایسه دقت يمطهرات اسالم ي و سبب شد در مسئله ،باعث تعجب

بدهم، همين  يخواهش کرده بود کنفرانس يحسين يآقا و چون در کانون اسالم
وسيع و پر از نکات تازه و مطلب  ي اتفاقاً دامنه .موضوع را عنوان کنفرانس قرار دادم

                                                
  .صاب استمنظور اعت. 1
  . به معنيِ تصفيه، صافي.4
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کشيده  4«مطهرات در اسالم»باالخره به تحریر کتاب  و بود 1(intéressent) رساننتا
 .آن کار کردم و ظاهراً مورد استقبال و توجه قرار گرفت يشد که چندین ماه رو

 .یت خالّق شده باشدانشاءاهلل باعث هدایت اشخاص و رضا

*   *    * 

 خالصه و اشاره به بعضی وقايع شخصی 
 ها ی اين يادداشت در مدت متاركه

 1(8113تا  8138)از 
 

88/88/8113 
 آب تهران یكش متاركه سازمان لوله

 .ردارندانتظار و احتمال این بود که مرا هم ب کارآمدن دولت کودتا يبعد از رو
ها و افواه و اعزام بازرس و غيره نيز ظاهر  صورت خبر در روزنامه هچند بار حمالت ب

 يشهرت و شهردارها داشتند و حسن يکه شخص زاهد ياعتماد ي واسطه هب يشد، ول
دو مورد سرشاخ هم شدم، ادامه خدمت من در  يکه وجود داشت، با آنکه یک

گذراندن  موفق به يحکومت زاهد ي تثبيت شد و در چند ماهه[ ]آب تهران يکش لوله
 يبردار حق انشعاب شدم و کار بهره ي نامه آیينو  سازمان آب تهران ي اساسنامه

مجلس  انتخابات در موقع يبا موفقيت پيش رفت، ول يو انشعابات آزمایش يآزمایش
 يآزاد يبودم که تقاضا به وزارت کشور يا چون من هم از امضاکنندگان نامه سنا

انتخابات را کرده بودم، و این عمل کامالً برخالف سليقه و سياست و نظر  يواقع
که کامالً جنبه  يسه جلسه مذاکرات ياحضارم کرده و ط يدولت بود، سرتيپ جهانبان

                                                
  . به معنيِ جالب توجه، جاذب.1
در کانون اسالم است.  1344هاي سال  تدوین و تفصيل سخنراني« مطهرات در اسالم». کتاب 4

هایي شده ادامه که کتاب تدوین ن 1344آغاز شده و تا آبان  1/14/1341هاي اوليه این اثر در  یادداشت
با سرمایه مؤلف چاپ شده و اکنون از آثار مندرج در  1344داشته است. چاپ اول این اثر در آذرماه 

توسط شرکت سهامي  1313در سال « مباحث علمي، اسالمي»ي آثار است که با نام  جلد هفتم مجموعه
  منتشر شده است )ب.ف.ب(. چاپ و انتشار

ها، سه صفحه سفيد گذاشته است تا بعداً تکميل نمایند ولي چنين فرصتي  . مؤلف فقيد در دفترچه یادداشت3
  دست نيامده است )ب.ف.ب(. به
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خود  يقانون يدوستانه داشت، چون حاضر نشدم از حق آزاد يمؤدبانه و حت
اضافه بر اسناد  يآنکه سند يو من برا ،نظر نمایم، مصراً تکليف به استعفا نمود صرف

 يرسم يا نامه يریان را طو بطالن انتخابات تنظيم شده باشد، ج ایيدیگر بر رسو
را رسماً  به قانون آن ایياعتن يو ب يوزارت کشور نوشتم و وزیر هم با کمال گستاخ به

 .و کتباً تأیيد نمود

 .راه انداخت يزیاد يدرج شد و سر و صدا این دو نامه عيناً در مجله روشنفکر

جرأت  مودند تا کارمندان دولتن يمشابه يبا سایر امضاکنندگان نيز رفتارها
بزنند و  يکنند یا حرف يگيرند برخالف دولت عمل از دولت حقوق مي ينکنند وقت

بعداً  يبرداشتند )ول يآبيار را از مدیریت بنگاه ايبهن :مخالف فکر کنند يحت
 يها و ماه شهرستان يها دانشگاه يسرپرست را از يللها دکتر نعمت ؛برگرداندند(

]دکتر[ و  يسحاب]دکتر[ و  يخليل]مهندس[ به  ؛تومان حقوق محروم نمودند 1111
وزیر  ي وسيله هرسماً پيغام دولت را که ب صفياا]مهندس[ و  يفاطم]دکتر[ و  جناب

کردن آنها را نموده بودند،  خدمتفرستاده و تکليف منتظر يپيش دکتر سياس فرهنگ
 .ماند بالاثر يول ...ابالغ کردند
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 بخش دوم
 

 سفر حج هاي يادداشت
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 يادداشتی از سفر حج

 (1372القعده  ذی 22برابر با  1332خرداد  5، ه)از جدّ
 در سالن با هوای مطبوع( )از هتل قصر الكَنْدَره

 
  های نازنین زاده عزیز و بچه زاده خانم

اي که در راه آن هستيم سالمتي و عاقبت بخيري همگي را تمنا  خانه حباز صا
 شاءاهلل خوش و خرم هستيد. کنم و ان مي

رحل اقامت انداخته به  پيش بندر مکه هامروز روز سومي است که در شهر جدّ
شنبه به  ایم. ظهر روز سه رد اجباراً متوقف شدهبب اي که ما را به مدینه انتظار طياره

سره به جده رسيدیم با خواهرم پيش  راحتي و سالمتي پس از پنج ساعت پرواز یک
بودیم و بدون اینکه دانسته یا خواسته باشيسم ما را به اتاق درجه اول بردند.   هم نشسته

ا و خشکي زمين و هم به لحاظ و اوضاع به لحاظ گرمي هو در جده یک مرتبه محيط
ض شد. خوشبختانه هوا هيچ شدت گرما ندارد و برخالف سال ومردم و زندگي ع

دار است. دو سه ساعتي در سالن فرودگاه تشریفات تجمع  گذشته خُنگ و نسيم
به طول  کشيد و  ها و عمليات بازرسي گذرنامه و گمرک مسافرین و تحویل اسباب

د اینکه تا عرقي خشک کنيم و قدمي بزنيم طياره مدینه آماده خواهد شد. بعد به امي
باالي عمارت فرودگاه  ي اند ما را به طبقه ها را به دوش گرفته هایي که چمدان حمال

کردند. ولي آن انتظار دو سه ساعته فعالً سه شبانه روز است که ادامه دارد و  هدایت
ي دیشب مژده داد که موفق شده است پول براي بليط غلاو حاج محمودآقا شربت

شاءاهلل نزدیک ظهر هواپيماي اول نصف عده را  ي مدینه بپردازد و امروز ان دوسره
 خواهد برد.
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منزلگاه ما عمارت مخصوصي است متعلق به فرودگاه که مسلماً هيچ یک از 
 151الي  111عي را ندارند. شکل مثلثي است به اضالع هاي دنيا چنين وض فرودگاه

ها  دار دور تا دوري، شب يِ پيشاني آمده هاي پيش آرمه و ایوان متر در سه طبقه با بتون
ساده و خاصي دارد. این عمارت محکم معظم که  هاي فلورسنت زیبایي با نور چراغ

يان بنا شده است در واقع یک مخصوص همين ایام و جا دادن سيل عظيم حاج
هاي( مشابهي  ها )در حقيقت سالن ق مدرني است که داراي اتاقبَطَکاروانسراي مُ
هاي دور تا دور عمارت. کف  متر، تماماً مشرف به ایوان 11× متر  1است به ابعاد 

چراغ فلورسنت روغني، داراي چهار ها موزائيک، در و پنجره فلزي، دیوار رنگ سالن
و تموّج هواست. مسافرین )یعني زایرین  ردشساعته در گ 41ادبزن سقفي که و دو ب

گيرند. روي  هاي وسيع جا مي به ميل خود و در اجتماع همراهان خود در این اتاق
ها را در کنار خود جا  خوابند و اسباب نشينند و مي فرش و پالسي که دارند مي

گاه  ر هر ضلعي یک نظافتشو و استحمام و رفع حاجت دو دهند. براي شست مي
وجود دارد که چون متناسب تعداد جمعيت حساب نشده است در ساعات مراجعه 

شو و رسد و وسط وضو یا شست باید نوبت گرفت و مخصوصاً آب گاهي اوقات نمي
ها خيلي خالي!( خصوصاً که  يو وسواس زاده شود )جاي خانم یا زیر دوش قطع مي

  .شود( ن و عابرین هم گاهي عالوه ميترشح مجاوری
ام و  که من اآلن در سالن آنجا نشسته ناهار و شام، ما را به هتل شيک مجللي

 Kandareفنجان و قوري چاي و شير مقابلم است و مرسوم به فندق قصر الکندره )

Palace Hotelي(. در آنجا در رستوران اوغل ه به خرج شربتبرند. )البت باشد مي ( مي
کلفت تمام سياه ولي با لباس تمام  هاي بلندقامت گردن روشن زیباي شيکي گارسون

هاي  سفيد و کمربند قرمز پهن، فينه به سر یا عمامه به سر، با تبسم ادب به لب و دندان
چه خواب  ،خوابيدن .رنگي و مطبوعکنند. غذاها ف سفيدِ نمایان، ما را سرویس مي

هاي  زیر پنکه یا روي نيمکت هاي محيط در همان سالن ،بعدازظهر و چه خواب شب
 ،باشد عادتضرورت یا  به حکمگيرد و عجيب است که  موزایيک ایوان صورت مي

رش مکرر غآمد و رفت دایم و صحبت و صداي مردم بي مالحظه و بدتر از همه 
 ي خيره کننده شود و در زیر روشنایيِ ربع ساعت یکي بلند مي هراهایي که هواپيم

 برد! برد. خواب راحتي هم مي چراغ خوابمان مي
 عوض  در نداریم مقبولي مطلوب وضع ما ،منزل مادي شرایط و جسمي لحاظ به اگر
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فرماست.  حکم يمطبوع صفاي و سالمت و امنيت یک روحي شرایط و فکري لحاظ به
تکلفي که توأم با محبت و صميميت است همگي از زن و  در نهایت سادگي و بي

 .ها صادقانه و دوستانه است ها و نگاه کنيم سالم مرد در جوار یکدیگر زندگي مي
کسي به دیگري  .ها زایل شده است ها و بدبيني ها و ناراحتي ها و دشمني انگار نگراني
ها هم )که هم پير در ميانشان هست و  خانم خواهرم حتّير ندارد به قول تکبر و تفاخ

اند و  اي پوشيده دهند و لباس چيت ساده ز نميهم جوان و همه شيک( به یکدیگر پُ
 کنند. خواهروار صحبت و رفاقت مي

کنند. شيشه  یکي دو بار چاي و ميوه توزیع مي ،در ساعات بين غذا و خواب
و ام. بقيه اوقات به صحبت  ت ولي من تا به حال احتياج پيدا نکردهاس سَبيلآبليمو هم 

ما به اي و از جمله  شود. این دوشنبه عده و مختصري قرآن و دعا برگزار مي اختالط
ایم و من موقعي  دي داشتهرخيابان گ ي و سيفي برنامه خواهرم و آقایان زاهدي اتفاق

 ي برنامهخلوت  ههاي آسفالت روند در خيابان ي شام خوردن به هتل ميکه سایرین برا
 دادم. قدم زني خود را انجام مي

هاي گِلي عربي  کردیم خانه که فکر مينتظار شهر برخالف ا هاي منارهعمارات و 
مرتفع و نسبتاً منظم و مدرن است.  ،کوچک دهاتي باشد هاي کثيف کوتاهِ و دَکّه

زار و  هاي الله مغازهرسد ولي از بسياري از  نمي و بغداد و ثروت بيروت البته به زیبایي
که از  تر است. دیشب اتفاقاً با آقاي اختري تر و پرجنس ما روشن شاهرضاي

 تمام این ،صحبت بود که در عالم مقایسه با وضع گذشتهين همهمسفران است 
 اند. اند و آباد شده پيش رفته ممالک خيلي بيشتر از ایران

با وجود  هچيز دیگري که باعث تعجب و خوشحالي شد این است که شهر جدّ
آبادي و تغيير و ترقي که کرده است مردم آن نه تنها لباس و مليت خود را نگاه 

اند: مشروب و  ه من دیدم مظاهر فحشاء و فساد را راه ندادهاند بلکه تا آنجا ک داشته
، کوکا و  پآ نوِکوالها، سِ واع پبسينا عوض )در ندارد مشروف فروشي اصالً وجود

سينما هم  هاي اعالنها نبود حتي سينما و عکس و  غيره(، کاباره ماباره در خيابان
 ندیدم. 

آشنا برخوردیم از جمله کسي  زیادي دوست وي  ه عدهدر ميان زایرین ایراني ب
م است که دیروز به ما و به دسته خان م و مریمخان شناسيد دسته زکيه که شما هم مي

 ملحق شدند. شربت اوغلي
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ي اوغل شربت خودبه مناسبت  البته دور و بر ما ،ا همه جور آدمي هسته از ایراني
 اند. صدي نود آذربایجاني

 هاي شيرشکريِ وجود دارد که با عمامه اي افغاني تر عده طرف  آن اتاقدر دو سه 
 شوند و دیده مي . در طرف مقابل کردهااند آمدهري غهاي صا مخصوص و کفش

اند که خيلي  جمع شده و عرب هاي آفریقایي دانم چرا در طبقه پایين سياه نمي
 .و مدتي باید در بحرشان رفت تا آدم بفهمد این مرد است یا زن هستندتماشایي 

آمدند. با یکي از آنها بودند  پوشيده که احرام اقمان دو جوان لبنانيتدر ا پریشب
 صحبت کردیم خيلي مهربان و مودب بودند و دیروز عصر رهسپار مکه انگليسي

اند که یکي از آنها با  اشغال کرده اقمان را هفت هشت نفر عراقي شيعهتشدند. وسط ا
( در موقع بيشترسياه هم  رِرخُي )از خُر وحشتناکرخُِآنکه دمِ در و دور از ما است خُ

 کند.  اندازد و الالیي مالیمي تا صبح برایمان کوک مي خواب راه مي

*    *     * 

این بود مختصري از سرگذشت و اوضاع سفر ما تا روز سوم که چون خواستم 
م نقل کردم. بعد از این را فقط خدا کرده باشر یک و همسفر خود ششماها را هم 

 د کجا و چگونه خواهيم بود. دان مي
 ه،شما هم آفت و آزاري روي ندادبه شاءاهلل  حمدهلل بد نگذشته است ان به ما که به

ضرر و گرفتار  اثر بي هاي بي گرفتار فکر و خيال هزاد مسالمت و مشغول باشيد. خان
ز و  آینده کر و عملش در وظایف طبيعي خدایي روف ،خبر نشده ثمر بي مردم بي

و  سياه .رهسپار رودبار بشود ه،اول تمام کرد ي نمرهرا با  امتحانش عبدالعلي .باشد
هم از امتحانات موفق بيرون آمده با هم بازي و دوستي داشته به مامانشان  بلورجان

ب خو خانم البدد. ني باشضحالشان خوب و را مسلمُو  ياصل و کمک کنند. صدیقه
کني خدا را راضي و  داري که از ایشان مي اي و با پذیرایي و نگاه را به منزل آورده

ت غاقوام سر و سرااحترام  ،نمایي و اگر )؟( خانم خيلي ممنون خودت مي مرا
خدمت  همچنينيتي خواهي داشت. سالم و دعاي مرا به همه برسان. آیند مشغول مي

زیرپراهنيِ تا دیروز  .و بتول خانم يوو آقاي عل الساداتافسر جانت و خانم  خانم
 م. هست بوده و به یاد و دعایشان تنم بود و یادبود خانم کرماني

 به اميد خداقربان تو و 
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 اهلل رسول در مسجد
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، سعودى ي هواپيماى دو موتوره ىی، خلبان آمریکاپس از سه روز انتظار در جده
، که تقریباً در یک ما را در فرودگاه خلوت و داغ مدینه ذیحجه، دومظهر جمعه 

 فرسخى شهر است، به زمين گذاشت.

ى، در سالن فرودگاه صرف کرده به یجا مختصرى مایعات خنک آمریکائى همه
 وسيله دو اتوبوس نسبتاً پاکيزه به جانب شهر روان شدیم.

)از نوع  هاى کهنه و سنگى مدینه ها و خانه جاده آسفالت بود و کم کم نخلستان
ها و اراضى مجاور و قسمتى از  هاى بازالت سياه رنگ فراوانى که روى کوه سنگ

شد. ولى  شباهت به قالع نظامى نيست، نمایان مى بى وخود شهر را پوشانده است( 
نجا رفت، حوادث گذشته شهرى بود که در آ تر از آنچه در خاطرم رژه مى نمایان

رفتيم که روزگارى در تاریخ  اى مى هاى اسالم ریخته شده بود. به طرف مدینه پایه
اى از خداپرستى و  فشانى فروزان گشت. اشعه تاریک و یکنواخت زمان، چون آتش

حقيقت و فضيلت را به اقصى نقاط دنيا فرستاد و آثار فکرى و اجتماعى و مدنى آن، 
هاى دیگر را  اراضى مجاور، بسيارى از تمدنهاىِ مذاب خروجى  یهمانند همان ال

 ذوب نمود، یا به زیر گرفت...

                                                
  1311، سال عو براى اولين بار در سوّمين نشریه ساليانه مکتب تشيّنوشته شده است  1333این اثر در سال ،

، در «خانه مردم»، همراه با سه اثر دیگر، با نام و سپس توسط شرکت سهامى انتشارگردیده چاپ و منتشر 
ي قبلي است ما آن را  ي نامه و چون مطالب آن  گزارش سفر حج و در ادامه قطع رقعى انتشار یافته است

 ه این مجموعه اضافه کردیم )ب.ف.ب(.ب
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رفتم.  هاى اسالم و افتخارات این شهر عجيب بودم و مى به یاد خدمات و عظمت
دار کاروان، با بلندگوى دستى خود از  مست در مسرّت و مباهات شدم که حمله

 فت:صندلى پهلوى راننده، به لهجه صادقانه نمکينِ ترکى گ

 «کردند! را وارد مدینه اى است که اسراى اهل بيت اینجا محل همان دروازه»

ى از مسافرین و مخصوصاً یها به زبان آورد و اشک کلماتى از حضرت زینب
 ها گرفت! خانم

   *    *   * 

هاى طياره، که شخص را صعود و  تضاد، مانند تکانبرخورد این دو خاطره م
ت قدرت و سلطه سرعت، تا پرتگاه هاى بلند و ناگهانى داده، از یک امنيّ سقوط

 کند، افکارم را منقلب کرد. هالکت نزدیک مى

و سالمت و سيادت را  حقيقتاً عجيب است! بزرگ مردى که آن سعادت و نعمت
داده بود، هنوز از ميانشان نرفته، چنان رفتار سبعانه با ذریّه و  م وحشى عرببه مرد

 دست پروردگانش کردند و مرتکب چنان اعمال خالف اسالميّت و انسانيّت شدند!

 ! قدر کوچک هقدر بزرگ بود و اینها چ هاو چ

طبيعت و  آید، بنا به در حقيقت عمل آنها که به نظر ما غيرعادى و شگفت مى
تربيت )یعنى عدم تربيتى( که داشتند، بسيار عادى و طبيعى بود و نباید انتظار چنين 
تحوّل و رشد سریعى را داشته باشيم. آنچه عجيب و غيرعادى و غيرطبيعى بود، این 

همه چيز، کسى بيرون بياید که سراپا رأفت و  تميز بى است که از ميان چنان قوم بى
ب کثافت، چشمه زالل طهارت بجوشد. از انبوه ابرهاى رحمت باشد. از منجال

پرورى سِرِشته شود. از گله حيوانات  جهالت و ظلمت، خورشيد روشنائى و دانش
 درنده، مرد جامع جميع فضائل انسانيت بيرون آید!

 اکبر! اهلل
نه تنها اعجاب،  -ولى غيرطبيعى و غيرمعمول -همين حادثه بسيار طبيعى و بشرى

 له است.ئمس بلکه اعجاز

تواند از ميان مردم بيسواد )که خواهيد دید، هنوز هم بيسواد و  اوست که مى
ورى در گمراهى و  ادراکند( و از خود آنها مأمورى را برانگيزد که با وجود غوطه بى
 ، اخالقشان را تزکيه کند و کتاب و  هاى خدا را بر آنها بخواند ، نشانه خبرى مردم بى
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 : موزدحکمت به آنها بيا

ِّمْنُهْم َيْتُلو َعَلّْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكّيِهْم  ُهَو اَلِذي َبَعَث ِفي اْلُأِّمِّينَي َرُسوًلا»
 1«.َوُيَعِلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِّمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل ُّمِبنٍي

  *      *  * 

گذشته  شد، مربوط به و رفتار خلفا کربال از که و یادى صدراسالم قضایاى آن البته
 سر گذاشت.  کرد و آن خاطرات را  پشت زودى وارد شهر هما را ب ،بود. اتوبوس

بگویم وارد کوچه و  دانم : اتوبوس ما را وارد شهر کرد، ولى نمى عرض کردم
کرد؟ به خيابان و ميدان رسيدیم؟ یا داخل برج و بارو شدیم؟ وضع غریب و  بازار

نظمى و مخروبگى و کثافت به  درهم و برهمى بود! به قياس سایر شهرها این بى
 چيزى و به جائى که شباهت نداشت، به شهر بود.

وجودم ایجاد شده بود، که  ، دربلکه نفرتى یک حالت گرفتگى و انکسار، و
 رسيدیم. ناگهان به محوطه مقابل مسجد

 !اهلل رسول مسجد
 ميدان موزائيک فرش مسطح، که منتهى به سنگ بست و جرزهاى دیوار مسجد

نمود، و باالخره  ها مى شده، چشم را مواجه با پوشش سنگى طبيعى و مصنوعى طاق
کرد. نظر از سطح کثيف  مى ر امتداد دو مناره ظریف زیباى بلندِ سفيد رنگ هدایتد

 گرفت. و پَست، به فضاى رفيعِ وسيعِ نيلگونِ آسمان اوج مى

   *    *   * 

و  اجازه پياده شدن از اتوبوس را ندادند. پس از چند  لحظه تماشاى بيرون مسجد
 اوليه، و مدفون شده در آن، به جانب منزلگاه رفتيم. صلوات بر بانىِ

ى را( یها ى را )نخلستانیها االیام بنا به عادت و عالقه ملّى، باغ ، از قدیمزوار ایرانى
هاى غارمانند  به عنوان منزلگاه انتخاب کرده، فضاى آزاد صحنه طبيعت را، بر دخمه

 اند. ترجيح داده ههاى مدین تنگ و تاریک خانه

                                                
از خودشان برانگيخت که آیاتش را بر  اوست که در ميان مردمي آموزش ندیده، رسولي : 4/ ( 64)جمعه .1

آنان کتاب و دانش توأم  با بينش   سازد و به خواند و ]از پليدي جهل و شرک[ پاکشان مي آنان مي
 . بودند که قبل از آن واقعاً در گمراهي آشکاري  وزد، درحاليآم مي
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( بود. در اینجا مجدداً حالت انکسار و منزل ما در یکى از این باغات )باغ صفا
 انزجار پيش آمد.

ختيار، به رفيق همسفر خود که ا شدیم، بى مى موقعى که وارد شهر مدینه
داشتم،  سه سال قبل از شهر نجف اى که از پزشک است، رو کرده، با خاطره چشم

شویم، انگار از  نزدیک مى گفتم عجيب است هر قدر به مبادى و مراکز اسالم و تشيع
 شویم! تمدن و بهداشت دور مى

 !اهلل سبحان
وقتى پس از عبور از چند زیر طاقى تنگ و تاریک که مابين آنها یک ميدانگاه 

شده و در کنار نهرِ پر از لجنِ  دان متعفنى فاصله بود، داخل باغ صفا روباز، ولى زباله
آن زوارى را دیدم که مشغول وضو گرفتن یا شستن ظروف غذا بودند، و جماعت 
دیگرى را در یک حوض پر از آب گندیده مشغول غسل کردن دیدم، به همان رفيق 

را بار دیگر  است، گفتم الزمست خداوند پيغمبر یا رفيق دیگرى که از دانشگاه تهران
 بفرستد تا به این مردم طهارت را یاد بدهد!

له آب مطلق و مضاف و کراهت آبِ ئمثل اینکه موضوع طهارت و نجاست، و مس
ها و  آسن، و آن همه تأکيدات پاکيزگى و بهداشت، فقط براى بحث لفظى در رساله

ا هاست و معنى و مفهومى در خارج، حتى در نزدِ اهل آن که الحمدهلل در اینج جرهح
 فراوانند ، نباید داشته باشد!

کرد، وضع نسبتاً بهترى داشت.  دارى که گروه ما را اداره مى البته حمله
کشى را آورده، در بشگه  ى داشتيم. دائماً سطل سطل، آب تميز لولهیها تختخواب

داشتيم. غذا به طور  ریختند، که از آن براى تمام مصارف برمى ىبزرگ شيردارى م
ها  شد، ولى هوا و رایحه براى همه یکسان بود، و مستراح نسبتاً پاکيزه و مرتب تهيه مى

انگيزترین وضع را داشت! )با یکصدم آنچه به عنوان مخارج  به طور کلى نفرت
هاى منازل  گيرند، ممکن است تمام مستراح مى موکب اميرالحاج از حاجيان در ایران

 مسافرین ایرانى را به وضع قابل قبولى درآورند!(

  *     *   * 

پس از مختصر استراحت در منزلگاه، و ترتيب دادن جا و صرف غذا، باز تسلى 
 یافتم. عَلَيه وَ الِه وَ سَلَم( اهلل)صَلى  دل و تصفيه خاطر را در مسجدالنبى
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 خدا به همه خوانندگان قسمت کند!

اى که  هاى عاشقانه هاى معنوى، یعنى پيوندهاى عارفانه و الهام صرف نظر از جنبه
 دهد، و وصف آن خارج از این مقاله و صالحيت دست مى براى صاحبدالن مؤمن

براى خود عالمى دارد. در هر  نویسنده است، همان صورت ظاهر و نظام و نظافت، باز
تاریک، یگانه نقطه روشن و در مقابل تأثرات و  حال براى نگارنده، در آن محيط

 بخشى بود. تألمات فراوان پناهگاه تسلى

وضع عمومى و سبک بنا، با آنچه به اماکن مقدسه والیات خودمان مأنوس 
 ایم، اختالف دارد. شده

و حرم یکى است. عبادت خدا و زیارت رسول خدا، چنانکه باید و  اوالً، مسجد
است،  شود. حرم که دنباله توسعه یافته مسجد اوليه پيغمبر شاید در یکجا انجام مى

باشد. ولى به اقتضاى هواى گرم محل، این سقف وسيع که منقسم به  مسقف مى
 اى منظم مرتبى شده است، محيطه هاى چهار گوش متکى به صفوف ستون طاق
دهد و دیوارى از طرف صحن مسجد وجود ندارد. صحن  اى را تشکيل نمى بسته

توسعه داده شده است، ميدان  مسجد نيز که در سنوات اخير به دستور پادشاه سعودى
اى سفيد بلند، با خوش قواره وسيعى است، که دور تا دور آن را سه ردیف ستونه

انداز  نماى ساده زیبا، به سبک معمارى مغربى احاطه کرده، سایه سقف بتونى سنگ
عریض روشنى ایجاد نموده است. در وسط حياط نيز یک راهروى سرپوشيده، با سه 
ردیف ستون، در عرض مسجد کشيده شده که صحن را بدون آنکه انقطاع و 

 کند. يم مىانسدادى ایجاد شود، به دو منطقه تقس

 هوا و نور در شب و روز از همه طرف به وفور سارى و ساطع است.

بندى شده، خرندهاى عریض آن با سنگ مرمر سفيد  کف زمين یک نوع باغچه
کارى و ممنوع از عبور و مرور نيست، بلکه مستور از  ها گل فرش شده است. باغچه

خصوص این مناطق بوده، هاى گرافيتى نسبتاً درشت، ولى نرم و بدون خاک م ماسه
 ریزند. ى که جهت کبوتران مىیها مخلوط با مقدار زیادى گندم و دانه

اى  )که بسيار سنت پسندیده ، بنا به عادت اهل سنتنظر به اینکه واردین مسجد
هاى بدون  کفشيآورند و در جا  هاى خود را بيرون مى است( از دم در صحن کفش

گذارند، کف صحن بسيار پاکيزه و درخشنده است، و سجده کردن  نگهبان مى
 نماید( خالى از اکراه و  ضدعفونى مى را  آنمستقيم بر زمين )که آفتاب سوزان مسلماً 
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 اشکال است.

گذار  اند براى تقرب به بنيان کنندگان و سازندگان این بارگاه خواسته یقيناً طرح
دود امکان، درک نظر و صفت او را کرده، شمائلى از خصال و اصلى، تا ح

اى را که با هيچ یک از  تعليماتش را مجسم سازند. بنابراین چنين اثر معمارى زنده
در ميان  «استثنائى»اى از خاک،  شباهت ندارد و چون جزیره آثار و مظاهر شهر مدینه

 اند. باشد، به وجود آورده آب مى

حجت نمانده است. در آن شهر مخروبه کثيف که از هر  دهلل که زمين بىالحم
اى از طهارت، عظمت و حقيقت  بارد، نمونه و نشانه طرف آثار نکبت و ذلت مى

ریخته ظهور  آلوده بهم تواند در محيط نمى )حقيقتى که بدون نظم و خلوص و صفا
 کند( درخشندگى دارد!

   *  *   * 

آیند، و  که از پنج قطعه عالم مى نسبتاً وسيع، جمعيّت کثير مسلمانان در این محيط
کنند. به تمام  غالباً داراى پيراهن بلند عربى سفيدى هستند، تأثير خاصى ایجاد مى

تناسب که ظریفى، شکلِ برنزى مستطيل مشبک بلندگوهاى ها، از ستون جرزها و بعضى
 اند. باشد نصب کرده کامل با خطوط معمارى بنا دارد، و در نظر اول مخفى مى

گوش شود و در و دیوار بلند مى از بّرمک اکبر اهلل صداى ،دراولين لحظه اوقات نماز
آورد. بالفاصله صفوف منظم  و دل شنونده را به لرزه آميخته از ترس و شعف درمى

خيابان و  ميدان متشکل بستان و صحن، و حتى در خارج، در در شلشکر نمازگزاران، 
آهنگ  دهند. و به در سکوت مطلقى گوش مىشده، قرائت رسا و خوش نواى امام را 

 شود! اسالم نمایان مى وحدت و عظمت از نمودارى آیند، مى در قعود قيام و واحدى به

   *  *   * 

مکن نيست. طبع حيوانى بر تمایل روحانى غالب، و م البته اقامت دائم در مسجد
 «باغ الصفا»شود. بنابراین غالب اوقات در منزل  احتياج به خواب و خوراک ظاهر مى
شود. باز آن  و غيره( به سر برده مى ، باغ عمرانیا در جمع هموطنان دیگر)باغ مرجان

 گردد. ظر ناموزون و خاطرات نامطلوب زنده مىمنا

 گذشته و یادبود تاریخ در ورود به مدینهکه  شاید بين آن خاطره و توجه و تضادى

  ها مخصوصاً شيعه و اه مسلمان حاضر وضع که تضادى و خاطره این و داد، دست اسالم
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 رود، دارد، فرقى نباشد. که از اسالم مى حقایق و معالى و  انتظاراتىبا 

 شْیَا ُ بَاَدْدَادَهَاتُعْرَفُ االَ
در هر مورد، عظمت و حقانيت و فضيلت برجسته اسالم، در برابر بربریت یا نقص 

شود؛ چه در گذشته  گر مى تربيت، و در هر حال قصور و دورى ما از اسالم جلوه
، و چه در حال حاضر اقوامِ پراکنده عقب و اهل بيت لمعاصرِ حضرتِ رسو اعرابِ

 افتاده مسلمين.

ا، ه ا و مخصوصاً ایرانيه شاید این اظهار نظر دور از حقيقت نباشد که ما مسلمان
کنيم با صِرف قبول اسالم، و ذکر کلمه  یک اشتباه عميقى فرو رفته و تصور مىدر 

فمان نسبت به گذشته و آینده تمام است، و دنيا و آخرتمان ی، تمام وظا«هلل االَالاِلهَ »
شویم و در دنياى  ور مى ى از غرور و غفلت و تنبلى غوطهیشود. در دریا درست مى

 ین را داریم!رب تى و کثافت، انتظار و ادعاى بهشتپس

آید حقيقت اسالم و وظيفه مسلمانى درست عکس این باشد. یعنى  به نظر مى
قبول دین، مرحله وظائف و ختم فعاليت نبوده، آغاز برنامه زندگى و شروع نهضت 

 باشد. -اعم از فردى و اجتماعى -فکرى و عملى

 ترین دانشگاه قابل قبول است که بگوید: چون من در عالي ىیوآیا از هيچ دانشج
ام، دیگر احتياجى به مطالعه و کار و حل  ام و بهترین کتاب را خریده ثبت نام کرده

ترین نقشه را در  مسائل و مشکالت ندارم؟! یا معمارى تصور کند که چون ماهرانه
ترین بنا، ولى بدون جمع آوردن عمله و بنا و  د سازنده با شکوهتوان بغل دارد، مى

 تدارک مصالح و تحمل زحمات فراوان گردد؟...

و این معمار است. با قرائت دائم آیات   خيلى  شبيه آن دانشجو وضع ما مسلمانان
یافته،  ا یگانه امّت نجاتخدا و از برکردن کلمات عالى و دستورات اخالقى، خود ر

 پنداریم! نياز از کار و کوشش و اصالح دنيا مى وبى

، اه مسلمان آن از بهداشت و طهارت دستورهاى ترین علمى حال درعين و ترین کامل
ترین آنها در بهداشت  بهره بى ملل دنيا و ترین کثيف از ولى است، ها و مخصوصاً شيعه

 ... طور است دستورهاى زندگى و آداب معاشرت باشيم؛ همان و سالمت مى

، باید بخواهيم که صاحب  و دانستن این قبيل احکام و تعليمات  عالوه بر داشتن
سالمت و قدرت و عظمت و سعادت باشيم و در راه آن کار کنيم تا صاحب آنها 

 بشویم.
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   *  *     * 

امروزى  در زمان گذشته ننگ اسالم بودند، مسلمانان سفيان یا همان طور که آلآ
 زنند؟ اى به حقيقت و حقانيت اسالم و سعادت خود نمى لطمه

 : زنم هستم، اول از مشاهدات اینجا مثال مى چون در کشور عربى سعودى

؛ که دو شمشير متقاطع برهنه، به سعودى شعار رسمى دولت مالحظه کنيد که
است، چه خيانتى به اسالم است! چه  «اهلل، مُحَمَدٌ رَسُولَ اهللالاِلهَ االَ »انضمام کلمه 

اند و  دهد، که گفته دشمنان مسيحى ما مى سالح برنده و سند گوینده به دست
گویند: اسالم به زور شمشير به دنيا تحميل شده است! این شعار از ریشه اسالم که  مى

، و از نشينان خشن عرب سلم و سالمتى و سالم است گرفته شده، یا از دل بادیه
 ! ؟ اوالدان قاتلين دودمان رسالت

وار به دیوار و سقف حرم مطهر آویخته  : چرا یکى از همان کلماتى که لوحه اوالً
شده است، شعار دولتى که خود را یگانه نگهبان خانه خدا و مدفن پيغمبرش  و نقش

 : ؟ از قبيل داند نباشد مى

 1«.َوَّما َأْرَسْلَناَك ِإَلا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي»

 یا:

 4«ااَلْخالِق. ْثُت ِلُاَتِمَم َّمكاِرَمِاّنى ُبِع»

 و یا:

 3«.َوِإَنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظّيٍم»

 : به اهل دنيا که وصيه و پيام پيغمبریا آخرین ت

اَل ُنْشِرَك ِبِه  ٍة َسَواء َبّْيَنَنا َوَبّْيَنُكْم َأاَل َنْعُبَد ِإاَل اهلَل َوَكَلَم  َتَعاَلْوْا ِإَلى»
 1«َشّْيًئا

مشير و دور از مظاهر نيروى جنگى نبود. مانند هر درست است که اسالم بدون ش
تر باشد،  دهنده تر و تکان نهضت انسانى و مخصوصاً انقالب فکرى که هر قدر عميق

                                                
 و تو را تنها به منظور رحمت به جهانيان فرستادیم.: 111/  (41)انبياء .1

 .ا تکميل نمایمام تا اخالق ر : همانا من برگزیده شده (1/111ج  ،حدیث نبوى )سفينه. 4

 اي. العاده ]نيکویي[ آراسته شده فوق و به خلق و خوي:  1/ ( 61)قلم. 3

... بيایيد بر سر کالمي که بين ما و شما مشترک است ]بایستيم[ که جز خداي را  : 61/  (3)عمران آل .1
 را ]در قدرت و تدبير[ با او شریک تلقي نکنيم...بندگي نکنيم و هيچ  کس 
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ناچار تصادم شدیدتر و تزاحم بيشتر با منافع مرتجعين و مواریث کهن داشته، خواه نا 
فکرى اخير  هاى آورد، کما آنکه انقالب ى را پيش مىیخواه تالطم و کشتارها

، شاهدهاى زنده آن هستند، و تاریخ مقدس و کمونيسم ى و سوسياليسمخواه آزادي
ذالک اسالم در مسير پيشروى  است. مع از خونریزى و جنگ مسيحيت نيز مشحون

العاده کمتر از هر کشورگشائى و هر  پيشروى، فوقخود، به تناسب وسعت و سرعت 
 انتشار مکتب دیگر موجب خونریزى شد.

، اسالم به زور شمشير پيش نرفت، بلکه خود مولد الدین : به گفته آقاى ابن ثانياً
 شمشير و نيرو شد.

السالم( هستند، به هيچ  )عليهم و امامان و جانشينان برحق او که على : پيغمبر ثالثاً
الوجوه، شمشير را وسيله تبليغ دین قرار نداده، به عنوان وسيله دفاع در آخرین  من وجه

 مرحله اضطرار و الزام استفاده نموده و عامل عدل و حق به کار بردند.

   *    *   * 

بار اخالقى و مدنى و اجتماعى و  : آیا وضع ننگين و نکبت ها و اما عمل ما شيعه
اقتصادى و سياسى که در مقابل ملل دیگر داریم، خود لطمه و خيانتى به حقيقت و 

 حقانيت اسالم نيست؟

هاى عملى زنده ارائه نداده، آنها را  خودمان( نمونه آیا به دنيا )و به افراد و جوانان
 افتادگى و خوارى است؟! کنيم که مسلمانى مترادف با عقب این اشتباه نمى دچار

ال اباليگرى، که در سر و  ى وایم، آیا وضع زوّار ایران در محيطى که قرار گرفته
ع و دارند، آیا تبليغ منفى مؤثرى به زیان تشيّ وضع و لباس و نظافت و بهداشت روا مى

 و ایرانى نيست؟ یرانا

اگر مختصرى به منظر و رفتار و کردارمان بپردازیم، آیا آبرو براى مذهب و 
خواهد  مخصوصاً اولياى بزرگ مذهبمان فراهم نخواهيم کرد؟ این عمل، کم ثواب

 داشت؟

 اند: براى ما زینت باشيد نه ذلت؟ نفرموده آیا ائمه

همين که اسم زائر حاجى روى خود گذاشته، به خارج از شهر و کشورمان  ما
خودخواهى  از اى نمونه خود این گذاریم. مى را کنار آداب و قيود تمام دیگر رویم، مى

شناسد، و آبروى شخصى ما  و طرز فکر فردى است، که چون شخصِ ما را کسى نمى
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کنيم که در آنجا  ، و فکرى نمىدهيم رود، اهميتى به آبروى ملى و دینى نمى نمى
هستيم! در صورتى که در  دوازده امامى شيعه نماینده و معرفى از جامعه ایرانى و ملت

ه در دست غالب زائرین است( ک الجنان و زیارات )مخصوصاً مفاتيح کتب ادعيه
تأکيد شده است بهترین جامه خود را به  - بنا به فرموده ائمه اطهار -مکرر و صریحاً 

 تن کنيد و با غسل و وضو و عطر زده باشيد!

براى نظافت و بهداشت خودمان اگر نباشد، خوبست براى تعظيم شعائر اسالم؛ 
نظم و نظافت را در وضع و رفتارمان به کار بندیم چرا نهایت دقت و صحت سليقه و 

 که:

 

 1«.الَلِه َفِإَنَها ِّمن َتْقَوى اْلُقُلوِب َوَّمن ُيَعِظْم َشَعاِئَر»

 
 

                                                
 هاست. ي تقواي دل هاي ]دین[ خدا را بزرگ و محترم شمارد، نشانه و هر که سمبل: ...  34/  (44)حج .1



 

 

 
 
 
 
 
 
 

سفر حج  يادداشت
 

 (تمتع ی حج و فريضه تا مكه مكرمه )از مدينه منوره

 8111 ذيحجه 81=  8111خرداد  84شنبه 

 يول .بود که شاید رسيده باشد شماها فرستاده بودم از مدینه يکه برا يآخرین کاغذ
 .این کاغذ را ممکن است اصالً به پست ندهم و با خود بياورم

اید،  مختصراً اطالع پيدا کرده سافرت و زیارت را تا مدینهبد نيست چون جریان م
 .بعد از آن را هم که اصل مسافرت و مقصد است بشنوید

داده و مشکالت از اینجا  مکه قرار حرکت به بعد از سه روز اقامت در مدینه
 يشده است و خيل انه خدا معينکه به عنوان زیارت خ ياتفاقاً اعمال .شروع شد

 يگرم .خود مشکل نيست يخود هاست، ب یا کربال تر از زیارت قم تر و متنوع مفصل
 ل آسایشیزیر چادر و محروميت از وسا يآب و مخصوصاً اجبار زندگ يهوا و کم

امسال هوا چندان داغ نيست و آب و یخ و خصوصاً که  .هم قابل تحمل است يزندگ
مشکل عمده که شخص را  .کند ميدریغ ن گونه هيچ ياوغل ميوه فراوان است و شربت

است که از هجوم  يا العاده ت فوقحماز، کثرت جمعيت و مکند مينگران و ناراحت 
قرار باشد  فکر بکنيد .شود ميوقت حاصل  يجا و مخصوصاً تنگ يآنها و تنگ

( برسانند و تا اصفهان هران)مثل ت صدهزار نفر را در عرض یک هفته از مدینه به مکه
تر حرکت از  از آن مشکل .شود ميل نقليه گيرآوردن چقدر مشکل یاین وسابنابر

است که هر کدام باید در عرض دو  ينو مِ رامو از عرفات به مشعرالح مکه به عرفات
 يها )چون این مناطق بيشتر کوهستان ها و کوهستان بيابان .و یا یک روز انجام شود

                                                
  شت سفر حجیاددا»این نامه براي همسر و فرزندان نوشته شده است ولي با توجه به محتواي نامه، عنوان »

  براي آن تعيين شد )ب.ف.ب(.
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سياه  کند ميخشک است( از سيل جمعيت و صف اتوبوس و کاميون تا چشم کار 
ها الزم است بعد از ظهر روز نهم وقوف  که حاجي عرفات يدر صحرا !شود مي

که از چادر و مردم و  شود مي ایيکه صحرا مثل دری شود ميکنند، آنقدر چادر زده 
کردن، جا پيداکردن، آب پيداکردن، مستراح بنابراین ماشين پيدا !زند ماشين موج مي

 ... !شود مي يو نگران يکردن و سایر احتياجات دچار چه گرفتار پيدا

و  آفریقاو  ها که از آسيا سيل حاجي يدر عوض تماشا يول .اینها مشکالت بود
 يها ، و قيافهباشند ميمختلف  يها ها و زبان اند و از نژادها و رنگ آمده اروپا

اند،  ه افتاده( راکْيْلَبَ ي)صدا صدا یک با يیک طرف وگاه هگوناگون دارند، و همه ب
ک داشته ناسِاین مَ ي به تاریخ گذشته يخدا و تذکره اگر انسان توجه ب !دیدن دارد

انگار که نزدیک خدا  در خانه کعبه .گيرد او را مي يها خيل باشد، وضع محل و مقام
حرکات او را  ها و است و حرف یا الاقل انگار معاصر پيغمبر ؛خدا است يرو هو روب

وار  که در خانه خود فرمول يمعمول يو همان دعاها وقت همان نماز آن .بيند يم
اندازد که تا  يگيرد و به وجد یا وحشت و تضرع م شخص را مي يخواند، طور مي
 را که ائمه ایيخصوصاً اگر ذکرها و دعاه !کنيد ييد و نباشيد احساس نمینيا

اند بخوانيد، مثل  تناسب محل و کار دستور دادهه جا ب هقدم و جاب هاندند و قدم بخو مي
ها  ها و کوه يدر این واد و امامان و حضرت رسول که آدم با حضرت ابراهيم این
وقت خاصيت و  آن ...شنود و در دلش جواب مي کند ميصدا شده خدا را صدا  هم

خدا و اخالص و اصالح نفس است تا  هب يلذت بزرگ این زیارت را که ابراز بندگ
 .کنيد درک مي يا اندازه

کنند و در دل هزار فحش و تهمت  م نگاه ميه چپ به  که چپ همان مردم تهران
 ير طوربنشينند، در این سف يدر یک تاکس با هم زنند و حاضر نيستند م ميه به

خدا قادر به آن  يکه فقط دوست شود ميشان برقرار  رفاقت و صميميت و محبت ميان
اش را که  يلباس معمول يآید حت يکه از وطن و کار و مقامش بيرون م يحاج .است

و  يکت و شلوار فرنگ يیک يو برا يها اونيفورم افسر يبعض يبرا ،عبا يبعض يبرا
ترین لباس قابل تصور است و  که ساده -لباس را آورد و تماماً یک يغيره است، درم

بندند و  يرا مثل لنگ م ي، یکشود مياز دو پارچه حوله یا چلوار ندوخته تشکيل 
گویند و  م مياین لباس را اِحرا .کنند يتن م  به -اندازند يدوش م  هقطعه دیگر را ب
يير لباس نيست، بلکه در تمام مُحْرِم شدن فقط به تغ يول .شود ميشخص  مُحْرِم 
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 طواف دور کعبه گذارد و بعد در مسجدالحرام که قدم در راه خانه خدا مي يمدت
از  ؛شود ميحرام  عمل بر او 41روز عيد را انجام دهد  يِقربان که زماني و تا کند مي

دروغ گفتن، فحش دادن، زینت کردن، شکار و آزار حيوانات، چتر و  :ملهآن ج
خالصه باید هم از  ...و  پا کردنه دار ب خود درست کردن، کفش رویه يسایه برا

را دور  ينظر کند و مقام و امتياز و خودخواه صرف يدنيا مدت يها ها و تنعم يراحت
 .آلوده نکند يو بدجنس يبدخواه بدي و بریزد و هم خود را به

شهر است،  يکه دو سه فرسنگ افتند، در مسجد شجره يراه م که از مدینه يکسان
 يخوانند و نيت مي ي، نمازندآنجا مُحرِم شده بود در آخرین حج و حضرت رسول

ها را فراموش نمایند و  کنند دنيا و بدي مي يسع يیعن ؛ندشو کنند و مُحْرِم مي يم
ها  ياست و خيل ایيبسيار گير ي در این لحظه که لحظه .طرف خانه خدا راه بيفتند هب

 !زبان آورنده برا  يذکر، واجب است کند ميرا منقلب 

 ! آمدم، کْيْلَبَ»
 آمدم تا دعوتت را اطاعت کنم خدایا، کْيْاَللَهُمَ لَبَ

 ، شریکي براي تو نيست لبيککْيْلَبَ کّلَ یکَرِشَ الَ
 براي تو است همانا حمد و نعمت، کَلَ ّةَمْعالِن وَ دَمْحَالْ نَاِ

 «ک!يو حکومت تو را همکار و شریک نيست لبّ، کْيْبَلَ کَلَ کَیرِشَ الَ کْلْمُالْوَ
مستحب است با پيدا شدن  يمرتبه واجب است بخوانند، ول این ذکر را یک

هفته طول  کشيد و قدیم بيش از یکما یک شبانه روز طول  يکه برا کعبه يها خانه
 .کشيد، در موقع سوار شدن و باال و پایين رفتن و در عوارض مختلف راه بخوانند مي

در بيابان و پيچ و  يخوانند و طنين و تأثير عجيب بلند مي يصدا هها با هم ب حاجي
 !ها دارد کوه يها خم

بارها(  يوانت روباز و روطول کشيد چون ماشين ) ما رسيدن به مکه يبرا
پنج شش ]طي این فاصله[ معموالً  يول .کرد ميگيرمان آمد و مرتب عيب  يا قراضه

خانه و منزل در راه، ده  سره آسفالت است و قهوه جاده یک .کشد ساعت طول مي
تا بتوانند این حرکت را  .و کثيف است يو وطن يعرب يپانزده جا هست که البته خيل

 .دهند ر شب انجام ميد

 مکه ي گذشتيم و به حومه هما از جدّ 3ساعت  يها روز هفتم ذیحجه طرف
زیبا  يباغات و مؤسسات خيل يعمارات چند طبقه و حت يشهر دارا ي حومه .رسيدیم
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 يطبقه ول یم، عمارات باز، پنج شششد ميخود شهر که نزدیک  هب يو آباد بود، ول
بدتر از  .آیند نبود و نامنظم بود و چون شهر حالت کهنه داشت، خوش يقدیم يخيل

خراش  گوش يهياهو ،عالوه بر آنو العاده حرکت وسایط نقليه،  فوق يمعطلهمه 
)مثل روز سيزدهم  دردسر ندهم دو بعد از نصف شب به منزل وارد شدیم .ها اتومبيل

]بندر  و من از بندر پهلوي عبدالعليگشتند و   برمي دخترها از کرجو  عيد که مامان
 [(.انزلي

دارد،  مخصوص که در مکه يا عالوه بر یک عمارت اجاره ياوغل امسال شربت
قه هم اجاره کرده بود که ما را )ده نفر بودیم( به طب چهار يیک عمارت آپارتمان

 يم، دوشیيبشو ييم سروصورتتوان ميخوشحال شدیم که  يخيل .آنجا فرستادند
ها وسيع و فرش و  اتاق .بخوریم و از کسالت و کثافت بيرون بيایيم يبگيریم، آب یخ

 يکنار هها را ب زن یا مرد اسباب يا م عدهیکرد ميهر جا سر يدار بود، ول پنکه
 ؛کرد يما را عصبان يخيل اتاقیک  يحت .دراز خفته و افتاده بودند هانداخته و دراز ب

را  اتاقراحت خوابيده و یک  اتاقوسط  دیدم یک خانم تک و تنها با لباس احرام
 پهلو اتاقدر  !خودش اختصاص داده است وجود شریف ه)که مبل و ميز هم داشت( ب

 يو حيا يادب يو با هر ب يخالصه برگشتم به همان یک نفر ...سه چهار نفر بودند
ها  بزرگ مجاور پيش سایر خانم اتاقبود خواستم خانم را بيدار کنم که به  يشرع
بنابراین راحت نگاهش  .جا پرید از 1«خانم يقدس»که صدا زدم دیدم  همين ...برود

ها را قبل از  که الحمدهلل او رسيده است و سالمت است )خانم کردم و خوشحال شدم
خسته و  ي قيافه يخيل يها با یک اتوبوس راه انداخته بودند( ول سایر ماشين

  ؛دو چيز معلوم شد .داشت يتأثرانگيز
 هخواباند اتاقمخصوصاً او را در آن  ياوغل محمود آقا شربت يکه حاج این ،اوالً

  .ما نگاه دارد و دیگران آنجا نروند يمأمور کرده بود که برا و
در راه توقف و  يبيش نيست که رسيده و خيل يها هم چند ساعت ماشين خانم ،ثانياً

 .شان کرده است داشته و خسته يو بداخالق يلنگ

یمان را ها اند، رفت و ما اسباب که با هم رفيق شده ایيه پيش سه نفر خانم  يقدس
خواب و شام  هکه ب يو احتياج يخستگ ي با وجود همه يول .انداختيم اتاقدر آن 

 -داشتيم، به نظافت پرداختيم و مخصوصاً دوش رفته، وضو گرفتيم و غسل کردیم
                                                

 ، همسفر ایشان بود )ب.ف.ب(.مؤلف فقيد که در سفر حج تر خواهر کوچک. 1
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زیرا که وقت  ،طرف حرم راه افتادیم هو پياده ب -کرد يرفع خستگ يا که تا اندازه
که روز  -فردا يرا شبانه انجام ندهيم، شلوغ هعُمر ترسيدیم اگر طواف تنگ بود و مي

 .و موفق نشویم بردهدر ببه مان را  هوا زحمات يو گرم -آخر طواف است

 عنوان بهک راه بود و یک نفر آقا سيد تُر يا از خانه ما تا خانه خدا بيست دقيقه
هایمان را درآورده  رسيدیم و کفش به در مسجد يان کردند و وقتم د همراهلَبَ

م خورد و شلوغ ه مخصوص ورود را بخوانيم، یک مرتبه اوضاع به يخواستيم دعا
پشت هم و دستپاچه  يها بلند و جمله يصبح رسيده و مؤذن با صدا موقع نماز !شد

پر  «»و بعد  «اکبر اهلل»مام فضا را از اقامه را شروع کرده و بلندگوها ت
به که در مسجد و اطراف بوده و یا خوابيده بودند، مثل ملخ  يکرده و تمام مردم

صفوف جماعت  .حرکت و ورود نبود يدیگر جا که طوري بههجوم آوردند، مسجد 
زود تمام و  نماز جماعت ها يخوشبختانه ميان سن يول !وار بسته شد مثل زنجير حلقه

 .شوند مردم بالفاصله متفرق مي

که اطراف  باشد مي يبزرگ و گود است یک مسجد که مسجدالحرام حرم مکه
مرمر  و سنگ دار دور تا دور مثل شبستان ستون .متر( ، چهليارتفاع س کوه است)به  آن

ترین آثار  وجود دارد که از قدیمي ایيها چندین محل یا چيزه فرش است و در وسط
که  و حجراالسود تر از همه، خودِ خانه کعبه مهم .خدا و ارکان اسالم است عبودیت

است که با سنگ ساخته متر(  1متر در  1بلند و کوچک )مثالً  يیک چهار دیوار
بوده است و در یک گوشه آن حجراالسود  اوليه آن حضرت ابراهيم ي شده، سازنده

گذاشتند  ظاهراً زیرپایشان مي و اسماعيل که حضرت ابراهيم يقطعه سنگ سياه يیعن
در همين خانه  .از آسمان است، قرار داردو افتاده  يمذاب شهاب يها و از سنگ

است که والدتش در خانه خدا شده  يدنيا آمده است و او تنها کس هب حضرت امير
 «حِجر اسماعيل»م نا هاست که ب يکوچک مانندِ حياط ي خانه محوطهبه صل وَ .است

 است که تمام يا همان نقطه خانه کعبه .عروف است)شاید خانه اسماعيل( م
به فاصله دویست متر از خانه کعبه  !ایستند يرو به آن م دنيا موقع نماز يها مسلمان

مقام »ها وجود دارد که موسوم به  هشبيه به ضریح امامزاد يیک درگاه و بقعه کوچک
ایستاده و خدا را عبادت  ياست که حضرت ابراهيم در آنجا م يو محل «ابراهيم

اند که  ساخته يسکّودار ي سرپوشيده اتاق «مقام ابراهيم»پشت سرِ  .ه استکرد مي
است که « چاه زمزم»این چاه  .شود ميچاه است و آب برداشته  يباال ي محوطه
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شيرخوارش را که از شدت گرما و  ي ، مادر اسماعيل بچهگویند حضرت هاجر مي
رود و  آب مي يدر حال مرگ بود، در آنجا گذاشته به اطراف در جستجو يتشنگ

بود هفت مرتبه با اضطراب و  «و مروه صفا»ش دو کوه ا را که طرفين يا یک دره
قدم  هها در یک قسمت از مسير ب يجا که حاج ندود بلکه به آب برسد )هما يعجله م

مأیوس و مضطرب  .کرد( يل يگویند باید ل کنند و مي مي يخيز طو دو و با جست
 !جوشيدن گرفته است يا بچه چشمه يبيند از زیرپا يگردد و م اش برمي پيش بچه

يم ابراه يدین یکتاپرست ي دهنده را که بعداً نگاهدارنده و ادامه خداوند اسماعيل
ترتيب از  این هدنيا خواهند آمد ب هب و حضرت رسول خواهد شد و از نسل او قوم عرب

 .دهد مي مرگ نجات

و شرایط و  در چنين محيط ( ودر مسجدالحرام يیعن) ،در چنين محل و مسجد
یدن درساندن خود به این خانه و گر يبرا .آید يم عمل بهحجاج  طواف يابقسو

 است که خداوند هر مسلمان در مقام ابراهيم دور آن و خواندن دو رکعت نماز هب
 .خود دعوت کرده است ي خانه هصاحب قدرت و استطاعت را ب

آنها و  يها بازي ها و جان يگذار اسالم و فداکار یاد بنيان  هدر اینجا ب يحاج
خود را ، و افتد ياند و با توجه به ایمان و اخالص آنها م که داده يتعليمات و دستورات

بيند و با حضور قلب و خشوع و  يتر م تر و ترسنده تر و عاشق نزدیک يخدا خيل هب
البته همه جا و همه  .خواهد و آرزوهایش را مي خواند خدا را مي يخصوصيات دیگر

اوضاع و احوال این خانه و سایر  يول ،سمت مال خدا است و خدا جا و مکان ندارد
و  کند ميدر زائرین ایجاد  يا العاده است که اثر فوق يطور ها و مناسک حج محل
چه بسا  .کند مي منقلب يکه دارند خيل يحسب معرفت و رشداز آنها را بر يبسيار

 ایيها و استغفاره و توبه کند ميرا عوض  يها است که حاج ها و تغيير حال این توجه
که تا آخر عمر  شود مي يکه دستور داده شده است در خانه خدا بکنند، عهد و پيمان

  .آید يو مفيد از آب در م او با تقو دارد و مرد صالح نگاه مي
و  -دور کعبه ههفت دور گشتن ب شود ميانجام داده  «جدالحراممس»که در  ياعمال

در مقام  و دو رکعت نماز -دارد و واجب نيست که ثواب بوسيدن حجراالسود
دل  م مراحل و منازل و مقامات آنچه طبعاًجا و در تما البته در این .است ابراهيم

کسان نزدیک و  يکردن برادستور و تأکيد داده شده است، دعاخواهد و  کس ميهر
 شود ميدر خانه خدا بهتر اجابت  ياند دعا چون گفته .و مسلمين است دور و مؤمنين
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معلوم است که  ،ودش ميشده گفته  و چون با عالقه و تضرع و الحاح از ته دلِ صاف
دعاکردم و از خدا  يشماها را خيل ي من همه ،در هر حال .خواهد داشت ياثر بيشتر

ها در امان باشيد، سالمت و محترم و  ها و انحراف و اشتباه از شر شيطان يخواستم یک
مؤدب باشيد،  باشيد، با یکدیگر مهربان و يعزیز بشوید، صاحب اخالق و صفات عال

باشيد که از وجودتان  يخير بشوید، در مدت عمر افراد مفيد و مؤثر هب عاقبت يهمگ
فتان را انجام دهيد، بعد هم مسلمان و یزیاد به خلق خدا برسد و وظا ي خير و فایده

ا در نهایت خد بي يها رضایت و رحمت و جوار نعمت از دنيا بروید، و در مؤمن
 تمام این دعاها هللشاءا بيند و ان يشنود و م البته خدا مي .جاویدان مخلد باشيد بهشت

داند و  راه و طریقش را خودش بهتر از شماها و من مي يرا مستجاب خواهد کرد ول
 .چه بسا راهش همان رنج و زحمت و همّت خودتان باشد

چون جمعيت و مزاحمت  .طول کشيد يساعت و دعا در حدود یک و نماز طواف
خوردیم و همدیگر را ضمن طواف گم  تنه مي يبودیم، خيل يزیاد بود و ما ناش

انتظار رفقا را بکشم تا به هم ملحق  يمدت مجبور شدم در کنار مقام ابراهيم .کردیم
 1و از هر کدام  کرد مي يکه نگاهدار يياههایمان را از یک زن س کفش .شده برویم

 .قران( گرفت پس بگيریم 11 ي)یعنسعودي ریال 

که  يبه عمل بعد .روشن شده، شاید آفتاب هم زده بود يموقع هوا خيل در این
فا و مروه ص يها مرتبه رفت و آمد مابين تپه 1است و عبارت از  و مروه بين صفا يسع
از  حاال صفا و مروه ياینجاها سابقاً تماماً بيابان برهوت بوده، ول .پرداختم ،باشد مي

، شود ميمتر  111خانه و ساختمان پوشيده شده و فاصله بين آنها که در حدود مثالً 
قرار گرفته  درست پشت مسجد يیعن .دهد ميرا تشکيل  از چهار ضلع مسجد يیک

صورت خيابان و داالن  هزده و ب يرا سقف بتون آن ياست و در سنوات اخير رو
اند، تا ميان روندگان و آنها که از مروه  درآورده و از وسط دو قسمت کرده يمانند

گردند، برخورد و مزاحمت حاصل نشود و هر کس از دست راست  به صفا برمي
عریان نمایان  يها سنگ يطبيع صورت بهه مروصفا و  يها فقط پایين کوه .خود برود

 .سازند مي يکرده، دارند پلکان سيمان (کفراژ)يچوب يبند که حاال قالبگذارده شده،

)و دویدن در یک قسمت آن که حاال  و مروه البته غير از رفت و آمد پایين صفا
یاد هاجر  هکردن منسوخ شده است( که انسان ب يل ينيست کجا است و لدیگر معلوم 

در خود ارتفاع  .اکبر و ذکر بگوید و مستحب است دعا و استغفار بکند و اهلل ،افتد يم
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متذکر  و خواند مي به کعبه رو که شخص هست يعال و اخالص با يخيل يدعاها ،صفا
 .شود ميو متوجه 

به  .گذشت مي آفتاب از يساعت یک خانه برگشتيم، هب و مروه صفابين  ياز سع يقتو
لباس  .گویند، تمام شد مي را عمره که آن این ترتيب قسمت اول اعمال واجب حج

 يخواب راحت و خيل .مبل خوابيدم يرو خوردیم و يو نان يچا ،درآوردیم احرام
 يروز و شب گذشته، هم از جهت توفيق يخواب و بي يهم از جهت خستگ ؛پر لذت

 .که کرده بودم ایيو دعاه يکه در دیدار خانه خدا و ابراز بندگ

است و  که حج تمتع -را حج ي نداشتيم و قسمت دوم برنامه يه کاردیگر در مکّ
 .باید شروع کنيم -شود مياز بعد از ظهر روز نهم ذیحجه شروع 

  :شود ميتر است و شامل این چند کار  قسمت دوم برنامه از قسمت اول مفصل
 مجدد؛  «محرااِ» ،اوالً
که سه  فاتعر يازظهر تمام در صحرایک بعد يیعن «وقوف در عرفات» ،ثانياً

  ؛است، اقامت کردن مکه يچهار فرسنگ
از اذان صبح تا طلوع آفتاب روز  «رامرالحعَشْمَ» يها سپس وقوف در دره

  ؛عيد قربان
حاضر  ابراهيم که حضرت يهمان محل به ي، یعن«يمِن»بعد از آن عزیمت به 

 عزیزش اسماعيل يپسر خيل ،خاطر خدا هفرمان خدا و ب ياجرا يبرا و شد
  .آورد يگوسفند کند و در موقع کارد گذاشتن، جبرئيل يرا قربان

آخرین  يبرا ؛م بيرون آمدهحرااز اِ باید انجام داد وچند عمل هست که  يدر مِن
 نماز کرده، در مقام ابراهيم را هفت دور طواف خدا ي خانه ،مرتبه در مکهبار دو

 .را انجام داد و مروه صفا يخواند و سع

*     *    * 

 طرف عرفات هب ياوغل کاروان شربت ،هفت هشت اتومبيل ي وسيله هشب نهم ب
 يها يها، نزدیک کردن ماشينگير و يشلوغ ي واسطه به يول نبود زیاد فاصله ؛راه افتاد هب

در امان خود پياده شده و  يبه این اميد که به چادرها .آفتاب به آنجا رسيدیمطلوع 
 .زدند يها را یک کنار ماشين يظهر خواهيم خوابيد، ول از بعد آفتاب و در انتظارِ

آمد،  يخرده  باال م هر قدر خرده .کرد يا دوستانه عَلِيک ها سالم آفتاب از پشت کوه
 يدیگر در چادرها يها يکه حاج يدر حال .کند ميمثل این بود که ما را مسخره 



 
 

 

 
 

 31  ـــــــــــهاي سفر حج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یادداشت

 

چوندک زده، یا به طبخ و ذکر و کار دیگر مشغول بودند، خود منزل کرده، دور هم 
روباز، یا  يها ها و وانت ا مردها در کاميونمهمسفر ما در داخل اتوبوس و  يها خانم

رفته  .یمکرد ميباال آمدن آفتاب و گرم شدن هوا را نظاره  ،ها خانم اتوبوسِ بر سقفِ
قرقرها و سروصداها  !ندارد ياصالً جا و مکان ياوغل کاروان شربترفته معلوم شد 

راه را شب ما  نکرده است و نصف يکه آخر چطور قبالً فکر جا و محل بلند شد
و  ياوغل آمد، محل چادرها را نه شربت عمل بهنکشيد که کاشف  يطول .اند انداخته

وِف که از طرف حسن حمزه مُطَ يا دانند و نه نماینده پدرش و کارکنان مي
که سراسر  يوسيع يوقت در این جنجال عظيم و صحرا آن .مخصوص ما آمده است

شنود و نقشه و نشانه  فهمد، یا نمي يرا نم يحرف دیگر ياز چادر پوشيده شده، کس
ها سد شده است و  ماشين خودِي  ه وسيلهها ب هم در کار نيست و خيابان يو نظم

 کرد؟ شود ميروند، چه  مورچه پيش مي يپا هب

دنيا آدم نباید مأیوس و متغير شود، خصوصاً که  يچ جاالبته در هيچ وقت و هي
که من کردم، چون آفتاب  يتنها کار .اینجا مُلک خاص خدا و ما مهمان او هستيم

از رفقا را برداشته باز کردم  ي، چتر یککرد مياش سرم را داغ  دیگر باال آمده و اشعه
اگر  داده شده است کهام نيست و اجازه محرم حر يچتر گرفتن برا .سرم گرفتم هو ب

کفاره  عنوان بهبان درست کند و  خود سایه يدارد برا ياز آفتاب ترس دارد و ضرر
من هم دیدم صد تومان قيمت گوسفند کمتر  .کند يیا جریمه یک گوسفند قربان

ستم توان ميخصوصاً که با این ترتيب تا عصر  ؛ام ياهميت دارد، تا حفظ سر و سالمت
 .بروم  کار و کمک به سایرین يداشته باشم و خارج از چادر پ چتر

ا را پيدا ه خبر رسيد محل ایراني تادر آنجا انتظار کشيدیم  يخالصه دو ساعت
رفقا با انگشت  يساعت پس از نيم .راه افتادند هها پاورچين پاورچين ب ماشين .اند کرده

رسيدن به این  يول .بود ند، که شبيه به بيرق ایرانداد ميرا به هم نشان  ياز دور بيرق
 طرفه کرده و پليس از معابر را یک يميسر نشد و چون بعض يو راحت يزود هبيرق ب

گویم، یک  خيال نکنيد پليس که مي .طول کشيد ي، مدتداد ميها فرمان  سر چهارراه
ها  از این پليس .ان و چکمه و قطار و منگوله باشدافسر شيک با لباس اونيفورم و نش

ولگرد  عنوان بهند، اگر در ایران باشد، کرد ميها را اداره  که اینجا سيل عظيم ماشين
يِ بودند، سياه سوخته با چند تا مو يهای بچه عرب .کنند از خيابان بيرونش مي يلخت

شان همان  لباس .دست بهبرهنه و یک چوب کج و کوله  يدر اطراف چانه، پا بُزي
تير  ها هفت يبعض .شان یک سوت در دهان يار و تنها تجهيزات نظاموَزَ لباس احرام
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 ي گوشه در يیعن ؛داشتند يبلند و متمایز مخصوص و يمنتها جا .هم به کمر داشتند
 ي سکو یک تخته يساخته و باال يیسکو، قواره يب يبتون ي چهارپایه يها رو چهارراه

بان را که با چهار عدد زنجير به  بان هم نصب کرده بودند و این سایه چهارخانه، سایه
دو روز بعد شنيدم  !طرف خورشيد کج کنند هستند بتوان مي، شد ميتيرک وسط بسته 

ا ر يروز رُل شاگرد شوفر که در آن ياوغل و سياه شربت عرب ياز پادوها يکه یک
پوست کن بود،  يزمين سيب يبيار و گاه  یخ يآشپز، گاه يگاه داشته و در مدینه

آور به چادرها  سرسام يِو جنجال و گرفتار يآنکه بتواند کاروان را با آن شلوغ يبرا
هم  ي)البته دیدید که خيل هدرآورد يپليس راهنمای صورت بهبرساند، فوراً خود را 

دانم از کجا  تير نمي هفت يالزم نداشته است( یک جلد چرم يرکاتتهيه لباس و تدا
ها را متوقف و راه را  زند و پيشاپيش قافله رفته، سایر ماشين کمر ميه ب ،پيدا کرده

 ... !ه استکرد ميما باز  يبرا

صبح،  3ساعت  در تهران .ا رسيدیمه به چادرستان ایراني 3ساعت  يباالخره حوال
دو ساعت قبل آدم به  ياست که باید از یک ياینجا موقع يخنک است، ولهوا تقریباً 

دیدیم، که فرش و آماده  يخال مانندِ نهلل یک چادر دراز سالالحمد .پناهگاه رفته باشد
موقع با  منزل گرفته بودند، که در آن يزوّار آذربایجان يا در چادر مجاور عده .شد

  .خواندند دعا و نوحه مي يز مخصوصسوز و گدا
 يا چاله ياست، که رو يکوچک يچهارگوش خيل ياینجا چادرها يها مستراح

 ها و منحصر مابين چادر )سالن( مردها و خانم يچادر یعن يمستراح ما جلو !زنند مي
خوشبختانه چون در تمام مدت تصميم  !يعجب مکافات بود !(نفر 411 يفرد )برا هب

مایعات فراوان گرم و  .المقدور امساک کنم يشام نخورم و در غذا حتگرفته بودم 
 .نمایم يخوددار غروب تا يراحت هب توانستم ،کرد مي دفع بدن تبخير و عرق را هم سرد

و آتش  يزمين کندن سيب ها و پوست کردن مرغ چون دیر رسيده بودیم آماده
شد و ناهار را نزدیک ساعت به ظهر شروع  بزرگ چلو، از یک يها کردن زیر دیگ

 .غروب به نيّت ناهار و شام هر دو دادند

مجاور  يها چادر آذربایجاني واعظ .تا غروب از ظهر است برنامه و اعمال عرفات
بعد از دیدن خواب  است که حضرت ابراهيم يهمان محل عرفات يصحرا :گفت مي

در تردید و تفکر افتاد که آیا این خواب امر خدا است یا خيال و  اسماعيل يِقربان
و چون شب بعد مجدداً همان خواب و امر خدا را دید که باید اوالدش را در  .وهم او
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م نا هپيدا کرد، این محل بکند و به حقيقت و تکليف معرفت  يراه دوست قربان
 يول .ماندن بعدازظهر است يوقوف یعن عمل واجب حج .عرفات خوانده شده است

رسيده و سفارش شده است که از فرصت  یک سلسله از ادعيه و دستورات از ائمه
 ينه به صحبت و سرگرم استفاده کرده، تمام بعدازظهر را نه بخوابند و نه بنشينند و

را  ایيتسبيح و تکبير و حمد بگویند، قرآن بخوانند و دعاه ،بلکه ایستاده ؛بپردازند
عرفات تصریح  يبالخصوص در صحرا .دهنده است و تکان يبخوانند که حقيقتاً عال
وند در مقابل هر کنند که خدا یاد بياورند و دعاه را ب مؤمن 11شده است که حداقل 

 .دهد ميخود شخص  هب دعا هزار )یا شاید صد( برابر آن ثواب

را به جماعت گذاردیم و چون در کاروان ما سه چهار نفر ملّا بودند و مابين  نماز
هر چهار نفر را نوشته، قرعه  يمالها مالحظه و قيد زیاد است، پيشنهاد شد اسام

 .کار هم انجام شد همين ؛بکشيم

هستند( به  يغليظ تبریز نودشان ترک يالبته اکثریت همسفران )که صد
شير یخمال و   سر و شکم گذاشتن و شربت خنک و خاک هکشيدن و کاله یخ بدراز
که  -هم يا عده يول ؛پرداختند يکردن م خوردن و دوغ درست يليمو و چا آب
( و و از مفاتيح سجادیه و دعا )از صحيفه با نماز -شد ميتعدادشان افزوده رفته بر  رفته

و باور کنيد حظ و لذت  .ندکرد ميارتزاق  سيدالشهداء ي راز و نياز با خدا و روضه
که در شهر  -دیگر عمر خودشان يزهابيشتر از آنها و بيشتر از رو يخيل ياینها خيل

رضایت و  .بود -بردند سر مي هب يو در خانه و تفریحات زندگ یا تبریز تهران
  .هاشان پيدا بود و بشاشت از قيافه روحانيت

را  اً یخ آندایمتا اینجا آورده و  که از تهران ياز قمقمه پر از ماست يعمه قدس
با خاکشير  يدرست کرده بود و سرکنگبين ایيیم، دوغ بسيار خنک گوارکرد ميتازه 

از  يمقدار یخمال هم درست کرده بود، که به چادر ما فرستاد و بعدازظهر توفيق
 .پيدا کرده بودا دعاها و نمازها ر

  يمِن راهِ رِام که سَرالحرشعَکوچ کردن به مَ يو براها را جمع کرده  غروب اسباب
وقوف  تا غروب باید در عرفات ها عقيده شيعهه بنا ب .است، از چادرها بيرون آمدیم

شروع به راه  غروب یک ]ساعت[ بهاز  که اکثریت دارند، ها يدستجات سن يول .کرد
که مابين چادرها باز  يمعابر يها )یعن افتادن کرده، سروصدا و گرد و خاک خيابان

عالوه بر  يبایست بودیم و مي يبيشتر ي ما چون عده .گذارده شده بود( بلند شد



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  111

 

آشپزخانه و فرش و پتو و بساط را هم بار کنند، بر  و دیگها و مردها، دیگ  خانم
پتو و مختصر کيف اسباب  .آمد عمل بهدو ساعت از شب گذشته،  يمان یک رکتح

 يا دیدیم عده يرا زیر بغل گذاشته و از نردبان پشت ماشين باال رفتيم، ول يدست
داغ  يما را گرفته، سقف ماشين را که اگر روز جا يترها( قبالً جا رفقا زرنگ قول به)

چون در این سفر  .اند ت، اشغال کردهخوابيدن اس يبرا يبود، شب محل خوب يبد
 -اي شد و عده يقرار بر سازش و گذشت است، همان مختصر تذکر و تعجب ما کاف

با اظهار معذرت  -ما است يدانستند اینجا جا که در حقيقت تقصير هم نداشته و نمي
 چون هيچ -که يدکتر افسر يیک آقا يول ؛پایين آمدند و به ماشين دیگر رفتند

برم و مثل اینکه هم خودخواه  اسمش را نمي -کرد صوصاً اینجا نباید غيبتوقت و مخ
دست  کب ملک سعودواتومبيل م يماشين برا يو روز بعد از باال ،است و هم نفهم

با هم  تهرانکه از  يترتيب آن هفت نفر رفقای به این .زد، از جایش تکان نخورد مي
است، از هم جدا  اراک يرئيس بهدار از آنها دکتر چشم پزشک يیک شده بودیم و

 .همدیگر را ندیدیم يندیگر رفته و تا فردا در مِ يشده، سه نفرمان جا

در حدود  يول .بودند يهم از زوار هميشگ يدیگر ي ما سوار ماشين بودیم، عده
 مشعرالحرام به عرفات راه پياده يپا -بغل به بچه يحت و -دوش هب بار يدرصد بيست ده

 .پيمودند يرا م

ما  ؛ام باید قبل از طلوع فجر رسيد و تا طلوع آفتاب وقوف کردرالحرشعَدر مَ
بدون  -زمين يزوار رو  تمام .هم در کار نيست يا چادر و خانه ؛زودتر رسيده بودیم

در این مورد  .افتند ياست م يباز و طوالن ي کنار راه که یک دره -فرش يفرش یا ب
ن و عادت به تمدن و عيُو دور ریختن تَ ياز سادگ يدیگر ي مثل سایر موارد، نمونه

خود را حس  يمایگ يو ب يآنکه خوب کوچک يو شخص برا شود ميظاهر  يراحت
به مراحل  يدر برابر خدا ابراز دارد، مثل اینکه برگشت يبيشتر يکند و تواضع و پست

تکبر و  يو انس با خاک و زمين کرده، ب يگرد بشریت و فطرت بيابان ياوليه زندگ
مشعرالحرام  يشانف آتش يها که از کوه يگرانيت يها زمين خدا و ماسه يف رولُکَتَ

 يو صورت شود ميصبح بيدار  اذان يول .خوابد مي يو گمنام يریخته است، در تاریک
پردازد  ( به قيام و قعود در مقابل خدا ميکند ميشسته )گویا مستحب باشد، غسل هم 

 دارد و قربانگاه حضرت اسماعيل فاصله يرا که یک فرسنگ يو در تيغ آفتاب راه مِن
 .گيرد است، در پيش مي

 شتر یا اتومبيل  يکه از همان باال السالم رسيده، این است عليهم که از ائمه يدستور
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و قبل از آنکه طرف ظهر  شود ميقدم به قربانگاه ابراهيم نزدیک  هکه قدم ب يدر حال
کند، نفس خود و معایب و  يرا در راه خدا قربان يروز عيد )یا بعداً( گوسفند

آنها را از  يخود افتاده، الاقل ده تا يها يها و بد یاد گناه هب ؛کند ياش را قربان يمعاص
 !خاطر بگذراند و توبه کند

 *   *    * 

ام و در این چند روز  گرفته دست به ينوشتم، در مِن شما مي ياین کاغذ را که برا
سم چون قلم خودنوی .ام دست داده، به آن پرداخته يهر وقت صبح یا بعدازظهر فرصت

که داریم اسباب و وسایل  يگذاشته و با لباس احرام دان در خانه مکه را در جامه
شما  ينویسم و برا خط بد و ناخوانا مي هام، ناچار بامداد و ب مختصر همراه آورده

اید و بعد از  را تا اینجا کرده دانم، آیا حوصله خواندن آن شده است که نمي يفلُکَتَ
 .است  يا یا زحمت بيهوده ؟واهيد خواندآن را هم خ

اند و باید کنار آن  فعالً بعدازظهر روز یازدهم ذیحجه است و سفره را پهن کرده
 .بنشينم

*    *    * 

 :، عبارت بود ازشود ميشروع  که داشتيم و در روز عيد قربان ایيکاره يدر مِن
 «تقصير»باید  يانجام شد، حاج يکه قربان و همين ؛يو پس از آن قربان «هرِمَجَ يِرَم»

بيرون  سر و صورتش را اصالح کند و از احرام يش را بگيرد، موا ناخن يیعن ،کند
تراشند و در واقع چون در مدت احرام از  معمول این است که سرشان را مي .بياید

 .کنند ياند، حاال جبران م کردن ممنوع بوده کردن و اصالح انهش

انجام  که حضرت ابراهيم است يعمل ي یادآورندهه یادگار و ب هب «هرِمَجَ يِرَمْ»
 يبرا کند، شيطان يرا قربان گویند بعد از آنکه تصميم گرفت اسماعيل مي .داد

 يدرآمده و او را منع کرد که چرا چنين کار غلط يآدم صورت بهمنصرف کردن او 
هفت  .سنگ طردش کرد حضرت ابراهيم او را دفع کرد و با زدنِ ؛دهد ميرا انجام 

 عمل بهو از طرف ابراهيم مقاومت و مدافعه  ،مرتبه از طرف شيطان اصرار و سماجت
ه شاید همين رِمَجَ يِمْحاال حکمت رَ .که شيطان مغلوب و مأیوس شد ، تا آنآمد

و خوب هر قدر هم شيطان وسوسه کند و  ایيخد يکه شخص در کارها باشد
 .شيطان را دور کند ينفس و اغوا يبخواهد او را باز دارد، هوا
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*    *    * 

 زیر چادر ، بایدهم مثل عرفات يدر مِن .شدیم يوارد مِن صبح روز عيد قربان
 ي)یعن 4شارع  :داشتيم يمشخص يقبالً آدرس داده بودند و جا يول ،،اقامت کرد

برف یا یخ است، کارخانه  يبه معنا «ثلج»ه که از کلمه جِثَالّ .( مقابل ثَالّجِه4خيابان 
 يتنگ يجا ذلک مع .بود چادر اميرالحاج ایران يچادر ما پهلو .دگوین را مي يساز یخ

 يها که محل مخصوص دیگر خصوصاً خانم .داشتيم و روز و شب در فشار بودیم
شکل ه برخالف عرفات ب يچون مِن .نداشتند و مجبور بودند با چادر و حجاب باشند

 .هستند يها در تنگ حاجي ي ندارد، همه يزیاداست و اصوالً وسعت  يتنگ ي دره
سه روز  ،که در سال وجود دارد ایيه البته چند عمارت سه چهار طبقه و مهمانخانه

ها  از عرب يا عده .در بيابان زیر چادر است يبيشتر زندگ يکنند؛ ول پيدا مي يمشتر
 .، رفته بودندشود مين ها مثل تنور سوزا کوه، آنجا که سنگ يها کش هم به سينه

را  اول به شيطان يِپران و سنگ يبقْه عُرِمَجَ يِمْصبح عيد تا هوا خنک بود، رفتيم رِ
و آنجا هم شلوغ و  ،هوا گرم و چون محل آن دور بود يقربان يبرا يول .انجام دادیم

عيد  يفردا .دار نيابت دادیم، انجام دهد از همسفران سابقه يکیه ، بشود ميمتعفن 
اختيار دالک داده،  هموفق شد گوسفند بخرد و ذبح کند و ما بالفاصله سرهایمان را ب

احرام خریده  يبا آنکه یک قطعه اضاف .خارج شدیم تراشيدیم و از شرایط احرام
تمام آنها را باز کرده، شلوار  يکه با خوشحال ها کثيف شده بود، احرام يقدر هبودم، ب

 .و پيژاما پوشيدم

شان تمام شده است و کار  اند، چون در واقع اعمال که سر تراشيده ایيه يحاج
 .گویند آنها تبریک مي خوشحال و شاکرند و سایرین به يندارند، خيل يدیگر مشکلِ

طرف و خوردن  از یک يمازدگو گر يو خفگ يتنگ يمِن ي در این دو روزه
فاسد از طرف دیگر، باعث  ي آفتاب خورده يها گوشت يو انتشار بو يگوشت قربان
ها )اسعاف(  بوق مخصوص آمبوالنس يو مرتب صدا شود ميو تلفات  يبروز ناخوش
مردم بيهوش شده، یا اعزام طبيب و دوا و یخ  يآور جمع يدارد و برا يکه هر دولت

اما خوشبختانه  .کرد ميرسيد و وحشت و تأثر ایجاد  گوش مي ه، بشود ميکار برده  هب
، چهار پنج نفر رسيده استنفر  41111تعدادشان جمعاً به گفتند که  ياز حجاج ایران

داشت و دو نفر از پشت چادر ما قرار  ایران يتلفات بيشتر نبود )چادر هيأت پزشک
 .(بودند يشناس مسلمان و وظيفه يها ، آدميعلو يه و دیگرزاد واعظ يها یک طبيب

 که  يیک تاکس ي ه وسيلهب زیارت  انجام طواف يغروب برا روز یازدهم طرف 
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رفتيم و  ساعت مدت( به مکه 1 قریب يریال گرفت )یک فرسخ فاصله ول 15 ينفر
 .برگشتيم يقبل از نصف شب به مِن

ریزه  سنگ 1را که به سه ستون و هر ستون  «هرِمَجَ يِمْرَ»روز دوازدهم آخرین 
 .ه شدیمدر مکّ فآخرین طوا يبرا يمِن زنند، انجام دادیم و آماده ترک مي

پرغوغا  يها ها و کوچ ه در روز دوازدهم، باز از آن جنجالبه مکّ يانتقال از مِن
 111311از خارج و بيشتر از  يحاج 111111بود، چون بيش از یک ميليون نفر )

 3:  31 ما .جا شوند هب جا یک روز از جا کنده و در مکه( باید در نفر از خود عربستان
مکه  ي خانه هب 3:  31َ  يها حوال ماشين ذلک معها شدیم و  بعدازظهر سوار ماشين

و  با دو سه نفر از رفقا )ميرسليم يمِن بعد از خروج از خودِ ياز وسط راه یعن .رسيدند
مکه را که نسبتاً  ي حومه يها ما پياده شدیم و خيابان ،(يو مرعش يمهندس اشرف

در  .ها رد شدیم قشنگ است و درخت و باغچه و عمارات زیبا دارد، از کنار ماشين
خانه  هخود را ب يساعت، سه ربع بر پس از نيم خواندیم و از راه ميان نماز يمسجد

چون هنوز خانه خلوت بود، یک حمام دوش با صابون فراوان و غسل  .رساندیم
که  -پيژاما را درآورده، پيراهن و شلوار اطوشده پوشيدم، صورتم را .کردم يحساب

تا طرف حرم مطهر، که ه ماشين کردم و بعد از وضو ب -آور شده بود حقيقتاً وحشت
 .یک ربع فاصله دارد، راه افتادیمخانه 

است  زاده که محض خاطر خانم -مغرب آخرین عمل واجب را مازن يپس از ادا
این طواف را  .و تنه خوردن انجام دادم يبا وجود شلوغ -شود ميگفته  و طواف نساء

پس از  .شدنخواهد  اند شوهر( بر آنها حالل ها تا انجام ندهند زن )و اگر زن حاجي
دارد که موفق شدم در خود محل و  طواف فقط دو رکعت نماز در مقام ابراهيم

را  شماها و مامان يمخصوصاً در این طواف خيل .جا بياورم هحضرت ب ينزدیک جاپا
قبول درگاه خدا   پایان یافت و اگرحمدهلل هب مناسک حج ترتيب این بهدعا کردم و 

 .خواهد بود يزندگ ترین توفيق برسد بزرگ ایيج هبوده باشد و مخصوصاً دعاهایم ب

که با ما پياده نيامد خوب شد، چون دو تا از  يسایر رفقا و مخصوصاً دکتر بهشت
 يو گرم يفگانتظار و خ يعصبانيت و خستگ ي واسطه هها در داخل ماشين ب خانم

، با قرص کورامين و بيهوش شده بودند و نزدیک بود از دست بروند گرمازده و ،هوا
 .یخ گذاشتن به سر و غيره به حالشان آوردند

*    *    * 

 و قصد مراجعت   يسالمت و صبح یک تلگراف  حاال عصر سيزدهم ذیحجه است 
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 فعالً انتظار وسيله و امکان .هم خبر دهيد 1دکتر اتفاق يآقا فرستاده خواهش کردم به
دو روز  يند یکرّصِها مُ غالب همسفران و مخصوصاً خانم يرا دارم ول يمراجعت فور

نه در  .بنمایند يخرید بکنند و در بازار يدلچسب بمانند و زیارت و طواف در مکه
و از  شود ميدردخور و قابل پيدا نه که پایتخت است، اجناس ب هو نه در جدّاینجا 

 يکوچک ينبودن دست، چيزها يخال يمن برا ذلک مع .و پست است يدرجه معمول
 .ام خریده 4و مسلم يو اصل شماها و صدیقه يبرا

مدت موقت عمر  يخداوند برا .عمرمان هم تمام خواهد شد ؛ما تمام شد حج
 هللحمد بهمن  .برسند يطاعت و خدمت به همه عنایت فرماید تا به سعادت واقع توفيق

به دیدار و  زودي بهباشيد و  يشاءاهلل شماها هم سالم و راض ان .هستم يسالمت و راض
 .بوسيدنتان برسم

 بازرگان
11/3/1333 

 

 
 1332، خرداد ، مكه معظمهدر لباس احرام چهره مهندس بازرگان

 
 
 

                                                
 (خانم يشوهر خواهر )همسر قدس .1
  .، برادرزاده و فرزند مستخدمخانواده مستخدم .4
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  از زندان ی با خانوادههاي صحبت
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 الرحيم  منالرح  اهلل  بسم

 1/8/8143چهارشنبه 
 خبر تولد یك پسر دیگر

آماده شوم، استوار  يجمع دسته نماز يبراتا رفتم تجدید وضو کنم  ظهر مي
یک طور مخصوص با  ،زد مرا صدا مي .دود مثل اینکه عقب من مي ،را دیدم کشاورز

پيدا نکردم که خبر احضار یا  ي، نگرانچون حالت خنده و مژده داشت .عجله
مالقات هم نه حاال وقت آن است، نه اینطور با اصرار  يول .باشد يو چيز يبازپرس

 !داده است يزر خداوند به شما یک پسر کاکل گوید ميدیدم  !...دوند عقبِ آدم مي
 !اند سالم حمداهلل بهخانم هم 

 .ياط بودند، دورم جمع شدند و تبریک گفتنداز رفقا که در ح يا عده يفور
 ياز باز .بودند رسيد يکه در زمين واليبال مشغول باز ایيه گوش جوان هسروصدا ب

پا شد و  هب در زندان يمختصر ي شور و شعف و غلغله ...دست کشيدند و دست زدند
افتخار  هداً سر ناهار ببع يحت .ندگفت ميباد  و از صميم قلب مبارک يها با شاد يخيل

 !تازه وارد کف زدند
 ، کامبيز و غيرهعليشاه، نوید مرد، زندان: مثالً آزادندکرد ميپيشنهاد  ياسم يا عده

... 

معلوم  .سراغ گرفتم برگشتم و مجدداً از استوار کشاورز افسر زندان اتاقطرف ه ب
چند دقيقه بعد  .اند حال خانم سالمت و خوش است اند و گفته زل تلفن کردهشد از من

 .سؤال کردم ي، پاسبان مأمور غذا از عبدالعلهم که غذا برایم رسيد توسط ارسالن
خبر  يناگهان و ب ،يمثل اینکه درد و ناراحت .اند جواب آورد، هنوز به بيمارستان نرفته

 .در منزل  فارغ شده است حمداهلل بهوده، ب
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 کنم ميفکر  .ام ساعته عصر برخاسته اآلن چهار بعدازظهر است که از خواب یک
و  يو قدس ساداتالو افسر خانم جانت .توأم يو نگران يمنزل شلوغ باشد و شاد

 يروشن رسند و گل و چشم دیگران هم مي .باشنددور و برت  1خانم يو بدر يمرض
خرج داده  هرسانده و او سرعت ب يپيغام را دربست به عبدالعل ارسالن اگر ! ورندآ مي

بد یا  .آنجا رسيده باشد به من باید زودتر از همه ایياهد يباشد، گلدان یادگار
 .دارد عبدالعلي و ابتکاربه سليقه  يخوب، این گلدان بستگ
 يچند روز .پيدا کردم يزیاد يو اميدوار يارزو شکرگ يدرهرحال خوشحال

دلم هم بيشتر پسر  .فروردین، نگران و منتظر خبر بودم 5بود که بعد از مالقات 
و  مانند و برومندبدرش و خودش سالمت باشند و سالمت خدا کند ما .خواست مي

 .آب در آید سعادتمند از
  :و اضطراب است يدر این روزگار و زمانه فرزند پيداکردن همراه با هزاران نگران

  4«َغًدا ي َنْفٌس َّماَذا َتْكِسُبَّما َتْدِر»
و  يماد يو زندگ يسالمت لحاظ بهاو را  ي که آتيه ينظر از عوامل و اوضاع صرف

عوامل  همه این مقابل در برد، مي فرو آور وحشت يخبر يب و يتاریک در ييایدن يخوش
آن تا دامان مادر و دست  ي که در مملکت ما حکمفرما بوده و دامنه يشيطان يو ایاد

افکار و آمال  و پيران را به ال معصوم و جوانانطرف اطف شود، و از هر ميپدر کشيده 
 ي داناآنها، مردِ پاکِ مؤمنِ يال هکشاند، سالم در رفتن  و از الب مال خالف ميو اع
 ... !نيست پذیر امکان باشد، او عنایت و ياله تأیيد با آنکه جز حقيقتاً آمدن، بيرون توانا

و  خودش مبارک بدار و سالم و صالح يما و مخصوصاً برا يخدایا قدمش را برا
 ! خيرش بنما هعاقبت ب

 !، و مواظب مامانشان هستندزهرااند، مخصوصاً  ها هم خوشحال زاده حتماً بچه

 *     *      * 

ام، چون در مالقات همدیگر را دیده  ننوشته يحال برایتان چيز هب اینکه از عيد تا
ضاع و احوال ما پيش در او ينبود و تغيير يمناسبت تعطيالت خبر بودیم و این ایام به

 .نيامده است

                                                
   رادر نویسندهمادر و خواهر همسر و دو خواهر و همسر ب. 1
   داند که فردا چه خواهد کرد ... : ... هيچ کس نمي 31( / 31لقمان). 4
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ها آورده بودند و مخصوصاً چهار پنج زنبيل و  يبعض يکه ایام عيد برا يهای گل
این گلها  باشد. ميه مقابل چشمم بر لب ایوان بزدو گلدان س سيکلمه و ي کاسه

 ياز آنها که باعث تعجب و تحسين عده زیاد يخاص  دارد و یک يطراوت و زیبای
اینها را  .دار کنگره يها با پره يبه رنگ گله ب باشد مي يا تازه ي لمهشده است، سيک

که  -يگذاشته بود که دکتر سحاب يشکو خ يرو به پژمردگ .زنده کرد يدکتر سحاب
داوطلبانه  -وارس است دقيق و خاله يچيزها سرشته دارد و خيل ياز خيل اهللماشاء

مرتب به  .عهده گرفته نگذاشت آفتاب و سرما بخورند هها را بآن يسرپرست
که خوب سرحال است، چون  ياین یک  گفت ميپاشيد و  شان آب مي سروصورت

 ...اند پيازش را درست بار نياورده  يدر خاک برگ نشانده  شده است و آن یک

پالسيده تصميم  یک کُپّه هویج نجات يدیروز هم که روز ریاست او بود، برا
چراغ  يگرم رو ي تازه پخته يگرفت مربا درست کند و حاال یک قابلمه بزرگ مربا

 .داریم

 81/8/8143دوشنبه 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
با وجود  دو سه مالقات دست داده است و در زندان حمداله به حال تا بهچون 

امروز  .برایتان بنویسم  شود ميفرصت پيدا ن زیاد دارم، مطلب  و  ي، گرفتاريبيکار
هم گفته بود  قرار بوده است  يانتظار داشتم شماها را ببينم و اتفاقاً خانم حسيب يخيل
را  زاده خانم  ،خواستم بدانم  بچه مخصوصاً مي ؛اید نگران شدم نيامده يقدر ؛دئيبيا

 .اب و خوراکش چطور استزیاد اذیت نکند و وضع خو
 .بودند که دیدار شدآمده  1پور نعيم يو آقا با محمود يقدس
نوبت به  هبار و ب را هر چند روز یک و دکتر آذر است آقایان صالح يچند

ظاهراً فردا هم من باید  .کشند کننده پيش مي د و سؤاالت خستهبرن مي ارتش يدادرس
 .4«أُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَهِ» ؛بروم

 هقلع قزل ياند معلوم شده است رفقا که آمده ایيه چون از مالقات طور همين
از  ياحتمال قو هب ؛هستند يآتش ياینجا هم که خيل جوانان .اند کرده اعتصاب غذا

 .ا هم اعتصاب غذا خواهيم کرده فردا ما قصري
                                                

 خواهر، خواهرزاده و شوهرخواهر .1
 کنم؛ ... : ... و من کار خود را به خدا واگذار مي 11( / 11غافر) .4
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 38/8/8143چهارشنبه 

 ارتشپرسی در دادرسی بازاعتصاب غذای همگی، 
پيش آمده است که  ایيه ها و جریان تصميم زندان طدر این دو سه روز در محي

اقل در سرنوشت خود ماها ممکن است حداگر در سرنوشت مملکت مؤثر نباشد، 
 امکان و احتمال آن يدر مالقات پریروز با عمه قدس !ز اهميّت و آثار زیاد باشدیحا

 .اید اطالع نمانده يها ب مردم و در نامه يها ز طریق صحبتخود شماها هم ا ؛را گفتم
االن که نزدیک غروب چهارشنبه است همگي )تقریباً همگي( در حال اعتصاب 

گذرد، حال  ساعت از شروع اعتصاب غذا نمي 1هستيم و با آنکه بيش از  غذا
مقدار عمده تأثير خيال و   دار از حال دررفته را داریم! البته یک هاي روزه آدم

حال چون براي جلوگيري رهرکه آدم از ساعات و روزهاي بعد دارد. د وحشتي است
از تلف شدن انرژي، قرار است از بازي و حرکات و فعاليت خودداري شود و افراد 

 کند!... حکومت مي دراز بکشند. یک حالت رکود و سکوت عجيبي بر زندان

ا ه عصبانيتي است که از خيلي وقت پيش جوان ي ميم، بيشتر در نتيجهاما علت تص
]افراد را[ مرتبه  جهت هر چند ماه یک حق و بي از رفتار دستگاه دارند و اینکه بي

خواهند نگاه  هر قدر مي ایياعتن رحمي و بي اندازند و با بي مي گيرند در زندان مي
اي بشود و تسليم و ساکت نباشيم.  العمل و مبارزه این مایل بودند عکسنابرب دارند. مي

بازداشت  هعنوان اعتراض ب به هقلع هاي قزل در چند روز اخير خبر رسيد که زنداني
 دست به اعتصاب غذا[ 1314]فروردین  13دوشنبه  3اند که از ساعت  اخطار کرده

آهنگي با آنها با اصرار تمام اجازه  هاي ما هم براي همدردي و هم زنند. جوان مي
فقط توانستند آنها را  شنبه این کار را بکنند. رهبران جبهه سه 3خواستند از ساعت 

گاه و دست ل شوند و به دولتیاالجل قا متقاعد نمایند که براي اخطارشان ضرب
آزادي بالقيد و شرط »اي نوشتند که تا  مهلت بدهند. بنابر این تصميم گرفتند و نامه

خواهيم کرد. ما  اعتصاب غذا 41/1/1314چهارشنبه  11و از ساعت  «جبهه زندانيان
آهنگي مردم و حفظ حيثيت  دستگاه و هم اصطالح رهبران( هم براي اعتراض به ه)ب

 اخالقي و اجتماعي دانستيم  هماهنگ شویم. ي همبارزه، وظيف

*     *    * 

من  يهم برا يدارد، یک قوز باال قوز يعموم ي ها که جنبه به موازات این جریان
فعالً سه نفر از ماها،  باشد. مي ارتش يدر دادرس يکه عبارت از بازپرس پيدا شده است
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( و من مورد جبهه هایي)رئيس هيئت اجر (، صالحجبهه ي)رئيس شورا اول دکتر آذر
و  صالح ياتفاق آقا هامروز صبح را ب .ایم محاکمه شده يبرا يساز و پرونده يبازپرس

و در معيت  اتوبوس دژبان ي وسيله ه، بدست بهمراقبت دو سرباز سرنيزه  هر یک تحت
ها  سؤاالت و صحبت .متهمين دیگر به آنجا برده شدیم و باز هم ادامه خواهد داشت

که جوان  ، بازپرسسرهنگ مقدم يآقا چون و است ارادتمندانه يحت و محترمانه يخيل
داشته باشيد  يهر امر و فرمایش گفت مياست، مکرّر  يوب برخوردجمحمعقول و 

آید که مجاز باشد و مقررات منع نکند، انجام  ياز دستم برم يبفرمایيد و هر خدمت
 .پرداخت سفته بفرمایيد راجع به یاد شرکت به يتلفن یک گفتم هم اول من ؛خواهم داد

التفات دارید، آیا  يخر جلسه هم گفتم حاال که خيلآ .خودم يتلفن را گذاشت جلو
من کشيد و برخالف  يمجدداً تلفن خودش را جلو .م به منزل تلفن کنمتوان مي

 .کردیم يپرس احوال يماه، با هم تلفن 5/4اولين بار بعد از  ي، و برازاده انتظارِ خانم
ؤدب و محجوب است، سؤاالت هر قدر در صحبت و احترامات و تعارفات م يول

 که از سازمان امنيت  يقطور ي پرونده يایشان رو .گير است و دُم يجد يبازپرس
نویسد  و مي نماید مياند، سؤاالت تنظيم  فرستاده و ایرادها و اتهامات را خالصه کرده

  ...را بنویسد گذارد تا جواب آن آدم مي يو جلو
که متهم  بود؛ از قبيل این يساز کليات و زمينه ي روز اول سؤاالت بيشتر جنبه

در چه  .بنابراین توضيح و دفاع خود را بفرمایيد ،«کشور اقدام عليه امنيت»هستيد به 
بع قانون چگونه است؟ آیا خود را تا عضویت دارید؟ روابطتان با جبهه ایيه جمعيت

از جمله در  .شد يروز دوم سؤاالت وارد مراحل دقيق و جد يول .دانيد و غيره مي
و پس از آن  حاشيه يو مخصوصاً حاشيه و ب ایران يزمينه نشریات نهضت آزاد

 اید؟ گفته  يآزاد شهيدشما را  يحسين فاطماستفسار از اینکه چرا شما دکتر 

*     *    * 

 ...نویسند یا نه؟ دانم مي نمي ،بنویسند و وقایع ها بنا بود یادداشت خاطرات بچه
 !یادشان نرود

*     *    * 

 33/8/8143 شنبه پنج
 ها شكسته شد عتصابهایی گرفته شد، تسهیالتی فراهم گردید و ا قول

 بشود  يگرفتار وضع بدتر ياست، باید مدت يناراض آن از کهدارد يوضع يوقت آدم
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 ...حال اول برگشت، خدا را شکر کند و از همان وضع خوشحال باشد هب يکه وقت

 يو وضع ما هم، گو اینکه با دو روز قبل اختالف ندارد و روحيه و نشاط زندان
 !...خود هستيم ي اینکه آزاد شده در خانه داریم و مثل

 ساعت، اعتصاب غذا 41بعدازظهر و بعد از  3قضيه این است که از ساعت 
 ،همه را گرفته بود يزیاد يها ها و ناراحتي شکسته شد و چون در این مدت نگراني

واليبال راه  يو بازکنيم  صبحانه پهن مي ي خوریم و سفره بينيم ناهار مي يحال که م
 .ها راحت شدیم و اضطراب خانواده ياندازیم، خوشحاليم و از بابت نگران مي

شروع شد  و بازپرس مابين صالح يرفته بودیم، مذاکرات ياز دیروز که به بازپرس
و باالخره آمدن  ئيس سازمان امنيتر مالقات عصر ایشان با پاکروان هکه منجر ب

رؤیت  يبرا هقلع و بردن ایشان به قزل زندان قصر به امروز صبح سرهنگ جناب
به  .شد  بين يگيت فروهر و يو مالقات آقایان طالقان اینها ياعتصاب غذا ي خاتمه

را آزاد کنند و  هفته دانشجویان ا قول داده شده بود که در ظرف یکه اي هقلع قزل
آنها بعد از دو  ترتيب این به .سایر کارهاشان فراهم نمایندها و  مالقات يبرا يتسهيالت

صالح هم  يچون نظير این قول را به آقا .شبانه روز و نيم، دست از اعتصاب کشيدند
اند،  ا اعتصاب را متوقف کردهه اي هقلع داده و خواهش کرده بودند، حال که قزل

ها هم به استناد و اعتبار قول آنها اعتصاب را  بچه .ما هم همين کار را بکنند جوانان
آالت که  يآوردند و تنقالت و شيرین يخورده شد، نان يشير يفور .شکستند

کرده  يآور و دیروز جمع گرداند ، رویش را برميشد ميسابق هر کس رد  يروزها
 !خود برگشت و چپو شد يجا هبودند، ب
داشتند و  يقو ي روحيه ا در تصميم و در ادامه و تحمّل این اعتصاب غذاه نجوا

دو  يحت .گشتند رسيدند، برنمي مرگ هم مي ياز آنها اگر تا پا يزیاد ي شاید عده
م معده هستند و به آنها دستور ( که مبتال به زخو هوشنگ کشاورز ينفرشان )ساع

 يگریه افتادند و با فشار و اصرار و رودربایست هب ،داده شد، غذا بخورند يتشکيالت
قرار بود پنج نفر که مریض و پير هستند  .زیاد حاضر شدند یک استکان شير بخورند

، که ضمناً دکتر هم س و دکتر آذرشنا ، حقي، دکتر صدیق، صالحيکاظم :)آقایان
هم از دو روز قبل  ياتفاقاً دکتر سحاب .کنندنخورد( اعتصاب  درد مي هب يهست و خيل

س اشن و حق ياز آن عده، دکتر صدیق ذلک مع .پيدا کرد يا العاده تب و ضعف فوق
افتاد و  يوضع زار هشب اول ب يحاضر نشدند از جمع جدا شوند و دکتر صدیق
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هم با دکتر  يمکافات .ناچار یک ليوان شير خورد .اش شروع شد روده يخونریز
باالخره من  ؛.ر بود غذا نخوردکه نا نداشت حرف بزند و مُصِ يکس ،داشتيم يسحاب

 :فرمود مي پيغمبر ذلک مع نيست، تر واجب که پيغمبر همراه جهاد از ،گفتم کرده يتند
رفقا با آنکه جزو  يها و بعض بعد هم اکثریت بچه ... ! جٌریضِ حَرَالمِ يلَيْسَ عَلَ

 .داشتند  قنداغ است، از این هم استنکاف يحت ، خوردن آب ومقررات اعتصاب غذا
که پيش آمده بود، و مرا این جهت بيش از  يها اشکال دیگر نمازخوان يبرا

، امکانِ گناه بودن و کرد ميمرگ ناراحت  يو حت و ضعف اعتصاب غذا يگرسنگ
ش خدا و بعد و زجر بکشد، آنوقت روسياه پي يکه آدم سخت .معصيت داشتن آن بود

تردید داشتيم که آیا اعتصاب غذا در حکم انتحار است و حرام  !برود به جهنم
 يخود را به این راض .)یا واجب( است و ثواب از مبارزه و جهاد يو یا نوع باشد مي

قدم در این کار شده، پس  پيش هلعق هم در قزل يکرده بودیم که اوالً چون طالقان
نيست و دشمن که عليه عمل او،  يچون مرگ آن حتم عالوه به .دارد يصورت شرع

امکان آب  ،و در هر حال باشد ميآمده، مسئول فوت  عمل بهاین اعتراض و اعتصاب 
زنده بماند(، پس  تواند مي ترتيب این بهو قنداغ خوردن هست )شخص تا دو سه هفته 

 ...الاقل شروع و ورود در آن اشکال ندارد

*     *     * 

دیگر  يجا هخبر دادند اثاث و لوازمش را جمع کند ب يکاظم يبعدازظهر به آقا
و  يده و وضع مزاجکر با سرلشگر پاکروان که صالح يبا مذاکرات .منتقل خواهد شد

دیگر یک  يرخ او کشيده بود، احتمال داده شد جا هشدید ایشان را ب يو ناراحت يپير
این  .(یا سازمان امنيت يباشد)مثالً بيمارستان شهربان يراحت يبيمارستان در شهر و جا

 يدر هر حال حوال .که بخواهند آزادشان کنندیم داد ميخود  هاحتمال و اميد را هم ب
که در فلکه  بعداً معلوم شد که به باشگاه سازمان امنيت .ایشان را بردند 1ساعت 

شده را که  يمرغ نقاش تخم ،ها اند )ضمناً ایشان از جمله یادگاري است برده دیهوداو
 .داده بودم، همراه برد يمن آورده بود و به دکتر سنجاب يبرا يه( عيدگل سياه )فرشت

 .(عزیز است فرشته است ياسم دختر او هم که خيل

*     *     * 

  بود که از اول تصميم و اصرار به اعتصاب غذا ي، جزو کسان کشاورز صدر يآقا
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 يتحت شرایط ها يا هقلع و بعد هم که خبر آوردند قزل کرد ميتحمل  خوب .داشت
اند و قرار شد ما هم همين کار بکنيم، جزو اولين  اند و اعتصاب را شکسته قبول کرده

 يمرغ دست و پا کرد و از گرسنگ و تخم يبود که از بوفه شير خواست و شام يکسان
خواند و صحبت  سرحال و شنگول بود شبانه نشسته روزنامه مي يچون خيل !مددرآ
 :و این اشعار را تا ساعت خواب انشاء کرد کرد مي

 بودن با یاد جانان کنج زندانم خوش است

 در جوار جمله یاران کنج زندانم خوش است

 شد گریبان چاک گرچه دامنم آلوده نيست

 است همچو پور پيرکنعان کنج زندانم خوش

 طلب و آسایش دیگران بيزار از زندان

 گریزان کنج زندانم خوش است من ز آسایش

1علم يهست ياز آنکه در فرمانبر يتو خوش
 

 من که سرپيچم ز فرمان کنج زندانم خوش است

 برتر است از کاخِ گلستان 4خانه يقصرِ بند

 ناخوشم از آن گلستان کنج زندانم خوش است

 همچو مور خوار خوان سلطان نيستم چون ریزه

 کنج زندانم خوش است پس چه کارم با سليمان

 «گير گيرد جهان بر مردمان سخت سخت مي»

 مشکل خود کردم آسان کنج زندانم خوش است

 نقل مجلسش است يدانه زنجير زندان

 کنج زندانم خوش است زندان يها ينشين شب

 نيست چون جمعيت خاطر مرا از ظلم شاه

 دارم پریشان کنج زندانم خوش است يخاطر

 ارچه بار منّت دونان کشم بر دوش خویش

 من با یک قرصه نان کنج زندانم خوش است

                                                
 است.« دزا غالم خانه»، منظور امير اسداله علم. 1

 هست.« قصر زندان»منظور . 4
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 31/8/8143جمعه 

 ما هم مالقات را گرفتند. ی را بردند و ازسال زندان 13یك سروان 
اما از ما نبود و  .رخ داد امروز یک تغيير و نقل و انتقال دیگر در جمع زندان

سال یا  13دانم  که نمي يسروان پایمرد .شد رو رو بهبا سروصدا و تأسف  ذلک مع
است که  يا غيرجبهه م باید بماند، از زندانيانو باز ه باشد ميکمتر است در زندان 

 يِسَرِ باز .ها دوست شده بود با بچه ؛است يا خوشمزه تُپُلِ آدم کوتاهِ .قبالً اینجا بود
بست )مثالً  يبرند شرط م ترند و مي يقو کرد ميکه خيال  يا آن دسته يواليبال رو

را صاحب اختيار بداند، مثل موقع  بعد مثل اینکه خودش .شيشه شير( 1شرط 
اما  .کنند يخوب باز داد ميو دستور  کرد ميها تحکّم  در گروهان، به بچه يفرمانده

ند تا دسته مقابل ببرد و شير به گردن کرد مي يل بازها از او ناقالتر بوده عمداً شُ بچه
و زیر بار و بعد فهميد  ندطور کاله سرش گذاشت چند دفعه این !جناب سروان بيفتد

بردند و شير را  پایش را بلند کرده به بوفه مي و دستها چهار وقت بچه آن .رفت نمي
دیگر تصميم  ...ند تا پول شيرها را بدهدکرد ميحبس  خوردند و او را آنجا مي

یک  .برد بست و اغلب هم مي يشرط م «چرا»سرِ  .نکند يبند گرفت سر واليبال شرط
 .اما قبول نداشت ،گفته بود «چرا»ظاهراً باخته بود و  -يمؤتمن -ها از بچه يروز یک

جنجال راه  يمؤتمن يطرفدار هب يبيشتر ي جناب سروان و عده يطرفدار هب يا عده
طرف بوفه  همن او را بلند کرده ب يپتو يکه تو يحال. باالخره درانداخته بودند

جمع شدند و پتو را  يدور حسيب .را داور کنيم يحسيب يآقا ،بردند، سر راه گفت مي
 يمهندس حسيب يمن که هر چه آقا ،کرده گفت يرو به مؤتمن .زمين گذاشتند

گفت  يفور يمؤتمن !؟يکن قبول نمي يتو اگر ایشان بگویند باخت .بگویند قبول دارم
شير خوردن نه شير  يبرا يول .ردندپتو او را به بوفه ب ياین دفعه باز تو ... !« چرا»

 !دادن
 ي ها از اینکه یک رفيق و وسيله بردند و بچه 1شماره  امروز او را از اینجا به زندان

 .رود پکر بودند از دست مي -حوض انداخته بودند يکه اخيراً او را تو -شان تفریح
و چاقوکش را  تریاک يقاچاقچ يها يا حلهدر عوض سه نفر از این جنوب م

شوند ولو اختالف عقيده و عمل  در زندان همه با هم زود رفيق و محرم مي .آوردند
است و  که برادرش قبالً اینجا بود و جهانگير چنگيز منا بهاز آنها  يیک .داشته باشند

و صریحاً  کرد ميقلب هستند، دردِ دل  شان سفيد و چاق و کوتاه و خوشفرن هر دو
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تومان پول داشتيم، صد هزار تومان  511111است  تریاک کار ماها قاچاق گفت مي
ظاهراً بيگناه باشد(  يول ؛منظور آزاد شدن جهانگير )که متهم به قتل است هرا ب آن

اش این  عقيده يمجبوراً به این کار آمدیم )ول .و گرفتار و بيچاره شدیم خرج کردم
 .اند( و روزه بود که نه تریاک و نه قاچاق آن گناه ندارد و هر دو برادر اهل نماز

 دست خود افسرها و و هروئين قاچاق تریاک ي ، سررشتهداد ميکه شرح  طوري به
دهند فالن مقدار تریاک را از فالن جا  ما نشانه و دستور مي هخودشان ب .دستگاه است

اینکه در  يگاه برا بعد گاه .رسانند خودمان مي هصد تومان هم ب يیورید، کيلوبيا
اند، ماها را  روزنامه گزارش درآید که مأمورین ضدّ مواد مخدّر کشف قاچاق کرده

ترتيب است که به  این به به ایران اک از سرحد ترکيهاما طرز ورود تری .دهند لو مي
از قرار هر گوسفند یک قران یا دو قران  يمرز يکردنِ گوسفند با سربازهااسم رد

 .خرند مي یا عراق ترک گوسفند از والیات کردنشين 4111کنند و مثالً  زد و بند مي
ها و  خرند و بعد زیر شکم و پستان ميش تریاک را هم در مقابل شمش طال مي

برسد  ياطالع يیا ب ياگر هم اتفاقاً سرباز ناش .بندند يم يگوسفندها یک طور ي بيضه
زیاد همراه دارند و حساب سرباز را  يکند، خودشان تفنگچ يو بخواهد جلوگير

 ...رسند همانجا مي

بودیم و قبالً تعریف  1333هم که بعد از  تير ماه  يشهربان اتفاقاً در زندان موقت
ها و  اندازها و دزدها در حضور خود پاسبان بُرها و کيف کرده بودم، آنجا هم جيب

این کارها با  ي همه ند و کامالً معلوم بود کهکرد ميهمين چيزها را تعریف  ها،افسر
تنظيم  يو آگاه است که خود مأمورین پليس يا اطالع و بلکه دستور و برنامه

 يآن است که مقرّر يافتد، برا يم به زندان  يچ یا قاچاق يدزد يکنند و اگر گاه مي
 .را به موقع و به اندازه نرسانده است يهفتگ

و مأمور و بازرس و مقررات  که پليسدهد ميها خوب نشان  این جریان حالدرهر
به ایمان و عقيده  يو قانون و رژیم، یک پول ارزش و اثر ندارد، مگر اینکه متک

یا وزیر، عقيده و  يکه خود افراد، اعم از پليس یا افسر یا قاض ياالّ مادام و .باشد
اشته باشند، هر قدر هم تشکيالت و مقرّرات  مفصّل و محکم باشد، ند يباطن ي عالقه

 شود. ميآن  يبرا يا بلکه خود وسيله ،گيرد خالف و فساد را نمي يباز جلو

*     *     * 



 
 

 

 
 

 111  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي با خانواده از زندانهای صحبت

 

بوده رفته  ارتش يدادرس  هدیروز ب يحتماً عبدالعل .اند امروز مالقات را از ما گرفته
من هم از  .برگشته است ياجازه بگيرد و دست خال يهمگ يخواسته است برا مي

بچه کوچکه  يقلمم برا هاست که االن ب ي)اسم لبک يدیدن شماها و مخصوصاً ن
 .را داده بود، محروم شدم آن ي وعده آمد( که مامان

خواستند مردم خارج خبردار  بود که نمي علت قطع مالقات موضوع اعتصاب غذا
 شنبه پنجو چون اعتصاب بعدازظهر  !تظاهرات بدهيم يمثالً برا يشوند و ما دستورهای

 ي مراجعه يبرا يتعطيل بود، دیگر مجال يموقع اداره دادرس شکسته شد و در آن
 .جدید دیدار گذشتما بدون ت ي جمعه ،ها پيدا نشد ها و صدور برگ مالقات خانواده

است،  جبهه يو عضو شورا التحصيل دانشگاه را که یک فارغ هزاد در عوض ارفع
آنها اطمينان دهد  بردند تا بهآنجا  به يشهربان زندان موقت يها درخواست زنداني هب بنا

شنبه  ایم و آنها هم که از سه ها و ماها اعتصاب را موقتاً متوقف کرده اي هقلع که قزل
آنها مانده و  پيشِ يدو ساعت يیک هزاد ارفع .صبح در اعتصاب هستند، غذا بخورند

 ياند و بعض ها را در پخش اعالميه دستگير کرده يبعض .نفرند 11لوم شده بود که مع
شکایت به رئيس سازمان ملل رفته  يبرا متحد سازمان ملل دیگر را که به دفتر تهران

آنها کاغذشان  يول .اند انداختهبودند کتک زده از آنجا بيرون کشيده و بعد به زندان 
اند و این مطالب به  دفتر گفته يهایشان را به رئيس انگليس را به آنجا داده و حرف
 .است سازمان ملل مخابره شده

 31/8/8143شنبه  سه

 آید از من متوقف شده،  بوی آزادی می بازپرسی
ها و  و جریان ي داشتيم. تحت تأثير اعتصاب غذاحال ایام متالطم از جمعه تا به

و خيابان و  وزارت دادگستري در دانشگاه و ،که در خارج چه در تهران هایي اعتراض
ما  رخ داده اوضاع مربوط به ایراني دانشجویان از طرف و چه در خارج ایران دانشسرا

، ارتش ياز من در دادرس نظمي کرده است. مثالً در جلسه بازپرسي را دستخوش بي
همچنين  شد. متوقف مرتبه یک شود، مشکل و يقطع مراحل وارد خواست مي تازه که

را از  يو دکتر سنجاب يدر عوض دکتر سحاب .دنبال نشد صالح ي کننده تهجلسات خس
رساند  مي يها و بازپرس اما طرز سئوال .خواستند هقلع را از قزل يطالقان ياینجا و آقا

 .ش را جمع کنندهخواهند سر و ت دانند و شاید مي شان را درست نمي يفکه تکل
  يخبر يول داریم را اه جوان شدنِ مرخص انتظار روز هر و آید يم يآزاد يبو البته
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بيشتر بود  يدیروز و طرز رفتار مأمورین که با مالیمت و آزاد يها مالقات شود. مين
وسيله  هب يینيز بازجو و کارگران ز دانشجویانا يا از عده .بق فرق داشتباز با سا

مثالً  ؛ندکرد مياما سؤاالت عجيب و غریب  ؛آمد عمل به مأمورین سازمان امنيت
 ... شناسيد؟ پرسيدند ناهار چه خوردید؟ یا فالن و فالن را مي مي

ن شده و امکان یّو يکه نصيب مل يهای ، و مخصوصاً موفقيتيظر به این اميد آزادن
نشاط  دیروز در یک محيط يها آمده است، مالقات عمل بهکه  ياعتراض و تظاهرات

من عالوه بر سایرین )که  يبرا .رسيد مي يخوش يآمد و خبرها يم عمل بهو اميد 
خصوصاً که  ؛جدید بود ي زاده هم قرار گرفتم( دیدار بچه يزیاد مورد تبریک

شکر خدا را  .دیدم مند عالقهخوشحال و  يو دخترها را از این مولود خيل زاده خانم
کردم و او را تسبيح و تجليل کردم که چگونه محبت بچه کوچک را در دل مادر و 

چون بچه تازه  .پدر و مردها زیاد جالب نيست ياکه بر يدر حال کند. ميها ایجاد  زن
مولود، سروکار و احتياجات و زحماتش با مادر است و تا چند ماه بعد و گذران سال 

حکم خلقت مورد محبت مخصوص مادر باید قرار  هب ،ندارد يا و وظيفه پدر نقش
 .ش برسدا طرف و خونسرد باشد تا نوبت بي يا پدر تا اندازه يگيرد ول

و  رسا مطالب شرکت یاد که با خط خوانا و عبارات کوتاهِ ياز یادداشت عبدالعل
 .همسایه را نوشته بود خوشم آمد

 8143اول ارديبهشت  شنبه يك
 قول خود زده استکرده و زیر ها را بهانه ای قلعه اعتصاب مجدد قزل ،دستگاه

هم  هيدست داد، عمّه مرض يشيرین يده بودید و مالقات طوالنجمعه که شماها آم
با رئيس  صالح يهایم را کردم و گفتم که بعد از مذاکرات آقا صحبت ؛آمده بود

ا ه و وعده دادند جوانگذاشتند  ایيقول و قراره ،و با سرهنگ جناب سازمان امنيت
هم  شنبه پنجنفر را آزاد کردند و  1شنبه از اینجا  اما روز سه .را تا آخر هفته آزاد کنند

هنوز که  يول .بریم که از آنجا مرخص شوند مي هقلع چهار نفر دیگر را گفتند به قزل
ا و تظاهرات ه اي هقلع اعتصاب مجدد قزل ،و دستگاه اند هنکرد شان مرخص است، هنوز

 .بيرون را بهانه کرده و زیر قول خود زده است يها و اعالميه
 يو هماهنگ يدیشب تصميم به همدرد ،ها ها و مشورت ما هم بعد از صحبت

 .شویم مي اعتصاب وارد شنبه یک 11 ساعت از گفتند و شتندنو يا نامه اه جوان .گرفتيم
مرغ تهيه  تخم يفروشگاه مقدار زیاد .مفصل خوردیم ي صبح مثل معمول صبحانه

خوردن  يجرگه جرگه دور هم جمع شده مثل سحر  11: 31دید و نزدیک ساعت 
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مرغ و  شکمش را با تخم، تواند ميحداکثرِ آنچه  کرد مي ي، هر کس سعماه رمضان
 يها پله يرو يکه شد، همگ 11ساعت  .پنير و خيار و نان و کمپوت و غيره پر کند

ا که تندتر بودند، ه دو تا از جوان يبعد یک .را خواندند ایوان جمع شده سرود ایران
قرار بود  .را راه انداختند و سایرین با شدّت و قوّت تبعيت کردند يمل سرود جبهه

و شعار حضرت  هم خوانده شود، که با شعر حضرت امير يدعا و خطبه مختصر
 :شدیم ختم شده وارد اعتصاب غذا يجمع دسته يصلوات غرّا شروع و به سيدالشهداء

 

  ِرينـاِهــُكْم َقــْوِتـي َّمـَحَّياُة ِفـَو اْل       وِريَنـَّمْقُه ُكْمــَّياِتـي َحـْوُت ِفــَفاْلَم
 باشيد غالب که است اشم درمرگ زندگي و       است شما ي خورده توسري درزندگي مرگ

 

 ًاـَرّمـِمنَي ِإَلا َبـاِلــَع الَظـَّياَة َّمـَو اْلَح      اَدًةـــْوَت ِإَلا َسَعـــي َلا َأَرى اْلَمـِإِن
 بتـز نکـمين را جـي با ظالـدگـو زن      بينم يـادت نمـز سعـرگ را جـم نـم

*     *     * 

و  مانده، آقایان صالح 11به ساعت  ياعتصاب را بخوریم، کم يقبل از آنکه غذا
ط به دیشب و مربو ي در اثر همان نامه شد ميحدس زده  .را خواستند يدکتر سنجاب

را هم بردند، این احتمال و شروع  يبعداً هم که دکتر صدیق .باشد مسئله اعتصاب غذا
ما کار خود را ادامه  ذلک مع .شکستن اعتصاب بيشتر قوّت گرفت يمذاکرات برا

من که  .کشيدن رفتيم دراز خواب و هجماعت ظهر و عصر غالباً ب دادیم و بعد از نماز
اندازم، و ربدوشامبر  خواب بعدازظهر پتویم را در ایوان حياط مي ياست برا يچند

 ،امروز هم همين کار را کردم؛ خوابم را زیر سر گذاشته، اگر سروصداها بگذارد، مي
رفقا که دور  يها طرف، و صحبت وزید از یک که مي يباد و گرد و غبار بد يول

خواستند بخوابند، از طرف دیگر،  شسته، تا صالح و سایرین برنگردند، نميميز ایوان ن
 .مانع استراحتم شد

 يبازپرس يظاهر برا صورت بهآقایان را  .بعد از ساعت دو اعزام شدگان برگشتند
 ،برده بودندگيرید(  مالقات مي ي روید ورقه جا که شما مي )همان ارتش يدادرس هب

آنها  ي از ناحيه يو زرنگ يخونسرد يمنته .معلوم بود غرض چيز دیگر است يول
و  حضور سرهنگ جناب يما بودند که طرح موضوع و تقاضا يآمده، رفقا عمل به

 زندانيان يار نفر از رؤساچه .این عمل انجام شد ؛را کردند هقلع از قزل ينمایندگان
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 يطالقان ي(، و آقابرومند و ادیب يحسين شاه ،يدکتر جالل ،ه )آقایان فروهرقلع قزل
 يطالقان يغر و ضعيف شده بودند و گفتند آقاکه بسيار زرد و ال يدر حال ،آمدند

 يایرادهای ؛شود ميردوبدل  يمذاکرات .نتوانسته است بياید ،شدت ضعف ي واسطه به
دهند با حداکثر  آنها هم قول مي .گيرند مي به سرهنگ بازپرس  و سرهنگ جناب

 .نند و آنچه ممکن است آزاد نمایندک يا را رسيدگه جوان يها سرعت، پرونده
کتباً از طرف  ه، شفاهاً وقلع آقایان هم پس از مشورت با چهار نفر نمایندگان قزل

 ...دهند اعتصاب را بشکنند دستور مي هایيهيئت اجر

 يداد، مثل این بود که روماها ه گزارش این جریان را ب صالح يبعد از آنکه آقا
هم  يعده کم .پيدا شد يو ناراحت يیک حالت وارفتگ ؛سر همه آب یخ ریخته باشند

 !...ایم داده خوشحال بودند که جان رفقا را نجات

*     *     * 

مان از بين رفت و نتوانستيم  يها باعث شد که امروز درس ترک این جریان ،خالصه
 .را بخوانيم ينباله حکایت کوراوغلد

 8143دوشنبه دوم ارديبهشت ماه 

 امروز پكرم، پكر از بابت شما و خودم که محروم از دیدنتان شدم
از آن  و صالح يمسن یا مریض، که آقایان کاظم يکوچک رؤسا اتاقتنها در 

در پشت ميز چيز  .ام اند، نشسته آمده يو امين يمهدو جایشان دکتر هاند و ب رفته
ها( ساعت دو بعدازظهر  يپکر از این بابت که شما )حيوانک .نویسم و پَکَر هستم مي

را هم  توليتآقاي موقع  چون همان !اید اید و دست از پا درازتر برگشته اینجا آمده
 کنم ميفکر  .کرد امتناع «نرده پشت»، از مالقات يتصميم عموم ند و ایشان بنا بهخواست

پکر از  .مدرسه داشته است( يبا خانم و با ماشين ایشان آمده باشيد )و حتماً عبدالعل
 !محروم از دیدنتان شدم ،ها انتظار و اميد هر دو که بعد از مدت ،بابت شما و خودم

شان  که از دست يکار دیگر .ها، دربياورند يها و بدجنس ید از این بازياینها با
 اند و با کنگره که کرده يدرخشان رسد با انقالب سفيد زورشان نمي ؛آید يبرنم

و  يفراوان يمردم را دوا کنند و درها يکه تشکيل دادند، دردها يیپرهياهو ياقتصاد
برند تا پشت  را باال مي کنند و قيمت نفت قند و شکر را گران مي .باز کنند رضایت را

و  ...زونده شودبيشتر چِلونده و چِ خور ایران يتوسر همه چيز باال برود و ملت ،رِ آنسَ
 !باز صدایش درنياید
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 يپشت سرِ آن سست عنصر شد ميحدس زده  شکسته شد و دیروز اعتصاب غذا
آنها همين  ياول .بيشتر ببينيم يها گيري تر بشویم و سخت ، خفيفيپاچگ و دست

 !دستور مالقات پشت نرده است

*     *     * 

چند  .است يو خصوص يیهم دارم که پيش این جز يدیگر يیک ناراحت
صدایم زد و لباس برایم آورده  چون ارسالن .کردمرها  را ينویس یادداشت يا دقيقه
 يپرسيد آیا مشمّع برایت خریدند؟ گفتم هنوز که خبر يضمناً دکتر سحاب .بودید
را از داروخانه خارج  دم در رفت و تصادفاً همان موقع پاسبان مأمور خرید آن .نيست

 :است يا کار سادهخيلي و دیدم خلوت پاکتِ مشمّع را خواندم  اتاق يتو .آورده بود
چسب مشمع را برداشت و به پهلویم که سه چهار روز است درد  يفقظ باید تورِ رو

 !همين کار را با شجاعت و سرعت تمام کردم .چسباند کند مي
 يها گشتم، در دنده يصبحانه یک دور يدو چهار روز قبل، پس از آنکه در قدم
فقط عصر  .اهميت ندادم يخيل يول .دمکر يسمت چپِ پهلو احساس مختصر درد

اما باز در حرکات تند و مخصوصاً در  ،روز بعد بهتر شد .واليبال را نکردم يدیگر باز
دیروز هم نخواستم  .مکرد ميحس  ييدن یا برخاستن، ناراحتترختخواب، موقع غل

 ،کشاورز گفت وَرجه وُرجه کن يول .زیاد شده بود يواليبال کنم چون درد کم
چون آبشار زنِ طرفِ  .کردم و هر دو دور را بردیم يباز game دو شود. ميخوب 

 کند. مي يبود و از من بدتر باز مقابل، کشاورزصدر

 به دکتر آذر .درد محسوس شد يبعد از باز .شویم هم یکتا پيراهن مي يموقع باز
قرار شد صبح که فارغ و  .است( ماوقع را گفتم نعمت ي)که خودش در اینجا خيل

، اصالً ورزش کرد مياذیتم  يا امروز صبح که درد تا اندازه .خلوت است، معاینه کند
در طحال و کليه و معده و  يو علّت يعيب هللحمد بهاز معاینه معلوم شد  .دو نکردم و قدم

اما  .دستور مشمع داد .است ينيست و اثر سرماخوردگ يغيره نيست، و اصالً درد مهم
شدت کرده بود  يببيند و اجازه خرید بدهد و ببرند، درد طور تا نسخه را افسر زندان

حاال در  .نفس کشيدن برایم سخت بود يکه طرف ظهر راه رفتن و خم شدن و حت
داشتن  و گرم نگاه داشت و داد( يکه سحاب يبنددار ياثر بستن )با یک دستمال پشم

 .بهتر است يالحمدهلل خيل
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 8143ارديبهشت ماه  6جمعه 

 نفر مرخص شدند 13ارزید  تر کرده، ولی می ودع ما را مشكل اعتصاب غذا
 يبدجنس ي ادامه ي واسطه به اما .بودند داده قرار جمعه يجا هب مالقات روز را دیروز

و لذّت دیدار  القاتِ از پشت ميله دارند، باز از نعمتکه در م يو لجاجت يشرم يو ب
 ي.فعالً که از ما صبر و مقاومت و از آنها زور و پدرسوختگ .شماها محروم بودم

چون باالخره  .ارزید يم يول ؛تر کرده است وضع ما را مشکل جریان اعتصاب غذا
که  ایيه تظاهرات و اعتراض عالوه بهاند و  آزاد شده قصر نفر از زندان 13 حال تا به

را جلو آورد و وزیر  صورت گرفت، چند سنگر ملت در بيرون مخصوصاً در دانشگاه
م و آیي برنمي ما از پس دانشجویان :د بگویدیمشاور مجبور شد به مخبرین جرا

 .خواهند بگویند آزادشان گذاشتيم هر چه مي
، ثانياً دو يکاظم يخوشحاليم، اوالً آقا يکه آزاد شدند و ما خيل ياز کسان

 ها به است که بچه يلقب de gaule) de gaule از جمله دانشجو يا کارگر و عده
و قدبلند و دماغ  کرد مي يخوب واليبال باز .داده بودند يپزشک يدانشجو يمصطفو

که  يبود و گاه يپسر خوب و سالم و پرشور .دارد دوگل]ژنرال[ مثل  يا آمده پيش
 1اند  نفر که مرخص شده 13از  .(گفت ميرا  رسيد یا نبود، او اذان نماز نمي ایيفد

 .مختصر شده است ينفرشان نمازخوان بودند و حاال صف جماعت قدر

ساعت در  14ها  اي هقلع ما دو ساعت بيشتر طول نکشيد، اما قزل ياعتصاب غذا
در تظاهرات بعد از  که ينفر 43همين  .ضعيف شده بودند يمانده خيل يگرسنگ

برده بودند )همانجا که  يشهربان گرفته و به زندان موقت جریان اعتصاب غذا
تير ماها بودیم( سه چهار شبانه روز به این حال مانده با وجود  31پيرارسال بعد از 

و دستور  جبهه يآمدنِ رؤسا ،زندان حاضر به شکستن اعتصاب نشده اصرار افسران
را از اینجا بردند و  يو سنجاب يتا آنکه باالخره صدیق ،دادنِ آنها را خواسته بودند

 .بودشان  هم در ميان يپسر حسيب ؛آنها دست از اعتصاب برداشتند

*     *     * 

 .خوب شده است يدردِ پهلویم بعد از یک شبانه روز و انداختنِ مشمع خيل

*     *     * 

 فراوان  يها ، بعد از بارندگي یمکرد ميدو  امروز صبح که در حياط ورزش و قدم
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 .داده بود به حياط زندان يخاص ایيدیروز و پریشب، آفتاب صبح یک لطافت و زیب
در زیر  يتوت و زردآلو، سایه روشن درخشان يها تروتازه و لطيف درخت يها برگ

قشنگ  يمان خيل گفتم باغ به اردالن !بود حقيقتاً با صفا ؛صاف داشتند يآسمان آب
ميمون  زنبق بنفش و چند بوته يها ها گل دور باغچه !است اما حيف که زندان است

است که غرق در گل  يمحمد يها تر گل از آنها شاداب ؛روشن داریم سرخ رنگِ
 يداشتيم، هر کس چند عدد از آنها را برا شده است و قرار بود اگر مالقات مي

 !ها بهتر و زودتر درآیند برد تا غنچهباش  خانواده
خوریم  مي يهم چا با يکنيم و شش هفت نفر ها در ایوان پتو پهن مي صبح

که بود، و من( و  يوقت ، صالح، کشاورزصدر، اردالني، امين، توليتي، حسيبي)سحاب
گرد که  متعلق به سر يراحت سفریم پشت ميز يآیم با صندل يپس از آن من م

 اتاقجدید، مجبور شده است که از  يها است ) و بعد از اضافه شدن زنداني قوانلو
س و سایرین شنا و حق يرفته حسيب رفته .پردازم نشينم و به نوشتن مي يبيرون بياورد( م

 شود. ميا ه دو ساعت بعد مورد استفاده جوان يآیند و یک يهم م

و کره در سر سفره صبحانه، کاهو و سرکنگبين  يامروز عالوه بر شير و چا
لواش تُرد و  يها نوع نان فرستاده بود و همچنين یک زاده داشتيم که دیروز خانم

باذوق و  اناناز جو ي)یک گاه پدرِ زند که گاه يشيرین کم ي شده ضخيم  شيرمال
فرستد و او هم  پسرش مي ي( براشان )سعيدآباد شهریار نمازخوان و نجيب( از ملک

 .گذارد المال مي نان را در بيت ي تمام بقچه
چون سایرین هم  ؛نيست يخورد اما متأسفانه شخص درد مي هب ياین ميز اینجا خيل

)اگر مالقات  زاده خيال دارم از خانم .خوانند نویسند یا مي ز ميآیند دور آن چي يم
و محکم نسبتاً ولي کوچک  يسفر يدست داد( بخواهم بگردد، بلکه یک ميز تاشو

 .مناسب باشد برایم بخرد ينفر کار یک يارزان که برا

 81/3/8143چهارشنبه 

 کند دو سه شب است یك حالت پكری بر ما حكومت می
که حاال تند هم شده  -يطرف باران مداوم این به 5از ساعت  .شب است 3ساعت 

زدن و  محل قدم .همه را تو پوست گردو کرده است يبارد و دست و پا مي -است
ام در  بنابراین آمده .متر است 1× متر 15یک ایوان  ينفر 15هوا خوردن این عده 

بعد از خوردن  ،قبل يها شب کنم. يمرختخوابم نشسته با شماها صحبت  يراهرو رو
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اَلّلهُمَ  ي:گشتم  دعا در حياط مي يرفتم هفت هشت دور ( مي1تا  1: 31شام )ساعت 
 و قبل از خواب را آخر شب  يخواندم و بعد کارها را مي ... و يبِبَقاء وُلد يوَ مُنَ عَل

 .ایم دهها و داالن چپي اتاقاما امشب همه تو  ؛گشتم م و برميداد ميانجام 
ها بعد  که بچه يهای دو سه شب است از آن سروصداها و خنده و آواز و شيطنت

 يبرا کند. ميحکومت  ينيست و یک حالت پکر يانداختند، خبر ياز شام راه م
ها در  ها و شوخ کن اند، سه چهار تا از شلوغ که مرخص شده ينفر 11اینکه اوالً از 

اول است که هنوز  يروزها يیک ،دترین اوقاتب يزندان يثانياً برا .شان بود ميان
 يآزاد يکه به او اميدوار يهم روزهای يخواهد داشت، و یک يداند چه اوضاع نمي
حاال هم بعد از شکستن اعتصاب،  .گذارند اً ميان بيم و اميد ميدایمدهند و  مي

قول داده بود در ظرف یک  ، رسماً به صالح، رئيس سازمان امنيتسرلشگر پاکروان
 يتر بعد خفيف يها ا را آزاد خواهد کرد و این وعده و وعدهه جوان ي هفته همه

نوبت در  هاتفاقاً ماها هم ب .هستند يناراحت و عصبان يها خيل بچه ؛عمل نشده است
، قبل و اول این هفته دکتر بختيار ي رفتيم )هفته مي به دادسرا يبازپرس ياین روزها برا

 یک يا هم راجع به آزادمو ( يروز دوشنبه من و دیروز و امروز هم دکتر سحاب
امتحان دار، صحبت  يز و دانشجوآمو که یا کاسب بودند و یا دانش ينفر 11ي  عده
 يکردن خواهيم کرد و در این هفته کسگفتند از فردا شروع به آزاد ميیم و کرد مي

 .اند ناراحت ياند، خيل را آزاد نکرده
که به  يرهبران هم زیاد راحت نيستند و مخصوصاً بازگشت يضمناً غيرجوانان، یعن

 -ها يما نهضت ي دربارهمخصوصاً  -شده و امکان و احتمال محاکمه را ماها يبازپرس
 !وحشت انداخته استه زیاد کرده، رفقا را ب

اول  يدر حال خود با آنچه در روزها يو بنده، زیاد احساس اختالف يسحاب
و مخصوصاً  يو زندگحال شماها و وضع  يو ناراحت يکنيم و اگر نگران داشتيم، نمي

تر از  سخت يو حت اخالق و ایمانتان نبود، برایم قبول چندین سال محکوميت و زندان
 !نداشت يآن اشکال

 1«.ِإَن الَلَه َبِصرٌي ِباْلِعَباِد ُأَفِوُض َأّْمِري ِإَلى الَلِه»

*     *     * 

                                                
 زیرا خدا نسبت به ]حال[ بندگان بيناست. کنم؛ ... من کار خود را به خدا واگذار مي  : 11( / 11غافر) .1



 
 

 

 
 

 145  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي با خانواده از زندانهای صحبت

 

 ها توسط انگلیسی و عیسی میرزا توقیف سلیمان میرزا داستان
 يچه کار يدانم برا دستم بود، نمي يچا يخال که ليوان نيمه يامروز عصر در حال

که بعداً  ایيه تشان و صحب بنا به دعوت ياینها رفتم ول و يس و سنجابشنا حق اتاقبه 
اش و  يخاطرات جوان يصحبت تصادفاً رو .، ماندگار شدمکرد مي يدکتر سنجاب

شماها حکایت نقل  ياست برا يبود و چون مدت اه يانگليسایل و پدرش با  جنگ
 :نویسم خاطرم هست ميه برا ام، آنچه  نکرده
ضعيف  يخيل ایران که دولت يگذشته مانده، موقع دو سال به آخر جنگ يیک

صاحب، و بدون  ي، مثل خاکِ بيو عثمان و آلمان سه دولت انگليس يبود و قوا
تشکيل داده  جبههد، وارد خاک ایران شده با آنها جنگ داشته باش که ایران این

در مجلس  ؛یا در صورت لزوم حمله کنند ،خواستند بگيرند همدیگر را مي يجلو
 تهراناعتراض از  عنوان بهاز وکال و رجال  يا به این وضع اعتراض شد و عده ایران

، سليمان السلطنه ، نظاممدّرس از جمله مرحوم .خارج مهاجرت کنند هراه افتادند که ب
و  ي، ميرزا طاهر تنکابنایيشاید سيد محمدصادق طباطب ،)ظاهراً( ، مساواتميرزا
مجبور  يا رفته و عده اسالمبول به يا که رسيدند عده غربسرحدّات  به .دیگر اي عده

 در خاک عراق انگليس يبود و قوا ها بسته چون راه ؛شدند چندین ماه متوقف شوند
البته از طرف شمال و  .ندکرد مي ا جنگه ا و آلمانه با عثماني و سرحدات ایران

 يبود، راه خروج اه انگليسو یا دست  اه روسهم که یا دست  شرق و جنوب ایران
معتبر و پرجمعيت کشور است و برخالف  که از ایالت يایل سنجاب .وجود نداشت
 يبرا کرد. مي يو نگاهدار ياند، از مهاجرین افتخاراً پذیرای مذهب شيعه غالب کردها
با احترام و جالل در ميان  يل فراهم کرده خيلیو وسا يو نوکر ایيآنها چادره

و عمویش  مرحوم سردار ناصر يپدر دکتر سنجاب کرد. مي يدار خودشان مهمان
 گفت مي يدکتر سنجاب .بودند، همراه آنها بودند ایل يکه رؤسا مرحوم سردار مقتدر

ها درس و سواد یاد  و بزرگ جوانهاآنکه بيکار نباشند، به  يمهاجرین هم برا
مدرسه برپا کرده  صورت بهاینها  و را پدرم «پنج دیرکه»ند و یک چادر بزرگ داد مي
م )به کرد ميساله بودم، ترجمه  14و من که  داد ميدرس  ميرزا مرحوم سليمان .ندبود

هم  يو سياس يو اجتماع يسخنران ي جنبه يقدرش فقط الفبا نبود، ا اما درس .(يکرد
 يو بافندگ يکارخانه ریسندگ چند نفر دیگر از مهاجرین مقدمات تأسيس .داشت

 خانقين يدو فرسنگ يما در یک يچادرها .پشم راه انداخته بودند و از این قبيل کارها
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یک  که حاليدر  ،برپا شده بود يا رّهاست(، در داخل د راه بغداد ي)که شهر سرحد
ا ه يآلمان اِشغاليِ ي منطقه جزو ما ي منطقه و بود اه انگليس ياردو تر طرف آن کيلومتر
  يدیگر ایالت مختلف سنجاب يتا چندین فرسنگ اطراف هم چادرها شد. ميحساب 

 .شان بود ا حشم و خدمب
به  يارادت عجيب يا تمایل و حته ، ایرانيبيشتر از جنگ دوم يخيل در جنگ اول

اوالً ؛ شوددر جنگ فاتح   خواست آلمان شان مي العاده دل ا داشتند و فوقه آلمان
ا ه ا بودند، و ایرانيه و متحد عثماني اه يانگليسا دشمن ه اینکه چون آلمان يبرا

قلدرپسند است،  يو ثانياً چون طبع ایران ؛حداکثر نفرت را دارند اه يانگليسهميشه از 
 .اند هکرد مي العاده در ایران ند، تبليغات هم هميشه فوقرو قلد يظاما نه يو آلمان
ا فاتح شوند تا ما از ه يند آلمانکرد ميباور، آرزو  طلب خوش راحت ا ملته ایراني

فاتح  مرحوم آقا، اگر آلمان قول بهغافل از آنکه،  .خالص شویم و روس شر انگليس
که  يتند يِو نژاد يا با آن عداوت دینه و ترک داد ميا ه ، ایران را به عثمانيشد مي

 .آوردند يا دارند، پدر ما را درمه با ایراني
و محبت با  يو همدرد يکه دوست ( در عين آنيا )و ایل سنجابه ایراني يول
، اه يانگليسا و نه با ه ا و عثمانيه ينه با آلمان ،ينظام و يرسم طور بها داشتند، ه يآلمان

 .ند و ظاهراً روابط با همه طرف دوستانه بوددکر مين همکاري
با چند  اردوي انگليس ي گفت یک روز خبر کردند فرمانده مي[ ]سنجابيدکتر 

ضمن  .تپه به استقبالش رفت و تو چادر آورد يتا باالآید. پدرم  دیدن ما مي هنفر ب
دوم  ؛رسانيد ا آذوقه ميه يیم شما به قشون آلمانا هکه شنيد این يها گفتند یک صحبت

 يها خانه و چادرها از فرستادند يفور کند... مي يجاسوس  آلمان يبرا ميرزا سليمان اینکه
 يطور يسنجاب يایابه آنها نشان دادند که ببينند رع و نان آوردند يمقدار يسنجاب

چطور  ؛خورند هستند که نان بلوط سياه و خشکيده مي يو گرسنگ يگرفتار قحط
 ... هم تکذیب کردند ميرزا راجع به سليمان .آذوقه برسانيم يکس  به ما ممکن است

ما توجه  رفتند اما ،وبش خوش ، وبعد از خورد و گفتار يانگليس يها مهمان
 !نکردیم که پشت پرده چه خبر است

ا ه در چادر سنجابي يکه یک افسر انگليس يدو هفته قبل از آن، موقع ياتفاقاً یک
رسند و وضع  با هفت هشت سرباز هم مي يآلمان يآمده بود، فرمانده اردو يبه مهمان

 گوید ميو  کند ميبه آنها هم تعارف  يپدر دکتر سنجاب يول .آید يمپيش  يناراحت
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وارد  يوقت يفرمانده آلمان .ما باز است و هر کس بياید مهمان ما است ي خانه درِ
اوراق  يرود از جيب افسر انگليس مي ينزاکت ي، یک راست و با کمال بشود ميچادر 

 صورت بهتيرش را  ، هفتعمویم سردار مقتدر ،گفت ميدکتر  .آورد يدر م يو اسناد
افسر  کنم. مي  يبده یا خال را پس اوراق یا گوید ميو  اردذگ مي يفرمانده آلمان

 ...رود قهر کرده و مي يول دهد مياوراق را پس  يآلمان

ایل را نگاه  يها جوانمردانه، احترام خان يِطرف عمل بيبا وجود چنين  اه يانگليس
گذشته  يگذار و گله ياز آن پذیرای يچند روزگفت،  مي دکتر سنجابي .دارند نمي

مخصوص من که در چادرم  ي ِه للَ بود، یک روز پيش از طلوع آفتاب و نزدیک سحر
من اوقاتم  !خواهيم کوچ کنيم د و گفت پاشو ميخوابيد، مرا تکان داده بيدار کر مي

دیدم  !لبه چادر را پس زده گفت نگاه کن کند. ميبيدارم  يتلخ شد، چرا به آن زود
کمين کرده، مسلسل کار  يانگليس ياطراف سربازها و سوارها يها تمام تپه يباال

ستيم و یک دسته هم ما که ته دره ه يها رو به چادرها گذاشته، لوله مسلسل
دیگر نه جا و نه  ... !آیند يوسط چادرها م هنظام سرازیر شده دارند ب نظام و پياده سواره

 ... !دفاع بودند ي ایل آماده يفرصت تکان خوردن داشتيم و نه تفنگدارها

پدرم گفت  .را گرفت ميرزا آمدند و افسرشان بالفاصله سراغ سليمان اه يانگليس
 .دانستند چادر او کجا است خودشان قبالً کسب اطالع کرده و مي .پيش من نيست

ها و چادرها نزدیک زمين گردش  درخت ي)چند روز پيش یک طياره آمده و از باال
 يقب آلماناینها ع کرد ميميرزا تصور  سليمان .رفت ميرزا کرده بود( به چادر سليمان

را  يشده باشد، آمد بيرون چادر و گفت کس يکنند پيش او مخف آمده و خيال مي
گفت  ميرزا سليمان .را خواستند ميرزا ياو و برادرش عيس !ستمنيخواهيد من  که مي

که داشت از  يهای نامه يو بعضنمازش را خواند  .پس مهلت بدهيد نمازم را بخوانم
 در آنجا سوار اسب کردند .تپه يرا پياده جلو انداختند و بردند تا باال يتای. دوبين برد

توقيفش  برده تا دو سال بعد از جنگ هندوستان  و سپس به بعد معلوم شد به بغداد ...
 .ندا هکرد

 يآبروی يو مخصوصاً پدر و عمویش یک عزا و ب يایل سنجاب يااین پيش آمد بر
گریست  زد و زارزار مي پدرم تو سرش مي ،گفت ميشده بود که  يشدید  يو ناراحت

 !بکنم يچشمم ببرند و من نتوانسته باشم کار يکه چطور مهمانم را جلو
 آمده، ضمن عرض  پدرم يبرا يکاغذ اه انگليس کل کماندان پانزده روز بعد از ده
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  ها آلمان يکه در ميان شما بود، برا ميرزا بود سليمان  این عمل، نوشته معذرت از
پدرم نوشت جواب این کاغذ شما  .و ما مجبور بودیم او را ببریم کرد مي يجاسوس
 ...خون نوشته شودباید با 

چندین هزار نفر با گله و زن و ؛ ست در آن تنگنا بماندتوان ميدیگر ن يایل سنجاب
شده  يفراوان يها در آن فصل بارندگي .طرف شمال کوچ کردیم هب يبچه و زندگ

قب ما، از ع اه يانگليس .گذشت همه جا گل و شل و سيل بود و بسيار سخت مي
داشتند، متحد خود کرده  يدشمن ي ن و غيره را که با ما سابقهکلهر و گورا يها ایل

چون آب  يزیمکان( عبور کند، ول منا به) يا ایل مجبور شد از رودخانه .حمله کردند
ها و تفنگدارها هم طغيان کرده بود، ضمناً مرد يرودخانه در اثر سيل و بارندگ

و یا  نددش بودیم، چند صد هزار گوسفند و حشم یا تلف اه انگليسبا  مشغول جنگ
البته  .دهيم پانصد نفر زن و بچه را هم نتوانستيم نجات و قریب .به غارت برده شدند

اما آنها توپ و طياره و  د،وارد شد و یک هواپيمایشان را زدن يهم تلفات اه يانگليسبه 
 .کمتر بودیم يعده هم خيل لحاظ بهمسلسل داشتند و ما از نظر تفنگ و 

و  اه يانگليسعبور کردیم و  شده، از رودخانه زیمکان ير زحمت و خسارته به
ایل با تلفات و  .نتوانستند )در حقيقت نخواستند( دیگر ما را تعقيب کنند کلهرها

رفت تا  پدرم به کرمانشاه .مستقر شد ينيمه ایمن  يصدمات و خسارات زیاد، در جا
 خسارت و امنيت ي، اعتراض و ادعايو استمداد از مأمورین دولت ياز طریق ادار

)یادم  يسال یک .بردند او را آنجا گرفتند و اسير کرده به بغداد اه يانگليس .ایدبنم
تا  .برود و آزاد باشد نيست شاید هم کمتر( در بغداد بود و بعد اجازه دادند به کربال

ها را که درست کردند او را  کارها و حساب اه يانگليستمام شد و  که جنگ آن
 .برگردد گذاشتند به ایران

 88/3/8143 شنبه پنج

 آزاد شد ، و برخالف انتظار خاکپورصدمین روز زندان
دو  .است امروز که صبح حمام داشتيم و رفتيم، درست صدمين روز این زندان

زودتر از آن  يمثل اینکه خيل ذلک مع .بودیم يبرابر زندان پيرارسال که در شهربان
 .گذرد دفعه مي

پریروز  اتفاقاً پس .المعمول محروم بودیم ضمناً امروز روز مالقات بود اما حسب
 که تمام شد، سرهنگ مقدم يفته بودم، بازپرسر يبازپرس يبرا ارتش يکه به دادرس
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و سرهنگ  ،به منزل یک تلفن بفرمایيد ميکن ميخواهش  :گفتند يو سرهنگ بهزاد
 .آید يکه از دست ما برنم يکرده باشيم، کار دیگر ياقالً یک ثواب :مقدم اضافه کرد

خاطر من  يبرا ذلک مع .ساعت از ظهر گذشته بود يمساعت کار اینها تمام شده، ن
 !زد گرفتم و مرتب حرف مي را مي 151131ماندند، در حدود یک ربع ساعت مرتب 

در هر حال محروم و متأسف  .زنانه گل کرده است يها معلوم بود که از آن صحبت
 ...شدم و راه افتادم

اوالً یک  ؛مزه کرد و چسبيد يرسيد که خيل زاده در این هفته دو سه چيز از خانم
ثانياً یک شيشه کمپوت  ؛ام جفت گيوه درست قالب پاهایم درآمده و راحت شده

صورت که خوب بزرگ  يرو يو ثالثاً پيژاما و تور ؛العاده بود گوجه که برنامه فوق
 .و شبکه درشت است

را صدا  (خاکپور) از دانشجویان يامروز عصر تنگ غروب برخالف انتظار، یک
این هفته شده بود و  يمأیوس از آزاد کلي بهکه هم او  يدر حال .کردند آزاد شود

و نمازخوان و تقریباً بهترین  يما و خراسان ي دانشکده ياز شاگردها .هم سایرین
واليبال  ي ز مسابقهخوابيد، رو کن واليبال بود و چون در ردیف ماها در داالن مي يباز

ها هم از  شب .به او لقب گرگ داالن داده بود ها و داالن، کشاورزصدر اتاقبين افراد 
هم حيف شد که  .بود ها کن مجلس گرم يها، یعن کن راه اندازها و شلوغ يآن باز

با  ارتش يدادرس يکه در روزها يالبته مذاکرات من و سحاب .رفت و هم خوب شد
 .تأثير نبود يبازپرس کرده بودیم، در آزاد شدنش ب

*     *     * 

را باالخره  لبک يناهار آورده بود، و معلوم شد اسم ن يظهر که عبدالعل
با  .خوشحال شدم يب است، خيلاید، و حال او و شماها خو ثبت کرده «محمدنوید»

ش ا یواش دوست که یواش ام، مثل این بعد ندیدهه که او را دیگر از روز مالقات ب آن
 .خير کند هش را با خدا عاقبت ؛ش تنگ شده استا دیدن يدارم و دلم برا

*     *     * 

ه اخير و برفِ کوه، که هوا تروتاز ياميدوارم فردا که جمعه است و بعد از بارندگ
، هم از پس فردا، عيد قربان .باشيد يو خوش يشده است، گردش بروید و در سالمت

 .اطراف و جنوب شهر برسانيد يفقرا بکشيد و به يگوسفند مند بوده، برکات عيد بهره
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 81/3/8143شنبه 

 و مختصر سخنرانی ، خطبه حضرت امیرعید قربانجماعت  نماز
 یاد شما  ه بود و ب يمطبوع لطيفِ يِبسيار آفتاب يهوا ، ظهر از بعد 3دیروز جمعه تا 

 .تان بردم يم ورامين . من اگر بودم، با ماشين بهافتادم که به کوه و صحرا رفته باشيد يم
تان دست بهها  به زودي ها یادداشتارد و اگر این د يبا صفای يِطوالن يآسفالت ي جاده

مرا  ي( بروید و جا)از راه حضرت عبدالعظيم رسيد، یک روز صبح یا عصر تا ورامين
 .کنيد يخال

من دو سه روز بود پتو و مالفه و بساطم را  .شد يو باران يطرف عصر هوا طوفان
 ،(يگاه حسيب ها )و گاه بچه يو سروصدا ، دور از ساز و آواز رادیوبردم در حياط مي

 ؛، باران گرفتشد مياتفاقاً ساعت خوابم که داشت تمام  .ستم بخوابمتوان ميراحت 
زمستان را دارد  يو گرم ي خشک. بهار امسال الحمدهللآمد يدیشب هم باران مفصل

 .است يپرآب و بهار کند ميجبران 
 يجمع دست ياست، اول قرار داشتيم یک گوسفند امروز که شنبه و عيدقربان

اشکال و اختالف پيدا شد و  يند، بکشيم ولمند عالقهکه معتقد و  يخرج کسان هب
هایش و خطبه حضرت  جماعت عيدقربان را با قنوت در عوض نماز .انجام نگردید

نمازنخوان هم  حال تا به يها از بچه يیک !ش خواندیما و مختصر سخنراني اميرش
را دو ماه و دو روز قبل در  بود که نماز عيدفطر يهوا طور ياما باد و سرما .آمده بود

 اتاق.شيم تو کِاسفند ماه در حياط خواندیم و این نماز را مجبور شدیم بِ

   *  *     * 

منصوب  بعد از انتخاب رئيس دانشگاه، که ظاهراً قرار است دکتر جهانشاه صالح
کرده  ایيهم شده است، دست و پ يگر و هوچي يساز زمينه يرود برا شود، اميد مي

اند و  سخت مشغول درس خواندن .دبيرون بياور را از زندان یا بکند که دانشجویان
 !شان طول نکشد و محروميت ي بيش از این گرفتارهللشاءا ان

*     *     * 

وقت  که هيچ با آن .دیدم ي، خواب کوتاهنماز يامروز صبح قبل از پاشدن برا
 ي واسطه بهخواب ندارم، اما  ههم ب يا ام و عقيده ندیده يخواب منظم و تعبيردار

ناراحتم کرده  -دارد که آدم را نگران نگاه مي -از خانواده يو دور زندان حيطم
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من از طرف عرض افتاده  يپاها ينفر رو یک يطور حس کردم که پا این :است
ها  از بچه يمثل اینکه یک ؟بلند داشت نگاه کردم جوراب سفيد رنگ ساقه .است
صورتش خم شدم و بو کردم، خوشش نيامد و خود را عقب  طرف هبلند شدم ب .باشد

؟ گفت نه، زلفم تو چشم شما رفت، يمگر ناراحت شد ()فتانهگفتم بلورجان .کشيد
؟ با همان حالت خسته و يپرسيدم چطور اینجا به زندان آمد .نخواستم ناراحت شوید

من افزوده شد که رئيس  يبر تعجب و نگران !مرا آورد سيداحمدیان :تپژمرده گف
دارد و چرا در این موقع به زندان پيش من  يبا بلورجان چه ارتباط دفتر دانشکده

 ...شدم از خواب بيدار ...آمده است؟ حالِ اهل خانه و علت را پرسيدم جواب نداد
افتاده که  در خانه اتفاق يا در فکر بودم که چه شده و چه واقعه ياردر بيد يمدت

 !...بلورجان مجبور شده به زندان بياید

خوب  ي که صددرصد خيال و پوچ باشد و وضع و حال شماها همگشاءاهلل ان
 !باشد

 31/3/8143جمعه 
 و اسبان دریایی غلیوداستان کور ا

  «يناخير چيالر گلرد دَنزـر تِسَحَ»
  «مرديگا جادان بگویون گوزي دام»
  «يردِـلَرین بَـلَپَرْـُـوم کـنـاه جمَـَع»
  «ي سيسّوّرین گاوزامادي تَیرکَدِنَتَ»
 «يس ایسّ يیيـا لْزُـُین گرِـلَکْرَچُ»

 ي:یعن ... !اگر توانستيد این شعرها را بخوانيد و حفظ کنيد

 د، ـدنــآم يـــها م انــب لهـــود گبح زــص
 کردند،  مي بع بع درودیوار از بره و گوسفند

 کرد،  مي قنداق را ها کوچک بچه جانم عمه
 د، ـــش يــــد مـنــــا دود بلـــورهـــاز تن

 .هاـــي آنـرمــگ و گــها بوي قشن از نان

و ما دو ماه  کند مياست که وصف زادگاهش را  حيدربابا يها از اشعار ترک این
 - keur - o) يایم و کوراوغل کرده يترق يحاال خيل .یاد گرفتيم يدر درس ترک پيش
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ghli) و  ا است که در قفقازه ترک ينژاد يِاز حکایات قدیم يکوراوغل. خوانيم مي
 :هم شده است[ ]اوپرا رِتپِاوُ .نوشته شده و بيشتر به شعر است شمال آذربایجان

  يعل ي)یعن يگوْجا عل منا بهداشت  يپدر پير .، روشن استيغلوکورا  ياسم اصل
او را  يها ها و مادیان اسب يیعن ؛خان حسن ؛ به ناميمالّک يایلخيچ ،يگوجاعل .پير(

از عادات  يدار و اسب يسوار اسب .مهترش بودکرد و در واقع سر مي ينگاهدار
و  يسوار ي ا که شتر برایشان، هم وسيلهه عربمثل  ؛ا استه ترک يو قدیم ينژاد
 يا هم که در صفحات شمال شرقه ترک .يو کاسب ایيبوده، هم غذا، هم دار يجنگ
ند، بدون اسب کرد مي يار آنجا در ابتدا زندگد ي علفزار و تيغو صحار چين

 .و سفر و کار بپردازند ستند به شکار و غارت و جنگتوان مين
بيند  يها در کنار دریا ولو بودند، م یک روز که گله اسب يخالصه این گوجاعل

 .روند طرف آنها مي هها ب آورند و گله اسب ياز آب سر در م ایيدو تا اسب دری
 يسه ماه .گردند کنند و به دریا برمي مي يگير با دو تا مادیان جفت ایيدری يها اسب
روشن و آن  يرنگ خاکستر به يها که یک کرّه .زایند ها مي گذرد که مادیان نمي

 .شوند اندازه کرّه یکساله تُپُل و چابک مي سياه تيره مثل قير بود، بعد از سه ماه به يیک
 خان حسن يمهم بوده، برا يها ، که از خانيا گنده یک روز یک مهمان کلّه

 کند. ميو احترامات و محبت فراوان  ایياز او پذیر يخان دو سه روز حسن .رسد يم
م ا هشنيد ،سر طویله تو معروف است يها خان اسب حسن گوید ميشبِ آخر مهمان 

سالم و فربه  يدارها دو تا از آن اصل و نسب يخواهم یک مي ي.دار ياصيل يها جنس
را صدا  يخان گوجاعل حسن .نژاد ببرم اصالح يلک خودم براازت بگيرم و به مِرا 
م دو تا ایيدر بهاربند باشند تا ما بي .ها را به صحرا نبر فردا صبح مال گوید ميزند و  مي

 .خان سوا کنيم يمرغوب برا يها از آن اسب
فرستد به  گذارد و بقيه را مي را مي ایيدری يها آن دو تا کرّه يفردا صبح گوجاعل

رو به  .آید يبيند، برایش ناگوار م يآید و آنها را م يم خان مهمان حسن يوقت .صحرا
به من  !ها همه جا فراوان است خان از این اسب جغله حسن گوید: ميخان کرده  حسن

خان تا بناگوشش سرخ شده به  حسن ي!دار يمخصوص يها گفته بودند تو مال
 يها را به صحرا نفرست؟ گوجاعل تو نگفتم اسب همگر من ب ید:گو مي يگوجاعل

فکر کردم مهمان شما الیق همين  .کارکشته هستم يچيمن خودم ایلخ ،گوید مي
خان از این  حسن !آنها را نگه داشتم و بقيه را نخواستم از چرا باز بمانند ؛ها است کرّه
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را  ميرغضب دهد ميدستور  شده به نوکرها يبيشتر عصبان يگوجاعل يادب يجواب و ب
 !رندورا درآ يگوجاعل يها صدا کنند و یک جفت چشم

 ات  خانه در و کردم خدمت تو به عمر یک من ،خان حسن گوید: مي کور يگوجاعل
همان دو تا روم  پس حاال که مي !حاال باید پاداشم این باشد؟ .افتاده شدمپير و ازکار

 ...برم خودم بده مي هاسبِ جِغِلِه را ب

 خان از کاسه درآمده و یک جفت کرّه اسب از قلعه حسن يها با چشم يگوجاعل
روشن )که از  .زند رسد و پسرش را صدا مي خانه خودش مي هحال زار خارج شده ب هب

( از دیدار وضع پدر به تعجب و شود ميکورزاده  يیعن يبعد اسمش کوراوغل هاین ب
پسرم( اینجا  ياوغّول )یعن گوید مي يگوجاعل کند. ميگریه درآمده ماجرا را سئوال 

ها را هم یدک بگيریم  این کرّه .ش بيرونکِیابوهامان را بِ .ماندن ما نيست يدیگر جا
 !برویم و بيفت جلو

شوند  مي هرسند و پياد مي ایيکنار یک رودخانه باصف هب روند، شب روند و مي مي
نه اینجا  گوید مي يگوجاعل .بابا همين جا منزل کنيم گوید ميپسرش  .که بخوابند

شب  .برویم ؛ند سر ما بریزندتوان مياو  ياست و نوکرها خان قلعه حسنمنزلي یک 
ها پایين آمده نان و پيازشان را  و خسته، باز از اسب دور شده بودند يبعد که خيل

 گوید مياست؟  ایياینجا چه جور ج :پرسد از پسرش مي .خوابند خورند و مي مي
 گوید مي يگوجاعل .ماندن خوب است يدارد، برا يو چشمه و علفزار يا کنار جاده
ست اسباب شوند و ممکن ا ها از اینجا رد مي کاروان .خورد درد نمي هنه جانم ب

 يجاها هب .خورند به کوه و کمر ميتا روند،  روند و مي مي .برویم ؛شوندبزحمت ما 
پرسد  مي يگوجاعل .رسند و آدميزاد مي يدور از آب و آباد ،بلند و سخت و پرتگاه

درد ما  هبيا پایين اینجا ب گوید مي دهد. مياست؟ پسرش شرح  ایيچه جور ج
 .ها بساز اسب يدمان یک طویله هم براخو يک برااتاقبرو یک  .خورد مي

ها را  سنگ و چوب يبود، فور يشنو و زرنگ و چابک که پسر حرف يکوراوغل
ها را  سازد و اسب ها مي اسب يبرا يا خودشان و النه يبرا يا و خانه کند ميجور 

نه باران ها را دقت کند از سقف  ، طویله اسبکند ميسفارش  يپدرش خيل .بندد يم
رود یک ال پوشال و  مي يکوراغل .ها بيفتد و آب چکه کند و نه آفتاب به تنِ اسب

 کند. ميبام اضافه  يکاهگل رو

 فلک  هب سر ي گردنهرِها سَ و قافله مسافرین از و خان حسن از پدر و پسر همانجا دور
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 .کنند منزل مي ایيتکشيده دو
یال و  و دست به سر يیک روز که گوجاعل .شوند ميها یواش یواش بزرگ  کرّه
 يکپل اسب خاکستر يرو يبيند به اندازه یک جا فندق يکشيد، م آنها مي يپهلوها

اوغول برو ببين از کجا توک سوزن آفتاب تو  گوید ميبه پسرش  .است  گود شده
 .را ببند آید آن يم

یک روز به پسرش  .شوند نرسيده، اسب ميها به سال دوم  ها کره با این موظبت
آماده به کار و  يیواش به اینها دهنه بزنيم و قبالً سُنقر کنيم )یعن باید یواش گوید مي

 يوقت .شان بده گردش يگِل ي افتاده ببرشان در یک زمين آب .آزمایش کنيم(
آنها و  يل به همه جاکورمال کورما يگرداند، گوجاعل ها را برمي کرّه يغلوکورا

قدرِ یک پشت ناخن هم  هب يبيند حت يها دست ماليده م مزیر شکم و ساق پاها و سُ
یک ریزه  يرنگ( نچسبيده، ولي اسب قير، یعنگِل به سُم قيرآت )بخوانيد گيرآت

 .راست دورآت پریده است يپا هگِل ب
دهانه بزن و در یک تيغستان ها را بيرون آورده  اسب گوید: ميروز  آن يفردا

 يگوجاعل يعصر کند. ميور بابا عمل دست به يکوراوغل .پرتيغ بلند، آنها را قدم بران
نه زیر شکم نه  يترین خراش بيند قيرآت کوچک يباز دقيقاً آنها را معاینه کرده م

بلند  يخنجر يها تيغ يت توها و نه به پاهایش وجود ندارد و چندین ساع دست
 .دویده خراش برنداشته است

نوبه قيرآت و دورآت را دهانه و زین  هامروز نوبه ب گوید: ميروز سوم به پسرش 
و تيز باشند  يه صيقلآیينها مثل  در یک دامنه سنگالخ پرشيب که سنگي بر زده مي

روند و مثل  مي از دامنه باال يهر دو اسب مثل قرق ي.گردان و برمي يکن تاخت مي
 ياندازد از آن سنگستان سرازیر شده مثل ميخ جلو يقوش که سر خرگوش خود را م

 ياندازه نوک کاه پریدگ هبيند سم دورآت ب يم يگوجاعل .ایستند يم يگوجاعل
 !برداشته اما قيرآت انگار نه انگار

او اسم و آوازه تو  .بدان قدر این قيرآت را شود. مياوغول از این بهتر ن گوید مي
 .دورآت هم مرا نااميد کرد .را به همه جا خواهد رساند

تر  تر و محکم وسيع يگذرد، پدر و پسر خانه و طویله را قدر زمستان و بهار مي
 يها ها هم هر یک مثل نهنگ سينه پهن و دست و پا بلند با کپل اسب .کنند مي

 .شوند و درخشان مي درشت يها کشيده و چشم يها برجسته و گردن
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مان را با  اوغول حاال موقع آن شده برویم حساب گوید: مي يیک روز گوجاعل
 .قيرآت مال تو دورات مال من .تصفيه کنيم خان حسن

 ، سپر آویزان  بندد يم يشمشير مصر  . کند ميبرگ   و  ها را زین اسب  يکوراوغل
 يکوراوغل .رسند مي خان افتد به ده و قلعه حسن يدارد و راه م شمشير برمي کند. مي

 .زند را صدا مي خان دمِ در قلعه حسن يایستد و گوجاعل يپشت دیوار قلعه کشيک م
پهنِ  کلفتِ سينه گردن يیک اسب بلند باال يکور را رو يوجاعلگ يخان وقت حسن

 گوید مي يگوجاعل شود! ميواج و اجهبيند،  يدرخشان م تيزِ چشم پافراخِ گوش
سر  هستم که خودم را در خدمتت پير کردم و آخرِ يچيخان من همان ایلخ حسن
ها است که  از آن کرّه يهم یک این ي.دستم گذاشت دست کفِهایم را مزدِ چشم

اگر  ينامرد .حاال آمدم انتقامم را بگيرم .خان خوب نيست يجِغِله است و برا يگفت
خان مثل پلنگِ خشمگين از جا پریده  حسن ي!آید، نکن يهر چه از دستت برم

از سوک دیوار خود  يمرتبه کوراوغل که یک ...آورد يشمشيرش را از غالف در م
خان را به زمين  سرِ حسن يزد و با یک ضربه شمشير مصراندا ياو م يرو هرا ب
 ... !اندتغل مي

غبار و  و اما گرد .گذارند گردانند و رو به گردنه خودشان مي ها را برمي سرِ اسب
چند  .پيچد يبالفاصله در قلعه و در ده م خان حمله و کشته شدنِ حسن يصدا و سر

خان، سواره و مسلح  خدمتِ حسن هآماده ب يدسته از نوکرها گذشته یکدقيقه ن
 بابا یک گوید: ميسر اسب را برگردانده  يکوراوغل .افتند يتعقيب قاتلين راه م هب

سرِ  گوید مي يگوجاعل .ما برسند هن است که باآل ؛آید يتاخت دارد م هدسته قشون ب
 کند. ميهمين کار را  يغلوکورا .زار بگردان آب لجن شیک زمين لَ هب ها را اسب

 ...کنند هاشان تو گِل گير مي اسب يرسند ول سوارنوکرها مي

قزل و دسته سوم سوار بر  يها دوم سوار بر اسب دسته ،اول پشت سر دسته
 .افتند يسياه با نيزه و تير و کمان راه م يها اسب

بيند یک دسته سوار بر  ياز دسته اول خالص نشده، م يیک ساعت يکوراوغل
 يگوجاعل .بابا رسيدند که رسيدند گوید مي .رسند شان ميدنبال بهقزل  يها اسب

ها  تيغ يتازند ول طرف مي این هقزل هم ب يسوارها !بلند بزن به تيغستان تيغ گوید مي
افتند و مجبور به  يهایشان را خونين و مالين کرده، عقب م اسب يشکم و دست و پا

 ... شوند برگشت مي
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بيند  يم يشوند، کوراغل پيدا مي يقلچماق و مسلح بودند، وقت يدسته سوم که خيل
زودباش  گوید مي يگوجاعل دهد. ميبه پدر پير کور گزارش  شود. ميکار دارد تمام 

از  يقيرآت و دورات مثل قرق .صاف را بگير سنگِ يدار سرباال هصخر ي کمره راهِ
و  ...شوند لنگ مي خان قشون حسن يها اسب سياه يول .روند ها باال مي صخره

سر منزل و  هفاتح و خوشحال با قيرآت و دورآت ب يغلوو کورا يباالخره گوجاعل
شده است  «ئلْبِ يچِنل» منا بهتان پرچين و پرتگاه کوهس يشان که باال سرطویله

 !رسند مي

*     *     * 

 یرفتن کوراوغل به اسالمبول
 ...نيست ياز گوجاعل يو دیگر صحبت شود ميحکایت اول اینجا ختم 

شان  به خانه و النه يیواش یواش سروسامان شود. مي ایيجوان رعن يکوراوغل
رْ لَ يشوند )در کتاب آنها را دَل ها، کوچک ابدال آنها مي جوان جاهل يا عده دهد. مي
را  ایيه ها و چاقوکش نوچه پهلوان تاًقاعد .دیوانه يهم یعن يدل گوید. ميها  يدَل يیعن

 (.اند هگفت ميند، دیوانه شد ميجمع  يیا یاغ يکه دور و بر یک باباشمل

 يیعن خودگار گوید: مي)در کتاب  اختيار اسالمبول شنيده بود صاحب يکوراوغل
اسمش  ي دارد کهقشنگ يخداوندگار که همان ارباب و حاکم است( یک دختر خيل

یک  .خبردار شده بودند اها از این ماجر نوچه شود. مياست و عاشق آن  خانمنگار
را بدزدیم برایت  اسالمبول اجازه بده برویم دختر سلطان يگویند کوراوغل روز مي
 .شویم یا اسير و کشته باالخره یا موفق مي ؛بياوریم

برود،  يخواهد خواستگار مي يپهلوان وقت ؛نه گوید: ميزیر آواز زده  يکوراوغل
کمر بسته، گرز و ه را ب يزین کنند، شمشير مصر گوید ميقيرآت را  !باید تک برود

وارد  تارود  رود و مي مي ؛افتد يراه م هتنها بو  کند و تک ميسپر و تشکيالت آویزان 
روز راه، به پشت  بعد از چند شبانه .راند مي طرف اسالمبول هب شود. مي يخاک عثمان

مهمان  :گوید ميو زند  مي یک آسيابان ي خانه درِ هاسالمبول رسيده، شب ب دروازه
 !قدمت سر چشم گوید: ميپير  دهيد؟ آسيابان ميخواهيد؟ امشب مرا اینجا راه  نمي

 يا آسيابان، یک گوشه اتاق يآید تو يبندد و م ير موي آخپا يقيرآت را کوراوغل
شوید، و  سرو صورت مي يوقت .گذارد جلویش مي يزن آسيابان نان و قاطوق .افتد يم
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به ، يهست ایي، کجيآی يجا ممهمان بگو بببينم از ک گوید: مي، آسيابان شود ميسير 
 ؟يخواه ، چه مييرو کجا مي

  :گوید ميها تمام با آواز و شعر است(  )این قسمت يکوراوغل
  ؛ام يمن کوراوغل

  ؛هستم لبئ ياز چنل
 ... !را بگيرم اسالمبول دختر سلطان ام نگارخانم آمده

پا و  و سر يگویند تو یک جوانِ ب مي !ماند شان باز مي و زن آسيابان دهن آسيابان
 يشماها فقط کمک !گيرم خواهم و مي مي !باشد گوید مي !اسالمبول دختر خودگار

 .من بدهيد هاو را ب ينشان .من بکنيد هيد بتوان ميه ک
 دخترش را که به .قشون دارد اسالمبول آخر جوان، سلطان گوید: مي زن آسيابان

را  يتو نشان دهيم، این خانه خشت هاو را ب ياگر ما جا عالوه به دهد. مير کس نه
تو  هيم بتوان ميما فقط  !کنند اهد کرد و ما را از این دیار بيرون ميسرمان خراب خو

 ، روز جمعه به باغ گلستانکدور هبا چهل تا دختر باریک بلند ب يم نگارخانمیبگو
 ي!دان اش را تو خودت مي يباق .رود ( گردش ميباغ ي)گولل

و  کند ميصبح زود صبحانه خورده نخورده، قيرآت را زین و برگ  يکوراوغل
 .گيرد را از آنها نشانه مي افتد و سَمتِ باغ گلستان يطرف شهر راه م هب

 کجا است؟ گلستان پرسد بابا باغبان، باغ مي .بيند يرا م يرسد و باغبان مي يدر باغ به

 !؟ خيال کن همين جا استيکن هچ يخواه را مي باغ گلستان -
  ریک بلند بهامروز جمعه با چهل تا دختر با دختر خودگار شنيدم نگارخانم -
 .خواهم من او را مي .یندآ گردش اینجا مي يبراک دور

اش  انداخته، خنده يهاتد يبه قّد و هيکل این جوان کوهستان يباغبان نگاه
و جسارت و چهره او، با آن اسبِ خوش  يو چهارشانگ ياما از بلندقامت .گيرد مي

 .بکند يخواهد خدمت آید و دلش مي يدارِ سياه رنگ، خوشش م اندامِ یال و کوپال
اسبت را  .آید يم است و همين امروز دختر سلطان همين جا باغ گلستان گوید مي

 نفهميده و ندانسته، برو در باغ به انتظار نگار خانم يببند و خودت کس يا یک گوشه
 !ام سر به تنم نخواهند گذشت اما اگر بفهمند من تو را اینجا راه داده .شو يمخف

 نگارخانم کمينِ يدرخت يال در خودش و بندد يم دیوار پشت را قيرآت يکوراوغل
 رنگارنگ  يها لباس با !آمد خواست مي آنکه بيند يم نگذشته يا دقيقه چند .کشد مي را
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 !جوان و ظریف اندر ميان خيل دختر !و زر و زیور
 رد  ایياعتن ينازک کرده با ب يپشت چشم نگارخانم کند. ميسالم  و رود جلو مي

 شود. مي

 يگرفته شعر دست بهالفور سازش را  ي، فشود مي يعصبان يخيل يوراوغلک
 :خواند مي

 گيرد  سالم دادم سالمم را نمي
  !ببينم، سالمم گردنت را بزند

 عاشقم، پول و سکّه ندارم 
 !گيرم پول ندارم، اما تو را مي

*     *     * 

 خزینه ندارم، دهانش را باز کنم 
 پایت بریزم  هندارم، ب دولت

 بگيرمت و در بروم  :چاره اینست
 !بيندازمت لبئ يدر چنل

*     *     * 

  ؟يها هست تو برف کدام کوه
 ؟يها هست ميوه کدام باغ

  !يهست يیار کوراوغل !نگار
 ي!دانند مال من همه عالم مي

    * *     * 

دخترِ  يخواه ، مييکوه پشتِ تو التِ گوید: مي دهد! مينگار قهقه خنده را سر 
 !؟يرا بگير اسالمبول سلطان

چه  ي، با قشون عثمانيببر يو خواست يمایه مرا گرفت يپول و ب يگيرم هم که ب
 :با شعر و آواز جواب داد يراوغل؟ کويبر ؟ بعد کجا مييکن مي

 چشم شهال نگار، تو را يا

 ،برم مي لبئ يچنلبه من 
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 ،کشم کِ قيرآت ميبه تَر
 برم گيرم مثل باد مي مي

*     *     * 

 ها اعتنا دارم، نه به خان نه به خودگار

 دهم قشون امان نمي به

 خون قرمز رنگ را وسط ميدان جنگ هب

 !برم ، ميکنم ميتبدیل به سيل 
 رود بلند مثل باد مي يها قيرآت، از سرِ کوه

 بُرد ماهه راه را یک روزه مي یک

 ام او را مثل تيهو پرورانده

 !قيرآت باید این کار را بکند

*     *     * 

ت که آنقدر ا ببينم این اسب گوید: ميبر شده،  مسخره روده ي از خنده نگار خانم
 کجا است؟ يکن تعریفش را مي

 .بيا برویم نشانت بدهم -
با  يدار عال بيند یک اسب هيکل ينگار م .اسب يروند بيرون باغ پهلو با نگار مي

پرد و با یک  با یک جست به گرده قيرآت مي يکوراوغل ي.همه جور تجهيزات جنگ
این  گوید: ميو جلویش گذاشته  کند ميدست چنگ انداخته نگار را از زمين بلند 

 !برم تو را مي يجور
 !رساند بيرون مي به اسالمبول شهر از شکارش با را يغلوو کورا کند ميجا  از قيرآت

 ذلک مع .قيرآت چند فرسخ دور شده است .برسانند ا چهل دختر خبر به خودگارت
 .رسانند آنها مي يفتد و خودشان را به نزدیکا امر خودگار، قشون  راه مي هب

 .و او را با خاک و خون یکسان کنند يبيند االن است که کوراوغل ينگار م
اما حاال که اینطور شده است،  .بهتر بود يمرا بلند نکرده بود جوان، اگر گوید مي

 !در برویم کن تندباش تندتر .تکه خواهد کرد قشون پدرم ما را تکه
ها خواهند  جاهل !برم ل  نميبئْ يتو را به چنل يمن اینجور !به گوید: مي يکوراوغل
 کنم،  من باید جنگ .آمد و  ررفتداد و دَ را فرار رفت دختر خودگار يوغلگفت کورا
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 ...وقت تو را ببرم آن ...صاحب منصب بکشم .کشتار کنم، خون بریزم

داشت و با  دست نگار را نگاه مي تنه با یک را بيرون کشيده یک يشمشير مصر
 کرد! ميکشتار و نداخت، ا زمين مي هب برید، سر دست دیگر دست مي

 کرد! ميترسيد و گریه  نگار هم مي

ما تنها رفت و  ي سرکرده :گفته بودندپيش خود يکوراوغل يها طرف نوچه از آن
همين  در .بيفتيم راه پس .بشویم سرپرست يب ما و بکشد را او يعثمان قشون است ممکن

 يریخت، صدا ریخت و نگار اشک مي خون مي يکارزار که کوراوغل يمِ گرمادماد
 !ها آمدند نترس که بچه :داده گفت ينگار دلدار به !گوشش رسيد هب رل  نعره دلي

ها دادند و  گير کرده کشته يکوراوغل يها و نوچه يميان کوراوغل يقشون عثمان
عقب به  هب لر يجلو، دل هب با نگارخانم يکوراوغل .فرار کردندشکست خوردند و 

 .ل رسيدندبئْ يچنل
است که هم ترسناک  يزار پيچ شکارگاه الله در پيچ دید یک کوه بلندِ نگار خانم

 :ساز و آواز سر داده گفت ياینجا است؟ کوراوغل لبئ يگفت چنل .است و هم باصفا
 کوه پر صخره و پرتگاه بلند،

 ! جا همين است همين  لبئ ينگار چنل
 ،کنم ميباز  ها جنگ که با پهلوان ایيج

 کنم! ميکشم، لُختشان  را )تاجرها را( به اینجا مي ها بَزیرگان

 ،کنم مي يها را خال قافله
 ،آورم يپاشاها را چشم در م

 !همين جا است، همين جا لبئ يچنل ،نگار
 ،برد شان نمي پاشاها خواب

 ،ند تسخير کنندتوان ميجوانمردها ن
 ،برد ها خوابشان نمي قصرنشين

 ،پا بگذارد تواند ميکس ن هيچ
 ،يشکارگاه کوراوغلبه 

 ... !همين جا ،همين جا است  لبئ يچنل ،نگار

*     *     * 
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 .شود ميحکایت دوم ختم 
 يها خوان آوازه ،«عاشق» .است شدن «عاشق» یک مالک و قافله یک زدنِ سوم پرده
ها  ها و مدّاح یا مثل درویش ،ها بودند گویند که در دستگاه اعيان را ميشاعر 

 .کنند مي يگرد دوره

*     *     * 

به منظور  به ترکمنستان «نجنو عاشق»ایم، سفر  پرده چهارم که ما هنوز تمام نکرده
صفت  پهلوان پسرِ )یک «اوغالن ایيت يکيم رستم ل،زگو يکيم یوسف» یک دزدیدن

 .است يو کوراوغل نگار خانم ياوالد يمثل رستم و خوش چهره مثل یوسف( برا
 !دار شده بودند غصه ياوالد ياز ب يچون خيل

*     *     * 

از  يب يماندن ب خواندن ما، مثل خانه يترک يبرا يالبته انتخاب کتاب کوراوغل
اما  .گيرمان نيامد و حيدربابا يغير از کوراوغل يکتاب چون در زندان .است يچادر يب

روحيه و خصال و شغل  دهد ميبود که نشان  يخواندن ياز این جهت کوراوغل
شان افتخار  براي يو غارت و خونریز يو راهزن يکش ه بوده و چگونه آدما چه ترک

 ي، نظير این چپاولگريرا ورق بزن ایران يها قصه و تمام ادبيات .است هشد ميحساب 
 شود! ميدر آن دیده ن يکش و آدم

*     *     * 

بارد و همه  مي يا سره طرف، باران یک از سرِ شب به این .است 11ساعت نزدیک 
اما خدا به بندگانش  !رحمت است و برکت .اند و راهرو و ایوان حبس شده اتاقدر 

روم دندان مسواک  دیگر مي !ها را خراب کند نياید که باز خانه يرحم کند و سيل
  .کنم و بخوابم

    .خداحافظ شما
 قربان بلورجان

 38/3/8143شنبه 

 آزاد شدند و هفت دانشجوهشت نفر تازه آوردند 
  هقلع ، از قزل که یک هفته قبل بازداشت شده بودند را پس پریشب هشت نفر تازه
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اخير و پخش  يها شان فعاليت بودند و اتهام يا جبهه همه از جوانان .به اینجا آوردند
رفت گشاد و راحت شود، مجدداً  ما که مي يجا .تند و تيز بوده است يها ميهاعال

از آنها که قهرمان  يمخصوصاً یک .پيدا شد در زندان يتنوع و تازگ يول .تنگ شد
ها و عصرها  ، صبحتاجيک يیعن ؛است يوزن و ورزشکار خوش هيکلِ بلندقامت سبک

 .ما داد از خارج به ياطالعات صباغيان ساه انداخته است، و مهندر يجمع ورزش دسته
رود  آزاد شدند و اميد مي نفر از دانشجویان 1در عوضِ این هشت نفر تازه، امروز 

 ينزدیکِ همگ يمکررِ آزاد يها وعده يحت .ادامه داشته باشد يباز هم آزاد
باید نسبت به این قبيل خبرها تا تحقق کامل پيدا نکرده و آدم  در زندان يول .درس مي

 .اش نرسيده است، گوشِ کر داشت به خانه

 31/3/8143دوشنبه 

 وای به حال ما اگر دنیای فریبنده کمال مطلوب و آرزویمان باشد
ها و خود  قات بچههوا گرفته و سرد و محزون بود، او :بود يا امروز روز گرفته

مان ه نفر آزادشدگان شنبه، امروز هم به 1 دنبال بهچون اميدوار بودند  .ماها گرفته بود
ها  ایينشد هيچ، دو نفر از شور يکه خبر ياز آزاد يول .اندازه خبرکنند و آزاد شوند

مان  ا، جا و مکانه جوان ي و روحيه غير از هوا !بردند ارتش يدادرس يبازپرسه را ب
ناچار شدیم ت پاشيدن آمدند و ما .د.د يچون برا .افتادیم يهم گرفته بود و در تنگ

کار  ههم بریزیم و نتوانيم دست ب يها را جمع کرده در ایوان رو ها و فرش رختخواب
چون در حمام  .ت بودندها از دیر شدنِ حمام نيز ناراح يبعض .بزنيم يو درس و چيز

دسته ما را  روز شنبه وعده دادند دسته .اند شده ياز ده روز قبل مشغول تعميرات کل
آنجا  يها ببرند و از دوش يشهربان ها به زندان موقت همراه پاسبان يبا اتوبوس شهربان
ها،  ف و وعدهیوظا ياین اقدام و وعده هم مثل خيل يول .رگردیماستفاده کنيم و ب

تک به بيمارستان  ، رئيس بند، قرار شد تکيباالخره با همّت سروان جنان .نکول شد
ین به ا .نوبت حمام بگيریم هدارد، برویم و ب يکه یک حمام آپارتمان زندان يروان

من روز چهارشنبهِ گذشته از دوش حياط )یادگار  .ترتيب هفت نفر امروز حمام رفتند
 .باد و سرما استفاده کرده دو دست ليف و صابون زده بودم رغم علي ،(يحسيب

ها نه  امروز هم دیدم اگر از فرصت استفاده نکنم ممکن است به این زودي ذلک مع
 .گرم شود که بتوان از دوش حياط استفاده کرد حمام درست شود و نه هوا

*     *     * 
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م ا افسر نگهبان انتظار نوبت اتاقکه رفته بودم، و در  يدر ساختمان بيمارستان روان
 يچيز يا از استوار نگهبان یک مجله يرفع بيکار يکشيدم، برا دوش مي يرا برا

 .خواستم بخوانم
 .و داد ي ميزش درآوردرا از کشو [1314] ماره فروردینکشور ش يمجله شهربان

، یک داستان )البته ترجمه يهميشگ ي مآبانه و تملق يتشریفات يدیدم غير از خبرها
 -نوشت مي 1که پيکوک ایيه یاد داستان هب .بود «الخمر مئدا»عنوانش  .شده( هم دارد

 يها اتفاقاً مثل داستان .مشغول خواندن آن شدم -یسد یا نهنو دانم باز هم مي نمي
داستان مثل این  ي نویسنده يیعن .وصفِ نفس است صورت بهپيکوک بود که هميشه 

بود که پدر فقير  يدختر ي قصه گوید. مياست که شرح حال و حکایت خودش را 
اول  يها رل در مدرسه کند. ميداشت و عشق به هنرپيشه شدن پيدا  يمحقر ي و خانه
گيرد که استاد  قرار مي يیک مرد ي و تصادفاً مورد توجه دو جانبه کند مي يرا باز

 ياما این مردِ ظاهراً خيل .برد دانشگاه و صاحب تئاتر است و او را به تئاتر خود مي
شدید به  يو آقا مبتال کند ميگيرا و جالب، قبالً یک زن دارد که از دختر پنهان 

خالصه آنکه دختره مثل هزاران دختر دیگر که مغرور به  ...است يمشروب و ویسک
طرف، و مفتونِ هيکل و زبان یک مرد و  مردم از یک يها خود و تعریف ایيزیب

و  يو پشيمان يشوند، کارش به بدبخت کننده از طرف دیگر مي گرم يها عشق
 شود. ميو... و اشک   ،از آن شهر يآوارگ

برد،  بلد است و خوابش نمي یيالال :گویند بنا به مَثلِ مشهور که مي مکرد ميفکر 
لولند و زبان حال اوضاع را بيان  بزرگِ قرن که در اجتماع مي این اُدبا و نویسندگان

ها و  بازي وقت نه یک بار و ده بار، بلکه هزاران بار آثار و نتایج عشق کنند و آن مي
و آن وقت نه یک بار و ده بار، بلکه هزاران بار آثار و کنند،  بيان مي ها را بازي هوس

ها و  کاري همان کثافته باز بکنند و  ها را بيان مي بازي ها و هوس بازي نتایج عشق
انگيز  عشق يها باز دست از صحبت شراب و آواز و معاشرت !گردند فسادها برمي

و  يباز يکه به تقليد فرنگ يو آن کسان يخدا لعنت کند پهلو !دارند برنمي
طور  درند و این ما را دریدند و مي ملت يعصمت و عفاف مسلمان ي پرده ،يتجددمآب

 ياز راه آواز و عکس، یا به اسم هنر و غيره، شب و روز و در هر محفل و مورد
 يها و پسرهادختر ي را در رگ و ریشه يهدف يشهوت و فساد و رخوت و ب يزهرها

                                                
 ، نام مستعار دختر بزرگ مؤلف فقيد است )ب.ف.ب( .. پيکوک1
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شماها و تمام زن و مرد  ،خدا !شدید است يخيل خطر شيطان !کنند ما وارد مي
 !خانواده و ملت ما را به لطف خودش حفظ کند

دنيا، کمال مطلوب و  ي دو روزه يخيال يفریبنده و زندگ يحال ما اگر دنيا هب يوا
 !آفریدگار صاحب عزّت را فراموش کنيم و آخرت يابد يآرزومان باشد و زندگ

 35/3/8143چهارشنبه 

 موقت را آزادکردند نفر از زندان1ه و قلع نفر از قزل3نفر از اینجا، 2امروز 
نفر هم از  1را گفتند لباس بپوشند و اثاث جمع کنند ) امروز دو نفر از دانشجویان

زدن و  و کف يمثل معمول شاد (.آزاد کردند نفر از زندان موقت 6و  هقلع قزل
با  يخداحافظ ي سرشان ریختند، ماچ و بوسه هشان شد، گل ب ها بدرقه بچه يآوازها

تا  .آمد عمل به مبارزه و ميثاقِ يپيروز يکوتاه آرزو يها دم در، نطق .همه انجام شد
 .اند آزاد شده نفر از زندان قصر 44 بعد از اعتصاب غذا حال به

 :غيرمنتظره رسيد طور به يهم خبر خوش توليت يآقا يعالوه بر اینها، پریروز برا
روز و فردا  آمده بود و مژده داد در ظرف آن مالقاتش به زندان يبرا وزیر کشور

 .شاید فردا آزاد شود ؛نشده است يدیروز و امروز هنوز خبر يول .آزاد خواهد شد
او را  ي غصه يآید و ما خيل ينظر م هدر هر حال وضع او ظاهراً از وضع ماها بدتر ب

 ،دوار است فردا برودو او امي .که درست شده باشد مثل این است هللداشتيم که الحمد
 !شربت را امروز پخش کرد يها ها و گزها و شيشه چون پسته

*     *      * 

 3اآلن که نزدیک ساعت  !امسال بهار، عجيب شده است يوضع هوا و بارندگ
 !آید نم مي که پيش از غروب شروع شده بود نم يشب است، باران

پایم رفته ه ب يخریده و فرستاده است و قالب من گيوه يبرا که مامان يوقت از آن
س شنا مهندس حق .آید ياست، مرتب یک روز درميان یا دو روز درميان باران م

که اینها را  ياز وقت .ها را از پایت درآور بابا این گيوه گوید: مي يشوخ هاً بدایم
 !بارد ، هم باران مييا پوشيده

دانم  نمي .طور هوا خنک و پرباران باشد در اردیبهشت اینمن یاد ندارم هيچ سال 
گرفته پکرتان  ياما حتماً نم و هوا .که البد دیگر نيست يکنيد؟ بخار شماها چه مي

 ها  ناودان ،نکرده يا ها عيب و چکه که سقف اهللشاء ان .بندد يو دست و پا را م کند مي
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 .باشد  خوب

*     *      * 

 آذرشرح مارگزیدگی دکتر 
خودش را  يشرح یک مارزدگ که رفته بودم، دکتر آذر توليت اتاقامروز تو 

 : طور سخت است دانستم این نمي حال تا بهو من  داد مي
که  آذر باغ دکتر يدفعه باال بود )با شماها یک آباد که در باغ شاه يشب گفت مي

 ياو را برا يآباد است، رفته بودیم( از منزل باجناقش، دکتر معاون نزدیک پل شاه
 يباغ معاون .افتند يش راه ما با خانم .خواهند شان مي عيادت و معالجه دختر کوچک

بيند  يخواهد بپرد، م مي ياز نهر .ند به آنجا برسندتوان مين يها است ول همان نزدیکي
 کند ميتعجب  يخيل .به قوزک پایش فرو رفت و سخت کشيده شد يمثل اینکه تيغ

 يمار .زند رد شوند، کبریت مي نهر از خوب بتوانند يتاریک در که آن يش براا و خانم
خانه  هو ب کند مياحساس درد  .دمش گذاشته بوده است يالبد پا رو !بينند يرا م

قدم بيشتر فاصله نبود و گفتم تيغ ژیلت بياورند که  45تا باغ  گفت مي .گردند برمي
اثر زهر و  .شود يمحل دندان مار  را باز کرده پرمنگنات دوپتاسيم بزنم تا زهر خنث

عمارت نتوانستم درست باال بروم و  يها که اوالً از پله قدر شدت یافته بود درد آن
به زحمت توانستم نسخه  !هم رفته بودگرفتن تيغ و شيشه دوا  دست به ایيبعد توان

بردند و  بيهوش افتادم با اتومبيل مرا به تجریش .بنویسم که بفرستند بگيرند ایيدو
سِرُم که  .را خبر کردند يآنجا خوشبختانه دواخانه سِرُم ضدّ مار داشت و دکتر اهر

مثل این بود که تمام پایم را دارند با  قبالً که صورتيدر  .حال آمدم هب يزدند، قدر
 .کوبند چکش و تخماق مي

در ضمن راه مچ پایم را با بند  .برگشتيم خانه تهران هباز درد زیاد بود و ب ذلک مع
 .از دوستانش را خبر کردند ایيدر تهران دکتره .باال نرود يمحکم بستند که زهر خيل

تهران پيدا کنند و چون  يها در دواخانه يد مارزدگهر چه گشتند نتوانستند سرم ض
ناپذیر بود و مرگ را  و تحمل کرد ميلحظه شدت  نبود، درد لحظه يکاف يسرم قبل

بند مچ پا را باز کرده بودم که خون جریان پيدا کند و گانگون  .دیدم چشم مي هب
دکتر گفتم ه که ب طوري .بهباال فرستاده بوده نشود، اما همين عمل بالفاصله زهر را ب

زدند و  يآمپول .آمپول مُسکِن بزن که درد نکشم .داشتن مرا نکن فکر زنده نگاه
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اما پا تا  .پيدا کرده بودم صبح که پاشدم از مرگ نجات .بخوابم يتوانستم چند ساعت
و تا  کرد مينه به شدت دیشب، درد  ي، منتهطور همينباال ورم کرده کبود شده و 

 .برگردم يحال عاد ههفته بعد توانستم ب یک

*     *      * 

مان که خودمان اضافه کردیم و پرنور است، یک مرتبه  دیواري يها چراغ برق
چيز  شود ميسوزد و درست ن مي يسقف يشمع 45 يها حاال چراغ .خاموش شد

در کيسه مسواک و  .دارم بروم دندان بشویم و برگردم بخوابم مسواک برمي. نوشت
. اما خميردندان ام ن را نگاه داشتهجا صابون یادگار سياه کوچکِ يِخميردندان قوط

ها است تمام شده، یک لوله هم که اینجا خریدم نزدیک به  مدت بلورجان کوچکِ
 .آخر است

و حال و اوضاع شماها را  يآورد، خبر سالمت يکه ناهار م يم عبدالعلفردا اميدوار
تان  از حال .خواهم خواهم یا نمي مي يچيز ،امروز تلفن کرده پرسيده بودید .بگيرم

و  ينگران هلل.و الحمد اهللشاء ان .اند خوب يهمگ، سؤال کردم، جواب آوردند
و  ياخالق يو سالمت يبدن يهر شبم سالمت يعمده من همين است و دعا يناراحت
 باشد. ميهمه شماها  يعقيدت

 «! ُهَم اْجَعْل عواِقَب ُاُّموِرنا َخريًالَلَا»

 

 31/3/8143 شنبه يك

 بردند هقلع را به قزل و دکتر سنجابی دکتر صدیقی
 را آوردند و کنی لقانیو آقایان طا

و دکتر  يدکتر سنجاب ؛مان پيش آمد در وضع و ترکيب يگذشته تغيير شنبه پنج
نفر دیگر  و یک يطالقان يآقا ،در عوض شب .منتقل کردند هقلع را به قزل يصدیق

قبالً به آنها  که صورتيدر  .ه به اینجا آوردندقلع قزل يها از زندانيرا  يکن يآقا منا به
 !شوید آزاد مي ،هایتان را جمع کنيد گفته بودند اسباب

در آنجا  اتفاق صالح هاین است که ب يآمد برا ينظر م هب يو صدیق يبردنِ سنجاب
 .با آنها شود از طرف دولت يبشود مذاکرات
 .مجلس ما شد يو گرم يباعث خوشحال يطالقان يآمدن آقا
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 شنبه پنج، روز بعد از آمدنِ وزیر کشور .اند را هم هنوز آزاد نکرده توليت يآقا
 .نشد ياما خبر ؛آمد يآزاد ي دیدن ایشان و تجدید وعده ه( بي)بهبود رئيس دربار

خواهند آزاد که شد، نه تنها بد نگوید، بلکه  اش این است که از ایشان مي خالصه
و چون ایشان زیر بار نرفته است،  .و مردم بشود وحانيوندر کوبيدن ر عامل شاه

 .اند نگاهش داشته
 جمعيت  بر هقلع قزل از تازه نفر پنج .شد شلوغ و آمد ایيسروصد باز شام بعداز ،شب

 .مان تنگ شد ما افزودند و جاي

 18/3/8143شنبه  سه

 ها را مالقات کردم آزاد شدند و خیلی جودانش 2امروز 
 .بود يامروز برایم روز خوش
از شب  .نفر دیگر از دانشجویان 3ثانياً از جهت آزاد شدن  .اوالً از جهت مالقات

همه حدس  يول .رویمب يبازپرس هب فروشان يبا چينباید قبل خبر کرده بودند که فردا 
فروشان را هم  يچين .مالقات است ينيست، بلکه برا يبازپرس يزدند احضار برا مي
البته یقين نبود و  .خواهند مي يدادن به پرونده و مقدمات آزاد سروصورت يبرا

در هر حال  .درکار باشد يداشتم که نکند باز دوز و کلک و دردسر يمختصر نگران
 ي زیاد دارد، مجله يشدن و وقت بيکار معطل يبازپرس يروزها ستمدان چون مي

 يدوماه قبل برا  يا است و یکه آمریکایي ي نشریه يفارس ي را که یک مجله هپژوهند
 .ه بودند، همراه بردم تا در ساعات انتظار بخوانمآورد کتکني يپل يدانشجو يشاکر

را همراه خود به  فروشان يچين ،، سرهنگ مقدميبازپرس اتاقمحض ورود به  هب
بعد از تعارفات  ينگ بهزاد( برد و سرهمعاون دادستان ي)سرهنگ عبيديدیگر اتاق

اخویتان  يآمده بودند اینجا و برا يمهندس مهدو يو سالم عليک، گفت آقا
ما شما را زحمت دادیم اینجا تشریف بياورید و عرض  ؛درخواست مالقات داشتند

یم آورده و خورده بودم برا ينگذشته بود و تازه چا يیک ربع ساعت .نداریم يدیگر
 اتاقوارد  و گلپروران و محمدآقا يفاطم سادات يو آقا که آقاداداش و مامان

 عمل بهو اطالعات  يپرس و تبادل احوال يبش و خوشحال و کدام خوش  با هر !شدند
داد و  يمجدداً دستور چا يسرهنگ بهزاد .ماند يمامان چند يرفتند ول آمده، آنها

 .هم آمدند خانم يیم که بدرکرد ميصحبت  زاده با خانم يربع ساعت یک
 ینکه مقابل چشمم بود، اش مثل ا ، که تا عصر قيافهزاده عالوه بر شعفِ دیدار خانم
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مخصوصاً اینکه  .کام و شکرگزارم کرد که شيرین داد ميها  از بچه يخوش يخبرها
 يخاص ي ها عالقه بچه ي و کارهایش شده و همه ه دختر مرتب و مراقب نمازسيا گل
اند  همه سالمت اهللحمد هاست و بپيدا کرده وجود او شمع مجلس خانه ما  لبک يبه ن

 يخيل .گيرد نویسد و پول مي هم داستان مي پيکوک .و امتحانات شروع شده است
 .شان دیدم خواست مي دلم مي

ها از حقوق ماهيانه  بچه يها و خوددار يجوئ مخارج و صرفه ياز گران مامان
هيچ  ياما از این یک ...من يخانه صحبت کرد و از انتظار آزادشدنِ  از با صفا ؛گفت

ماه دیگر خارج شوم،  نه معلوم است که مثالً تا یک .در دست نيست يميزان و حساب
 .قرار نيست يا احتمال ممکن، محاکمه به يول !سال دیگر، یا بيشتر یکسال یا دو تا نه و

هستند و تقریباً به  يباق ،کردن دانشجویان ادراجع به آز يفعالً در تصميم قبل
 طور هماندر هر حال  .ها و کارمندان برسد نوبت باید به کاسب .اند آخرهایش رسيده

ها  ها و خودداري ياست و ناراحت يصبر و پایدار يهمگ ي گفتم، وظيفه که به مامان
است و  يو دین يمل ي و مشارکت در این وظيفه با من يکشيد، همکار که شماها مي
را  يسرگذشت هاي یادداشتميل دارم  يخيل .دارد يو اجر اُخرو ایيحتماً اثر دني

 .بنویسيد و برایم بفرستيد
دکتر برده اند، پيش  گوش مبتال شده يرا که به سنگين ، خاله خانمخانم يبدر

درست کرده  يیک جعبه هم مسقط .شد يیبودید که باعث امتنان بيشتر و دعاگو
آوردم، با  اش را به زندان مراقب دادم و بقيه يها را به پاسبان از آن يمقدار .بودند

 .خوردیم اتاقهم  يرفقا
و افسر  فروشان ي( به انتظار چينخانم يو بدر )بعد از رفتن مامان يبازپرس اتاقدر 

ایشان هم از  .باعث تعجب شد .اند را آورده يطالقان يمأمور نشسته بودم که دیدم آقا
القات م يکرده خانم و پسرش را برا  استفاده يبازپرس فرصت و مساعدت افسران

 .خواست
بودیم و صحبت  پليس ي در استيشنِ بدون شيشه و اطراف بسته يدر مراجعت وقت

)سرلشگر کردیم، معلوم شد قرار است ایشان را فردا پيش رئيس سازمان امنيت
 !مذاکرات ببرند ي( براپاکروان

*     *      * 
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 های اسرارآمیز در طبیعت ساعت
ما رسيده است، مقاالت  هاش ب ا که یک شمارهه آمریکایيي  پژوهنده ي مجله

را خوانده  «کشف اسرار وراثت» ي چند هفته قبل مقاله يها در بازپرسي .دارد يمتنوع
 دست بهرا  از آن يمقاله دیگر ي این مرتبه .اند هم خوانده يو سحاب ييببودم که حس

عنوان آن بود)چون مجله در دستم نيست، شاید  «دقيق جاندار يها ساعت»گرفتم که 
اسرارآميز در  يها ساعت؛ عبارت عنوان مقاله طور دیگر بود که درست یادم نيست

 .(Saturday Evening Port) طبيعت
 .(براون .)فرانک ا آمریکایي، دانشمند محقق ينویسنده اصل

 يصُنع و ،از طبيعت يرِنویسم که سِ شما مي يحاال خالصه و توضيح مطلب را برا
 .(تکه بخوانيد تان سر رفت و خسته شدید، تکه از خدا را بشناسيد )اگر حوصله

ها با طلوع و غروب آفتاب و با سرد و  نباتات مثل ما آدم يدانيد حيوانات و حت مي
روند  خواب مي ه، بشود مي که تاریک  شب. مثالً سرکنند مي يزندگ فصول شدنِ گرم

زمستان  يبا سرما .روند شوند و دنبال طعمه مي يدار ميو سرِ آفتاب یا از طلوع فجر ب
روند(  خواب چند ماهه مي هاز آنها اصالً ب ي)بعضشود ميشان کاسته  از جنب و جوش

خالصه آنکه  .پردازند و توليد مثل مي يگير و با طراوت و برکت بهار به جفت
 .آید يجور م دور خورشيد هزمين ب يو انتقال يدارند که با گردش وضع يا برنامه

ها نفهميده باشند و یا توجيه آن  نبود که قدیمي يمهم و تازه تا اینجا مطلبِ
که ما هم با روشن شدن و تاریک شدن هوا خواب از سرمان طور همان .مشکل باشد

فصول تأثير در نشاط و حاالت و  يو سرد يآید و گرم يمان م رود یا به چشم مي
و گرما  ایيها هم باید در اثر تغييرات روشن و گياه قاعدتاً حيوانات .حرکاتمان دارد
 ایيروشن يکه عالوه بر تأثير هوا )یعن شود مياما در خودِ انسان حس  .تحریک شوند

مثالً در  .تأثير نيست يعادت هم ب ي و سایر کيفيات آن(و سرد يو گرم يو تاریک
داشته  يیا کار باشد، يخوابيد، اگر یک روز آدم مهمان تابستان که بعدازظهر مي

 طور بهها  برد و اگر صبح ش ميا ساعتِ خوابِ هر روز، چرت يباشد، در همان حوال
شمار یا  پا شود، هر روز بدون آنکه ساعت نماز يساعت به آفتاب مانده برا منظم نيم

 طور همين شود. ميبيدارش کند، غالباً درست در همان ساعت از خواب بيدار  يکس
محسوس  يخيل رمضان اول ماه يکه در روزها -رسنه شدنِ نزدیک ظهراست گ

 .دیگر يها و نمونه -است
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در داخل بدن آدم کار گذاشته باشند و آن ساعت  يمثل این است که یک  ساعت
 .دیگر بنماید ي، چُرت یا اشتها و چيزهايایجاد بيدار در موقع معين

ایم و  نيست و چون به آن عادت کرده يمطلب تازه و عجيب يخيل تا اینجا باز
 :اما .دهيم نمي يالعاده هم ندارد، اهميت دقت فوق عالوه به

 يها ها و مرغ ساحل دریا و صدف يها )از قبيل خرچنگ هستند يحيوانات
 .به جزر و مّدِ دریا دارد يشان بستگ و خوراک و امنيت يخوار( که زندگ ماهي

  يو کنار دریا [ ] بندر انزلي يدر بندر پهلو . انيد جزر و مد دریا چيستد البد مي
 ،ام یا خير، که آب دریا عالوه بر آنکه در اثر موج تان داده دانم نشان شمال نمي

ت موج و باد از دو و این جلو و عقب رفتن برحسب شد -رود اً جلو و عقب ميدایم
آید ثابت  يهم که آب تا آنجا جلو م يآن خط -سه وجب تا ده بيست متر است

روز  در شبانه که طوري به .رود آید یا پس مي يرفته پيش م تدریج یا رفته هنيست و ب
گویند دریا در حال مدّ  آید و مي يپيش م يدر خشک يیک مرتبه آب خيل

گویند در حال  رود و مي پس مي يرتبه خيلکشيده شده است( و یک م ياست)یعن
 .جزر و جمع شدن است

آب آن  ياست، جزر و مدّ زیاد ندارد، و خيل يا چون دریاچه بسته خزر يدریا
از هفت هشت متر  يها جزر و مدّشان گاه اما اقيانوس .رود در ساحل باال و پایين نمي

قدر  هبودم، با آنکه آنجا ب در شهر نانت در فرانسه من يوقت شود. ميبيشتر باال و پایين 
بود که رودخانه  يفاصله دارد، اثر جزر و مدّ طور تا اقيانوس اطلس ،به کرج تهران
اوقات آب  يو گاه شد ميبه لب اوقات مثل آنکه سيل آمده باشد، لب  يگاه لوآر

 کرد. مياز کف آن عبور 

که  يآن طرف آب اقيانوس به يیعن ؛باشد ميماه  ي جاذبه ي جزر و مدّ دریا نتيجه
که  -در شب و روز چهاردهِ ماه .آید يو باال م شود ميتر است، کشيده  ماه نزدیک

آخر ماه  يوزهاجزر و مدّ، حداکثر شدت خود را دارد و در ر -قرص ماه تمام است
 .تقریباً صفر است

 يگيرد و گاه زیر آب قرار مي يها گاه از ساحل اقيانوس يقسمت ترتيب این به
 يها و انواع مختلف سوسک ند پياده بروندتوان ميگيرها  فقط خيس است و ماهي

 شان رد شده است، ها و سایر جانورها را که آب از روي ها و صدف و کرم يدریای
خوار  صدف يها خرچنگ و خوار ماهي يها مرغ شود مي که جزر موقع .و بگيرند ببينند
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ها  ها و کرم و بالعکس صدف شود ميفعاليت و صيدشان شروع  ي خوار برنامه و کرم
شان را ببندند و فقط در موقع مدّ دریا که از شر  بروند یا در صدف ي باید به النه

 .ش بياینداند به جنب و جو ها مصون شکارچي
 ياه اند مرغ را جلب کرده، این است که دیده يطبيع يکه توجه علما يا نکته

ها با ساحل اقيانوس فاصله دارد، و اصالً  شان فرسخ خوار با آنکه النه و محل ماهي
روند )اعم از آنکه  خواب مي هبينند، درست در موقع مدّ دریا ب يجزر و مدّ دریا را نم

و از آن  .رانند طرف ساحل مي هپرواز درآمده ب قع جزر بهروز باشد یا شب( و مو
که صد فرسخ  يگرفته و در آزمایشگاه يخوار ساحل دریا را وقت کرم يها خرچنگ

اند در همان  اند، دیده نگاه داشته يبا ساحل اقيانوس فاصله دارد آورده و در حال ثابت
 يتغيير رنگ داده براآنها  يها رود و همنوع که در وطن آنها آب عقب مي يموقع

 يافتند، اینها هم از خواب و از حالت رکود زیرآب يشکار طعمه به جنب و جوش م
و این تغيير  ... !روند طرف مي طرف و آن دهند و این بيرون آمده تغيير رنگ مي

روز ساعت شروع جزر برحسب طلوع و غروب ماه  هتدریج که روزب هشان ب حالت
ماه بر آنها  ایيروشن دریا را استشمام بکنند و نه يهوا ، بدون آنکه نهشود ميعوض 

عيناً  !آنها اثر داشته باشد يروه که در ساحل برقرار است، ب يبتابد، و نه سایر شرایط
ارده باشند که ز( در بدن آنها کار گي)یا بهتر از ساعت، یک تقویم يمثل آنکه ساعت

 .شان بدهد مطابق گردش خورشيد و ماه فرمان
دارد و  شان شکاف برمي صدف شود ميدریا مد  يکه وقت ایيه د صدفدر مور

دور از ساحل و  يخيل ياند آنها هم وقت اند و دیده ، همين تجربه را کردهشود ميباز 
شوند، درست  مي ياز حرارت و نور و رطوبت در آزمایشگاه نگاهدار يدر وضع ثابت

بندند و  يموقع جزر صدف مکنند و در  شان، صدف باز مي در موقع شروع مدِ وطن
 .دارند يآهنگ هم

شناسان بود و چون از حلّ آن  حيوان يبرا ایيها مسئله و معم این مشاهدات سال
 .نظر کردند اصالً صرف يعاجز ماندند، چهل پنجاه سال

 ي يم حرکات و حاالت حيوانات در نتيجهیاشکال مسئله در این بود که اگر بگو
، چطور است که شود ميحاصل  يو خشک يگرما یا خيسیا  يتغيير و تأثير روشنای

 يو اگر بگویيم رو شود ميدور از محل و در شرایط ثابت آزمایشگاه باز تکرار 
یا صدف را در آزمایشگاه دور از ساحل  يخرچنگ ساحل يعادت است، باید وقت
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ه داد ميش تغيير حال ا که روز مسافرت يا برند، هر روز در همان ساعت و دقيقه مي
ها، و با  نوع هم يآهنگ بينند به هم يم که صورتياست، این عمل را تکرار کند، در 

 .ندازندا هم عادت خود را جلو مي جلو رفتن ساعت جزر و مد، آن
اند زنبورعسل نيز مثل  اند و دیده در مورد زنبورعسل کرده يدیگر ي یک تجربه
تنظيم  يا رطبق برنامهکه ب يهای که کوک شده باشند، یا موشک يساعت و ماشين

 ينگاهدار آمریکا يکه در ساحل شرق را کندو یک يزنبورها .دکن شوند، کار مي مي
ي که در چند فرسخ يند، عادت داده بودند هر روز یکِ بعدازظهر به یک محلشد مي

و  وندگذاشتند، بر و طرفِ مغرب است، و در آنجا خوراک شيرشکر برایشان ميکند
 يهواپيما به ساحل غرب ي وسيله هشان ب این زنبورها را با کندوي .بخورند و برگردند

که ساعت  يدر حال .برند مي -فاصله دارد يفرسخ با ساحل شرق 311که اقالً  -آمریکا
در  يوقت يیعن .اختالف دارد ساعت 1مثالً  آمریکا يآنجا با ساعت ساحل شرق

اند  مشاهده کرده .ساعت به ظهر مانده است 3بعدازظهر است آنجا  1 يساحل شرق
طرف  آن يول .کنند پرواز مي يیک طرفه صبح ب 3که زنبورها هر روز ساعت 

روند  به همان فاصله مي ياست ول يطرف شمال غربه درست در مغرب نيست، بلکه ب
 يمعلوم شد کار زنبورها برحسب ساعت و از رو ترتيب این به .گردند و برمي

در  شود. ميخورشيد انجام  يدقيق از رو يگير است و پروازشان با زاویه يشناس وقت
در آنها وجود دارد که تبعيت  يدقيق يشناس و وقت يسنج دستگاه زمان هر حال یک

 د.نمای مينور و غيره ن هوا و وضع تابش يو سرد ياز گرم

دارد،  يکه برگ آنها خواب و بيدار ایيه در مورد نباتات و درخت طور همين
هستند که نه تنها ساعات  يسنج گاه زماندست بهاند آنها نيز مجهّز  کرده و دیدهتحقيق 

اند البد  گفته کند. ميرا تعيين  يو فصول شمس يماه قمر يروز، بلکه روزها شبانه
مؤثر است و برحسب کم و زیاد شدن فشار هوا  ماه و تغييرات فشار هوا ي جاذبه

را در ظرف  يزمين سيب ياند وقت دیده يول شود ميگياه تنظيم  قدرت جذب اکسيژنِ
در  يزمين ، سيبشود مياثر  يخارج ب يکنند و فشار هوا حبس مي يسربسته محکم

 مثل اینکه علم نماید! مي يبين بسته تغييرات تا دو روز بعد فشار هوا را پيش آن محيط
 !ما هم داناتر است يهواشناس ي غيب دارد و از اداره

مثالً مردم  ؛بهره نيست يب يشناس وقت يآدميزاد هم از این خاصيت و قدرت طبيع
با برنامه  روند، تا چند روز ميل به خواب و اشتهایشان مي که با هواپيما به اروپا آمریکا
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و  کند ميکه شش هفت ساعت با اروپا اختالف دارد، تطبيق  آمریکاساعات 
اما ميزان ترکيبات خون و ترشحات  .گيرند تدریج با وضع محل جدید خو مي هب

روز تغييرات منظم دارد،  شود، در اوقات شبانه يگير بدن، که اگر دقيقاً اندازه يداخل
 .اروپا درآید يبق زندگکشد تا مطا ده پانزده روز طول مي

 :اند که این مشاهدات و تجربيات باالخره به این نتيجه رسيده ي از همه
و  ایياین ساعت است، نه روشن ي کننده نه اراده و اطالع موجود جاندار تنظيم

که مستقيماً  يهوا، نه فشار هوا و سایر عوامل يو سرد يروز و شب، نه گرم يتاریک
زمين  يغدد و اعصاب مؤثر است، بلکه امواج مغناطيس در دوران دم یا ترشّحات

زمين  يخاصيت مغناطيس !است ياین ساعات مرموز نامرئ ي کننده گرداننده و تنظيم
مختلف  نقاط در و دارد مي نگاه شمال طرف هب هميشه را نما قبله ي عقربه که است همان

انجام  يمنظم يلضعيف و يروز تغييرات خيل زمين و در ایام سال و ساعات شبانه
که هميشه  شود مي دیده دقيق داشته باشيم، و بلند يخيل ي عقربه یک اگر يیعن دهد. مي

راست ه ب يروز و سال مختصر ایستد بلکه در ساعات شبانه يیک سمت نم هدرست ب
و اگر عقربه را با دست تکان داده از جایش دور کنيم  شود ميیا به چپ پس و پيش 

 کند. ميگردد، آنهم ثابت نيست و تغيير  خود برمي يجاه که ب يسرعت و شدت

 .، تابع وضع خورشيد و ماه استيمغناطيس يالعاده ضعيفِ نيرو این تغييرات فوق
تغيير  يماه قمر يروز و فصول سال و روزها و بنابر این برحسب ساعات شبانه

 يبرا ياز سال شمس يو هر ماه ياز ماه قمر ياز هر روز يهر ساعت يیعن کند. مي
 .مخصوص دارد يخود یک حالت مغناطيس

نباتات و  ياند که زندگ تا این حد جلو آمده و فهميده يجانورشناس يعلما
اما این دخالت و اثر  شود. ميتنظيم  يتأثير امواج مغناطيس و انسان تحت حيوانات

در بدن حيوان این مأموریت را انجام  ایيچگونه است و چه عضوه يامواج مغناطيس
 .اند دهند، هنوز نفهميده دهند و چطور انجام مي مي

*     *      * 

و ناراحتم که  ،ام شما نوشته يتر از این بود که من برا يتر و علم مفصل يمقاله خيل
ه و سيا گل يمخصوصاً برا .تان کرده باشم تان را سر برده و خسته شاید حوصله

 تان  زبانه تان یا ب و در دل اید کرده درک اما حتماً کم و بيش . استسنگين  بلورجان
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 !اکبر باید گفته باشيد اهللیا  اهلل یک سبحان
ها و  در مقابل دقّت و عظمتِ رشد درخت يکه منکر خدا هستند، وقت ایيآنه

که مثالً طور همان :گویند گيرند، مي عجيب و غریب حيوانها قرار مي يها و کارها گل
آورد،  يجوش م هاندازد و حرارت آتش آب را ب يسيب را به پایين م ه جاذبه زمينقو

است که در  يآثار ي کننده و فشار هوا و غيره هم ایجاد ایياثر گرما و سرما و روشن
که نه تنها حيوانات )و  شود مياما در این مورد دیده  کند. ميها بروز  ها و حيوان گياه

و چه  کجا بروند هود انسان( آن شعور و اختيار را ندارند که بدانند چه وقت بخ يحت
را که خوردند چطور هضم و جذب کنند، بلکه خورشيد و ماه و  چيز بخورند و آن

طور  موجوداتِ زنده ندارند )و اگر این يبرنامه زندگ يباد و آب هم مستقيماً اثر رو
افتد، اوضاع  يم که غالباً اتفاق ایيه هوا یا سرد و گرم شدن شدن يوقت با ابر بود آن

خورد( بلکه یک عاملِ ظاهراً برکنار و  م ميه ها به ها و حيوان ها و درخت علف
 کند ميعبور  يدر همه جا هست و از هر چيز يکه هيچ محسوس نيست، ول ياثر يب

موجودات  ياست که ناظم ساعت درون(، مأموریت پيدا کرده يامواج مغناطيس ي)یعن
اند و نه آب و  و این مأموریت را نه درخت و حيوان و انسان به آن داده !زنده باشد

 نمایند. ميما را تأمين  يهوا و غذا و گرما و غيره، که زندگ

اینها و خالق و مدیر تمام ذرات دنيا  ي همه يکه باال يناچار باید گفت آن کس
 !الخالق جل :را داده است است، آن

*     *      * 

 1/1/8143جمعه 

 کنیم نفر زندگی می 12متری،  1×  3 اتاقیك  در
و خلوت  يام )چون بعد از آمدن طالقان تنها نشسته اتاقدر  .عصر روز جمعه است
و  .ایم وسط آمده اقات، ما جایمان را تغيير داده از داالن به شدن از جوانان دانشجو

مان زیاد  به اینجا، باز جمعيت و زندان موقت هقلع قزل يها دادن زنداني حاال با انتقال
 14نشيمن خانه خودمان است،  اتاقکه مطابق نصف  يمتر 1×6 اتاقشده و در این 

س بلند شنا از شرق ياز حياط و فریاد ياالن صدای .خوابيم( کنيم و مي مي ينفر زندگ
( ایران ي، نهضت آزادي)عباس شيبان يبعد از آن دکتر شيبان !ها مژده بچه :شده گفت

 يمثل اینکه خبر مرخص .ش رفتا شده طرفِ اسباب و اثاث اتاقدوان وارد  دوان
 ...اند آورده يبستن ...گفت پرسيدم چه خبر است؟ .آمده باشد
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از گيالس و کمپوتِ گيالس  :رسيد مي دم نعمته ب  دم .امروز چون جمعه است
  يپر از خيار، کنار سفره بود و کس يیک سبد نایلون يظهر .ایم که سخت زده شده

یک   اتاقيهر  يحياط را تکان داده برا يها توت يمختصر کرد. ميبه آن نگاه ن
شان  از خانه يشيبان يهنوز از آن فارغ نشده، یک قابلمه بزرگ برا .فرستادند يسين

خواستم بروم دستم را  مي .کردیم يشماها را خال يآوردند که جا يتوت بسيار عال
باقاالها  کنده آورد. پوست ي از باقاال پخته پر ياز مسئولين روز، طشت يبشویم، یک

مادرِ  .اما بسيار مغزپخت و نرم و مطبوع با یک پاکت گلپر .بود يخرکو درشت 
 ...فرستاده بود يسکّاک

 ي، و ده پانزده نفردهد ميکه فرمانِ حرکات ورزش را  يتاجيک يحاال هم صدا
. دهند، بلند است و یقيناً زمين واليبال خلوت شده است دور حوض نرمش انجام مي

 ... روم واليبال بکنم این ميبنابر

 4/1/8143شنبه 

 اند نهضت را گرفته و ده نفر دیگر از جوانان و مهندس سحابی آقا عطایی رحیم
است قيافه  يعالوه بر اینکه چند .برو فراوان بودامروز روز پرتالطم و بيا و 

 هقلع آزاد شده از قزل دانشجویان يجا هرا ب يا مان عوض شده، و اشخاص تازه اجتماع
برویم  يدازظهرخواب بع هخواستيم ب اند، امروز هم تازه مي آورده و از زندان موقت

 يموقع برا را در همان يطالقان يدر عوض آقا .ا را آوردنده اي هقلع نفر از قزل 5که 
که  -را يبرادران ابراهيم منا به يشب هم دو جوان بازار .بيرون برده بودند يآزاد
 .نمودند مرخص -بودند کردهدستگير يخمين اهلل آیت اعالميه پخش حيندر قبل ي هفته

اطالع نيستيد( که رحيم آقا  يکه شنيدیم )احتماالً شماها هم ب تر آن از همه مهم
را با دستگاه  يآزاد ده نفر دیگر از جوانان نهضتو  يو مهندس سحاب يعطای

 .دارند يو روحيه خوب ،اند موقت اند و همه االن در زندان گرفته يکپ يپل
 فروشان يچين .شد يمالقات بردند و مذاکرات و يبازپرسه را ب يصبح دکتر سحاب

 يیباز با کمال پررو يول .اش  داده شود، صبح خواستند يکه قرار بود ترتيب آزادرا 
با کمال شهامت او هم  .بدهد تا آزاد شود هو تنفّرنام از جبهه استعفانامه :گفته بودند

 !آنها خندیده و برگشته بود يرو هب
 يایشان بود و اميدوار يو خالص ياز این جهت که آزاد يطالقان يرفتنِ آقا

اما از جهت اینکه وجودش در اینجا مورد احترام و  .شد ي، باعث خوشحالداد مي
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محرم تنظيم کنيم و  ياه شب يخواستيم برا مي يا بود و برنامه يمحبت تقریباً همگ
مفصل بود )بيست و  يصفِ جماعت امشب خيل .مان رفت، باعث تأسف شد از دست

 .محرّم تشکيل بدهيم يبرا يستيم مجالس خوبتوان ميپنج شش نفر( و 

 1/1/8143شنبه  سه

 شرافتمندانه و شادانه، باالخره آزاد شد فروشان چینی
دانم چهار یا پنج مرتبه از پيش از عيد  نمي !باالخره امروز آزاد شد فروشان يچين
از طریق پدر و مادر و خانم  يهای ها و تحریک يساز طرف او را بردند، صحنه به این
 يحت .از او بگيرند يمل از جبهه یا الاقل استعفانامه ههایش کردند که تنفّرنام و بچه

ات را  گفته بود کارَت تمام است و دستور دادم پرونده یک هفته قبل هم که دادستان
اش کرده  دوره از بند بيرون بردند، دو تا افسر سازمان امنيت يببندند، باز وقت

 -تمام این تطميع و تهدیدهابرابر مردانه در و  فروشان مرد يچين .ه خواستنداستعفانام
مقاومت کرد و باالخره  -افتاده بود يسخت هاش ب و با آنکه کسب و کار و خانواده

به  يا نامه ياصرار داشت که من سفارش و معرف !امروز شرافتمندانه و شادانه آزاد شد
من هم از  !شماها دارید، او انجام دهد يکه هرگونه کار و مراجعاتبنویسم  يعبدالعل

 يمختصر ي سليقهبا ي نوشتم و اگر یک روز یک هدیه يجهت ادب یک یادداشت
 .برایش بدهيد خوب است

 منا بهبود  يآزاد شد، جوان بلورفروش فروشان يکه همراه چين يشخص دوم
ماه قبل بازداشت شده و اول دفعه بود که  از یک که در جریان اعتصاب غذا يجوز

رختخواب او نشسته  يپهلو يچ امروز صبح دیدم شانه شد! مي رو رو بهبا این اوضاع 
بدهيد و  يدلدار او را يقدر :بعد بيرون آمده به من گفت .کنند با هم صحبت مي

 گوید مي .دیشب نخوابيده است و حاضر نيست بياید صبحانه بخورد .صحبت کنيد
ام در  پانزده هزار تومان قرض دارم، زنم هم تک و تنها در خانه !شوم دارم  دیوانه مي

 يمختصر .رختخواب خورد و باز رفت به يآمد چا کند!... مي يزندگ نياوران
 که به زندان يم و قوت قلب دادم که آنچه من تجربه دارم، غالب کسانصحبت کرد

. بالفاصله با تر هم شده است اند، بعداً خير بردند و کاروبارشان خوب افتاده
از او  يرود، سفارش مي يصحبت و خواهش کردم امروز که به بازپرس صدرکشاورز

 يکتب صدر بنا به اصرار و اعتراضبکند )دو روز است که کشاورز مقدمرهنگ به س
ها  در حقيقت او است که از سرهنگ يول .احضار شده است يخودش به بازپرس
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پيچ مواد قانون و صحبت کرده و ضمناً تا توانسته  و آنها را کالفه کند مي يبازپرس
 يگفت پس رو .ها از آنها قول و وعده گرفته است( يایراجع به آزاد کردن غيرشور

سرپرست افتاده  يش را بنویس و این مطلب را که زنش تنها و با یک کاغذ اسم
 يکه حسيب يرا برطبق سنت يو خليل صبح کشاورزصدر ...است، یادداشت کن

 يبرا يروانه شدند )خليل ارتش يه به دادرسارده است، از زیر قرآن رد کردزگ
آزاد  يو جوز فروشان يچين ،ظهر برگشتند و کشاورزصدر گفت .رفت( مالقات مي

 ...التزام دادن صدا کردند ينگذشته بود که هر دو را برا يا چند دقيقه .شوند مي
 .و همه خوشحال بودند !...دطرف عصر هم مرخص شدن

عالوه بر انسي که پيدا شده بود، ممکن بود ایجاد نگراني و  فروشان اما رفتنِ چيني
هاي  کارها نماید. ولي خوشبختانه با انتقال زنداني ي  ناراحتي از حيث لنگ شدن اداره

مند خدمات  فروشان و داوطلبِ عالقه چند نفر مشابه چيني ،ز قبل، از چند روهقلع قزل
. حتي اخيراً نو مهندس صبّاغيا ، کنيچي ، شانهعمومي پيدا شده بود: حاجي مانيان

پخته بود، تکميل  يزمين سيب يس پخته و گاهمانده یا عد يلوها که پ شب ي برنامه
دیگر کوکو و آبگوشت و  يها یک شب عدس پخته داریم و شب يا شده فقط هفته
دیگر را  يهر روز صبح گوشت و نخود و لوبيا و چيزها و مانيان ،بُزباش و غيره

 کند... ميگيرند و درست  مي دهد مي

از منزل خودمان بياید،  يبایست د و چون غذا هم ميامروز اتفاقاً روز ریاست من بو
 رسيد و بعد هم از منزل مانيان هللنگران بودم نکند نرسد یا دیر برسد که الحمد يخيل

و غيره  يو شيرین يبود و بستن يفرنگ غذا آوردند و درست شد و تا عصر مرتب توت
 کرد. ميتوزیع  نرسيد و صبّاغيا که مي

که در این  ياین افراد ي م کليهکرد ميروانه شد، فکر  فروشان يکه چين بعد از آن
دریغ خودشان را وقف نظافت و پخت و پز و  اهل همّت و خدمت بودند و بي زندان

کاسب یا  يکنند، بازار ا ميند یکرد ميها و مباشرت در مخارج و غيره  اتاقتنظيم 
که عجيب در نظافت محوطه و نظامات  ي)از جمله خود حسيب زاده هستند کاسب

ش این ا علت .ها هستند شان جزو نمازخوان ( و تمامنماید ميمزاحمت  يمراقبت و حت
و  يکشيدن و کارکردن و زرنگ و کاسب، عادت به زحمت ياست که بازار

و خيرات و  يروح مسلمان يعالوه بر آن، هر چه باشد در بازار .دارد يکن کارچاق
 !بيشتر است يخدمات، هنوز هم از طبقات دیگر خيل
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*     *      * 

آمده و  يعالوه بر آنکه هر دو روز عبدالعل .خوشحال شدم يدیروز هم از جهت
 يخبر ترها( را داده بود، روزنامه کيهان وصاً کوچکاهل خانه )خص يخبر سالمت

برگزیده سال انتخاب شده  يها جزو کتاب «مرجعيت و روحانيت»داشت که کتاب 
 .شاید شماها هم در روزنامه توجه کرده باشيد .است

*     *      * 

 داریم  محرم يها شب مناسبت به تذکر و يسخنران ي برنامه مختصر است بش سه دو
کنيد و  دانم شماها چه مي نمي .نزدیک شود بهتر شود  هر چه به عاشوراهللشاءا که ان

 دارید یا خير؟ در این ایامِ مخصوص سيدالشهداء يگير مشارکت و بهره

قبل در منزلش مجلس  يها ، که سالکوچه قائن ي خانه ، صاحبينوید يآقا
و نه نفر  يو مهندس سحاب[ ]عطایي، همراه رحيم شد ميبرپا  مهندسين يانجمن اسالم

و  در نهضت ياتفاقاً دخالت که حالياند در  انداخته در زندان موقت ها يدیگر از نهضت
ها و  این زورگوئي رغم علياميدواریم آن مجلس تعطيل نشود و  .سياست نداشت

 .صد چندان شود ينوید تر باشد و ثواب تر و بارونق ها، گرم کشي حق

*     *      * 

تان  خواند( برايKeur oghli  باید) يدیگر از کوراوغل ي خواستم یک قصه مي
در حياط بزنم و خود  يروم گشت مي .ام بنویسم که دیگر دیروقت است و خسته شده

 !خيره شب ب .خواب آماده کنم يرا برا

*     *      * 

 81/1/8143جمعه 

سال اول( ، 1)شماره  ي پژوهنده ي مجله ي که در آن مقاله يیک مثال مشخص
که  دهد ميزده بود و نشان  «اسرارآميز در طبيعت يها ساعت»راجع به  آمریکایي

عمل  در بارهمؤثرند، ( rithme) يهر دو در نظم زندگ يو قمر يتقویم شمس
  :نویسد مي .است کوچک کاليفرنيا يیک نوع ماه يگذار تخم

آوریل تا ژوئن، درست  يها بعد از جریان مدّ آب در شب يا لحظه»
ها به  يرسد، این ماه خود مي يحّد اعاله که مدّ آب ب يهمان موقع
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پس س .آیند يم يساحل يها شن يبا امواج دریا رو يتعداد زیاد
بدین طریق و  .ریزند در شن کنده و تخم و نطفه خود را مي ایيه حفره

ند توان ميرسد، نوزادان  ها نمي ماه دیگر به آن قسمت چون آب تا یک
در عرض ماه، بدون اینکه قبل از موعد طعمه امواج واقع شوند پرورش 

 «.یابند

 شود: ميخالصه  يگير آخر آن مقاله با این نتيجه

نه از نظر  ؛تعبيه شده يا طرز ماهرانه هسنج در موجود زنده ب دستگاه زمان»
در قبال آن  يمانند نور و حرارت که موجود زنده بایست يمتغير ينيروها
منظور توافق و تطابق از خود نشان دهد، بلکه از نظر  هب ایيه العمل عکس
و در ضمن  .کنند ایجاب نمي يالعمل که عکس يثابت بيشتر ينيروها

قادر نيست از زیر نفوذ آن  يا فذ است که هيچ موجود زندهنا يطور
سنج  زمان يها فقط در این شرایط است که دستگاه .خارج گردد

 «.باشد يزندگ يمطلق، فرمانبردار باوفا يفرمانروا يجا هجاندار، ب

*     *      * 

 «نَ سَفَریون تورکَمَن کوراوغلَی»

 (به ترکمن سفر کوراوغلی)

ن جنو و کيف ترتيب داده بودند، عاشق يمجلس شاد ئلْبِ يیک روز در چِنل
ها درآورده بودند،  که از چپاول و غارت يهمه با مال و دولت .زد خواند و مي مي

زودتر از همه  يکوراوغل .غمگين بود فقط این ميان نگارخانم .گذراندند خوش مي
 :؟ نگار به شعر گفتيچرا غمگين :ملتفت شده پرسيد

 غم و غصه از سرم سرازیر شده است

 مثل من پر از درد نيست يکس

 غربت دلم پخته است ي در این طائفه

 که به یاد من بيفتد نيست يکس

*     *      * 

 به خانه و بيرون نگاه کنمچه حوصله دارم 

 شود ميبند ن ایيج هدل مجروحم ب
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 را پوشانده است يگهواره خال ،غبار

 شيرین بگویم نيست یيکه برایش الال يکس

*     *      * 

 شود ميماند و زرد  مي  لبئ يها در چنل گل

 ها را بچيند نيست که گل يکس

 برد را گردش مي اش جوجه يهر قوش

 ؟يچرا تو بچه ندار

*     *      * 

 ي چون در یک محاصره ؛از این صحبت و مالمت ناراحت شد يخيل يکوراوغل
شده بود، از شّدت  ي، که گرفتار قشون عثمانقارص يها سخت هفت روزه در دامنه

 شد. ميرا از دست داده بود و اوالدش ناش  يو وحشت، خاصيت مرد

او در  يدلدار يبرا يو آواز ياشعار يکوراوغل ي رفع غصه ين براجنو عاشق
از اینکه  يکوراوغل .فایده نبخشيد يخواند، ول يکوراوغل يمدح شجاعت و کارها

تو  يچه چيز يبرا !عجب :ن گفتجنو عاشق .عقبه و وارث است، ملول بود يب
و  گردم، یک فرزند قشنگ مثل یوسف روم و مي مي يبه هر خاک و دیار ي!ناراحت

و رضایت شد، با زبان  ياگر با خوش کنم. ميتان پيدا  ایيدوت يبرا پهلوان مثل رستم
اینکه  ...آورند روند به زور مي آنها مي کنم ميها را خبر  آورم، نشد جاهل خوش مي

 !غصه ندارد
ن را اهل مجلس همه پسندیدند و جنو عاشق يیجو و چاره ياندیش این مصلحت

ن هم جنو عاشق .کيف کرده دیگر نتوانست طاقت بياورد بيشتر از همه نگارخانم
کرد و  يالمجلس خداحافظ يدوش گرفته ف هرا ب لباس سفر پوشيده سازش يفور

 .راه افتاد هب
ها وارد  سياحت کرد، در مجلس را شهرها ،ها و دژها گذشت ها و دشت از کوه

و  يکه الیق کوراوغل ياما پسر ؛ها کرد، از این مملکت به آن مملکت شد، تفحص
 .باشد پيدا نکرد نگارخانم

دارها و  ، دید گلهشد ميرد  ه تَکَه تورکمني اُبِّشب خسته و مانده از نزدیک یک
تا او را دیدند دورش  .روند ه )دهکده( ميطرف اُبِّ ها با گردوغبار و سروصدا به جوان
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 يما امشب مجلس عروس !عاشق چه خوب شد تو را پيدا کردیم :را گرفته گفتند
 !مان باز شود دل يمان بخوان م تو را باید آنجا ببریم برايداری

آنجا  هبکشد و در برود، ولش نکردند و ب يکنار هن خواست خودش را بجنو عاشق
 .بردند

 .از پير و جوان و اعيان و عوام، مرد و زن جمع شده بودند يدر این مجلس عروس
عاشق از کجا  يآ :جنون کرده گفتند عاشق ، رو بهيبعد از خوردن شام و شيرین

 روم به ارض .ام يکوراغل عاشق من ؟ گفتيهست يک عاشق ؟يرو کجا مي هبو  يآی يم
 ...رفتم، راه گم کرده اینجا سر در آوردم مي

ــد ــا آوازه کـــوراوغلين   :گفتنـ ــ يعاشـــق، مـ ــم شـــنيده يرا خيلـ از  يشـــعر .ایـ
عاشـق جنـون سـازش را کـوک      .ان، گـوش بـدهيم  مان بخـو  هایش براي کاري شيرین

 ...خواند يکوراوغل يها ل و پهلوانيبئْ ياز چنل يکرده شعر باال بلند

... 

 اُفتان يبر سر دشمن مثل قرق

 از دندان شير شکار گيرنده

 ها را با شمشير بر سر زننده خاقان

 قوچ کوراوغليدر :ا را از پشت ببنده پهلوان يبازو

... 

و تحسين  يزدن و شاد آخر نرسيده، تمام مجلس از کف هجنون ب عاشق ي مدیحهِ
ها را پس داده،  ن پولجنو اما عاشق .سر و رویش ریختند هجوش آمد و پول و انعام ب هب

پول جمع  يمن برا .رساند مه چيز مياست و به من ه يغلوارباب من کورا :گفت
 ...ام کردن اینجا نيامده

خواست  عاشق مي .طور است، پس یک دهن دیگر بخوان حاال که این :گفتند
از وسط مجلس گفت حاال از  يبخواند که یک يغلودر وصف کورا يشعر دیگر

 .خود ما بگو يها ها و جوان پهلوان
ببينم چطور  .ام شما را ندیده يها ها و پهلوان يکه لوط من :ن جواب دادجنو عاشق

 !ز بلند شودااِیْو ،ياوغل قصاب :ها داد زدند مجلسي .است تا در وصفش شعر بگویم
ن قد و قيافه او را جنو عاشق :پا خواست هبه اصرار رفقایش ب پسر قصاب بنا زایْوا

 :از این قبيل :سرود يورانداز کرده بالبداهه اشعار
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...  
 آیند، يزیباها به پيشوازت م

 ده قدرت را بداند،ایيکه تو را ز يمادر

 خندد، ، رویت ميشود ميدستت باز 

 ،چقدر شيرین است اسم تو ایواز

*     *      * 

 ؟يتو آیا یوسف کنعان
 ؟ي، سلطانایيپاش

 ؟ي، انسانيا فرشته
 شود مي يغلوعاقبت اسمت کورا

...  
 ...دیگر يها يو رباع

شوق آمده یک شعر  هن بجنو عاشق ...و تحسين به غلغله افتاد يمجلس از خوشحال
 :دیگر هم خواند

 کشد، غرّه مي يل  یک نرّه مردبئْ يچنل يها قلهبر سر 

 زور تو را خواهد گرفت، هب يکوراوغل !ایواز

 ریزاند، ها مي ، سنگکند ميها خراب  قلعه

 !...يگيرد کوراوغل با کمند تو را مي

 :احساس تهدید کرده در جواب گفت ایواز
 در ایل ما هم هست، يپهلوان

 گویند، مي به ما تکه تورکمن !عاشق

 قرمز رنگ خواهم کرد ،خون هرا ب يغلوکورا

 !گویند مي به ما تکه تورکمن !عاشق
 .گرفت دفعه حرارت باال مي هکرد و دفعه ب يون در جوابش رجزخوانجن  عاشق

آورد و حاضر نيست  يهمانجا دخلش را م باالخره دید اگر بيشتر حرف بزند، ایواز
دست و پایش را جمع کرد و بعد از آنکه  .ل برودبئْ يبا زبان خوش همراه او به چنل

 .انداخت بئل يراغ گرفت، سر در راه چنلاز خانه و اوضاع ایواز س ياطالعات
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پيچ  سرش ریختند و او را سئوال هها ب ها و زن يها و لوط نرسيده، بچه بئل يبه چنل
 .گزارش داد يکوراوغل يقضایا را برا ياو هم با اشعار .کردند

گوسفند فروش(ها را پوشيده از زیرش  يلباس مخصوص چوبدار )یعن يکوراوغل
 ي ردهها نشده به گُ يکردن و یا مشایعت و صحبت لوط اسلحه بست و معطل نصيحت

 .دور شد بئل يم زدن از چنله جست و با یک چشم به( ت)قيرآ گيرآت
ها و دشت و ماهورها را پشت سر گذاشته خود را به  د سرسر دره و کوهمثل با

راست به محل پدرش  دانست، یک را مي چون کار و نشان ایواز .رساند تُورکَمَن تَکَه
 .دادن گوسفندها بود ترتيب کردن و مشغول جدا يعل قصاب .پياده شد يعل قصاب

چند؟  يخرم، گوسفندها یک من چوبدارم گوسفند مي :گفت .کرد يسالم يکوراوغل
 1511صد تا گوسفند انتخاب کرده  يکوراوغل .منات 5 يیک :گفت يقصاب عل
 .نگاهش در این مدت به ایواز دوخته شده بود ي حواسش پرت بود و همه !منات داد

اما ایواز  .منات داده، بدش نيامد 1511منات  511عوض  هاز اینکه ب يلع قصاب
پدرش رساند که این سر و وضع و رفتار  هکه داشت، بدگمان شده ب يباهوش و فراست
و به ر يکوراوغل .ياست یا حسن لوط يرود و این شخص یا کوراوغل به چوبدار نمي

طرف  من کرده گوسفندها را تا آن يعمو قصّاب یک بلد همپا :پدر کرد و گفت
پسرم  :به پسرش گفت يعل قصاب .تپه کمک بکند و راه را نشان دهد و برگردد

 .کن و برگرد يطرف تپه راهنمای را تا آن مهمان
به آن طرف تپه که رسيدند و از  ...افتاد راه هور پدر همراه گوسفندها بدست به ایواز

گوسفندها را ول کرده به  يشدند، یک مرتبه کوراوغل يمخف چشم اهل تورکمن
اما هر چه زور  .بگيرد پرید و چنگ زد ایواز را بلند کرده به ترک گيرآت ي ردهگُ

 ایيشده نعره شيرآس يعصبان .ندیده بود حال تا به ياین پرزور هبجوان  .زد نتوانست
 يکوراوغل .بيهوش شد يا ایواز لحظه .کوه و تپه و ایواز به لرزه درآمدند !کشيد

 .توانست او را بلند کرده جلویش بنشاند و ببرد
نگران شده یک اسب  يعل ، قصابتأخير بازگشت ایواز ي نتيجهاز طرف دیگر در

کشيده  را از طویله بيرون آن يفور .زد مي جلو ها اسباب همه از که در دو داشت يعرب
رسانده صدا  يباالخره خود را به قيرآت کوراوغل .گوسفندها دوید يمشتر دنبال به

 :انداخت
 چوبدار دیوانه يعجم اوغل ياُ
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 دهم تو نمي هایوازم را ب

 خورد نباشد دلم خون مي اگر ایواز

 برگردد حرفم را بشنو، بگذار ایواز

*     *      * 

 کوبد شمشير مي يقصاب عل

 گيرد از دشمن قصاص مي

 ماند رود لَشَت مي سَرَت مي

 !دهم تو نمي هایوازم را ب
 :طور جواب داد رده اینهم سازش را درآو يکوراوغل

 قصاب جونم، قصاب نور چشمم

 را ببرم بگذار ایواز

 یدرگ ميو  گوید مي نگار ایواز

 اگر نبرم سياه خواهد پوشيد

*     *      * 

 کنم ميها  يرا سردسته لوط ایواز

 نينداز با من جنگ

 ریزند ست من پاشاها پرمياز د

 را ببرم بگذار ایواز

 کنم ميام، تاخت  يمن کوراوغل

 کنم ميپا  هاگر الزم باشد قيامت ب

 برم زور مي هیک چاره بيشتر نيست، ب

 را ببرم بگذار ایواز

*     *      * 

بيا و  .دهم قرار مي ينفر لوط 111سته و سرد کنم ميبرم پسر خودم  من او را مي
آید تو را  يهر وقت خواست م .را از دستم نگير ایواز .نکن ها خجل من را پيش خانم

 .بيند يم
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پسرش را  چه بهتر که با صلح و صفا شود. مين يدید حریف کوراوغل يقصّاب عل
 .کردند يو خداحافظ يبا هم روبوس .گاه او را ببيند اقل بتواند گاهببرد، تا ال

راه را نگاه  يکوه يگرفته از باال دست بهیک دوربين  خانم ل نگاربئ يدر چنل
سوار  افتاد که گيرآت يگرد و غبار به کوراوغل يچشمش از دور و از ال کرد. مي

سرازیر  ياز بلند يفور کند. ميل پرواز بئ يگرفته به سمت چنل را به ترک يجوان
لباس بپوشيد، اسلحه ببندید، خلعت بردارید،  يرا خبر کرد که آ ها يشده لوط

 !بروید گوسفند بکشيد به پيشواز ایواز
  ایواز، يکوراوغل . ، با زرق و برق فراوان به پيشواز رفتند سوار اسب يلوط  111

 .پا کردند همجلل ب مفصلِ ها کردند و مجلس شادباشِ قرباني .آورد لبئ يرا به چنل
 يتن او کرد و او را به فرزند هپيراهنش را ب ،را بوسيد ورت ایوازص نگارخانم

 111هم عقل و هنر و زور ایواز را آزمایش کرده  او را سردسته  يکوراوغل !گرفت
 !کرد يلوط

*     *      * 

 84/1/8143شنبه  سه

ب، مختصر مجلس سخنراني و تذکر و روز یازدهم محرم است و ما این چند ش
د، نژا صحبت کرد. یک شب حنيف نخواني داشتيم. دو شب مهندس صبّاغيا زیارت

 من. ، سه شب اول هم، یک شب دکتر سحابيدو شب شيخ مصطفي رهنما

و چه در  شنيده شد در خارج عزاداري با تظاهرات شدید، چه در مساجد
 ایيه اعالميه .اند العاده کرده فوق يپشتيبان ياست و مردم از خمين ها، توأم بوده خيابان

 .ه استشد ميپخش  هم از علما

*     *      * 

ها را  ناهار آورده بود، توسط مأمور غذا سراغ امتحانات بچه يامروز که عبدالعل
 !« تتماماً با موفقيت انجام شده اس» :جواب آورد .گرفتم

. رساند و درست نمي کند ميل بَمْها را سَ ، پاسبانِ مأمور غذا، حرفمعموالً ارسالن
ها هر  باشد و از امتحان طور همينکه  هللاشاء ان .خاطرجمع نيستم يخيلهنوز این بنابر

 .سه نفرتان خالص شده آبرومند و قبول باشيد
 امتحان  بعداز فکر و است چطور ها امتحان جریان که بودم فکر این به قبل روز چند از
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 کنم. ميم و کرد ميتان را  و ایام تعطيل

من از اینکه شماها  .بگذرد يو بيهودگ ينباید بگذارید دو سه ماه تابستان به بيکار
موفقيت آدم در  .برم رنج مي يبشوید، خيل ياز کار عمل ينکرده عاجز و فرار يخدا

 .و قدرت کارش دارد يبه هنرمند يزیاد يبستگ -و همچنين در آخرت -يزندگ
حس کند، بيش از هر چيز پيش خودش  يکه کارآمد نباشد و در عمل کند يکس

ها و  وقت در برابر رقابت آن کند. ميحقارت پيدا  ي و عقده يمندگحالت شر
رفته  خورد و رفته خود داده، طبعاً شکست مي يمشکالت، هميشه احتمال شکست برا

 يرا خيل يبين نشاط و خوش .است يعجيب يو این بيچارگ شود. مياز خود مأیوس 
هستند و عُرضه و که در مقابل کارها سبک و جَلد  يبرعکس آنهای کند. ميکم 
رسانند  آورند و به سایرین خير مي يشان را از آب درم گليم يدارند، در زندگ يهنر

و  ندخودشان اميدوار و شاد هبنابراین بيش از پيش ب .کنند و احترام پيدا مي و استقالل
 .شوند موفق مي

آید و من در  يمپيش  يو معاش این قضيه خيل يو خانوادگ ياجتماع يدر زندگ
 .ما هبه آن برخورد کرد يخيل این مدت زندان

 يهنرها ي کار باز باشد و از عهده هآدم ب ياصل و اساس این است که دست و پا
 .برآمده عادت و تربيت در انجام یک خدمت و حاجت پيدا کرده باشد يعمل

خانه هم  يکار نظافت يحتو  يو باغبان ياگر آدم در آشپز کند ميبنابراین فرق ن
الزم آن  يها صرف وقت و ابراز عالقه کرده باشد و به راه و رسم کارکردن و دقت

 يآمادگ يزندگ يِآمد یا مشکالت عمل هر کار دیگر و پيش يآشنا شده باشد، برا
و هم چون منشاء  شود ميخودش بهتر  و موفقيت و استقالل يهم زندگ کند. ميپيدا 

 .برد خدا را مي يو رضا ، ثوابشود ميدیگران  يخير و اثر برا
 هاي یادداشتخواهد خودتان به این فکر افتاده باشيد و این  دلم مي يبنابراین خيل

تان درست کنيد  تعطيالت تابستان يبرا يجالب ي تان رسيد، برنامه من هم که به دست
کرده  يداشته باشيد و هم کار مفيد يخوش دل تان سر نرفته مشغوليت و تا هم حوصله

دو ناهار و یک شام را  يانجام دهد، آشپز  خانه را عبدل يمثالً خریدها .باشيد
ه یک روز هم ب يا هفته .را بکند يشوئ ظرف عهده بگيرد و بلورجان هه تماماً بسيا گل

اگر  .را بلورجان اطو کند لبک ين يها بکنيد و لباس -با ماشين -يشوی لباسنوبت 
  -ي بياورند و اجرت بدهندخياط -همّت نماید دخترها را بنشانند و اگر الزم شد مامان
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 .تان از حاال پيراهن و لباس بدوزید پایيز و زمستان يبرا
قسمت کنيد که  -پيکوک يهم برا يیک -خودتانخانه را هم بين  يها باغچه

 .و مراقبت شود يگير علف
خانه آمدم، ببينم  هآزاد شدم و ب -يداند ک خدا مي -يخواست وقت ضمناً دلم مي

 .زمين واليبال را درست کرده است عبدل
ن به م يیک دلخوش که صورتيدر  .اهل حرکت و ورزش نيستيد يشماها خيل

 و مجالتِ ينشين اتاقبزرگ استفاده کرده از  يخریدن این خانه این بود که از فضا
 ها  خویش  گاه قوم  يد و گاهئبيرون بيا يقدر تلویزیون و رادیو يچرند خواندن و از پا

 .راه بيندازید يهایتان را بياورید و باز درسي یا هم
مسافرت  ي براشاءاهلل هم ان يخالص شدم، فکر اگر من به اميد خدا از اینجا زود

 .پردازیم اگر هم نيامدم که بعد به این مطلب مي ؛تابستان خواهيم کرد

*     *      * 

 85/1/8143چهارشنبه 

 «اكرب اهلل»

 1«.ّيمِظَعاْل ِیّلَعاْل اهلِلِباّلاِ َةَوُق اَلَو َلْوَحاَلَو»

چه  !ها چه نگراني !عزا برپا است يزیاد يها ها و خانواده حتماً االن در خانه
4 ! ها ها، چه ماتم بيچارگي

 

اما  .شنویم يم ایيزنيم و دورادور خبره مي ایيه هستيم، حدس ما که در زندان
 .اید خبرها دارید و شاید ناظر و شاهد بوده يشماها یقيناً خيل
 !نگرانم يشماها و نزدیکان و دوستان خيل خود همن نسبت ب
 !ش کندا خدا لعنت
 !دهد ا را از دست و شرّ او نجاته و مسلمان خدا ملت

... 

                                                
 دعا. 1

به مردم عزادار محرم و ایام  ، روز یورش پليس و نظاميان محمدرضا شاه1314خرداد  15  چهارشنبه. 4
 است )ب.ف.ب(. عاشوراي حسيني
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و  حالت قُرُق و غيرعادي داشت! شایع شده آقاي خميني امروز از صبح زندان
که صریحاً اقرار به تظاهرات  دیروز شهرباني ي اعالميهاند. از  را گرفته آقاي طالقاني

استنباط  هاي علما و حرف و دولت هاي شاه کرده بود و آنچه قبالً از نطق سياسي
گفت  کردیم. ظهر که رادیو مي بيني وقایع شدیدي را در ایام عاشورا شد، پيش مي

خصوصاً که آمد و  .هست يبد يشد خبرها صحبت خواهد کرد، یقين پاکروان
ما را با خارج  ي کرده بودند و رابطه يآوردن غذا را جلوگير يرفت به زندان و حت

گوش  هها ب خفيف رگبار مسلسل و یا چرخ تانک يگاه صدا فقط گاه !...بسته بودند
 !دیدیم را در آسمان مي يرسيد و از دور دود بلند مي

پا ه ب قيام ملت ایران ي، عاشوراسيدالشهداء يکه روز سوم عاشورا خالصه آن
نشود، هيچ چيز  ها داده نشود و فداکاري يالبته تا خون ریخته نشود، قربان !شده است

این  ياله !بوده است طور هميندنيا  يهمه وقت و همه جا .درست نخواهد شد
 !صدمات و تلفات سنگين مقبول و مؤثر واقع شود

 !محشورشان کند کربال يها را بيامرزد و با شهدا شده ها و شهيد خدا رفته
 !و سرافراز کند را رستگار ایران يها ها و مسلمان و خدا زنده

 86/1/8143 شنبه پنج

 زبان و وسیله تبادل خوبی است غذای منزل یك زبان بی
اوالً از جهت اینکه  ؛است يمن روز مطبوع ياز چند جهت برا شنبه پنج يروزها

م، از زندان چرک و عرق و آئي بيرون نمي قصرروز حمام است و اگر از زندان 
 .ثانياً از این بابت که روز آوردنِ غذا از خانه است ؛شویم خارج مي يقبل يها لباس

که هنوز وضع و تکليف ما در اینجا روشن نبود، و مخصوصاً برنامه غذا با  ياوایل
 يا شده بود، عده يا مان مسئله براي يشهربان يها رقصاني ها و گربه گيري سخت
قبوالنيم موافقت کنند مواد اوليه بخریم و طبخ کنيم )یک ب کردند به آنها مي يپافشار

 زندان ي دفعهبود که در آن  ياین اشخاص دکتر سحاب ي از جمله ؛همه( يغذا برا
من برعکس،  يول .داشت يا خواستن از خانه ناراحتمنزل و غذ ههم از زحمت دادن ب

م این گفت مي يدکتر سحاب همنزل ارزش و عالقه خاص دارم و ب يغذا يهميشه برا
دانم زنم با ميل تن به این  خصوصاً که مي .دادن به اهل خانه مجاز است اندازه زحمت

 يارتباط خوب زبان و وسيله تبادل و يمنزل یک زبان ب يغذا عالوه به دهد. ميکار 
ساالد و  کردنِ ها، و جور ها و خوراکي دلمه يدر انتخاب ظروف، در البال .است
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از حال و افکار زن آدم و اوضاع  يدیگرش مطالب و مراتب يو در چيزها يسبز
مأموریت حمل و نقل  هم که يعبدالعل يحت کنم ميو فکر ن شود ميخانواده روشن 

آدم  يزندان حت ایيِجد اکراه و اجبار باشد )در عالمِ ي، از رودهد ميرا انجام  آن
 در محيط ينامرئ طور بهبيند و مثل این است که  يرا هم م صدیقه ي دست و قيافه
 .(کند مي يخانواده زندگ

، که قرار است غذا از منزل برایم برسد شنبه پنجشنبه و  سه يخالصه آنکه روزها
روز  يگرفتن غذا با آن همراه است و مثل این است که تحویل يیک اشتياق و التهاب

درآمده، در حکم تشریفات و عمل  تن يها و لباس يظروف خال دادنِ و تحویل
 .باشد يمهم

شنبه را  سه يخال يها ظرف .پيش آمد يمختصر يو نااميد يامروز اتفاقاً نگران
 يدکتر سحاب .رسد، معطلش نکنم مي ارسالن يتگذاشته بودم که وق اتاقآورده در 

مرا  يها تصور کرده بود غذا که امروز مسئوليت کل را داشت، با دیدن این ظرف
ها سفره  اتاقیک نفر دیگر هم رسيده بود، دستور داد در  ياند و چون غذا آورده

ساعت  من و نيم يآید نه غذا يم توليت يذابعد نه غ .کار شوند هبيندازند و دست ب
اول  اتاقناچار شدند با یک غذا  .ها نشسته بودند ها دور سفره ياتاقزودتر از هر روز 

خوردم، دلم نيامد آنجا بروم و  اول هر روز غذا مي اتاقمن که در  .را شروع کنند
رسيد و با یک ظرف غذا قرار شد  توليت يها در این حيث و بيس قابلمه .برگشتم

من تمام در اضطراب بودم که اگر  .بقيه را با کمک نان و ماست و غيره سير کنند
صدایم زد و برج  سفره بود که ارسالن يآخرها !ما نياید، چقدر بد خواهد شد يغذا

 ...گذاشت اتاق يبسته شده را جلو يها دیگ و قابلمه يو بارو

 يرا بگيرد و کاغذ کوچک ينمانده بود ظروف خال  فهميدم چطور شد که عبدلن
کرده بودم،  يهای سؤال و پرس  ها و احواالت امتحان بچه که برایش نوشته راجع به

 ...نرسيد و نفهميدم یادداشت مرا دیده است یا نه يجواب کتب

 .بود لباس هم ي چهقغذا ب يها در هر حال همراه قابلمه
در واقع خواسته بودم تمام لذت  .لباس را بعد از خواب عصر باز کردم ي چهقب

 .عصرم گذاشته باشم يبرا يسوغات منزل را یک نشست مصرف نکرده چيز
 يبرداشتن بود، که دیدم یک يچه را باز کردم، بيشتر به قصد زیرپيراهنقب يوقت

چون در روز  .ب، دو مجله هم بودو جورا يغير از زیرپيراهن يول .اید بيشتر نگذاشته
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و  «اطالعات بانوان»دانستم  گفته بودم، مي زاده به خانم ارتش يمالقات در دادرس
یادداشت خاطرات  ي خودم وعده هعالوه بر آن، ب يول .است پيکوک يها نوول
 .مداد ميهم ها را  بچه

 يها خودم را به پيدا کردن و خواندن قصه .از این قسمت محروم و ناراحت شدم
 ...مشغول کردم پيکوک

*     *      * 

 يشدم که خيل يدرد شدید مرتبه دچار پشت امروز صبح پيش از آفتاب یک
 :ناراحتم کرد و درست معلوم نشد از چيست

حياط بيدار شدم، احساس مختصر  به ي رفتنبرابعد از نصف شب که  3ساعت 
ربدوشامبرم  اما .شد زیادتر بعد و مکرد مي عقب طرف راست يپهلو در يدرد و پيچه دل

بيدار  نماز يکه برا 1ساعت  .یواش بدنم گرم شد و خوابيدم کشيده یواشي پتورا رو
و چون رختخوابم را خودم از  .زیادتر شدشدم، مجدداً درد ظاهر شد و رفته رفته 

م نه از توان ميدیدم ن .را بيشتر کرد آن ، دردآوردم، این حرکت و فشار اتاقحياط به 
بنددارش  يکه نمازش تمام شد، دستمال پشم يدکتر سحاب .پشت بخوابم و نه از پهلو

آشوبه  عجيب بود و توأم با دل اما درد .راست طرف عقب بستم يرا گرفتم و به پهلو
نمازش را تمام کرده در رختخواب نشسته  يتر شيبان طرف  آن .و حالت استفراغ شد

 يخوددار يول !تا دامن هدستم ب يچند دفعه خواستم بگویم شيبان .خواند چيز مي
حالم اما از صدا و حرکات نفس و عرق و رنگ و رویم اینها فهميده بودند  .کردم

چراغ گذاشته بودند، نبات  يصبح رو يچا يکه برا ياز آب گرمِ کِتر .خوب نيست
 بعد دکتر آذر .را داغ کرده دادند زیر تنم گذاشتم يا داغ درست کردند و بعد پارچه

بود که  يطور يدرد و ناراحت .دادند بخورم ،گرفته يرا بيدار کرده از او قرص
 ایيتوان ينگاه داشته بودم که قدر در دستم طور همينقرص را  .شومستم پاتوان مين

توانستم پاهایم را دراز کنم  شد. ميدر همين انتظار رفته رفته درد کم  يول .پيدا کنم
 يخستگ يکه پاشدم، جز بقایا 6ساعت  !خسته شده بودم که خوابم برد يو طور

 يدو فقط قدم ،جود نداشتو حمداهلل بهپيچه  از درد پشت و دل ياثر گونه هيچ
 دکتر آذر ...آن چهار پنج مرتبه دور حياط راه رفتم يجاه صبحانه را تعطيل کرده ب

کرد و جریان را  يصبح که احوالپرس .ام آمده بود که خوابم برده بود معاینه هب يوقت
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رگه خون و دُرد و  باید ادرار را نگاه کرد و دید آیا .گفتم، گفت شاید از کليه باشد
 گفت مي يدکتر سحاب .دیده نشد يچيز يهمين کار را کردم ول .دارد یا خير يسنگ

چون  .به حدس خودم از سرما حاصل شده است يشب بوده است ول يحتماً از غذا
 .کنند ها قفل نمي اند در حياط بخوابيم و درِ حياط را شب دو شب است اجازه فرموده
 .زده و پهلویم باد و سرما خورده باشد بعيد نيست طرف صبح غلط

دو ماه قبل هم طرف چپم چند  يیک !بود يمدت، اما شدید در هر حال دردِ کوتاه
حقا  .یواش یواش خوب شد .که مشمّع گذاشتم و گرم نگاهداشتم کرد ميروز درد 

1«.انمَاالَوَ ةُحَصِّلْاَ ، نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَان» :که
 

 81/1/8143جمعه 

 خدا یار مظلومان و قیام کنندگان است
تا اعالم  باشد. ميا و خود ماها دور رادیوها زیاد ه سه روز است اجتماعات جوان

 رادیو يغذا را تعطيل کرده پا يیا صحبت یا درس و کار و حت يباز کند مياخبار 
از  کلي بهها هم در اطراف جریانات خارج است که ما  ذکر و فکر و بحث .آیند يم

 .ایم داشته شده آنها برکنار نگاه
معدود،  ي عده گوید مياً دایمها با آنکه  ها و گزارش و اعالميه خود رادیو يول

رساند که  ، تلفات مختصر، و غيره، کامالً مييارض آشوبگران، مخالفان اصالحات
شاه  يو نوکرها آنها با شاه يموج اعتراض و خشم مردم و شجاعت و ابراز دشمن

و  يحکومت نظام يبه این مقدار تلفات و برقرار يالعاده بوده است که منته فوق
چرخ تانک و رگبار  يشده است )ما در اینجا صدا کاربردن تانک و مسلسل هب

 .(شنویم مسلسل را خوب مي
و با کمال  دهد ميچگونه قضایا را وارونه جلوه  يشنویم تبليغات دولت مي يوقت
را اخاللگر نشان  ملت يو زعما يخودشان را محبوب و مسلمان و قانون يپرروئ

ها و  يزورگوئ یکسره اعتراض به احساسات مردم را که تقریباً دهند و مي
د، عنوانِ نخواه و عدالت را مي يها و فشارها و فسادها است و آزاد کاري خالف

یقين داریم حقيقت و  يشویم ول ناراحت مي يدهند، همگ مي مخالفت با اصالحات
 .کنندگان است ماند و خدا یار مظلومان و قيام وقت مستور نمي حق هيچ

                                                
 . امنيت و جهول است: صحتو نعمتند که قدرشان م. حدیث نبوي : د1
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بيرون  يپای و دست يو ب يخور يسراز تو اینکه باالخره ملت ایران وصاًمخص
به خائنين و  يدهند و ضرر و ترس هم انجام مي يآمده، عالوه بر فریاد و اجتماع، کار

مخ و حمله به  يآتش زدن باشگاه شعبان ب .اميدبخش است يرسانند، خيل ها مي دشمن
 که شاءاهلل ان .نيست يکوچک يکارها يفحشاء و فسادپاشو  يدروغ پراکن يرادیو

 کربال يصورت شهداء این چند روزه با شهدا در این .باشد يو دین يصددرصد مل
 .خواهد بود يآن حتم ایيدني يها محشور خواهند شد و نتایج و موفقيت

به مقصد و  و ذکر سيدالشهداء عاشورا ياین شد که امسال عزادار هما ب يخوش دل
، اولين دفعه باشد که ایران يها شاید در تاریخ عزاداري .آن نزدیک شد يواقع يمعنا

 .کرده باشند يشان تأس به امام زنده شده و شيعيان عاشورا
را از چنگ  يو خمين !گان را سالمت و موفق بداردخدا کشتگان را بيامرزد و ماند

 !ش کندا مبارزه در راه حق جسماً و اخالقاً حفظ ي ادامه يداده برا و شّر اینها نجات

*     *      * 

 .کنندگان تمام یا بيشترشان مردمان پابرهنه جنوب شهرند این قيام شود ميمعلوم 
تر و شدیدتر  شان خالص يو عالئق دین يو فطر ياحساسات طبيع ها که همان يیعن

شان آورده  بيشتر به خشم يو سخت يها و گران ها که فشارها و گرفتاري همان !است
 مرداد 41 ياند و قيام مل پرست شاه ،گفت ميها که دستگاه هميشه  همان ... !است

 !اند نجام دادهرا ا 1334

*     *      * 

پيدا کرده پيچ  يا که دارند، تفریح تازه يترانزیستور ياینجا با رادیوها يها بچه
مخابرات  يها از موج يیک يگردانند و تصادفاً رو چپ و راست ميه را ب تنظيم رادیو

و  و اراک و اهواز بينند مرتب از سنندج يم دهند گوش مي .افتند يم ارتشیا  پليس
بعد اوضاع چطور است؟  هب ساعت بگویيد از فالن شود ميدیگر سئوال  يو جاها تبریز

 يها با رمز و تلگراف مُرس است که اینها چيز جواب ...برقرار شده است؟ آرامش
 .اعتراض و انقالب است قدر معلوم است که سراسر ایران همين يفهمند ول ينم

را  «اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً قریباً»خير و موفقيت برساند و وعده  هخدا عاقبت همه را ب
 !نصيب ما کند

 العاده بيشتر از ماها  و مردم شهر فوق اب شماها و الته  ياطالعات و ارتباط و نگران
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 .هستيد يدانم در چه حال و فکر است و نمي

*     *      * 

 بسمه تعالي

 31/4/8143چهارشنبه 

تم به را تمام کردم و منتظر هس «آموزش قرآنجلد دوم  يراهنما»دیروز کتاب 
در هر  .که نيست ببرد يعبدالعل يول، بفرستيد شرکت انتشار يشماها بدهم که برا

ام که از اوایل  روزانه ي حال چون دیروز این کارم تمام شد، یک قسمت از برنامه
و ساعت مشغول آن ها یک تا د مرتب صبح طور بهگرفته بودم و  دست به زندان

اگر روز دوشنبه شما کتاب  .نيامده است يآن هنوز چيز يشده و جا يم، خالشد مي
پرداختم و امروز از فرط  را برایم آورده بودید، به آن کار مي يترمودیناميک صنعت

 يیک يثر پرحرفدیروز بعدازظهر درا يخواب که دراثر بي ي)و همچنين خستگ يبيکار
حال  .رفتم بخوابم از دوستان  راجع به فضائل و عقاید خودش( بعد از صبحانه نمي

 .ه را برداشتم بنویسمروزان هاي یادداشتاین 
 خوش است و شماها هم خوش شاءاهلل است و ان البد االن در مشهد يعبدالعل

ام رفع شده و احساس فشار  مربوط به کليه ياز روز دوشنبه مالقات که ناراحت .شيدبا
و راحت است و  يم عادا وضع حمداهلل به حال تا بهم، کرد ميادرار ن دایميو سوزش 

 .«انمَاالَوَ ةُحَصِّلْاَ ، نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَان»بينم که واقعاً  يشوم م هر وقت متذکر آن مي

*     *      * 

 رپو خان درغام داستان کشته شدن عبداهلل
زنامه بود، امانت گرفتم )نه اینکه رو «مصور تهران»یک مجله  1يدیروز دستِ ساق

کيهان »ها  عصر، صبح «اطالعات»و  «کيهان»ما قدغن باشد، بلکه غير از  يو مجله برا
يم برایمان یبر بگوامر دیگر که به سربازِ ي و هر روزنامه «خواندنيها»مجله و  «يانگليس

                                                
از انقالب بازداشت  بود. پس هقلع قزل زندان رئيس ساقي ،1351سال در انایر اسالمي تا انقالب ها سال . از آن1

ه در برخورد با زندانيان داشت و شهادتي که به نفع او در رفتاري و انصافي ک شد ولي به علت خوش
 دادگاه دادند، آزاد شد و پس از مرگ بسياري از زندانيان گذشته در مجلس ترحيم او حضور یافتند. 

ميوه  ، در بخشي از محل آن بازارتهران ه نيز پس از انقالب تخریب شد و توسط شهرداريقلع زندان قزل
 قلعه تأسيس گردید )ب.ف.ب(. بار قزل و تره
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 اليزابت تيلور ي رفتهگشوده و دماغ سرباال عکس نيمرخ صورتِ گردن .(رسد مي
یک  يول کرد. مين يآن، جلب توجه يِدست  نظر از رنگ و لعابِ جلد صرف يرو

 اخير فارس يها درشت در اوایل آن راجع به جنگ يها رپرتاژ پرعکس با عنوان
ایم،  خوانين جنوب پيدا کرده يکه با بعض ایيصحبت و آشن مناسبت بهداشت که 

 ياز جمله مطلب .را خواندم بودن آن يتوخال ي بيشتر مورد نظرم واقع شد و با همه
 آن شدنِ از سرکردگان شورش، که کشته ير یکپو خان ضرغام م عبداهللمرحو راجع به

اگر خوانده باشيد و  .داند، داشت خود مي يبرا يافتخار ينيرومند شاهنشاه ارتشرا 
و چنين  را انداخته آن زدنِدار   ها اول عکس یادتان باشد، دو سه هفته قبل در روزنامه

بعداً معلوم  يول .دستگير شده است ينظام ينيروها دست بهوانمود کرده بودند که 
( او را کشته است يکاگِو يعل منا به) و از افراد دیگر عشایر يمحل يرُقبا از يشد یک

به  که طوري به !دار آویخته استه سلحشور ما ب ارتشاش را  و بعد جسد مرده
ها ندادند( پسر  به روزنامه ياین را مقامات دولت يما بعداً خبر رسيد )ول يها زنداني هم

ها را به  از یاغي يخون پدر، ریاست قسمت جا و به انتقام هکه ب خان ضرغامپور عبداهلل
تمام  يا و با خشونت بيرحمانه کند ميقاتل پدر حمله  ي خانهه عهده گرفته است، ب

خالصه  !...سوزاند کشد و جسدشان  را مي يره را ميخانواده او از زن و فرزند و غ
انداختن  هم خونِه ما ب يها ا و دولتيه يارتشاز منویّات ملوکانه، کار  يآنکه به پيرو

و نه و غلبه بر آنها را دارند  جنگ ي  است و چون خودشان نه عُرضه و ایالت عشایر
در  يو برادر يو آباد را دارند که ایجاد امنيت يخيال و هنر خدمت و آبادان

خود  يگر حکومت و غارت ي ادامه يخواهند برا شان بنمایند و بلکه مي ميان
شوند و با وعده و  متوسل مي يپرور جنایت يها اً به این راهدایمشان نمایند،  ضعيف

 .اندازند يان همدیگر مجه وعيددادن، آنها را ب
نوشته بود و ایجاد تعجب و تنفر نسبت به  «مصور تهران» که مخبر ياما آن مطلب

سال قبل در سر ناهار، برادرش را  14، این بود که کرد مي خان ضرغامپور هللعبدا
 !د کشته استخو دست به

گفتند  .پرسيدم يزندان را از این آقایان هم آن يراست و دروغ مطلب و چگونگ
دو  توضيح آنکه در فارس .نبوده است خان هللعبدا يواقع ي کُشنده يدروغ نيست ول

 و شاه سياست مأمورین دولت .ها يا هستند و بُویراحمده ایيقشق ،يایل پرجمعيت قو
این دو ایل است و از این راه آنها  مابين يدشمن تقویت و تحریک هميشه يفعل و سابق
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 يدربرا رپو ضرغام خان عبداهلل مرحوم .دهند مي سوق ينابود به رو و کنند مي ضعيف را
خسرو  .رپو ضرغام خسرو به موسوم ،تر عرضه با و تر فهميده يول تر کوچکاو از داشت

را  يو بویراحمد ایياتحاد قشق ي و نقشه يطرح دوست ایير با خسروقشقپو ضرغام
 زاده يموسو .آید يها گران م این قضيه به دولتي .شوند ک ميریزند و به هم نزدی مي

دستگاه( و فرمانده لشگر  ي نشانده دست و يتحميل ها سایر وکيل مثل وکيل محل)البته
برادرت خيال ریاست دارد و تو را از  :گویند  خان نشسته ميعبداهلل يو غيره زیر پا

ها( از شاه برایش  ها )و شاید خلعت کنند و پيغام تشویق مي ياو را خيل .بين خواهد برد
خانِ  .شد يمورد عنایت مخصوص واقع خواه يگویند اگر او را بکش آورند و مي يم

ها و  هرکردنها و قرآن مُ يزبان صدمين و هزارمين بار که گول چرب يلوح برا لُرِ ساده
 برو رادیو گوید ميخانه کرده  هدعوت بند، برادرش را دخور تعهدات دولت را مي

 يکه خسرو مشغول گرداندن پيچ رادیو بود از پشت گلوله خال يموقع .را بگير تهران
و  ،کند ميو قبل از دفن کردن برادر اظهار ندامت  شود ميبالفاصله پشيمان  کند... مي

 !چه سود يپشيمان يول کند! ميایش فراهم بر بعد مجلس ختم
حضور و دریافت  هتشرّف ب ياو را برا .ها کارشان را کرده بودند و شيطاني شيطان

اش  پاداش و مقام، محاکمه يجاه ب يکنند، ول دعوت مي پاداش و مقام به تهران
شاه  به .خواهد ، فرجام ميدهد مي تجدیدنظر نمایند. مياعدامش  کنند و محکوم به مي
( مراجعه به دیوان کشور يبا فرجام )یعن شود. ميبد  يرسانند که این دیگر خيل مي

عفو  شود. مي سال زندان 15یا  13در آنجا حکم اعدام تبدیل به  کند. ميموافقت 
 شود... ميسال مرخص  3خورد و بعد از  رویش مي

تفرقه بيندازد  ها خان و ایالت است مابين موفق شده بازیها دولت البته با این سياست
اما ضمناً ما بين خودش و آنها هم تفرقه و عداوت انداخته است و  .و حکومت کند

شوند  مي يو یاغگيرند  مي دست بهاسلحه  مردم عشایر شود مي يبينيد تا خبر ياینکه م
سوءرفتارها و  ي است که در نتيجه يخاطرات سوزان يافتد، رو يراه م هب يو برادرکش

 !است گرفته ریشه هاشان دل در دولت مأمورین يها بازي حقه و آزارها و ها گري غارت

 31/4/8143شنبه 

 السالم قتل امام حسن عليه

چراغ  يظهر را که دو جور دلمه است، رو يازه غذاصبح است و ت 11ساعت 
دیر بيدار  يساعت اوالً نيم .بپردازم يبه کار درستنشد تا برطبق برنامه امروز  .ام گذارده
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که معموالً یک ساعت و نيم  -پس از صبحانه و قرآن .شده بودم و ورزش عقب افتاد
را در دست گرفته بودم، چون  يکتاب دیگرو امروز  -پرداختم مي به آموزش قرآن

رفت،  ضایع شدن مي هرو ب و ها بود پاکت ي دیروز داخلها سيب از هدیه يمقدار زیاد
در گوشه حياط به پوست کندن و خورد کردن  اتاق ينشستيم جلو يبا دکتر سحاب

نک بود و کنار حياط با وار و خ هوا اتفاقاً نسيم .آنها جهت کمپوت پختن پرداختيم
هوس  يآباد و کریم يحسين و شاه مانيان يحاج .داشت يآن مشغوليت حال خوش

داشتند یا  يو صحبت ينفهميدیم کار .شان طرف ما آمدند سه نفريو کردند 
 يت استقبال کردیم و سه تا صندلبا رضا و منّ راشان  در هر حال قدوم ؛طوري همين

که قبل از آمدن ما به  زندان ي گرفتارشده يکرد ایران يها از عرب ي)یک گفتم سعيد
و  يشوی ها گذارده بودند، کار جارو و نظافت و ظرف که خان ياینجا و برطبق قرار

 .بيرون آورد اتاقگيرد( از  مي يا و ماهيانه دهد ميجام بند را ان يخدمات عموم
کردن و صحبت با رفقا وقت برنامه صبح به سيب خورد ،مدتدر  خالصه آنکه آن

و لطافت کنار  يطرف دیوار آمد و خنکه بعد هم که یواش یواش آفتاب ب .گذشت
برود خواست حمام  چون مي يحياط از بين رفت و آن آقایان پا شدند، دکتر سحاب

همه روز و هميشه هست  يدوش سردِ دست يبند ما است ول گرمِ ها نوبت حمامِ )شنبه
کمپوت را که قند زده  ي ( مراقبت قابلمهکنم ميو من یک روز درميان از آن استفاده 

من  ي عهده هساعت پایين گذاشت و گالب و ليمو زد، ب بعد از نيم يبایست بود و مي
زدن در یک  يرا قبل از ترش يص شدم و سهم حسيباز این کار که خال .واگذاشت

که اصوالً ليمو زدن کمپوت را خراب  کرد ميپياله کنار گذاشتم )چون صبح قرقر 
 يسر بگيرد که من گفتم بسيار خوب یک پياله ترش يو نزدیک بود دعوائک کند مي

ن امروز را گفته بودم چو .نوبت تدارک ناهار رسيد .کنيم( جدا مي يحسيب ينزده برا
قهراً  .استفاده کنيم 1يعمه قدس يالتفات يها دیگر غذا نياورند و از دلمه ياز جا

 يبرگ را در دو کاسه نایلون يها دلمه .من بود ي عهده  هب زحمت و فکر ناهار
 یخچال ي خودش از دیروز در گنجه ي بادنجان را در همان قابلمه ي کوچک و دلمه

گذارند، جا داده  زندان که معموالً گوشت و سبزیجات را در آن مي يعموم يچوب
چون در  .ها را آوردم را صدا کردم قفل یخچال را باز کرده دلمه حسن .بودم

رده را باز ک يدوداو حياط يها از قابلمه يکمپوت پخته بودیم، یک يقدس ي قابلمه
                                                

 .ني مهندس بازرگاخواهر آقا. 1
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 يچراغ گذارده با آتش مالیم يها را در آن چيدم )در واقع ریختم( و رو دلمه برگ
حاال آنها دارد یواش  .آن گذاردم يقابلمه دلمه بادنجان را هم رو .ش کردما روشن

 ...نویسم را مي ها یادداشتو من این  شود ميیواش گرم و آبش بخار 

جا گرفته است، از ساعت که وصف آن دو صفحه  ایيکنيد کاره مالحظه مي
ها،  صبح تا ظهر اوقات مرا گرفته است و از این قبيل کارها و وقت گذراني 1: 15

رود و  سر نمي يوقت حوصله کس بنابراین هيچ .اگر آدم بخواهد همه وقت هست
شانه  يگونه کار مگر آنکه شخص بخواهد از هر .ندارد ياصالً حوصله سر رفتن معن

ش این  بکند و مشغوليت يخود را بيکار و برکنار از زندگ يدست يکند و دست يخال
 .ام سر رفت خود تلقين کند که حوصله هباشد که ب

 شو و خواندن و وپز و شست متنوع پخت يکارهانه تنها ماکه آزاد و با هم هستيم و
کنيم  و صحبت مي يزن یا قدم يو هر وقت خسته شویم در حياط باز ،و نوشتن داریم

نشده از  حال تا بهها هم  رود، بلکه آن بيچاره انفرادي مان سر نمي صلهوقت حو هيچ
 ...حوصله سررفتن شکایت کنند

*     *      * 

 اگر بنا بود با دعا و ختم و نذر کارها درست شود، 
 کردند هم همین کار را می پیغمبر و ائمه

را که  ایياز یکدیگر خبرهها برگشته بودم و معموالً  دیروز عصر که از مالقات
 يگير و دندان يکنند، چون دیروز خبر حساب مي ينظر پرسند و تبادل شنيده شده مي

هست که  يیک ختم :گفت مانيان يدانم به چه مناسبت حاج نرسيده بود، نمي
و من(  يدوداو ياط، حيد هر چهار نفرمان )خود او، سحابيئابي ،فردا است موقعش پس

هر  ؛ام ام هنوز تمام نشده، به منظورم رسيده هر دفعه سرگرفته حال تا بهمن  ؛بخوانيم
و یک  (56)مرتبه سوره واقعه وقت که اول ماه به دوشنبه بيفتد روز اول ماه یک

تا روز  طور همين، روز سوم ماه سه مرتبه و خوانند، روز دوم دو بار  را مي ایيدع
و چهارده دفعه آن دعا باید خوانده  (56)چهاردهم ماه چهارده دفعه سوره واقعه

است ده دوازده خط، سراسر  ایيدع .متن دعا را هم آورد و داد ما بنویسيم ...شود
 ...آن يدار بودن و برکت ن و طيببود و حالل يرزق از خدا و فراوان يتقاضا

تو فکر رفتم این کار را بکنم یا نه؟ چون اوالً  يخيل يمن دعا را شب نوشتم ول
مزدوران  يو سرنگون ملت يو پيروز که نجات -ما يفعل يدعایش تناسب با منظورها
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نداشت، و ثانياً اصالً ختم  را يعموم يو منظورها -ستو دستگاه ظلم فساد ا استعمار
چه؟ اگر بنا بود با دعا و ختم  يگرفتن و از راه دعا و نياز انجام کارها را خواستن یعن

 يکه هزاران گرفتار السالم )ص( و ائمه عليهمو نذر کارها درست شود، خود پيغمبر
آنها  يها داشتند و حتماً هم دعا ها و مبارزه و مشکالت و جنگ يرعو مقاصد ش

و بحث و کار  همه مرارت جنگ ند و آنکرد ميبود، همين کار را  يمستجاب شدن
و  يگرفتند نه زمين را آبيار مي دست بهنه شمشير  ؛کشيدند ها را نمي و مشقت

پس  .حبس و اسارت و شهادت بشوندگذاشتند گرفتار  ند و نه ميکرد مي  يکار بيل
، 1.«لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى»، «اهلل سبيل يجهاد ف»همه دستور به  چرا در قرآن این

  ،3«اهللِ اَلْکَاسِبُ حَبِيبُ» :اند فرموده و غيره است و چرا حضرت 4«وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ»
 و دستورها و احادیث دیگر؟

که ما داریم، اگر خدا قبول کند، همان است که  يو این وضع ياً این گرفتارلثثا
 .اند از آن بيرون بيایند گاه از راه ختم و دعا نخواسته اند و هيچ تهداش و ائمه انبياء

گرفتن و این قبيل کارها  م و خانم شنيده بودم ختمخان سابقاً هم من از خاله عالوه به
که من  بخو ما )آقاداداش خانم ایيند مرحوم آقادگفت ميو  ،آورد يفقر و نکبت م

بود  يخدمت اخالق و خوش مهربان خوش يند مرد خيلگفت ميهميشه  يیاد ندارم وله ب
که وضع  يهایشان را دوست داشت( در اواخر عمر و بچه بخو العاده خانم و فوق

ضمناً ترتيب این  شد. ميختم گرفت و کارش بدتر  ياش ناجور شده بود، خيل يمال
حساب تصادف دوشنبه  يرود و شروع آن رو روز با عدد پيش ميه ب ختم که روز

ها  و کار منجمين و رمال يباز ها است، و آدم را به طلسم اول ماه و از این حرف
 ...آید يو قرآن م يدور از اصول و رسوم خداپرست ياندازد، خيل يم

اگر  عالوه بهباشد و داشته  ياز طرف دیگر ناراحت بودم که شاید باالخره خاصيت
 !بپرسد خواندید یا نه چه بگویم که نه دروغ باشد و نه او ناراحت بشود مانيان يحاج

چون باالخره  کنم. مياالحتياط این کار را  يمطلقه و عل قصد قربتِ هگفتم خوب ب
اما  .ب استخود مقبول و مُثا يخود هاز خدا که ب يقرآن است و دعا و تمنا ي سوره

فکر کردم از کجا معلوم همين  .نگذاشت به این حال قانع شوم يفکر ي وسوسه

                                                
 ي تالش ]و نيت[ خود را نخواهد داشت. : ... انسان جز ثمره 33( / 53نجم). 1
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باشد، خود  يپرست که ممکن است خرافات و آلوده به عادات بت يتبعيت از چيز
اند،  و جاهليت رفته يو افکار و اعمال خراف يپرست که به بت ایيچون آنه .گناه نباشد

 ...ها است راه اغلب از همين

آیا تو این ختم را  ،پرسيدم يباالخره تصميم گرفتم نکنم و صبح که از سحاب
 ...تر شدم خواند؟ و گفت نه، در تصميم راسخ يخواه

 *    *    * 

 يرا که دیروز به استوار تيمور يشد، یک متلک مانيان يحال که صحبت حاج
را در حياط پهن کرده  نزدیک غروب بود و ما فرش نماز جماعت .گفت، بنویسم

 يداخل زندان خيل شامگاه .خوانده نشده بود هنوز شامگاه زندان يبودیم، ول
 .است يسربازان نگهبان سروصداتر و دیرتر از شامگاه و صبحگاه يمختصرتر و ب

ایم( با  حاضر نشده حال تا بهما که  يها )البته به استثنا زنداني .هم ندارد ...موزیک و 
 رو رو بهلخت در دو صف ایستاده یک استوار  نيمه يرکاب يهمان پيراهن و زیرشلوار

نوع  و یک يموسوم به جعفر طاهر يها )که آدم چاق کپل از زنداني يایستد و یک يم
گيرد و از  مي دست به يا صف آمده کاغذ پاره ياست( جلو يمخصوص يا توده

فراوان به ذات  ي، دعاگفتن و مختصر شهادت به پيغمبر اهلل آن پس از بسم يرو
 ...کشد تمام تشریفات پنج دقيقه بيشتر طول نمي کند. ميملوکانه 

 .خواستيم رو به وضو برویم مي .متفرق ایستاده بودیم طور بهخالصه ما در حياط 
 .بگذارید اول ما نمازمان را بخوانيم ،گفت مانيان يآمد و به حاج ياستوار تيمور

 يب ؛شما مثل نماز ميّت است آره، نماز: گفت مانيان يحاج .بود مقصودش شامگاه
 شود... ميوضو و با کفش هم انجام 

 *    *    * 
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 اند و نه ملی  ای ها چند نفر نه توده بندی از هم
 ا ند  ولی به جرم مرام اشتراکی محكوم شده

هنوز مزه حرکات گذشته  ي تان را دارم. از جمعه صبح است و انتظار آمدن
کوبيد باقي است!  دستم مي کرد و به شدت بسته و باز ميه پاهایش را ب که 1لبک ني
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ترسم صدمه بخورد. ولي ضمناً  خواهد هر دفعه او را بياورید. چون مي خيلي دلم نمي
 .شا خواهد ببينم  مي دلم هم

*  *  * 

 يسه چهار نفر دیگر .تان گفته بودم بيچاره را براي بندها آن سه نفر بلوچ از هم
سه سال و پنج  ، بهيجرم مرام اشتراک هب يول .ياند، و نه مل يا توده يا داریم که نه توده

را قبول ندارند  يو شورو خروشچف. مزه نيست يوضع اینها ب .اند سال محکوم شده
تر و  خالص رهبر چين تونگ خودشان را مثل مائوتسه ياند، ول مخالف يو با شورو

و  رود، در قد و هيکل و سر راه مي ياست که وقت يرهبرشان مرد .دانند تر مي مؤمن
رتبه نيست، گویا  اما تاجر و کارمند عالي .افتم يم يفاطم سادات يآقا یاد هگردن، ب

 .افسر و دکتر و کارگر پيدا کرده است عده پيروِ یک ذلک مع .قصاب  بوده است
 ایيهو ياند، در نيرو ش بودها مسلک که هم يچند افسر .است اسمش جعفر طاهر

 ياما دکتر ذوالقدر .دیگرند يده و جاسال محکوم ش 11ند و گویا به کرد ميکار 
در  همادر او درب گفت مي يروز جمعه عمه قدس -است يکه عضو وزارت بهدار

 .اینجا است يدر انفراد -گرفته استاو را سراغ   يگردد و از قدس ش ميدنبال به
، که دخانویا داو دوداو منا بهاست  يدیگرش جوان بلندقد تلخ صورتیک مرید 

 .ها است تقسيم یخ قسمت اش در زندان دایميمسئوليت  .دوز یا کفاش بوده است پينه
روز  .گيرد مي يو اجرت دهد ميمراجعه کند، انجام  ياگر کار تعمير کفش هم کس

بعداً معذرت خواست و توضيح داد  يول .با هم پيدا کردیم يدوم و سوم برخورد بد
؛ زیاد رسيده بود ي مان ميوه مالقات بود که براي ياز روزها يیک .ایم و دوست شده

خورده و پالسيده شود،  را پيش از آنکه دست يمن یک پاکت گيالس مشهد
 دوآقایان بدهيم؟ داو دهيد این پاکت را به مي اجازه :، گفتم4م به بند دبرداشتم بر

قبول  يبند تصميم گرفته است چيز ،خواهم معذرت مي يخيل» :بالفاصله گفت
بند  يرفقا .من پاکت را برگرداندم .هم همراه کالمش بود يتلخ يالبته قدر«. نکنيم

ش ا است و باید تنبيه يخودمان که پيش از ما اینجا بودند گفتند این اصالً آدم بد 1
خوب  .دوستيم در هر حال حاال با هم ...به او مراجعه نکنيم يکاربراي کنيم و دیگر 

 يزرد نذر شله يدکتر سحاب يکه برادیروز .و سالم عليک داریم کند مي يواليبال باز
  يهم با خوشروئ 4 ، بند کرد  جا تقسيم  مهه  رسيده بود و به از منزل مرشدیان يفراوان
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 .قبول کردند
 .نامند مي تضادیّون را ، خودشان1«َةخَسِرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَ» :این دسته را که باید گفت

و  يایران ي شناسنامه يول .دان تر از اینها داریم که کرد عرب مفصلي  یک دسته
شاید با آنها که در  .تان نقل کرده بودم یا نه دانم قبالً براي نمي .را دارند تابعيت ایران

 .کنند زحمت صحبت مي و به يعرب ي را با لهجه يفارس .نفر بشوند 14هستند  يانفراد
گيرشان شده  اند و گردن هستند یا شاید به این عنوان شناخته شده تماماً کمونيست

داشتند و حتماً جزو  يچون مرام اشتراک عراق اینها را شش هفت ماه قبل دولت .است
و در مرز ایران تحویل  شان کرده اند، از مملکت بيرون بوده یاغيان و مخالفين کُرد

جا  هم یک راست آنها را آورده در زندان حکومت ایران .داده است يمقامات ایران
هر چه  .دانند شان را نمي جدا شده تکليف يها از زن و بچه و زندگ بيچاره !داده است

ش  از آنها که اسم يیک .نرسيده است ایيج هاند، ب هم درخواست یا اعتراض کرده
 آید، دو هفته قبل اعتصاب غذا ينظر مه کلفت و با اراده ب گردن ياست و خيل يعل

 .کنند یا محاکمه کنند یا بکشند شیا مرخص يیعن ،کنند ش را معلوما کرد تا تکليف
به  يول .را شکست اعتصاب غذا .بشود يرسيدگ شنبه یکآمدند و قولش دادند تا 

 يِغليظ عرب ي با لهجه «يیاعل»و  «اهللالّاِ هَلَاِالَ»اوقات  يگاه يعل ...وعده عمل نکردند
البنيه و  يعموماً سالم و قوّ .نيستند یک اینها اهل نماز هيچ يول گوید. مي يکرد

اندام هم هست و قهرمان ورزش و اندام  از آنها بيچاره خوش يیک ؛مؤدب هستند
 .بوده است يپهلوان

 8/5/8143شنبه  سه

 و سرعت و سهولت او در کارها قابل تحسین است همت و هنر حسیبی
 ،زده است از همشهریانش قاسم دست به اعتصاب غذا يما دیشب با یک سعيد

و تأسف، از  يدرد ما هم مجبور شدیم ضمن هم .کنند آنکه تکليفشان را معين يبرا
 .مان به اصرار معافش کنيم اتاق ي و خدمات روزانه يکار و نظافت يشوئ کار ظرف

ميزمان معطل و  يرو يمثل اطفال یتيم مدت طور همينها  دیشب قابلمه و ظرف
سعيد  يجا هموقتاً ب يقرار بود یک حَسن .ان کردیمش بعد جمع ؛سرپرست ماندند يب

که دیشب  يتنها کار .وضع ناهنجار ماندند هها ب ها و چنگال نيامد و ظرف يبياید ول
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و مواد  يآن ریختيم تا چرب يکردیم این بود که همه را در قابلمه گذاشته آب رو
دار  هر کدام از ما یک روز عهدهنخشکد و بعد قرار گذاشتيم به ترتيب الفبا  يغذای

خودم  همن این پيشنهاد را کردم چون نوبت اول ب .وجارو شود شو و آب و شست
 يآب در قور يرفتنِ سر قرآن و کتاب، قدر يجا هب يصبح بعد از چا .افتاد يم

را هم برداشته قابلمه و  1«فاب» يقوط .داشته باشيم يجوش کاف  اضافه کردم تا آب
شب مانده را  يها شدم آب یک دست مشغول .خانه بردم به دستشوي آالت را ظروف

جوش و مختصر فاب ریختم و کف انداختم و با کاغذ  کرده آب تازه و آب يخال
دست دوم طرف شير رفتم، دیدم  يبرا يوقت .ها و قاشق آالت را پاک کردم بشقاب

، يوا !آید ي نمآید، اصالً يچک م آب کم است، چک .اند دیگران هم به انتظار مانده
دچار  هقلع مرتبه در قزل جز یک حال تا بهسرم بریزم؟  هب يچه خاک ،ها شما زن قول به

گذارند  پایين را باز مي يها قسمت ينشده بودیم و علتش این بود که شيرها يآب کم
که هميشه در هر  يحسيب .این مرتبه پاک بند آمده بود يول .رسيد و اینجا کم مي

)مخصوصاً این قبيل کارها و نظافت و غيره( حاضر و ناظر و استاد بِرِس است،  يکار
سرباز  .اند ببندید بروید ببينيد کجا شير آب را باز گذارده ،از سربازها گفت يبه یک

 ي سروکله ؛حرکت در آمدند هاستوارها ب .اما آب نيامد، هم کرد يآمد، کار رفت و
در این  ...تلفن کنيد آب را نبندند، بيایند، بروند پيدا شد که بابا به اميرآباد يساق

تکان  حيث و بيص بودیم و من موقتاً دستهایم را با آب حوض صابون زده تکان
 شود ميپيدا  ي، کسایي، جيم باالخره از اميرآبادکرد ميم خشک شود و فکر داد مي

کنان  یک دفعه خنده .سروصدایش نيست يتعجب کردم چطور حسيب .رسد و آب مي
و پشت  .با شلوار خيس پيدایش شد «دوش آب سرد گرفتم» :گفت ميو فخر کنان 

این طرف و آن طرف  ،رفته بود بيرون يحسيب ...شد يسر او آب از شيرها جار
شير آنجا را دیده بود بسته  ،برج سرزده يمنبع روها و شيرها را نگاه کرده به  لوله

باز کار درست نشده بود که خود را تا سرِ خيابان آنجا که  يول .است و باز کرده بود
 يا گيرند، رسانده دیده بود فوّاره شما را مي ياند، و سربازها جلو چوب گذاشته

با نخ و  .استرفته  از جایش در رفته بوده آب به هدر مي يشير .درست شده است
 ...بندد يرا م کهنه و سيم آن

 مشکالت  و به دارد يعمل يدرکارها که يو سهولت سرعت و يحسيب هنر همّت و  این
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 .قابل تحسين است ي، خيلکند ميو حل  کند ميحمله 
 ...بودند جور مي ما این يها خواست بچه دلم مي يخيل

 *    *    * 

 .ها اضافه شد ط ما اضافه شد و پنج نفر به نمازخواندیروز پنج نفر به حيا
 !پَرِش گرفته گفت ميصف جماعت را  يآباد دیشب کریم که طوري به

 اتاقاند و در یک  بوده هستند که در حياط پاسدارخانه ينفر 16 ينفر بقایا 5این 
اند  آزادشان کرده .د( آنها را چسبانده بودندگوین طور مي متر )این 3×1تر از  کوچک

 .بکشند ينفس ندتوان مي که طوري به ،آوردند يعموم بند و حياط به اینجا را نفرشان 5 و
بوده که دو سه روز بعد از قضایا  يخمين اهلل آیتنفرشان نوکر منزل  یک

است و اصالً  نفر آخوند یک .ندشان رفته بوده در آنجا دستگيرش کرد والیت هب
است که به  مشهد ي جوان طلبه يسوم .اقامت داشته در تهران يول باشد مي يپاکستان
است  يا چرده جوان قدبلند سيه يیک .اند رفته در قطار دستگيرش کرده مي سمنان

 يپنجم .ام بودم و در تظاهرات شرکت داشته خمين يها دهقان ي نماینده گوید مي
دار زمين واليبال شده  است که همان دیروز عصر ميدان ينظر مرموز آمد، جوان هکه ب
 يبزنم و پول يام سر رفته بودم به خانواده به اراک .شاطر هستم گوید مي يول .بود

آنجا به  يمدت .جهت توقيفم کردند، دستبند زدند و کتک مفصل يب وخود  بدهم، بي
 .آوردند زندانم انداختند و بعد به تهران

تِ وَقُ .آمدند ينظر م هزده ب و وحشت يهاج و واج و دهات يشان خيل خالصه همه
آزاد  اهللانشاء ديزو بهاند، شماها هم  را مرخص کرده شان دادیم که چون علما قلب
 !کنند سالم مي يه شود مياند و هر دفعه که برخورد  اغلب در حياط .شوید مي

 *    *    * 

 يا که هفته «ها خواندني» مجله :جورکنم رسيد فکرم تان به براي يسرگرم امروز دو
و  ي، حکایات تاریخدهد ميرا  سفارش آن يآید و محمدخان ضرغام يدوبار در م

 يامروز فکر کردم چرا قيچ .خواندم دو تا از آنها را مرتب مي .دارد يچند يرمان
 يِمانرُي  از آن نویسنده «پيغمبر و قرآن»ي یک .ننمایم يآور شماها جمع ينکنم و برا

 آمریکایي ي نویسنده یک از يرمان دیگر و ،«گيورگيو ویرژیل کونستان» ،فرانسه ساکن
 .است يرمانِ پليس .«زیر آفتاب یک کشور گرمسير» منا به يمنصور اهلل اقتباس ذبيح
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گذشته را  يها چون خالصه قسمت يول .کتاب است يها اینها از وسط يالبته هر دو
 .ممکن است خودتان سوابقش را پيدا کنيد عالوه به .آورید يدارد، سردر م

 5/5/8143شنبه 

 ید  نبرآقامحمدخان و داستان گوشی که 
ش را ببرند ا خشمگين شده دستور داد گوش يبه شخص گفتند آغامحمدخان

را  ميرغضب .بوده است( پادشاهان ایران يترین کارها )گوش بریدن از کوچک
شد و  رو رو بهبا شخص مقصّر  يوقت .کمر هلباس قرمز و خنجر تيز ب ،احضار کردند

زرنگ بود،  يست بگيرد، آن مرد که قدرش برود و سرش را در دا خواست به عقب
 آغامحمدخان .«نيم قران بتْ ميدم کمترش را بِبُر»رساند که  به ميرغضب يیواشک

دست  يجلو ؛تر شد غضبناک .به ميرغضب زده است يشنيد که یارو یک حرف
 شاه .کار و التماس کرد؟ یارو اول انيبگو ببينم چه گفت :ميرغضب را گرفته گفت

آن شخص مجبور  !دهم ببرند عوض گوش سرت را مي يیاگر راستش را نگو :گفت
 !دهم گوشم را از بيخ نبر گفتم نيم قران مي يباش به ميرغضب :گفت .شد اقرار کند

 خودم بده  هاحمق یک قران ب :فتگ ،بود يپرست مرد لئيم پول يکه خيل آغا محمدخان
 !گویم هيچ چيش را نبرند مي

  *    *    * 

  و داستان بیع شرط با ابوالحسن دهقان حیات داوودی
گویم(  صحبت بود )امشب را مي يها، از هر در بعد از شام، مثل اغلب شب يشب

حيات  .دیگران را هم تشویق کردم .خوب بود يخيلمن آوردم و خوردم که  يسيب
تر است، پاشد رفت یک سيب از پاکت   از همه خوش خوراککه ماشاءاهلل يدوداو
ها خوب نبود و بيشترش لک داشت   سيب ي البته در پاکت، همه .خودش آورد يبرا

در  شود ميوقت ن يچاست که ه يدانم چه سرّ نشست، گفت نمي يکه داشت م يموقع
و  يفرنگ يها اما سيب .خراب نباشد يها آدم سيب بخرد و داخل آن سيب ایران

 !شان نيست دار و بد در ميان یکدانه لک يلبنان يحت
 يدکتر سحاب ،پيش آمدکه  يفروشندگان ایران يها جنس و تقلب يصحبت از بد

 يخوب عمده داشت و مرد مسلمانِ يفروش داشتم که ميوه يیا خویش ایيآشن :گفت
خرید و باید به مردم بفروشد سرِ بار آن خوب بود و  که بار ميوه را که مي از این .بود
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 يپيش دکاندارها .ناراحت بود يگذاردند، خيل زیرش را فاسد و نامرغوب مي
که صندوق انگور  يیا چاروادار دار به آن باغ يروز شد. ميخر خجالت زده  ميوه
صندوق را یک  ياصرار و خواهش  کرد این کار را نکند و زیر و رو يآورد خيل مي

دار چند صندوق انگور آورد و قسم خورد  روز آن باغ آن يفردا .نوع انگور بگذارد
چون قسم و  !صندوق یک نوع انگور است يزیر و رو .که دیگر مثل سابق نيست

خيالش  يدکتر سحاب يو اطمينان داده بود آن عمده فروشِ آشناآیه خورده بود 
خریدند،  که از او صندوق انگور مي يداران هم به دکان طور همينراحت شد و 

 يبل گوید ميبرخالف انتظار فردا دید خریدار باز شکایت دارد و  يول .اطمينان داد
خوب رو و یک ال  اما یک ال انگور .صندوق انگور خوب چيده شده بود يزیر و رو

 ... !لهيده يهم زیر، وسط سراسر انگورها

و اتفاقاً  کند ميا ه از یهودي که قرآن ایيه این مطلب ما را به تعبير و توصيف
وجود دارد و با  ها ا و مخصوصاً شيعهه ميان آنها و ما مسلمان يفراوان يها شباهت

طرف  هرا ب يگرداندن زبان و عبارت در قالب الفاظ ظاهراً درست، یک مطالب دروغ
عبرت و  عنوان بها است و شاید ه این آیه که وصفِ یهودي .کنيم، کشاند تلقين مي

  :یادمان آمده آمده است، ب ما در قرآن هْبُنَتَ
 (3( / 4)بقره) «َوَّما َيْخَدُعوَن ِإاَل َأنُفَسُهم ُعوَن الّلَه َواَلِذيَن آَّمُنواُيَخاِد»

که خودشان را گول  يخواهند گول بزنند در حال را مي )خدا و مؤمنين
 ...(زنند مي

ها و  خوري تنزیل رِنمونه و شاهد مثال دیگر سَ عنوان بهین آیه از آن صحبت و ا
ند و کرد ميمآب و صاحب محضرها درست  که پولداران مقدس ایيه کاله شرعي

و منفعتِ  ط عمل بسيار حرام رباشر بيع کنند و تحت عنوان ظاهراً حالل مي
صحبت بنشينند  يبيکار باشند و پا يا عده ي)وقت .دهند رفتيم م ميرا انجا يخور پول

 مين دليل است که در این زندانه و به کند. ميکش پيدا  يحرف خيل ي دامنه
 يو مثل زندانِ هفت هشت سال پيش لشگر زره کند ميکم پيشرفت  يکارهایم خيل

 .(کنم ميهم کمتر فرصت و فراغت کار را پيدا  از زندان قصر يحت .نيست
با خود  را جنگ )که خداوند در قرآن آن يرباخوار يمطلب اخير یعن يرو

گفت که راجع به خودش و  يیک حکایت يحسيب .ناميده است( بيشتر متوقف شدیم
  ...ر زنش بدون اطالع و ميل او کرده بود و بعداو پد يکه زمان عروس يعمل
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 يیک ،ام هم گفت من الحمدهلل در عمرم از دو گناه معصوم مانده يدوحيات داو
که محصول خوب  يیک سال يفقط یک مرتبه در زمان پهلو .ربا يشراب و دیگر

له وقُ غلّه فروخته بودم، قرض ي دارهآمده بود و پانصد ششصدهزار تومان گندم به ا
ابوالحسن  .از این پول را به معامله بيندازم يهم نداشتم، به این فکر افتادم که قسمت

هم هست( احتياج به پول داشت و آمد  ایياست )به شيراز يها گنده که از کلّه دهقان
یک ساله  اش را به بيع شرط ومان از من قرض کرد و در مقابل خانههزار ت چهارصد
آنکه نگویند به  يگيرنده برا بيع شرط این است که شخص قرض) .گذاشت

 خود او و در هرا که متعلق ب يیا ملک يا ، خانهدهد ميدهنده منفعت پول  قرض
فروشد و بعد همان خانه یا ملک را  ل آن پول مي، ظاهراً در مقابباشد مياش  استفاده

استفاده و ارزش و اجاره  يمبلغ اجاره را از رو يمنته کند. مياز صاحب پول اجاره 
 يعباس صددینار یا یک يحساب تومان يکنند، بلکه از رو نمي آن ملک معين يواقع

گذارند که مثالً در  قرار مي يدهند، یعن انجام مي يله را  شرط، ضمناً معاماست مرابحه
رأس سال اگر فروشنده ملک، مبلغ معامله را پس داد، مجدداً مالک ملک خود 

 .سرِ خدا و سر مردم است( يگذار و کاله ينوع حيله شرع که یک خالصه آن .بشود
ها  پول این قبض يول .من داده ماهيانه ب يقبض هشت هزار تومان 14رفتيم محضر و 

نه ماه اول، نه ماه دوم و نه  دهقان ياالجاره و یا منفعت پول را جناب آقا مال يیعن
 استخر يآخر سال بود که یک روز آقا يها نزدیک .تا آخر سال نداد يهيچ ماه

در  خان دهقان والحسناب ي( همراه با آقافارس يها )صاحب روزنامه و از هوچي
زبان چرب و نرمش گفت ما  وارد مهمانخانه شدند، با يمنزل ما را کوبيده وقت

که همراه تشریف دارند، فهميدم  ایيگفتم از آق .داریم ایيایم و یک تقاض آمده
قسط  14خالصه با هزار دليل و دوز و کلک خواهش کردند ما از این  !تقاضا چيست

نظر کنيم و برویم  تومان که فرع پول است، صاف و پوست کنده صرف 1111 يماه
من هم رفتم از دفتر خودم  .مان را پس بگيریم محضر، اصل چهار صد هزار تومان

بعد هم  !اش را به استخر يرا به دهقان دادم و یک آن يتا ها را آورده یازده قبض
به  .ضر رفته اصل پولم را پس گرفتم و قباله را باطل کردمبه مح پاشدیم به اتفاق

 .م نشد تنزیل بخورما ترتيب خدا را شکر که قسمت این
 ياز مشهودات و وقایع زندگ يهم سرگذشت يدوداو حيات يالبته حکایت آقا

عریف کرد و برایتان ت يسرهنگ مجلل يکه آقا يحکایت طور همين .خودش بود
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طرف  يها چون شنيدنش برا ها و سرگذشت این قبيل صحبت يول .خواهم گفت
 .دارد، خوب است يا و تعليم و تنبّه نيست، و فایده یا الاقل مزه ياز سرگرم يخال

زده و احياناً  يآنکه از خودش حرف يست که شخص صرفاً براا آنچه بد است این
شنونده را در  ي عالقه و استفاده دیگران بکشد و ابداً رخه لش را بیخواسته باشد فضا

 .نظر نداشته باشد حرف بزند و وصف نفس بکند
 .من هم یک دفعه منفعت پول خوردم و دیگر نکردم ،گفت يسرهنگ مجلل

دانم از  )نمي يتومان هزار 61یک  .نداشتيم يو خرج يا بچه ، هنوزبود ياوایل عروس
فکر کردم به معامله بگذارم و راحت  .ملک یا عایدات ده( گيرم آمده بودفروش 

 هزار11تومان بقيه را  هزار11زدم و  يکار هرا ب هزارتومان آن14 .اش را بخورم فایده
مخالف  يخانم با این عمل خيل .%( قرض دادم14 ي)یعن1صنّار يتومان از قرار تومان

تومان را  1111 يحت .من کردم ي( ول!خانم هللا )من گفتم بارک کرد ميبود و مرا منع 
سرِ سال پول  .قرض دادم يبه اسم خانم و بدون آنکه به او بگویم، به شخص دیگر

دانم چطور شد که از  اما نمي .ش گرفتم و معامله را فسخ کردما خودم را با منافع
ار هز اما هشت .ها و اصل پول تفریط شد نبردم و تمام آن منفعت يیک خير هيچ

 بود، صاحب محضر هم مرد مسلمان ياش یک پيرمرد تومان خانم، قرض گيرنده
سرِ سال که به محضر رفتيم اصل و فرع را بگيریم، آن پيرمرد به عجز و  .بود يخوب

را  فرعمعلوم بود که استطاعت پرداخت  .التماس افتاده وضع و حالش را شرح داد
او را گرفته به ما نصيحت کرد از این منفعت صاحب محضر هم طرفِ  .ندارد

از این پيرمرد منفعت  يخانم درآمد گفت من محال است دینار .نظر کنيم صرف
زمان که  خانم با آن پول در آن .تومان را گرفتيم و آمدیم هزار اصل هشت !بخورم

خرید و بعد از چند  يا جا خانه، در آنشد ميداشت آباد  الدوله تازه خيابان حشمت
 ... !آن خانه را شصت هزارتومان فروخت يسال

*    *    * 

خصوصاً  .بخوابم بروم باید .ام نکرده مسواک را دندانم ؛است دقيقه 11: 11َ  ساعت
و  يحافظو خدا يو آزاد شدن دکتر مهدو يکه بعدازظهر در اثر گرما و قرار آزاد

                                                
باشد. بنابراین  ریال برابر با یک تومان مي 11دینار برابر با یک ریال است و  111دینار و  11صنار برابر  .1

  درصد در سال )ب.ف.ب(. 14درصد در ماه و  1، یعني 11 ÷( 11×  111= ) 11/1شود  توماني صنار مي
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آن  ياز رفقا يا طرف عده نتوانستم بخوابم و فردا صبح قرار است از یک يخوشحال
و از طرف دیگر در اثر فوت پدر  ،ما بيایند ناهار آبگوشت بخورند اتاق ،حياط

 س ختماند مجل ، تصميم گرفتهيو پدر زن دکتر سنجاب اردالن يساله آقا  هفتادوسه
کار ه باید صبح زود دست ب .تر است( ها بزرگ اتاق ي ما باشد) چون از همه اتاقدر 

 .شویم
 خداحافظ .ام بخوانم دیروز تا حاال وقت نکرده از را هم داستان پيکوک

 1/5/8143دوشنبه 

 مدن رداشاهو چگونگی روی کار آ احمدشاه
امروز ميان ما مطرح شد که  کار آمدن رضاشاه يراجع به احمدشاه و رو يحکایت

 :گویند و ظاهراً حقيقت دارد دانند و مي ها مي يمعروف است و خيل
 الدوله وثوق که يموقع گذشته، جنگ سال بعد از یک يیعنميالدي،  1313 سال در
ش طول ا ایيالوزر سال رئيس سه ،بود السلطنه الدوله برادر قوام بود )وثوق الوزراء رئيس

پخته  ایران يبرا يآش اه انگليس .بود( يبا قدرت و سياستمدار وزیر کشيد و نخست
 يالدوله ببندند که برطبق آن ماليه ایران، یعن خواستند با وثوق مي يند و قراردادبود

در  يیعن ،اداره شود يانگليس يمستشارها ي وسيله هب باید و قشون ایران ایيوزارت دار
اختيار آنها  به سره ایران شد و یک سلسله شرایط دیگر که یکبا اه انگليسدست 

مالحظه  اه روساز  يول ،خواستند را مي يهميشه چنين چيز اه انگليس .آمد يدرم
قسيم کرده، به دو منطقه نفوذ ت اه روسایران را بين خودشان و  1311ند و در کرد مي

اختيار و سلطه خودشان  واگذار کرده بودند و جنوب تحت اه روسرا به  شمال ایران
استحکام  يشده و هنوز دولت شورو يانقالب بلشویک چون در روسيه 1313در  .بود

 .سره کنند در صدد برآمده بودند کار را یک اه انگليساشت، ند يو قدرت
 .هم به فرنگ رفته بود احمدشاه .الدوله بود وثوق ي وزیر خارجه ،الدوله نصرت
دانستند و از این جریان خبر  کاره مي بي ي عرضه بي چون او را پادشاه در فرانسه

دادن  يمنظور تشریفات و صورت قطع به اه انگليسبه او نکردند و بعد  ایيداشتند، اعتن
 يرسم يدر یک مجلس مهمان شود ميقرار  .کنند دعوت مي به قرارداد، او را به لندن

ردّوبدل شود و احمدشاه از دولت  ایيه آخرِ شام نطق ادشاه انگليسدر حضور پ
رسميت و  ترتيب این بهکند تا  يتشکر کرده و از قرارداد اظهار خوشوقت انگليس

باید بکند پيش او  را که احمد شاه يصورت نطق الدوله نصرت .قطعيت پيدا کند
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 ام و باید مجلس من شاه مشروطه :گوید مياحمدشاه  کند. ميآورد و تکليف  يم
 به انگليس ایران ياین قرارداد اسارت و واگذار عالوه به .قرارداد را قبالً تصویب کند

 کند ميآورد و اصرارها  يها م دليل الدوله نصرت .م کردنخواه يمن چنين کار .است
 و تخت و تاج قاجار اگر این قرارداد امضاء نشود سلطنت گوید: مي .بخشد يفایده نم

 ..شود. مياحمدشاه حاضر به خيانت ن .از بين خواهند برد اه انگليسرا 

ها در  گنده مجلل با حضور وزراء و سفراء و کله ي شب مجلس ضيافت شاهانه
را که باید بکند  ينطق مفصّل، شاه انگليس ایيبعد از پذیر شود. ميدائر  يقصر سلطنت

اما آنچه را آنها  کند. مينطق جوابيه ایراد  شود ميشاه هم بلند  احمد کند. مي
 کند... ميبه قرارداد ن يا و اشاره گوید ميار بود نخواستند و قر مي

 .گيرد مي تصميم به خلع احمدشاه از همانجا سياست انگلستان
پيش احمدشاه آمده به او تبریک  و سفير ژاپن سفيرکبير فرانسه ،آن شب يفردا

کنند  موقع آمدن از احمدشاه دعوت مي ایياعتن يجبران ب به گویند و دولت فرانسه مي
 !بکنند يبرود تا تجليل شایان به پاریس

احمدشاه هم  .شان را گرفته بودند تصميم اه انگليساما کار از کار گذشته و 
 .احمدشاه بنشانند يجا هگذارند که او را ب وله قرار و مدار ميالد تبا نصر .فهميده بود

  و قيام ميرزا و رشت يا به انزله و تجاوز بلشویک اه روسبعداً با قوّت گرفتن  يول
باشد و بتواند آنها را  يکه نظام شود ميالزم  ي، مردخان در جنگل مازندران کوچک

ا داده ه دستور حمله و اخراج بلشویک ق ایرانقزّا يبه قوا .بيرون بکند از شمال ایران
باالدست  و افسران اميرموثق .بوده است ه بریگاد همدانفرماند رضاخان شود. مي

 .جلو رفتن بيشتر را نداشتند ي عرضه يآیند ول مي تا قزویناینها  .هم بودند رضاخان
 تکليف حمله و فتح تهران موثقدر قزوین اول دفعه به امير يسانگلي ژنرال آیرونساید

ش ا که اسم -منصب دیگر هم به یک صاحب .رود او زیر بار نمي کند. ميو کودتا را 
 (او يجا هبيرون کردن احمدشاه و نشستن ب يیعن)گویا تکليف این کار  -یادم نيست

 .بيند يتر از هر کس م این کار مناسب يتا آنکه باالخره رضاخان را برا نمایند ميا ر
طلب با جرأت  رضاخان هم که مرد قلدر و جاه کند. ميپسندد و انتخاب  ياو را م

 دهد. ميرا انجام  يشمس 1433سوم اسفند  يو آن کودتا شود ميبوده است، حاضر 
کار بيش از این نبود و در قول و قرار و  يبرا نوز او آماده و پخته و آزمودهه يول

 يیعن قزاق يقوا دایمي يشده بود، فرمانده که در مهرآباد تهران يقسم و پيمان
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آورند و حکم  يفشار م احمد شاه بنابراین به .روز ایران را خواسته بود آن ارتش
را فرمانده  رضاخان سردار سپه ،سيدضياء .گيرند را مي سيدضياءالدین ایيالوزر رئيس

چون  يول کند. مي جنگ را وزیر دانشگاه يمعاون فعل و مسعودخان کيهان اکل قُو
رفته است، او معزول و  جلو مي اه انگليستُند و برخالف نقشه و حساب  يخيل

رفته رضاخان امتحانات الزم را داده  تا آنکه رفته شود. ميش ا جانشين السلطنه قوام
بيرون انداختن  يخود را برا يلوح و ساده يدسوا يو ضمناً ب يباک يو ب يشایستگ

منتقل  يپهلو به سلطنت از قاجاریه دهد. مينشان کردن بر ایران را  و سلطنت احمدشاه
حسن  يرابود که ب يو قدرت نظام ایجاد امنيت يترین کار پهلو و بزرگ .شود مي

مستحکم در برابر نفوذ  ي و صدور آن و همچنين ایجاد یک منطقه امتياز نفت ياجرا
 .بسيار مفيد و الزم بوده است ،طرف هندوستان هب اه روس نو سرازیر شد کمونيسم

 1/5/8143شنبه  سه

 و فراش باشی داستان نصیرالملك
جنوب را پيش آورد )که  ي، صحبت گرماهايخواب بعدازظهر شدت گرما و کم

بود  حاکم بوشهر گفتند نصيرالملک .درجه شده است(11 نویسند در اهواز حاال مي
ها حاکم  وقت  آن .آیند( ي، به اهواز مق بروندها تابستان که بخواهند یيال )بوشهري
 ينصيرالملک حت .پوشيد و البته شرط ادب و رسميّت کاله برسرداشتن بود لباده مي

لباده یک جُبّه خز هم  ينشست، رو يم در چله تابستان هم که در دارالحکومه
آمدند و با حاکم کار داشتند و  يمردم م .اشدش بيشتر معلوم با انداخت که اهميت يم

ظهر ظاهراً دیگر از مراجعين خلوت  طرفِ .پرداخت کارها مي هریخت و ب او عرق مي
 .عيار سرجایش نشسته بود با لباس تمام طور همانجناب حاکم  يشد ول يو خال
 ينيست و کس يقربان حاال که دیگر کس ؛کرد و گفت يآمد تعظيم يباش فراش

سرش را بلند کرده  نصيرالملک .پوش را سبک فرمایيد نخواهد آمد ممکن است تن
 ...پس من آدم نيستم؟ !خودم که هستم ،احمق :گفت

*    *    * 

 رانده شده از عراق ایرانیان
ما  يها آمده بودند تختخواب ،یمعزیز و کر :امشب سرشام دو نفر مهمان داشتيم

ا که اینجا هستند )قبالً گفته بودند اصالً ه این عرب .شان داشتيم نگاه .را به حياط ببرند
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نفر  4111گویند  آنها را که مي اند و دولت عراق بوده ساکن عراق ياند ول يایران
آنها را در  تا تهران هم از خانقين کرده و دولت ایران يز خالشوند، آورده سر مر مي

ا غيرت و نسبت به ماهي مردمان باشان کرده است( خيل يزندان ها و سربازخانه اه زندان
سنگين است و بردن و  يچون تختخواب سرهنگ مجلل .اند خدمت خوشو مؤدب 

)همان جوان ورزشکار مسابقه  آوردن آن به حياط مشکل است، یک شب به عزیز
هر شب او و  حاال .( گفتند سرش را بگيربوده است بغداد يکه عضو شهردار المپيک

گذارند ما دست  برند و نمي ها را بيرون مي تختخواب ي آیند همه يم کریم غفارپور
شرکت کردند و مثل  ا در مجلس ختمه عرب ي همه روز ختم پدر اردالن .بزنيم

ز کسانِ خودشان فوت کرده باشد، از جان و دل در چيدنِ مجلس و آوردن اینکه ا
 .کشيدند قهوه و خدمات دیگر زحمت مي

 ماش را ا اسم .آمده يبه عموم يچهار پنج روز است از انفراد پور يکریم غفار
که دارد شباهت به  يآویزانش و صورت سرخ ياه چون با سبيل !ایم گذارده استالين

 يخواربارفروش ک باشد و دو برادرش در تهرانرگویا اصالً تُ .استالين دارد يجوان
 .و دو فرزند داشته است يو یک زن عراق يکارگاه نجار خود او در نجف .دارند

 .ا را از آنجا بيرون کننده خواهد که ایراني شان مي دل يا خيله اصوالً عرب گوید مي
در  يمثالً خياط .ا هستند، دست آنها استه ایراني يتا وقت يحساب يچون کارها

ش سفارش لباس ا يشپ و لندن است و از بيروت ينجف هست که اصالً ایران
 .گيرد دینار اجرت مي 1فرستند و هر دست  مي

*    *    * 

 داستان شكرهای موجود در گمرکات جنوب
 :برایتان بگویم چند کلمه از نهضت جنوب

را  بندر بوشهر و تصرف فارس از سران عشایر يا قبالً شروع این کار و تجمع عده
 .ا برایتان گفته بودمه ديوحيات داو دست به

اول خود  .و خلع سالح پادگان آنجا طور دیگر انجام گرفت تصرف کازرون
 ها يبعد مَمَسن .وغ کردندآنجا را شل يخان اميرعضد يحسنعل يمردم محل به سرپرست

 يکه برا يکه بود و خواربار ایيه اعم از اسلحه .رسيدند و تيپ را تاراج کردند
تن گندم وجود داشت و  4111اطراف ذخيره شده و متجاوز از  يها لشگر و پادگان

از  يجلوگير يکه در این جریانات برا دولت يهيئت اعزام .ا آمدنده ایيباالخره قشق
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 رئيس مجلس حکمت آمده بود )و از جمله شامل سردار فاخر این حرکات به شيراز
 .ند تا ممانعتک ميبود( بيشتر آنها را تشویق  يو اميرهمایون بوشهر

، کارها با نظم و اصول پيش نرفت و برخالف بوشهر صه آنکه در کازرونخال
بعد شهر  يول .شد يخيل يگر حساب و کتاب و تحویل و تحوّل در کار نبود و غارت

محترم و که  يخان اميرعضد يهمان حسنعل دست بهکارها  ي  آرام گرفت و اداره
 .مُسن بود سپرده شد

پنج  يتا اسفند ماه یعن و نهضت جنوب و کازرون بوشهر ي جریان اشغال و اداره
 .طول کشيد هب يماه

 خسروخان و ناصرخان يیعن ایيقشق سران که يروز یک :گوید مي يدوداو حيات
شان رفته  به استقبال به صفحات ما آمده بودند و در برازجان با عده زیاد از شيراز

( جلسه کرده يمفصّل و ناهار در عمارت بانک )یا فرماندار ایيبودیم، پس از پذیر
ي دم در داده از آنجا گذشت و کارت در شيراز دیدیم اتومبيل کنسول انگليس بودیم،

 .دعوت کرد يبه چا  امر
خوب  :بش و تعارفات گفت و بعد از خوش .پيش او رفتيم اتفاق ناصرخان هب

 آذربایجان يدانيد که قضایا اما مي .الزم و خوب بود يکردید خيل ایيآقایان کاره
 تا زنجان يدولت ياالن هم قوا .تخليه کنند اه روسدر خارج حل شده و قرار است 

شماها پيش از این اگر بخواهيد جنوب را  .هم خواهند رفت تبریز زودي بهاند و  رفته
فهماند که باید برگردید  خالصه چنين ...اشغال کنيد، اسباب اشکال خواهد شد

 ...تان خواهيم کرد هم از عهده شما برنيایند، ما بيرون ایران يهایتان و اگر قوا خانه هب

اما به  .هم جز تمکين نداشتيم يا چاره .پکر شد يخيل رفتيم و ناصرخانما وا
که از  يا این عده !يم؟یرها چه بگوها و به مردم خودمان و مردم شه کدخداها و خان

اند،  هم نبرده يغارت و غنيمت يآمده خود را به خطر و کشتن داده و حت ایالت
اند و نه  کرده يخودشان کار يچطور ممکن است برگردند و قبول کنند که نه برا

 !...؟ولتآنها از دست مأمورین ظالم د و نجات ملت يبرا

به  :گفتم .دانست چه بکند نمي با هم قدم زدیم و ناصرخان ایيبيرون باغ دوت
وقت  آن .ها را دعوت کن و قضایا را بگو سرکرده ي که برگشتيم تو همه برازجان

 .د شدخواهن يسایرین هم ناچار راض کنم. ميزنم و تبعيت  من اول حرف مي
 قيدوشرط و  يالبته حاضر نشدیم ب يول .همين کار را کردیم و به همين ترتيب شد
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 را که داریم از دست بدهيم و بعد مدیون و محکوم دولت يوضع ،يبدون خاطرجمع
ها و  پادگان ي تخليه يبرا يحاضر شدیم با دولت مذاکره کنيم و شرایط .هم بشویم

 .بدهيم شهرها و تحویل ادارات
جلسه شد و باالخره  در شيراز با نمایندگان دولت .بود وزیر نخست السلطنه قوام
دانم رئيس  آراء )نمي السلطنه و هم رزم را هم قوام به امضا رسيد که ذیل آن يقرارداد

  :برطبق این قرارداد .امضا کردند ( و هم وزیر جنگبجنو يستاد بود یا فرمانده نيرو
صادر  يو عفو عموم داد ميب جنو به همه افراد نهضت يتأمين جان اوالً دولت

  ؛شمردند يرا یک اقدام قانون و نهضت جنوب شد مي
متعهد شد مخارج و حقوق مدت گذشته نفرات و هزینه تغيير  ثانياً دولت

  ؛ها را بدهد مکان
 يو ساختن بعض يو آبادان امنيت لحاظ بهمردم جنوب را  يها ثالثاً خواسته

  .تأمين نماید يعمران يها و کارها راه
ها و ادارات و  مجلس، پادگان قرارداد، برطبق صورتما هم پس از امضا و مبادله 

 .ها دادیم محل يها و اموال را تحویل نمایندگان و مأمورین دولت اسلحه
که پيدا  يقبل از تحویل و تحول و به منظور تأمين قسمت دوم قرارداد، راه حل

 .ا بدهندجنوب را به م يها شکر گمرک يعدل موجود 56111کردند این بود که 
و  عشایر بفروشند و ما بهبه ما بود  تر از نرخ بازار ارزان يکه خيل يبه نرخ دولت يیعن

را به وزارت  اند، بفروشيم و پول آن ب شرکت داشتهجنو که در نهضت کساني
این عمل  .دش ده ميليون تومان هم بيشتر شدمبلغ خو  تفاوت .پس بدهيم ایيدار

را آوردیم  عشایر  جماعت نمایندگان يوقت .و سرعت صورت نگرفت يآسان به
این شکرها  :فرستاد و گفت يا اعتراضيه شکرها را تحویل بگيرند، قنسول انگليس

 يها اسناد و بارنامه که دولت ایران يو است و تا وقتا ي متبوعه متعلق به اتباع دولت
تحویل نگرفته، کرایه  استریک يران يکشت يشکرها را امضا نکرده، رسماً از کمپان

حمل و نقل تعلق  يکمپان مال به يالملل را نپرداخته است، برطبق مقررات بين آن
که دولت کرد حل  يو اقدامات ایيمراجعه و مکاتبه با وزارت دار این اشکال با ...دارد

آمدند  ایالت يدوم که رؤسا ي دفعه .گمرک منتقل شد يشد و شکرها به انبارها
گفتند تا پولش را ندهيد  ایيدار ي گمرک و اداره ي اداره ،ها را تحویل بگيرند کيسه

نفرات و  عالوه به .نداشتند يعشایر بيچاره هم پول .یل نخواهيم شدما حاضر به تحو
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را  ها پول آن ها و خان کدخداها متوقع بودند مفت شکرها را بگيرند و سرکرده
 ما که رفع شد طور این ایيدار وزیر الملک این اشکال هم با مساعدت نجم .بدهند

خود حيات  .قيمت شکرها را بکنيم و در مقابل ضمانت بسپاریمتعهد پرداخت 
ارزد گرو  يکمتر از آنچه م يقيمت خيل ش را بها مجبور شد یک ملک يدوداو

 يو حت -بگذارد و بعدها چون نتوانست پول شکرها را که تقسيم کرده بود بپردازد
 ایيش را وزارت دارا ملک -ودندسهم برده ب يو لشکر يدولت يخود رؤسا يمقدار

 ...ضبط کرد و حساب تصفيه شد

دست دوم و کدخداها را خبر کرده بودند تا به آنها  يها خان که در شيراز يروز
خود برگردند، بعد از  يزحمت به خانه و آباد يعاقبتِ کار را بگویند و بخواهند که ب

آنها گفت در  يخوش دل يقضایا و تصميمات را شرح داد و برا آنکه ناصرخان
ها را  فالن جاده و فالن جا را بسازد و فالن خيابان عوض قرار شده است دولت

 :؟ گفتيد خان اجازه مي :گفت بهار يمشهد منا بهاز کدخداها  يآسفالت کند، یک
قدر جان کندیم، زحمت کشيدیم،  ما این !خان :گفت يبهار به زبان لر يمشهد !ها

ناصرخان بيچاره  !...شيراز را سولفيت کنند؟ يها آنکه خيابان يکشته دادیم برا
 ...همه خندیدند .نداشت بدهد يجواب

*    *    * 

ها  دادم که احوال بچه يقابلاستوار یک ساعت و نيم پيش شماره تلفن منزل را به 
  جمعه يشان خوب است و همگ حال . تلفن بود يگفت خود دخترخانم پا . را بپرسد

 .خوشحال شدم ؛خواهند آمد
 يِهم خوشم آمد، همچنين از سادگ پيکوک «مادربزرگ ...آلو » از داستانِ

 .در روز جمعه سياهرس
 ،ياز عصر .بياید هقلع به قزل از سازمان امنيت يیک بازرس مهمفردا قرار است 

 .همه جا را آب و جارو کردند

 1/5/8143چهارشنبه 

 د بردند تا وکیل تعیین کنیمآبا عشرتما را به 
و من  ناهار آورده بود، همدیگر را دیدیم. دکتر سحابي نزدیک ظهر که عبدالعلي
 يارتشافسر با یک کاميون  اتفاق دو گروهبان و یک ههر کدام در ميان دو سرباز ب
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 ياستوار قابل يبرند و وقت کجا ميه دانستيم ما را ب موقع نمي در آن .رفتيم خارج مي هب
چه  يبرا نگفت شان معمول برطبق .لباس بپوشند دکتر يآقا و مهندس يآقا :فتگآمد،

 .روید پایين مي ،نه :گفتهمين جا است؟ يو بازپرس يبازجوئ يپرسيدم برا .کجا هو ب
 ياند، مطلب تازگ را با هم خواسته ينفرشد و از اینکه دو ميزده  يهاس مختلف حدس

دليل بر قصد انتقال و تبعيد ما باشد و هم مثالً یک مالقات و ست هم توان ميداشت و 
حال پس از پوشيدن لباس و رد شدن از زیر هردر .باشد مذاکره در سازمان امنيت

 طرف بولواره ب پس از آنکه ماشين در خيابان اميرآباد .راه افتادیم هب ي، با حسيبقرآن
کردیم و در خيابان  يطول بولوار را که ط .برند پس به فرودگاه نمي :پيچيد، گفتيم

گشتيم، دکتر گفت [ ]خيابان انقالب اسالمي فعلي و شاهرضا ي[عصر فعل ]وليِّ يپهلو
 که وارد نکشيد يطول .برند ( مييانفراد )به اله سحابي[ ]مهندس عزت ما را پيش عزّت

لشگر  يداخل يها خيابان در ماشين يوقت يول .شدیم ي[عصرفعل وليِّ ]پادگاندآبا عشرت
خواهرزاده  ،یياباب  يعل احمد ،يشيبان عباس)ينهضت يرفقا از يا عده به چشممان ایستاد،

( افتاد يجعفرمحمدمهدي و  يحکيمابوالفضل و  ش[من ]پرویز عدالت يطالقان يآقا
 .اند و خوشحال اند و نسبتاً خندان نشسته يوسيع اتاقکه مثل کالس درس در یک 

 .جلسه دادگاه است ،بود که اینجا کالس و درس و نصيحت نيست يبدیه
یک سرتيپ )حسين  .نشسته بودند اتاق يباال رو رو بهسه نفر افسر  .ما هم نشستيم

سرتيپ بعد از سالم عليک  .(ياحترام يو مهد يرحيم ي( و دو سرهنگ )مهديزمان
به آقایان زحمت دادیم که  :گفت يو تعارف مختصر با لحن مالیم و نسبتاً مؤدب

اقدام »ق آن متهم به به اینجا احاله شده است که طب يا چون پرونده .وکيل تعيين کنند
 ينفر وکيل از کسان يد تا ده روز دیگر یکتوان ميحاال  .هستيد «يداخل عليه امنيت

تان باشد،  که ميل يا دهيم یا هر افسر شاغل یا بازنشسته شان را مي که ما صورت
ها و  صحبت يبعض ي ه مطالعه صورت و مبادلهب يا پنج شش دقيقه .انتخاب کنيد

و بعد مجدداً پيش رفقا آمده تجدید دیدار و  ،گذشت يکتب ي دریافت اخطاریه
ما را  .سوار ماشين شدیم )البته یک درميان یک سرباز فاصله( صحبت کرده به اتفاق

 .بردند طرف زندان قصره اده کردند و آنها را برساندند و پي هقلع به قزل
در دفتر دوران بازداشت و  يا بود و ورق تازه يآمد در عين آنکه ناگهان این پيش

 :هم غيرمنتظره نبود و موجب تعجّب و تأسّف نشد يما باشد، خيل يشاید زندگ
 «.عْقَوَ امَ  يفِ رُيْخِلْاَ»اوالً به این دليل که 
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بنابراین  ي.و راحت يکه دنيا نه دار ماندن و بقا است و نه محل خوش این دليل ثانياً به
 ي کشيدن آدم در راه حق و خدمت بوده، کفّاره يچه بهتر که رفتنِ آدم و ناراحت

 .دباش و نجات  موجب ثوابهللشاءا گناهان و ان
و  و استقالل يقرار شده است آزاد يوقت ،ثالثاً به این دليل که همه جا و همه وقت

ها و  ها و بلکه قرباني ا و محروميته انجام شود، از این قبيل زندان ياصالح يحت
دارد که بدون رنج و کشتارها هزارهزار و مکرّر پيش آمده است و در دنيا سابقه ن

 و نجات يایم، خالص صد برابر آنچه ما تازه وارد آن شده ایيه محروميّت و فداکاري
 و اسرایيل را بگيرید، چه مصر و کوبا الجزایرو  چه هندوستان .فراهم شده باشد يملت

جایي و  و غيره. چيزي که قرار شد همه و ممالک اروپاي شرقي و فرانسه و ایرلند
کلّي باشد، پس قرار و ناموس طبيعت و بر وفق مشيت الهي است و بنابر این ضروري 

طرف و  ا نارضایتي و مخالفت مردم از یکهم مثل همه جا ت و خير است. در ایران
و  يشدّت پيدا نکند و عصبانيت و نااميد هاي خائن از طرف دیگر فشار و آزار دولت

جریان این چند سال  .نخواهد شد يا عموميت نيابد، انقالب و چاره ملت يِناراحت
سعت پيدا ملت شدت و و يو آمادگ يبيدار روز هب کامالً اميدبخش است و روز

 ي، بيشتر خود را به مردم معرفکند مي يگير هر قدر دستگاه بيشتر سخت کند. مي
خصوصاً که فساد و  نماید. ميو مردم را عليه خود بيشتر متحّد و مصمّم  نماید مي

دارد بر  برمي يبکند و هر قدم يخدمت تواند مياست که ن يافتضاح دستگاه طور
این جریان آنقدر باید  شود. ميافزوده  يایتو نارض يمشکالت و شکایات و گران

 ي بنابراین محاکمه .و سر واکردن برسد يشکافتگ ي پيش برود تا جراحت به مرحله
خواهد بود و  ملت يو آزاد از فایده که نيست بلکه مفيد و مؤثر در رستاخيز يما خال

اگر  يیعن .است 1«إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ»به تعبير قرآن بنا  و خودمان در هر حال لحاظ به
و اگر مغلوب و محکوم شدیم، باز هم  .است يغالب شویم، که موفقيت و خوشحال

ماند  فقط مي .چون در راه حق هستيم و در راه حق زیان نيست ؛است خير و ثواب
که خدا در هر  نظر از این حال صرف .وضع و حال شماها است هم یک مسئله و آن

 کنم ميفکر ، او است يالراحمين است و سرپرست و دوست واقع حال حافظ و ارحم
 يها خود شریک و همراه و همکار با من و با ملت عزیز و چه بچه زاده شماها چه خانم

 آخرت يدنيا افتخار و برا ييد و براباش ها داده است مي که قيام کرده و کشته
                                                

 ي نيکوتر]پيروزي و شهادت[ ... : ... یکي از دو پدیده 54( / 3توبه) .1
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بزرگ و صاحب رشد و فهم هستيد و ثابت  ،حمداهلل به .کنيد تحصيل مي ياميدوار
 .را دارید يو خوددار يخود و پایدار هب ياید که لياقت و استعداد اتکاّ کرده

و  يماد يمن هم همين قسمت مربوط به زندگ ي عمده يو نگران يالبته ناراحت
شماها، اگر محروميت و  يهمّت و همکاره فضل خدا و ب هب يول .شما است يمعنو

 .باشد، رفع خواهيم کرد و پيش وجدان و خدا روسفيد بيرون خواهيم آمد يمشکالت
 دهد. ميها است که اشخاص را ارزش و عظمت  يو سخت يهميشه گرفتار

 ؛هم نيست يچندان ينگران ياین مطالب و مقدمات که بگذریم، جا ي اما از همه
عالوه بر آنکه اوضاع مملکت ما هيچ وقت ثابت و بادوام نبوده ممکن است دیر  يیعن

آید  ينظر م هها برطرف شود، اصوالً این محاکمه ب يیا زود ورق برگردد و سخت
برطبق مواد قانون کيفر اقدام عليه  .حداکثر و شدّتِ محکوميتش سه سال حبس باشد

که  يطور آن .از آن گذشته است يماه تا سه سال حبس است که قسمت 6از  امنيت
که  يهمان مدته خودشان ما را ب يدلخوش يزنند، ممکن است برا رفقا حدس مي

 يخوشبختانه قبالً تقاضا .محکوم نمایند يچند ماه عالوه بهایم،  کشيده زندان
 ي ضرر زیادشاءاهلل ام و از جهت دریافت حقوق ان را داده از دانشگاه يبازنشستگ

 .نخواهم کرد
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا » بکنند، است ممکن آمد پيش هزار فردا، حال از امروز بهدرهر

سر و  يخدا باال ؛آید يداند فردا چه چيز گيرش م کس نمي يچه ي، یعن1«تَکْسِبُ غَدًا
خالف  راه در آدم که است آن اصل .است صالح و خير بخواهد او چههر و است نگهدار

 «.!هُمَ اجْعَلْ عواقِبَ اُمُورِنا خَيراًللَاَ» .و هالک نبوده پيش وجدان و حق سربلند باشد

 ه عزيز و فرزندان نازنيمزاد برای خانم

 حمن الرحيماهلل الر  بِسمِ

 31/6/8143چهارشنبه 

 ینجا منتقل کردندارا از  ها و حیات داوودی فارسی
 !دارها رفت از ناهارخورها و نوبت يیک يامروز نوبت ناهار با شماها است، ول

 يول .به شيراز شد ميگفته  ؟کجا دانيم به نمي .منتقل کردند هقلع را از قزل ها يسفار
 و برخالف هر احتمال و  . هایشان بردند سوار لندرور کرده با اسباب تک آنها را   تک

                                                
 ا چه خواهد کرد؛ ...دداند که فر : ... هيچ کس نمي 31/   (31. لقمان)1
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 .هایش را جمع کند هم خبر رسيد اسباب يدوداو حيات ي، یک مرتبه به آقايبين پيش
حيات  !آن است يگير همين استتار و غافل زندان يها از خصوصيات و مرارت

یک ساعت است  با رفتن او قریب .بود يرفيق شاد و گرم و موافق و مأنوس يدوداو
ما پيدا شده است؛ خصوصاً که  اتاقدر  يو ناراحت يو نگران يشیک حالت خامو

 .نسبت به وضع و کارش نگران هستيم
 ایياگر ج .دیر یا زود ما را هم از اینجا باید ببرند شود. ميمرتب خلوت  هقلع قزل

گو اینکه  .جا و هر طور باشد اشکال نداردبرویم که مالقات با شما را داشته باشيم هر 
مان با خدا باشد  همه جا ملک خدا است و همه کس زیر سایه اوست و اگر دل و راه

ه و خانواده یک لذت و زاد دیدار خانم يول .نخواهد بود يو نگران يا هيچ غصه
این وسط پيدا کرده،  ]محمدنوید[ لبک يکه ن يخصوصاً مقام و موقعيت .است ينعمت

برایم  يمطبوع يو شيرین ياش سرگرم آشنا و نافذ و حرکات زنده يها خاطره نگاه
شماها  يبرا .نمایم مي يروزشمار يمالقات بعد يگذارد و بعد از هر مالقات برا مي

 يو دور يشده است که اگر بریدگ يبرنامه و مشغوليت و اميد کنم ميهم حس 
 .پيش بياید ناراحت خواهيد شد

 11/6/8143شنبه 

 نثار محمد رسول خدا -انتها درود فراوان و بی
 يمن دادند فکر کردم بهترین جا براه را که دیروز ب این اشعار خانم افسرالسادات

 .یادگار ماندن و حفظ آنها اینجا است
 : صلی اهلل علیه وآله ت پیغمبردر مدح حضر

 داـــول خــد رســحمـار مــنث  اـهـــتــان يـــراوان و بـــدرود ف

 وسما ارض و وکرسي شعر خدا  لقرد خَـي که از بهر او کـرسول
 الــت اسالم را برمـاخـوزو س  ریدـآف ودش بهشتـن وجمی  به

 اءــم انبيــاتـــقب خـبدادش ل  عظيم لقِـخُ ه آن ستودش برـق ه ب

 پا و دست اندران عرب زد مي که  مـل و ظلـي مطلق جهـتاریک ه ب

 را کرد اصنام يـش همـــستای  ور فر بود غوطهـکه در ک  زماني

 ورهاـهمه دختران زنده در گ  رط وحشيگريـرد از فـک ميـه

 م گشته پشتش دو تاـز بار ست   ه زن جز کنيزي نبودـي کانـزم

 ق راـلـي خَــرگـانيد از تيـره  احسان خویش و خداوند با لطف

 ها دیده ي جمله خيره شد همي   کز آن فرستاده رخشنده نوري
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 داـوم دور از خــز آزار آن ق   دـج دیــسي رنـب رّمـکـي مــنب

 ارهاـره خـه ختندش بـفرو ری   سترشـرق خاکـر فـشاندند بـف

 اــه ه راهــر او همـــد بــببستن   شانيشـدان و پيـد دنـستنـکـش

 ها جنگدر مجروح گشت بسي   ها کرد در راه حق بسي جنگ

 ارهاـرد در غـبسي زندگي ک   دبسي روزوشبسربر هگرسنه ب

 اـراهي خلق شد رهنمـمـگ  هب   م را نشر دادالـن اسـه تا دیــک

 اـــج آل عبــوار آن پنـــانه ب   جاه و جاللت قسم  ها بـدایــخ

 اــال مـبکن رحمتت شامل ح   نـکو ـعفهمه  «افسر»ناهان ـگ

 ك:لب برای محمدنویدَ نی

 وي سرور جان ما   اي نوید شادي بخش
 وي که روي تو زیبا   تو نيکو اي که خوي

 خواهر و برادر شد    از تولدت خوشنود
 قلب مامي و بابا    نشاط شد لبریز زو

 شادمان شدم بسيار    تو قدومِ من هم از
 همتا بي دايِخاز   خواستم تو را خوشبخت

 شاد و کامران باشي    پيوستهخواستم که 
 در عقبي رستگار     سربلند در دنيا

 در پناه امنيت   دیگر از خدا خواهم 
 زِ دل هورا برکشم     آزادي  مبا نسي

 چيزي نيست مِعرغير    در حقيقت این شعرم
 یادگار در فردا   «افسر»ليک از هست 

 8143شنبه اول مهر ماه  يك

 لغو شد رحمانه دادگاه تجدیدنظر آقاردا شكوری رأی بی
کنم شماها دیده باشيد براي آنکه  داریم که فکر نمي اینجا یک آقا رضایي

ن بياید و دیده شود. فقط یک اي ندارد تا روزهاي جمعه و دوشنبه بيرو کننده مالقات
 .آید مي  سراغشه برادر دارد که او هم دیر دیر ب
خوش اخالق و  ،چون اوالً؛ است يدوست داشتن تميزِودر هر حال مرد جوان تر

از قبيل کارگاه  يزیاد يچيزها حال تا بهو  کند مي ينجار ،ثانياً !سمپاتيک است
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 يسایرین و ما ساخته است و خيل يبراو غيره  يو جاکتاب يیا زیر ميز يباف نایلون
بوده  يم کارش در بيرون نجارکرد ميمن اوایل خيال  باشد. مياستعداد  باسليقه و با

انجام  يپاکيزه خوب يکارها تواند ميطور با تخته صندوق و نبودن وسائل  که این
که  نه جيپ اخواندر کارخا سال آخر پيش از زندان يمعلوم شد قبالً یعن يدهد، ول

کار بوده، از مکانيک و  است استاد کنند و در راه کرج جيپ را سوار مي يها ماشين
یم کرد ميزدیم و صحبت  دیشب که در حياط قدم مي .موتور سررشته دارد

تعميرات تونل  يبرا آباد راه چالوس يدر ول  زیردست کامپساکس يمدت ،گفت مي
کردن سنگ و ترکاندن  سوراخ يکمپرسور برا يه و متصدکرد ميکار  کندوان

 جوان فهميده با ،حال. درهراند از او رضایت داشته يمعدن و تونل بوده است و خيل
 .ها است جزو نمازخوان ،ثالثاً ؛است يا عرضه
سال و نيم قبل گرفته و  بودن یک يا توده عنوان بهبا چنين اوصاف او را  ذلک مع

ه ش کرده بودند )با سال حبس محکوم 5در دادگاه اول به  .اند انداخته زندان به
 هقلع که ما به قزل ماه بعد از آن یک .سال برایش بریده بودند( 5 ،ها اصطالح دادگاهي
ظهر که  .بردند او را به دادگاه تجدیدنظر .گفتند لباس بپوشبه او آمدیم، یک روز 

دیدیم با  .سالش را تبدیل به مثالً دو سال کرده باشند 5برگشت همه انتظار داشتيم 
ده  :گفت شد ميدر آن دیده  يکه فقط مختصر پکر يو با یک حالت يکمال سادگ

 ...کردندسالش 

مان  از او خوش مانيان يا مثل حاجه و بازاري ها يا ها مخصوصاً جبهه غالب زنداني
دود از کلّه آدم در  تو فکر بودم که ده سال زندان يمن مدت .مان برد آمد و بُهت يم
هر چه خدا بخواهد  گفت: ميو  داد مينشان ن ياو تأثر و تعجب زیاد يلو !آید يم

 کرد. مي کار اوقات يگاه و وقت گذران ،نظر تجدید از قبل يروزها مثل .است خوب

  یا رئيس با دادستان يکار داد و بيداد و فحش يیک قدر بعداً فهميدیم در دادگاه
 يکه برا يعالوه بر آن امروز از خودش شنيدم که وکيل تسخير .دادگاه کرده است

متهم پول نداشته یا آشنا  ياست که وقت يوکيل يکرده بودند )وکيل تسخير او معين
را مأمور  وکالاز  حکم قانون محکمه یک نفر هنباشد و نخواهد خودش وکيل بگيرد ب

دفاع از او نشده و گفته  هپرونده او را بخواند و از او دفاع کند( اصالً حاضر ب کند مي
دانستم  بوده است که من چون در دادگاه قبل عليه این شخص بودم و او را مقصر مي

وجدان  يب يوجدان آقا يتقصير است )ول يحاال بگویم ب دهد ميوجدانم اجازه ن
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او معين  يرا برا يدفاع بگذارد و به محکمه نگفته بود دیگر يود او را باجازه داده ب
 (!کنند

را  ياستوار زمان يمان نشسته بودیم صدا اتاقکه در  5: 31امروز نزدیک ساعت 
دانم( لباس  ش را درست نميا )اسم خانوادگي يآقا رضا شکور :شنيدیم که گفت

 :من گفتم يول .کنند منتقلش يشهربان زندان خواهند به مي :گفت يدکتر سحاب .وشدبپ
زد  خودش هم خبر داشت یا حدس مي .کند ند اثاثش را جمعگفت ميطور بود  اگر این

ر دادگاهِ تجدیدنظ يزیرا که قبالً نسبت به رأ .اند او را خواسته دادگاه بهبردن  يکه برا
که  کرد ميحاال فکر  .کرده بوده است فرجام ياعتراض و تقاضا ارتش يدادرس
فرجام کردن  يخواهند او را به آنجا ببرند )تقاضا فرجامش قبول شده و مي يتقاضا

اصطالح سابق دیوان  هیا ب -کردن ارجاع پرونده را به دیوان کشور يتقاضا يیعن
 يا عدليه يدر کارها -ترین محکمه عدليه و مافوق تمام محاکم است که عالي -تميز
ند تقاضا کنند به محکمه توان مي يرا هر یک از طرفين دعو ایيخود هر دعو هب خود

استيناف  يبرود و بعد اگر از رأ فاستينا داد به يکه رأ يدادگاه بدو يباالتر برود، یعن
را ابرام  يقبل يدیوان کشور یا رأ .دیوان کشور برود هنبود ب ياز طرفين راض يهم یک

صورت  در این .شکند و مي کند ميیا نقض  -درست است گوید مي يیعن -کند مي
ا در محاکم ام شود. ميیک شعبه دیگر محاکم استيناف احاله  هپرونده و محاکمه ب

این قبيل  هب يکه اصالً و قانوناً حقّ دخالت و رسيدگ يارتش يها دادگاه يیعن ينظام
ش در کارها ا آنکه دست يبرا و از جمله به کار ما را ندارند و شاه ياتهامات سياس

دستور دهد، آمده  يارتش يها دادگاه يخواهد بکند، به افسرها باز باشد و هر چه مي
فقط باید در  اش که وظيفه ارتش يدادرس يبرا ایيه است یک چنين قرار و حقوق

قت چون مطمئن و و سربازان باشد داده است و آن ، افسرانارتشامور مربوط به 
و خالف قانون و عدالت  يزورک يها خيل این دادگاه يو رأ يبودند که رسيدگ

فرجام را هم موکول به اجازه خودش کرده  يدیوان کشور یا تقاضا است، ارجاع به
 .(است

خوشحال و اميدوار شدیم و خواستيم از زیر قرآن ردّش کنيم،  يما یک قدر
 ...سرش برد يا درآورد و باالر يقرآن کوچک .در جيبم دارم :گفت

استوارها  اتاقآید )چون  يم رضاي آقانگذشته بود که دیدم باز صدا يا چند دقيقه
رسد از محل  که به سقف هم نمي يا ما است و با تيغه اتاقو سربازها یک قسمت از 
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فوراً صدایش زدیم و  کند. مي ما جدا شده است( و صحبت از پرونده و نقص پرونده
دکتر دو نفر آمده بودند  اتاقمرا بيرون نبردند، در  يهيچ چ :پرسيدیم چه شد؟ گفت

به من نشان دهند  يتا به رؤیت من برسانند )یعن .را آورده بودند دادگاه فرجام يرأ
 که اعليحضرت خواندممن  قدر همين ؛مفصل بود يخيل .بگيرند( امضا که مطلع شوم و

کشور هم  بود و پرونده به آنجا رفته است. دیوان فرجامم موافقت کرده يبا تقاضا
 ...گفته است قابل اجرا نيستکرده و را نقض رأي دادگاه تجدیدنظر

طور  آمد که این يعجيب م ينظرمان خيل هاما ب .خوشحال شدیم يخالصه خيل
 .انجام شده باشد يیک چنين چيز يو راحت زودي به

 يرفع خستگ يیک ساعت بعد برا .ام بودم دفاعيه ي نویس الیحه من مشغول پاک
در  ياز جریان کار بگيرم و ببينم چه اقدامات يگفتم بروم سراغ او توضيح بيشتر

دنبال  که کارش را در دیوان کشوررا گرفته است  يبيرون کرده و چه وکيل یا کمک
 .اند اینجا رسانده هکرده و ب

دیگر هم آنجا بودند و غالباً سرشان را پایين انداخته،  يها زنداني .رفتم 4به بند 
در  يدنبال کارش بوده است و نه دست يمعلوم شد نه وکيل .بافتند يکيسه یا کمربند م

رحمانه  يب يکه درست شده و آن رأ کرد ميخدا را شکر  .اشته استاین کار د
تشکيل  يحاال هر دادگاه .لغو شده است دادگاه تجدیدنظر يسرتيپ عرب صالح

 .و قانون و انصاف را خواهد نمود شود مسلماً رعایت نظر دیوان کشور

 *      *      * 

تعارف  .ها از سکّو پایين آمدم که به بند خودمان برگردم بعد از این صحبت
 يپيرمردِ مرموز )یعن ياز آنها که عربِ کردِ ایران يکردند تشریف داشته باشيد و یک

 يخوب اگر چا يگفتم خيل .رفته بود يحرف( است، طرف چراغ و قور يب يخيل
 .گردم خواهيد بدهيد تا ده دقيقه دیگر برمي مي

 *      *      * 

 تریاک و مأموران ژاندارم قاچاق
خواهم  ها عوض شد و حاال راجع به پرده دوم مي بعد از مراجعت، دیگر صحبت

و چون است  يا که مرد لوده اسم سادات هاز افراد آن بند ب يیک :برایتان نقل کنم
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بودن او را گرفته  و  يا اتهام توده هنوشته بوده ب يسفارت شوروه شکایت ب ي یک نامه
و با افسر بداخالق بدجنس  چون او هم در همان دادگاه آقا رضا .اند محاکمه کرده

دانم  او افتاد و نمي دست بهارش افتاده بود، صحبت سروک يسرتيپ عرب صالح
 .است يشناخت چون قم توليت را مي ،البته سادات .کشيد چطور شد که به توليت

 .است آزادشده يچند يبا ما بود ول توليت در زندان قصر يمن گفتم چند ماه آقا
 را که زندانيان و چنگيز ر زندان قصر پرسيدند و اسم جهانگيراینها راجع به وضع ما د

چنگيز از آن  :شناخت و گفت سادات آنها را مي .بند ما بودند بردم هم يغيرسياس
معلوم شد کار خود او هم  .ست استاش در دیدم نشانه .است تریاک يها يقاچاقچ

کيلو  یک قم ياو در همان دکان بقال .تر پایين يبا مقياس خيل يمنته .در تریاک است
چنگيز از واردکنندگان  که صورتيدر .فروشد گيرد و سيرسير مي کيلو تریاک مي یک

 111 يیداخله کيلواجرت پخش در  کند. ميپخش  گيرد و در تهران از مرز مي
ا ه ما دست دوم هستيم و خود مأمورین و درباري گفت: ميالبته چنگيز  .تومان است
 .پردازند دهند و اجرت مي ما ميه هستند که ب

هم که شماها او را  سيف يآقا ؛کرد مين را فقط سادات تریاک حکایت قاچاق
است که  اید و اصالً عضو سازمان امنيت اش دیده مالقات با خانواده يدر روزها

از خود سازمان محکوم شده است، در این قضيه وارد بود  يخالف یا دزد ي واسطه به
از جمله کارها، مبارزه با  خراسان در سازمان امنيت شد ميهایش معلوم  و از صحبت

 ي پُردامنه اصالً مسئله تریاک و مواد مخدره یک فعاليت .قاچاق تریاک داشته است
 ناز این راه نا يزیاد ي مردم است، که عده يها و پر ضرر برا يبعض يپرفایده برا

و  و پليس د مخدرها تو جيب مأمورین مبارزه با موا خورند و یک سر این نان مي
قدغن شد  در ایران بعد از آنکه کشت خشخاش .است و برو تا دربار ...و يژاندارمر
 ي( بوق و کرنا راه انداخت که با این بالیا دکتر اقبال السلطنه ما )زمان قوام و دولت
را گرفت و نان مأمورین تو  آن يجا کردیم، کار قاچاق سوز مبارزه و محوش خانمان

 و سرحدات ترکيه سال صدها خروار تریاک از سرحدات افغانستان در .روغن رفت
رسد یا از آن  ها مي ها یا مستقيماً به مصرف بافوري و این تریاک شود ميوارد  به ایران
  .مملکت بيشتر است يها جوان يکنند که زیانش صد برابر برا درست مي هروئين

زرد رنگ است و با تيغ گرفته  ند تریاک افغانستانگفت مياینها  که طوري به
را با  که خشخاش اما تریاک ترکيه شود. ميتومان خریده  4 يال 1 يو مثقال شود مي
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گيرند  اش را مي کنند و شيره را خورد مي کنند و بعد تمام آن ساق مثل گندم درو مي
را  تر است و باید قبالً آن رد و مرغوبنشئه بيشتر دا يول .تر و سياه رنگ است کثيف

 .کشيدن بشود يبزنند که آماده برا ایيببرند و صاف کنند و دو
است که  رامين منا بهکلفت  با یک چاقوکش گردن به ایران ورود تریاک ترکيه

 تریاک افغانستان .کنند يبدون ممنوعيت وارد مرا صندوق آنها صندوق هایش کاميون
آید و آنجاها  خراسان مي هاشخاص مختلف ب ي وسيله همختلف و ب يها هم از راه

تومان  11 يکننده برسد مثقال مصرف دست به تومان است و تا در تهران 3 تا 4 يمثقال
 شود. مي

طرف  يدر یک ده خروار تریاک 1یک مرتبه گزارش رسيد  گفت: مي سيف
ا ه مأمورین ما با ژاندارم .انبار شده، حاضر به تحویل است دانم نيشابور یا نمي سبزوار

ک که البته صاحب تریا يآن محل رفتيم و ده و قلعه را محاصره کردیم ول به
وارد قلعه شدیم نفهميدیم  يرا بگيریم، وقت شا مچ با برگه يبایست مي يشناختيم، ول مي

یک مثقال تریاک  .ده را زیر و رو کردیم يها تمام خانه .در رفته است ياز چه راه
را  يیک پسر مشهد رئيس سازمان امنيت يسرهنگ هاشم .مستأصل شدیم .ندیدیم

پسرجون بگو ببينم  :گفت يداد و با چرب زبان يتومان 41صدا کرد یک اسکناس 
آن  يآید پا ياو هر وقت به ده م يدانم ول نمي :پسره گفت ؟کجا است يسيدعل

سرهنگ  .يندنش يسایه در یک طرف ده( با رفقایش م يجا يدرخت )یک درخت
رو را چند سرباز پس زدند با نيش  يها خاک .برویم  زمين آنجا را بکنيم :گفت

درش را برداشتيم  .کلنگ همه جا را کوبيدند طوقه سرپوشيده یک چاه پيدا شد
 4در آنجا  .قدر یک سالن کوچک رسيدیم هب يپایين رفتيم به یک محوطه بزرگ

ها  تریاک .ر و چهار خروار صندوق تریاکتي يا هزار و خورده ،عدد تفنگ برنو بود
کشف،  رِ پاداشِبعد سَ .فرار کرد به افغانستان يخود قاچاقچ يما افتاد ول دست به

 .نرسيد يما چيز هو ب ندگذاشت ا کاله سرِ سازمان امنيته ژاندارم
 151خبر رسيد  .نداشته باشيم خودمان عمل کردیم ياینکه مدع يدفعه بعد برا

م دالل با صاحب یک نفر خریدار شد و یک نفر ه .حاضر به معامله است من تریاک
شبانه پول ببرند  يیک ده يگذاشته و بنا شد در پشت تپه ماهورهاتریاک قول و قرار

یک مسلسل سبک و چهار آن دو نفر سوار جيپ شدند و ما هم با  .و تحویل بگيرند
نفر رفته بودیم دور و بر محل را گرفتيم  و هر کدام در گودال یا  6تفنگ جمعاً 
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ها سوار بر اسب رسيدند و رفتند در جيپ  صاحب تریاک .شدیم يمخف يپشت سنگ
قرار ما این بود  .ها را گرفتند و تریاک تحویل دادند دو تفنگ برنو هم داشتند پول

ها پشت ماشين نشست و چراغ قرمز عقب را روشن  تریاککه هر وقت خریدار 
موقع از  ها بي نفر از برنامه یک ي، ولکردیم، همه بلند بشویم و بگذاریم آنها در بروند

 يجهت شروع کرد به رگبار خال بي يسنگر بيرون آمده، ایست داد و مسلسل چ
ها هم  يو قاچاقچ ان بخوریممان تک ماها نتوانستيم از جاي که طوري به .کردن

در هر حال  .نفر )یا دونفرشان( دستگير شدند و فرار کردند فقط یک يتيرانداز
 151111ها را سازمان تحویل اداره مبارزه با مواد مخدر داده، چند روز بعد  تریاک

 .تومان پاداش کشف آن رسيد و تقسيم شد

 *      *      * 

 و اسبش داستان عمودایی
صبح  .که یک اسب داشت کرد ميتعریف  ایيعمود منا بهدیگر  ياز یک قاچاقچ

تحویل  در آنجا تریاک .رسيد مي افتاد، شب به افغانستان يش راه ما با اسب از مشهد
اسبش را  .رساند شهر مي هخود را ب و پيش از سحرگشت  تاخت برميه گرفته شبانه ب

دید یا احتمال خطر  تربيت کرده بود که هر وقت در مراجعت مأمورین را مي يطور
ست توان ميافتاد  ياگر گير م که طوري بهرفت،  مي يیک سمت هب و شد مي، پياده داد مي

اما اسب هم  .افتاد ينم يسک دست بههم همراهش نبود برگه  يمنکر شود و چون چيز
بعد همدیگر را  .تا رفع خطر شود کرد ميقایم  يا خودش را در یک گودال یا دره

یک  .اش در طویله رفت مشهد ند یک راست ميکرد ميند و اگر پيدا نکرد ميپيدا 
و کار به زد و خورد و   شود مياختالفش با آنها  و در مرز افغانستانعم ایيد  يروز

ش ا اما آنها اسب .گردد برمي و به ایران کند ميکشد و به زحمت فرار  قصد کشت مي
، يزندگ ي اسب که هم انيس او بوده هم سرمایه ي و از غصهعم ایيد .دهند را نمي

چيدند اسب که توانسته  ياو را برم ي هکه بساط هفت يروز .ميرد و مي شود ميناخوش 
 ... !بود  اما دیگر گذشته .رسد بود فرار کند به  خانه مي

 *      *      * 

 با مأموران ماجرای سادات
 دست  يبایست او هم با مأمورین مي يول تر بود کوچکاینها از کارش سادات جناب
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م و دو دسته بودند، داد ميباج به آنها تومان  151 يماه گفت مي .و پنجه نرم کند
 تومان 151هرکدام  به ر.مواد مخد ي دسته هم مالِ اداره ، یکيدسته مال شهربان یک
ليس مزاحم  و انجام وظيفه یا لِفت يگاه برا گاه يول .من نشوند يتا زیاد پاپ دادم مي
رسيدند سربرایم آوردند و اتفاقاً اینها بالفاصله  لو تریاکیک روز یک کي .ندشد مي
اینها چون قبالً  .من فوراً تریاک را که در کيسه نایلون بود انداختم تو تغارِ ماست يول

 يدانستند که در دکانم خبر حامل تریاک را تعقيب کرده و سراغش را داشتند، مي
 يیک :نرسيد ایيج هشان ب دست .و پستوها را گشتند ها و زیر و باال تمام طاقچه .هست
دهيم کارت  قول مي ؛است يفقط بفهميم کاف ي.کرد میبگو ببينم کجا قا :گفت

آنها باز هم  .ام گویم کجا گذاشته هر وقت رفتيد بعد مي ،نه :گفتم .نداشته باشيم
ت من ها آدم گذاشتند که از حرکا در نزدیکي يرفتند و مدت يگشتند و دست خال

مطمئن  يوقت .من از پشت دَخل تکان نخوردم تا  همه جا خلوت شد يبفهمند ول
یک روز دیگه  .ها درآوردم و بيرون فرستادم ها را از زیر ماست اند تریاک شدم رفته

 !...ترازو بود يهمان تغارِ ماست جلو يتو :که به مأمورین برخوردم گفتم

 *      *      * 

 :گفتم سادات به .اذان ظهر بلند شد يصدا و کشيد طول يساعت یک ها صحبت این
که هم دردسر دنيا دارد  يدیگر این کار را نکن يکه بيرون آمد تصميم بگير از زندان

که هستي  يتو مسئول این عمل حرام و مخصوصاً هزاران مردم .و هم گناه آخرت
اگر  که هستند بيچاره يها آدم و پيرمرد عده یک آخر ؛گفت .شوند مي هروئين گرفتار

 ...است  يباالخره ظاهراً متقاعد شد که کار و نانِ حرام ...شوند شند ناراحت ميکِنَ

 *      *      * 

 ا است که م و اقدامات مشعشع دولت حال این قضيه یک نمونه از اصالحاتدرهر
از راه  يبرند، ول و استعمال تریاک را از بين مي ظاهر مثالً کشت تریاک صورت به

 .دهند مضرتر رواج مي صورت بهخودشان همان کار را  يدیگر و با مداخل بيشتر برا
ا و ه حرف ي نيفتد همه او با تقو اشخاص صالح دست بهتا نيّت درست نباشد و کار 

که از  ي، هم رعيت ایرانشود ميحاال، هم ارز از مملکت خارج  !کارها مُفت است
تریاک که  يجا هش کوتاه شده است و هم با خورد دست نان مي کشت تریاک

خواهد و همان آشکار شدن و زحمت داشتنش مانع  خانه و منقل و تشکيالت مي قهوه
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اند که  را رواج داده ا و اشخاص محترم آلوده شوند، هروئينه که جوان شد مي از این
 .خطرات و صدماتش صد برابر است

 6/1/8143جمعه 

 يِقياس زمان بچگ هبودن و تحرک مثل اینکه ب از حيث سرحال و شاداب لبک ين
 .وتر استاز همه جل اهللسایرین، ماشاء

 *      *      * 

 آب آوردن چشمان مادرساقی و طبابت پروفسور شمس
از جمله راجع  ،بود ایيه هم دعوت کرده بودیم، صحبت يبعد از ناهار که از ساق

 .ها ها و معالجه مریض يبه بعض
پيش  .دید را نمي يش تار شده بود و چيزا مادرم یک چشم :گفت مي يساق

طور است  این :به مادر گفتيم .بردیم گفت آب آورده و عالج ندارد پروفسور شمس
سه سال بعد  ...يم بکنيمتوان مين يکار شود. ميچشم شما کور  گوید ميدکتر  يو آقا

خانه بخوابانم و آن یک  ریضایشان را باید در م :گفت ياو را بردیم پيش دکتر خُرم
فردا ساعت  پس :بعد از یک هفته به من گفت .همين کار را کرد .چشم را عمل کنم

 :ها و نوارها را برداشت گفت رفتم کهنه .ش را  باز کنما خواهم چشم صبح بيا مي 1
بعد اشاره کرد چراغ سقف را خاموش کنند  .بينيد؟ مادرم گفت چراغ يخانم چه م

سه روز  .ببندید بسيار خوب باز :دکتر گفت .خاموش شد يیعن ،يشتِکُ: مادرم گفت
 .بينا و خوب شده بود کلي بهباز کرد و چشم مادرم  کلي به بعد

 *      *      * 

 يرفيق حاج تاجر بازار کرمانيان ياز قول آقا يهم دکتر سحاب يیک حکایت
 .کرد ميکه دوست خودمان است تعریف  قر تحریریانميرزا با

 يرادیوگراف .کشيد اً رنج و درد ميدایمدچار سنگ کيسه صفرا بود و  کرمانيان
 کنند و آنجا معاینه مي .عمل کند رود آلمان مي .نشان داده بود يدرشت يها هم سنگ

کنند  توصيه مي .ما خارج است ي از عهده :گویند چون توليد سنگش شدید بوده، مي
 .کنند در لوزان او را عمل مي .در یک بيمارستان مخصوص این کار برود لوزان به

تدریج سرِحال  هخوابد و ب مي يا یک هفته .زنند بخيه مي .ورندآ ها را در مي سنگ
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بعد از اجابت، حالت ضعف  کند. ميبه مستراح پيدا  يتند یک شب احتياج .آید يم
 .گردانند ش برمياتاقبه  .افتد يزند و م و فریاد مي دهد ميبه او دست  يو دردشدید
 يخونریز شود ميمعلوم  دهد. ميالعاده امانش ن دردِ فوق يآورند ول يسرحالش م

خون بوده است  يها از محل عمل بروز کرده و آنچه دفع شده لخته يداخل يناگهان
پرستارها احتياط  .او بدهند قرص مسکن به کند ميخواهش  .آید يخون م طور همينو 

آید مریض  يدکتر جراح م .گویند باید به همان دکتر جراح تلفن بزنيم کنند و مي مي
سوخته و  که او در شدت درد مي يدر حال کند. ميبرد و معاینه  عمل مي اتاقرا به 

صفرا را بشکافيم  کنيم و کيسه تو را عمل شود مين گوید: ميدکتر  .ستزده ا فریاد مي
ن هم اگر بدهيم یا بزنيم باعث کِّسَاست، مُ يچون خطرناک است و مرگ حتم

 شود... ميمرگ 

فریاد  و ناله يکنصبر و يبساز باید هيچ :گویند مي بکنم؟ چه پس گوید: مي بيچاره
خود  هب که خون آنقدر بياید و خود اینجز  ؛جز تحمل و صبر و انتظار ،يهم نکن

و صدایم  کنم ميبسيار خوب صبر  گوید: ميهم  کرمانيان .نيست اي چاره منعقد شود
برد و اشک  سر مي هب فرسا طاقت روز تمام در خون و دردِ و پنج شبانه .در نخواهد آمد

 شود. ميباالخره خوب  .کنند هم مي يالبته توسل .آورد يریزد اما صدا در نم مي

 1/1/8143شنبه  سه

 اند مرحوم شده« خانم خوب»معلوم شد،  در اولین سئوال از عبدل

در حياط ميز و  .به دادگاه داشتيم يخوان پرونده يصبح انتظار احضارمان را برا
لباس  :مرا صدا زد و گفت يکنداناستوار اس .گذاشته، مشغول نوشتن بودم يصندل

او  .بله، اما پسرتان هم آمده است :ماشين از دادگاه آمده است؟ گفت :گفتم .بپوشيد
 .را مالقات کنيد

 .مگفت يموقع آمده است و به دکتر سحاب بي يمن البته نگران شدم که چرا عبدالعل
مرحوم  «خانم خوب» .ندارد يبله خبر خوش ...معلوم شد در اولين سؤال از عبدل

 ... !اند شده

ها است در واقع دیگر در  خانم که سال يهم برا يکار .ستم بکنمتوان مين يکار
ر تختخوابم آمدم کنا اتاقبه  .ستند کرده باشندتوان مياین دنيا نبودند، دیگران هم ن

خواندم و  ميو غيره را  (55)و الرحمن (36)نشسته قرآن را باز کردم و سوره یس
ها،  یاد خوبي هخانم در این عمر گذشته، ب يها یاد زحمات و صدمات و سختي هب
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مان  ابخو گذاشتند و به ماها مي ي پشت همه ها به که شب يها و آن دستِ گرم محبت
 ياالسالم کمک شيخبا يکه دکتر سحاب يحال. درریختم بودم و اشک مي ...ندکرد مي

 يبعض .بود يتعليمات دین يدانشسرا ياوراق مسابقه ورود يها مشغول تکميل نمره
 که مخصوصاً ناظر بر مرگ و نعمات بهشت (55)الرحمن و (36)آیات سوره یس

  :مداد ميخانم و آقا  ياست، به خيال و اميد خودم تطبيق با آن دنيا
 .َعَلى اْلَأَراِئِك ُّمَتِكُؤوَن ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَلاٍل»
  1«.َّما َيَدُعوَن ْم ِفّيَها َفاِكَهٌة َوَلُهمَلُه

ایم اميد است که  ش شنيدها رحمت و رحمانيت خدا و از شریعت البته آنچه از
 يعقيده و ایمان و عبادت خدا و عشق به اوليا .باشند خانم آمرزیده و اهل بهشت

در راه شوهر و خانه و اوالد و کسان حداکثر وظيفه و  ؛که داشتند بيت خدا و اهل
 ؛اهل خير و سالمت و رأفت و توبه هم که بودند ؛جا آوردند همحبت و خدمت را ب

 اهللشاء ان ...ها کشيدند يو سخت يمتوال يها داغ يشدن گناهان آخر عمر پاک يبرا
 .باشند 4«.َراِضَّيًة َّمْرِضَّيًة اْرِجِعي ِإَلى َرِبِك. اْلُمْطَمِئَنُة َيا َأَيُتَها الَنْفُس»مشمولِ 
 شان خواندید یا نه؟ اول قبر و چند سوره قرآن براي دانم شماها امشب نماز نمي

بودند و باید  که طوري دنيا آمدید و آقا و خانم را آن هتان دیر بافسوس که بيشتر
 .نشناختيد

 ُمؤِّمننَي َوْامُلؤِّمناتْلاللهَم ِاْغِفْر ِل»
 3 «!ِّمنُهْم َوْااَلّْموات اِءَّيْحاَلات َانَي َواْلُمْسِلَمَواْلُمسِلِم

 *      *      * 

اید که آمپول زده و  دانم پيش کدام دکتر برده را هم دارم، نمي لبک ين ينگران
 يوُلد اءِقَبَبِ يَهُمَ وَ مُنَ علللَویتامين داده است؟ اَ

                                                
 د.ان ها تکيه زده ها بر تخت : آنان و همسرانشان در سایه 51و  56/( 36)یس .1

 در آنجا ]هرگونه[ ميوه و هر چه بخواهند در اختيار دارند.
 : اي نفس آرام و مطمئن. 41و  41( / 13فجر) .4

 به سوي صاحب اختيارت باز گرد؛ خشنود و مورد پسند.
ي  ي آنها و چه مرده ن، چه زندهو زنان مؤمن را و مردان مسلمان و زنان مسلما دعا: خدایا مردان مؤمن .3

 آنها را بيامرز.
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 ایم کشی کرده اسباب 1به بند  3دو روز است که از بند 
 يو نگران يب، ناخوشخو فوت خانم :بود يهفته تلخ رفته هم رويهفته گذشته 

 ...که در هنرکده برایش درآورده بودند و بازي ي، عدم موفقيت عبدالعللبک يحال ن
که از شماها و خواهرهایم  يکه آمده بودند و دیدار ایيه يوز جمعه با مالقاتر يول

 ي بازلبک را آورده بودند، ماشاءاهلل يو اقوام و رفقا شد و عصر هم که خود ن
حاال هم  .تسکينم داد ،وجوش بيرون شنيدم که از جنب ایيو همچنين خبره کرد مي

بند  .ایم مستقر شده يبهتر يده و در جاکر يکش اسباب 1به بند  1دو روز است از بند 
 ي واسطه به .بودهوایي طرف جنوب حياط و محل سایه و تاریک و مرطوب  1

صدا  و سربازان از حيث بو و سر اتاقها و با  خانه و مستراح يیمجاورت با روشو
تر است و در عوض رو به جنوب و روشن و  کوچک 1اما بند  .ناراحت بودیم
که در نظافت و  يگير با آن دقت و سخت ياً که دکتر سحابخصوص .هواخور است

ها و شستن آنها و  تعویض فرش يکه برا يفرار از خاک و غبار دارد و همت
ها  زاده خواهد بچه دلم مي يو من خيل -خرج داد هپنجره و غيره ب ي ردن شيشهک پاک
مخصوص در این  يو راحت ایياحساس روشن -اهل عمل و اقدام باشند طور همين
جا  جماعت را هم چون هوا خنک شده است، ظهر و شب همين نماز .مایينم مي اتاق
 يکش که در این بند بودند اسباب ياالسالم و شيخ رضاي خاطر ما آقابرا .خوانيم مي

خودشان را  يول ،تعارف و اصرار کردیم بمانند يالبته ما خيل .رفتند 3کرده و به بند 
  .آزادتر دیدند آنجا بروند
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 کی بود؟ مخترع لوئی بریل
کتاب  آمده بود تا راجع به درس يعبدالعل يا مدرسه هم ياالسالم دیروز شيخ

 .نویسم تان مي حاال همان حکایت کتاب را براي .اشکاالت بپرسد ياش بعض يانگليس
 .اید یا نه خوانده یا شنيده ایيدانم خود شماها هم ج نمي

خواندن  ي کورها طریقه يایدکه برا را شنيده Louis Braille اسم شماها بود نوشته
 بوده  يکLouis Brailleپرسد يخود نمکس از اما هيچ .کرده است ا اختراعنوشتن ر و

 .است و چرا به این کار دست زده است

 از دهات  يیکدر که در فرانسهساله بود، هشت سراج( هفت یا کار )چرميکفاشپسر
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او را  کار ياز افزارها يدکان پدرش یک در يروز کرد. مي يزندگ پاریس ي حومه
 کند. ميزند و دو چشم خودش را کور  مي ؛کند يدارد باز تيز داشت برمي که نوکِ

شان  دل يپدر و مادر و اهل ده خيل .بگيرد دست بهعصا  شود ميکور و مجبور  کلي به
برد و  مي پدر او را به پاریس .ند بکنندتوان ميهم ن يا چاره يسوزد، ول حال او مي هب

درست کرده بودند مثل  ایيکورها الفباه يبرا .گذارد در یک مدرسه کورها مي
ماليدن آنها  با دست که طوري بهسانتيمتر(  41اما بزرگ و قطور )مثالً  معمولي يالفبا

یک حکایت کوچک چندین کتاب بزرگ الزم بود که بر  يبرا يول .شناختند را مي
نبود و  يدر واقع این کار عمل يیعن .بزرگ را چسبانده باشند صفحاتش این حروف

بزرگ مربوط  يکه آدم را با دنيا -بزرگ کورها از خواندن و نوشتن و این نعمت
 .محروم بودند کلي به -کند مي

دیگر  يکورهاو خودش پيداکندکه يحل راه یک خواست مي دلش يخيل بریل يلوئ
 .رسيد نمي ایيش به جا عقل يآزاد کند ول يو باطن يظاهر ایيِنابين از این زندان را

 ي خواننده .خواند او روزنامه مي يخانه نشسته بود رفيقش برا یک روز در قهوه
بلند شد و شروع  Louis Braille رسيد که یک مرتبه فریاد يروزنامه به یک خبر

درست کرده  ایيالفب ارتشیک سروان  :آن خبر این بود .ه باال و پایين جستن کردب
خود  جوانِ کور آنقدر خوشحال و از خود بي .بنویسد تواند مي ياست که در تاریک
 يول !بينند ياین کارها را نکن، مردم ما را م کرد ميش به او تکرار ا شده بود که رفيق

 .ام را پيدا کردم صودم رسيدم و گمشدهبه مق گفت: مياو 

او عبارت است از سوراخ  يدر تاریک يدید کاغذنویس .ن رفتاپيش آن کاپيت
اصول   بریل يلوئ ...تلگراف ينوع الفبا یک ؛کردن کاغذ و نقطه و خط گذاشتن

که سوراخ  6با  :را تکميل کرد خودش آن ين گرفت ولااین طریقه را از کاپيت
اول قرار  ياز دوتا يا دیگر را با فاصله يتا1هم بچسباند و ه تا را ب 4ست مثالً توان مي

ترکيب و  61بيش از  .تا از هم فاصله دهد و یا باال و پایين قرار دهد3تا 3دهد و یا 
کلمات  يهر یک از حروف الفبا و عالمات و بعض يترتيب مختلف جور کرد و برا

 .اختصاص دادها را  از آن ترکيب يیک
 تيز وسيله قلم نوک هکاغذ کلفت ب صفحه یک يکه روطور بود طرز نوشتن هم این

 کرد. مي ایيت6 يها که چشمانش را کور کرده بود، سوراخ يمان افزاره شبيه به
  .ندداد ميها عالمات و حروف راتشخيص  کشيد، انگشت پشت کاغذ دست مي يوقت
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مخصوص کورها اختراع  ایيان شد و الفبآس يسوزن کار نوشتن و خواندن با قلم
و  ایياعتن يبا ب يو مبتکر مثل هر مخترع يول .او معروف است منا بهکرد که حاال 

 ره شد و به رو رو بهبودن اختراعش  يو قضاوت بيهوده و غيرعمل مسخره مردم يحت
 يو ناتوان يها گذشت و ناخوش سال شد. ميدلسرد  کرد ميمراجعه  يا کس یا اداره

 شد.مي روز بيشتر بر او مسلط هب روز

آمده بود  يند که جمعيت زیادداد مي يتر کنسرتئادر یک ت یک شب در پاریس
 .بود يآنکه آن نوازنده یک دختر کور يبرا .نوازنده پيانو کف زدند يبرا يو خيل

سن حاضر  يمردم جلو يها و تشویق تشکر از استقبال يسر که براآن دختر آخرِ
 Louis م را ازا من این عمل .من دست نزنيد و از من تمجيد نکنيد يبرا :شد، گفت

Braille فکر این افتادند  هشدند و ب بریل يمرتبه متوجه بيچاره لوئ مردم یک !...دارم
 .دکنن و ترویج ياش را عمل که طریقه

از فرط  يبود ول ياو در رختخواب بيمار .او بردند يمژده برا Braille دوستان
که سيخ  يروز آن يیک ؛من سه بار در عمرم فریاد زدم :گفت .زد يفریاد يخوشحال
 ؛که آن خبر را از روزنامه شنيدم يروز آن يیک ؛هایم فرو رفت و کور شدم به چشم

 .فایده نبود حاصل و بي م که باالخره عمرم بيخوشحال .هم امروز يیک

 ي طریقه يول .درگذشت يسالگ 14در سن  Louis Braille سه چهار روز بعد
 .ند بخوانند و بنویسندتوان ميو نامش زنده مانده است و هزاران کور  ياختراع

 *      *      * 

 حيماهلل الرحمن الر بِسمِ

 تَعِينوَ بِهِ نَسْ
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 زندان قصر 3به بند  هقلع انتقال از قزل
 ه عزیز و نورچشمان نازنین و گرامیزاد خانم

براین فعالً بنا .آوردند و وضع مالقات خراب شده است دیروز ما را به زندان قصر
آید تا خدا چه وقت  يم عمل بهکاغذ و یادداشت  يمان در عالم خيال و رومالقات
 .بخواهد

سه روز قبل دستورش صادر شده بود و  ، ظاهراًهقلع انتقال ما از زندان قزل ي قضيه
اند  اخير است که خواسته يها اي توده ي مربوط به جریان کشف و بازداشت دسته
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 ها یادداشتاآلن هم که این  .در تماس نباشند هاشود و با ما يآنها خال يه براقلع قزل
آمده بودند که بدون  و مهندس انتظام ياتفاق دکتر عابد هب يام عبدالعل را شروع کرده

 .مالقات برگشتند
برگشتيم، پيش  دادگاه که ازعصر چهارشنبه :شد يطور حال وضع دیروز ایندرهر

مان راحت است و جمعه هم شماها را  خود خوشحال بودیم که فعالً تا سه روز خيال
 يدو و ورزش دلچسب بيدار شده، قدم برطبق معمول از خواب شنبه پنجصبح  .بينيم يم

بعد از صبحانه من نشستم به تصحيحات جلد  .کردیم هقلع خنک حياط قزل يدر هوا
( يخاموش و ياالسالم شيخ ،يدیگر )نقو يو رفقا[ ]سحابيو دکتر دوم آموزش قرآن

 يکباب برا پختن تاس و بادنجان و پياز و غيره و به يزمين به بریدن گوشت و سيب
زدن به ماشين اصالح بودم  کردن و روغن من از آن کار فارغ شده مشغول پاک .ناهار

ش حس کردیم مثل ا دنهم دکتر و هم من، از طرز آم يول .شد اتاقوارد  يکه ساق
خود او هم ناراحت بود و  .متعارف نيست يها و صحبت يپرس احوال يهميشه برا

بعداً هم که دکتر  .البد به زندان قصر :ما گفتيم .شما را باید منتقل کنيم :گفت
این خبر را شنيد  يما آمد، وقت اتاقهر روزه به  يپرس گشت  و احوال يبرا يصدر

ناراحت و نگران  يهم که معلوم است خيل اتاق هم يرفقا .خشکش زد و متأسف شد
بار است  يپس ما ناهارمان را که رو :گفتم يمن به ساق .از وضع ما و خودشان بودند
بعد خودش  .دهم ش را ميا ترتيب ،خوب يخيل :گفت .بخوریم و بعدازظهر برویم

این سئوال  يندارید که بخواهيد ببرید؟ البته معن يزیاد يکتاب و کاغذهاآیا  :پرسيد
ها را تفتيش کنند و زحمت  روید اسباب که مي ایياین بود که ممکن است جاه

مان را گرفت که خبر بدهد تا بيایند هم مالقات  هاي شماره تلفن منزل .فراهم شود
یک خواهش دیگر هم ما  .م ببرندهر چه داریم بدهي ،يکنند و هم اثاث و اشياء زیاد

، شود ميمان چطور  رویم وضع جماعت کردیم و گفتيم معلوم نيست آنجا که مي
 ،دایيپيغام برد و بعد پيغام داد بفرم ياستوار قابل .پيش از ظهر یک حمام خارج برویم

 يود، پيش از ظهر برابنابر این با آنکه روز هفتِ حمام نب .تان هستم خودم در خدمت
 ]خيابان شهيدمطهري سوطاو خوب خيابان تخت آخرین بار به حمام تميز و نسبتاً

 .کشيدم يا رفتيم و من کيسه -ه استقلع که زیر قزل -فعلي[
در عين  يز دیدار بسيار مطبوع ولبعد ا 4: 15جور کرده ساعت َ و ها را جمع اسباب

داده بودم که خبر  يبا آنکه  دلدار .حال تأثرانگيز از خانواده آماده حرکت بودیم
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 يول ،سابق پيش سایر رفقا ببرند يجا هنيست، و قبالً هم انتظار داشتيم ما را ب يمهم
 یا به زندان موقت به دژبان يدوداو یم که مثل بيچاره حياتداد مياین احتمال را هم 

 .ببرند يبد و انفراد يو جاها يشهربان
ما جمع شدند و اظهار  هاي اتاقي هماستوارها که از خواب بيدار شده بودند، 

خواست اقامت ما در آنجا  دلش مي يساق .هم نشستند يمدت .ندکرد ميتأسف و تأثر 
موقت مجبور  تأخير نيفتد و در زندان هخواستيم زیاد ب ما هم مي يتر شود ول يطوالن

 هقلع با آمبوالنس قزل 3این است که ساعت .نشوند ما را شب در آنجا نگاه دارند
 تا زندان قصر آنها حاضر بودند از زندان موقت .سرباز راه افتادیمو دو  ياتفاق قابل هب

ساعت  دیر آمد و خالصه بعد از یک يافسر کشيک شهربان يول .هم ما را ببرند
 ،کننده هم نبود که خسته ي)یک ساعت زندان موقت افسرکشيکِ در دفترِ يمعطل

را  4مخان يپيدا شد که انتظار پر 1آقا دیدم و بعد محسن يرا فور يچون ایرج سحاب
و  يصحبت کردیم تا آنکه پر يبنابراین با آنها مدت .داشتند 3اآق مالقات رحيم يبرا

  .(مالقات کنيم افسر کشيک نگذاشت ما با رحيم يها رسيدند ول بچه
 ایيه داده شدیم و با تشریفات و کاغذبازي نزدیک غروب تحویل زندان قصر

که سيزده نفر  يدر حال .شدیم 1 است، باالخره وارد بند يکه مخصوص شهربان
، که اخيراً خرداد 15مربوط به  يها نفر زنداني و خودمان و چهارده يدادگاه يرفقا

 يِغيرسياس آنجا انتقال داده شده بودند، و چهار پنج نفر زندانيان هب از زندان موقت
مان ابراز احساسات شدید  ن برايزندا يداخل درِ يها سابق، از پشت ميله مأنوس

افسرکشيک بند  اتاقتشریفات  يخواندند و وقت زدند و شعر مي ند، کف ميکرد مي
 ...راه افتاد هها ب دست بلندمان کرده ماچ و بوسه يتمام شد و در را باز کردند، رو

 .باز هم خدا را شکر کردیم که وضع بدتر نشده است

 *      *      * 

 اما آن شور و نشاط و انس پارسال وجود نداردحیاط همان است 
و صفایش، و  يیشو ها و حوض و دست ها و باغچه همان حياط است، با درخت

 ي و سماور بزرگ الکتریک و یخچال و گنجه و آقاسيدحسين همان بوفه با احمدآقا
                                                

 (.)خواهرزاده نویسنده يیمرحوم مهندس محسن عطا .1

 (.)برادرزاده نویسنده يیهمسر مرحوم رحيم عطا .4

 (.)خواهرزاده نویسنده يمرحوم رحيم عطائ .3
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، چه مأمورین( عوض ياص )چه زنداناما هم اشخ .ها اتاقاش، و همان  يفروش ملواز
 يخيل يو زندگ اتاقاند )نسبت به چهار ماه و بيست روز قبل(، و هم وضع  شده

باید خودمان و  3×4 اتاقما پانزده نفر در دو  .تر شده است تر و ناراحت تنگ
سرد نيست، ناهار و شام و صبحانه را  يفعالً چون هوا خيل .هایمان را جا بدهيم اسباب
 يول .برند شان را در آنجا مي شب رختخواب يا ندازند و عدها هرو سفره ميدر را

 !خدا بزرگ است شود... ميسرد  يچند هفته دیگر که هوا خيل
 يها چون زنداني آن شور و نشاط و فعاليت و انس بهمن ماه پارسال وجود ندارد

جوان و  دانشجویان .دارند و قاتل اکثریت را و قاچاق يهروئين ي ناجور و متفرقه
د که بيشتر خردا 15 يها زنداني يها مانده ما و باقي يرفقا يول .پرحرارت هم نيستند

را با هم  يزندگ يها کاسب و کارگرند با هم آميزش و صميميت دارند و برنامه
پز و نظافت که هر روز سه مسئول و ختوعده و تنقل، پ سه يغذا :دهند انجام مي

، يطالقان يجماعت، قرائت قرآن و تفسير آقا ، نمازشود مي آن معين ينوبت برا هب
 ي.، سرود، بحث و سخنرانيمطالعه، باز

 *      *      * 

 پيکوک یادگار و )محمدنوید(لبک ين عکس يمدت ،ها یادداشت این شروع از پيش
نگاه  يمالقات معمول يجا هآید، ب يتر م تر و شيطان نظرم زنده هدفعه ب را که هر )زهرا(

 .شماها را از خدا خواستم ي و رشد و صالح و سعادت همه يکردم و سالمت

 *      *      * 

 زه از زبان طاهریم های خوش داستان
 :يمحسن طاهر يها از خوشمزگي يبعض

را برداشت شروع  يهایش را بگيرد، قيچ خواست ناخن یک روز مي آقاعمو -
گفت  !این دست من است يگرفت يگفتم آقاعمو عوض .من يها کرد به گرفتن ناخن

 !اله این دستِ مَنه حاال مال تو شد؟چهل س !شعوریه عجب پسر بي
چند  .پيدا شده است يبازو و شکم و ران طاهر يرو ایيه است یک غُدّه يمدت -

از ترس اینکه مبادا  -بيند يزیر پوست نم يها از این غُده يبا آنکه مزاحمت -روز قبل
در آنجا دکتر  .مراجعه کرده ر زنداندکت هبو رفت  يتبدیل به سرطان بشود، به بهدار

 کرده جواب  مکث يقدر يطاهر است؟  بدنِ شما ها تماماً در غُده این بود پرسيده از او
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 !نخير دو سه تاش هم تو طاقچه است :داد
 يزرود چي مي محسن .گذاشته بود يبخار ياش را رو دندان عاریه آقاعمو -

دست به  يشنود فور را مي آن يآقاعمو که صدا .افتد يبردارد، دندان عاریه زمين م
 :گوید ميآقاعمو  کند. ميمحسن تعجب  کند. ميصورت گذاشته از درد دندان ناله 

 از اعضاء من نيست؟ يمگه این عضو !؟يفهم يچرا نم

 ؛افتنـد  يدر محـرّم مـ   يخـوان  فکر روضه هب «نوشهر»کارها و مردم  سال کاسب یک -
را دعــوت  خــوان و از جملــه آقــاعمو روضــه يا عـده  .کننــد برپــا مــي يچـادر و بســاط 

اسـت، نـه    يبيننـد نـه چـادر    يروز م روند، یک بعد از دو سه روز که منبر مي .کنند مي
داننـد چـه    شـوند و نمـي   هـاج و واج مـي   اهـ  خوان روضه .يکن گوش و نه روضه يبساط

مجلس شده بودنـد، چـون نتوانسـته بودنـد سـهم       يکه بان يکسان شود ميمعلوم  .بکنند
امـا   .اند کرده يرا از اهل محل بگيرند، بساط را برچيده و خود را مخف يمخارج تعهد

مراجعـه   يکالنتـر  هنند، بـ نظر ک ا که حاضر نبودند از حق منبرشان صرفه خوان روضه
گــذارد الاقــل پــول  شــان مــي احضــار کــرده گــردن اهــا ر يبــان يکالنتــر نماینــد. مــي

جمـع نکـرده و    يآنها هم که پـول نقـد   .ا را از بابت آن سه روز بپردازنده خوان روضه
را ميـان کسـبه خيابـان تقسـيم کـرده هـر کـدام را بـه         ا ه خوان نداشتند، حق منبر روضه

قـرار   .افتد يفروش م عرق قاعمو به هاراطونيانآتصادفاً حساب  .دهند حواله مي يدکان
دکـان   هسـت بـ  توان مـي آقاعمو که با عبا و عمامّه ن .سه قران به او بپردازد يروز شود مي

نظر کند، هر روز که  ش صرفا نبود از حق برود، و از طرف دیگر حاضر يفروش عرق
 !...تشـریف آوردنـد   اهلل آیت !موسيو گفت: ميرفت، به پشت شيشه دکان زده  آنجا مي

 يآقا صبر کنيـد ایـن مشـتر    :گفت .ش نداشتا پول نقد در دخل «هاراطون»یک روز 
 گویـد:  مياش کرده پرخ يمشتر رفته بود، بهاش سر . آقاعمو که حوصلهپولش را بدهد

هـم پـول    ياتفاقـاً آن مشـتر   !هزارِ ما را بـده  ت را کوفت کن سها زود باش عرق اهللیادِ 
 ...کند ينداشت و آمده بود نسيه خور

  يلطفعل يمشهد منا به خرداد 15 يدر قضایا بازداشت شده  يها از زنداني يیک  -
او  .بردند يئپيش سرهنگ نورا يبازپرس يبود، برا يا ک و آدم سادهررا که تُ

 .آنجا برده همراهش بود هاو را ب شناخت و یک استوار پليس را نمي يئسرهنگ نورا
 ؟يکجا بود يشلوغ يروزها :پرسد شناسد و مي سرهنگ او را مي

 که از من  يمن ي تو چکاره گوید: ميو  شود ميکرده بلند  ينگاه يلطفعل يمشهد
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؟ سرکار استوار يروزها کجا بودم؟ مگر بازرس هست چه که من آن تو ه؟ بيپرس مي
، ينان سنگک خرید يرفت ،ياز خانه بيرون آمد !ببين این آقا چقدر فضول است

 ... ي!پ ... !؟ي، کجا رفتيتوچه که کجا بود هب ي.رگشتب يدبرخانه 

ات را  يخوب، بازپرس گوید مي .از مرحله پرت است يبيند یارو خيل يسرهنگ م
 .کنند ش ميا روز مرخص آن يو فردا ي...داد

 *      *      * 

دند، دَم از که اتحاد مثلث تشکيل داده بو يا صبحانه بودیم، عده ي در سر سفره -
اتحاد  يو نعمت يو آزاد يجعفر يمن هم با حاج :گفت يطاهر .زدند اتحادشان مي

تر و کج  ریخت يها ب آن دسته ایراد گرفتند که از همه شکل .ایم نقه تشکيل دادهزذو
دید سوادش در  يطاهر .تغييرناپذیر است مثلث تنها شکل .نقه استزتر ذو و معوج

وقت  آن .مشد ميکه بودم، هر روز غایب  يگفت مدرسه جعفر .هندسه خراب است
یک  ؛م آقاعمویم مرده استگفت ميیک روز  .بستم يبه بازویم م يیک باند مشک

 پرورش يآقا .را کشتم نفر از اقوامم 4111خالصه تا  ...یک روز پسرعمه ؛يئاروز د
 .بيا اقوامت را صورت بده محسن آقا :مدیر مدرسه، یک روز مرا صدا کرد و گفت

مرا برد تو دفتر  .ام مرده است ایيپسرد :این دفعه گفتم .بعد از آن باز غایب شدم
 ...دیگر را بگو يیک ؛برایت نمانده است ایينه، پسرد :کتابچه را ورق زده گفت

 خردادی ما 15زندانی  هم آقای نعمتی ی ساله دختر ده ی نامه
 

 41/3/1314مورخه آذر 
             پدر عزیزم

نداشته  يپس از عرض سالم، اميدوارم که حال شما خوب باشد و کسالت
 يپدر عزیزم، من وقت .بوسم از دور دست مبارک شما را مي .باشيد
 .شنوم تان را مي شما و صداي يبينم، مثل اینکه بو يشما را م يها لباس

م ا دانيد امسال چقدر درس يام که نم قدر غصه خورده جان خودم آن هب
سالم و سالمت  اهللحمد هاگر از حال خانواده بخواهيد، ب .بد شده است

برویم و  1خانه مامانم هاگر اجازه بدهيد و مایل باشيد، روز جمعه ب .ميهست

                                                
   ينعمت يزن سابق آقا .1
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 يطرف، و دور خود شما یک يزیرا دور .آنجا بگذرانيمدر ب را ش
من دیگر  .داشته باشيم يخوش طرف، آخر باید ما هم دل مامانم هم یک

ا، آق ين  و هادجا توران .شاید مایل باشيد و شاید هم نه ،کنم يروز نم
سالم  يطلوع يو آقا خانم ي، مهر، عمه نزهتعمه ایران ،خواهرانم

 يآقا را به]نامه[ زندان بيایم، این  هتوانستم ب يمن چون نم .رسانند مي
 .نداشتم يا چاره ؛به ایشان دادم يسپردم و زحمت يطلوع

 ندارد يدل من طاقت دور  ندارد  ينمک در کاسه شور

دعا را فراموش  کنم. مي يدر عزیزم، من در اینجا با شما خداحافظپ
 .ي شماخواستار سالمت و سالمت .کنم تا شما زودتر آزاد شوید ينم

 اکرم نعمتی

 35/1/8143شنبه  سه

 خوابی که آقای محكم برای من دید
 .دهيد ميت ميخواب دیدن اه هب يشماها که گاه و مامان يبرا
کش و جوان  که کارگر لوله ها خردادي 15از  محکم يها، آقا زنداني از هم يیک
جمع حکایت  يدیده بود و برا ياست، دیشب خواب يا قامت و سادهقدو خوش

 کرد: مي

یا صحبت  گفت ميتفسير  يطالقان يبودیم و آقا هدایت مثل مسجد ایيدر ج
آورد همه را سوار کرد و ما را  ياتوبوس يایباب يعل ياز آن خارج شدیم، آقا کرد. مي

لخت شویم شنا  :در آنجا گفت .برد فعلي[ ]بندر انزلي يکنار دریا مثل بندرپهلو هب
 ؛شدن از ساحل شدپرید در آب و مشغول شناکردن و دور ي بازرگانآقا .کنيم

 يیک قایق موتور يمهندس سحاب يآقا .که ما همه نگران شدیم و ترسيدیم يحدّ هب
 .به بازرگان برسيم و از غرق شدن نجاتش دهيمتا برداشت، من و او سوار شدیم 

ام،  که تا اینجا آمدهطور همين :کنيم، گفترسيدیم و خواستيم او را سوار  يوقت
ایشان هم  .گردیم رویم، برنمي جلو مي ؛گفتيم نه سوار شوید .بلدم برگردمخودم 
 ...شوم روید من هم سوار مي گردید و پيش مي حال که برنمي :گفت
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 ه عزیزم و فرزندان نازنیمزاد برای خانم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

81/81/8143 
 بعد از رأی محكومیت دادگاه، من از بابت خودم نگران و پشیمان نیستم

بعد از رأي محکوميت دادگاه، و خداحافظي از آخرین دیداري که معلوم نيست 
براي چه مدت از شما کردم، امروز زندگي نویني برایم آغاز شده است. البته در 

باشم، ولي سابقاً خود را موقتي  مي قصردر زندان همان اتاق و با همان رفقا و اوضاع 
م طور دیگر باید رککنم و ف اال به چشم دیگر نگاه ميدانستم، ح ن زندان مياو مهم
 باشد.

  شدت و ظلم دادگاه، از شماها چه پنهان، خيلي راحت نيستم و رأيِ حداکثرِ
رفت، ولي  وجه نمي اگرچه خيلي غيرمنتظره نبود و احتمال نرمش و عدالت به هيچ

 توانست حدس بزند به این اندازه عداوت و عصبانيت داشته باشند! هيچ کس هم نمي
ام از بابت خودم نيست و برایم زندگي  ناراحتي کنم، آنچه دیشب تا به حال فکر مي

آنچه  ؛آید و ساختن به اوضاع و احوال محدود و مسدود سخت نمي در کنج زندان
 ي پژمرده ي ها و قيافه اشک ي ام کرده و به سکوت واداشته، منظره فسردهکسل و ا

 داد!  کرد و خونسردي نشان مي ه است که خيلي هم خودداري ميزاد خانم
خواهد. و  طاقت زیاد مي ؛کننده دانم که براي تو سخت است و ناراحت مي

چه وعده و مهلتي قایل شوم که فکر دن نباشد و ز دانم چه دلداري بدهم که گول نمي
 خودم هم آن را قبول کند.

البته در این دنيا همه چيز قابل امکان و احتمال هست. هم دگرگوني و سرنگوني 
 . صبر خدا و روز خدا مثل مال ما نيست: و هم ادامه و استبداد

 (  11( / 44))حج.« َسَنٍة ِّمَما َتُعُدوَن َوِإَن َيْوًّما ِعنَد َرِبَك َكَأْلِف»
 )... یک روز پيش خدا مثل هزار سال است که شما بشمارید.( 
مقدارتر و  باید قبول کنيم که ما از پرده کاهي که در اختيار گردباد باشد بي

وه، آزاد یا محبوس، پولدار یا فقير، مشغول یا بيکار، باالخره عال اختيارتریم. به بي
رفتني هستيم و زندگي واقعي و اصلي و ابدي ما جاي دیگر است. پس چه بهتر که 

زدني بيش نيست با درستي و خدمت  این دوران کوتاه عمر را که آخرش چشم برهم
 به روي خاک بگذاریم. بگذرانيم، روسفيد و سربلند سر آخرت ي و ذخيره
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 بنابراین من از بابت خودم خيلي نگران و پشيمان نيستم ، زیرا اميدوارم اگر عمل 
خالص باشد و خدا به لطف و کرم خودش قبول کند، محروميت موجود و مشقات 
محتمل چون به نيت حق و وظيفه بوده و شاید در بيداري و برانگيختن مردم و مبارزه 

ر شود، یک جایي در حساب بياید و جبران شود. راهي که ما پيش با ظلم و فساد مؤث
ها  ي امت پرستان و همه ي حق ي همه ایم راهي است که از ابتداي خلقت برنامه گرفته

اند از نکبت و ننگ خالص شوند. هيچ مبارز راه  هایي بوده است که خواسته و ملت
از اول جلویش صاف و راحت بوده طلب هم نبوده است که  استقالل حق و ملت

ها  باشد و مدت نداشته برابر در جو کينه ي چيره زورمند سرسختِ هاي مدعي و مخالف
ها، مرارت و فداکاري و گاهي مرگ در پيش نيامده باشد. خدایي که ما  و اغلب نسل

ها رسانده است و پيش خود  ي ناچيزي به این هيکل و دارایي را خلق کرده، از قطره
اش کنيم.  ایم به امانت و رغبت تقدیم اهد برد، حق دارد که ما هر چه از او گرفتهخو

قدر ارزش دارد  شود، آن عدالت و حقيقتي هم که ضامن سالمت و سعادت مردم مي
که افرادي، نه براي خاطر سایرین، بلکه براي خاطر خودِ حق و عدل، قبول 

ها در مملکت ما  تي بود که این حرفهایي را بنمایند. یک وق ها و محروميت ناراحتي
طلب  گفتند از این مردم پستِ خودخواهِ راحت ها مي و در لياقت ملت ما نبود و خيلي

ها  حمداهلل خيلي حيف و دریغ است که کسي خود را به زحمت بيندازد. اما حاال به
 15يم از بين ي مردم نباشند الاقل مي اند. اگر همه لياقت و ارزش خودشان را نشان داده

سواد بيرون آمدند،  طرف چقدر مردم بازاري و دهاتي و باسواد و بي به این خرداد
کفن پوشيدند، فریاد نفرت و اعتراض بلند کردند، جرأت و شهامت کردند و 

که  و آخوندها اند. علما ها دیدند و باز هم ایستاده باالخره کشته شدند یا شکنجه
رفتند،  یک  طرفي مي دنبال راحتي و بي چندین قرن بود در الي عبا خود را پيچيده به

 ها در زندان کردند، ماه مهاجرت ي شهرها به تهران مرتبه به ميدان آمده، از همه
اي دستگاه را نخوردند. در ه ها و پول هاي تند و تيز دادند، گول وعده ماندند، اعالميه

ها را راه انداخته، علناً زبان به اعتراض  ترین اعتصاب ترین و طوالني عظيم خود تبریز
 اهلل خميني اند. آیت در زندان و تبریز ي زیادي از آنها در تهران گشودند و حاال عده

براي مدت نامعلوم و سرنوشت مجهولي در زندان مانده و سر تسليم فرود نياورده 
اند و با وجود  محکم ایستاده و نجفي مرعشي و شریعتمداري است. آقایان ميالني

 دارند...  خطرات و صدمات، دست از مبارزه برنمي
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 با آنکه بعد از بازداشت پارسال ما ، چندین هاي نهضت رف دیگر ، خود بچهاز ط
هاي سخت  فعاليت پرداخته بودند، گرفتار شدند و بعضي از آنها شکنجه سري چون به

 پردازند. کار مي نوبت به بينند، سایرین دست از فعاليت برنداشته، نوبت به دیده و مي
و  طور زیر ساطور انضباط دیکتاتوري اي این که هيچ دوره دانشگاه دانشجویان

 کنند. آذر تظاهر و تعطيل مي 16اند، در روز  سانسور مستقيم نظامي نبوده
ي، هاي اروپای ا و شخصيته و چه روزنامه چه دانشجویان ایراني در خارج ایران

خفقان  وجود با مان صداي و نيستيم تنها ما کنندکه مي ثابت و کنند مي بلند صدا گاه گاه
ي یک  مقاله آندانم  کند! نمي هاي شنوایي پيدا مي رسد و گوش دستگاه، به دنيا مي

را که با  و تحول و قيام علما عمومي ملت ایرانرا که نارضایتي  Le Mondeماه قبل 
 اند و سدّي متمایل شده ون و روشنفکرانیّ طرف ملي وساطت نهضت آزادي ایران به

اي که به  نامه اعتراض ؟نه یا اید خوانده شماها دهند، مي تشکيل شاه دیکتاتوري برابر در
( و مرکز تحقيقات Sorbonne)پاریس دانشگاه پروفسورهاي از نفر11امضاي بيش از 

ن نگارا و روزنامه ندگانو نویس زیادي از فالسفه ي ( و عدهC. N. R. S) علمي فرانسه
 سندیکاهاي دیگر در و شرب  حقوق  یهاتحاد رئيس همچنين و وکيل و و دکتر

 ... دیدید یا نه؟ بود، شده صادر ما محاکمه دادگاه نظامي به عتراضو ا ما هواخواهي
خوانند  رساند که برخالف آنچه دیگران تو گوش شماها مي در هر حال، اینها مي

اش  اثر نيست؛ کمترین فایده صدا و بي قدر هم بي کنند، کار ما آن تان مي و مأیوس
دهد ایراني هم غيرت و حس دارد و در مقابل ظالم، ولو با  این است که نشان مي

بود  اهميت مي حاصل و بي ر عمل امثال ما بيعالوه اگ کند. به زبان و قلم، قيام مي
کند  شان مي شود ناراحت دادند . پس معلوم مي  ها به خرج نمي چنين کيفرها و سختي

ها را که براي عيش و  هایشان هستيم و آن نقشه و سدراهي در جلوي اميال و نقشه
 شویم یا الاقل عشرت و قدرت خودشان و ضرر و بيچارگي مردم است، مانع مي

ریزیم و  دهيم؛ آبرویشان را در دنيا مي اي تخفيف مي اندازیم و تا اندازه عقب مي
کنند که  دادن مردم دنيا مي هاي هنگفتي را که براي تبليغات خودشان و فریب خرج

بر آب  کنند، نقش و ترقي را اجرا مي دموکراسي و اصالحات بگویند در ایران
 گذاریم خيلي راحت خرِ مراد را بتازند... نمایيم و نمي مي

ي بعدي هم بستگي به همت و حرکت  نقدي است. فایده ي اینها تمام اثر و فایده
 ، شدت عملي که در محکوميت ما به خرج  حال هر مردم و به خواست خدا دارد. در
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 دادند از جهت تحریک مردم اتوي بزرگي است...
 م وظيفه، از خداي ایفاي وعده.از ما انجا

این از جهت خودمان بود که خيلي نگراني و ناراحتي ندارم. اما از جهت شما 
خواهم شریک در این  خواهد که رنج و سختي نبرید، و ثانياً نمي العاده دلم مي فوق

ير و افتخار نباشيد. یعني دوري و درد را ببرید ولي خ شاءاهلل ثواب  بهره و خدمت و ان
 را نبرید.
اید که بردباري و قبول مسئوليت را دارید. اميدوارم اميدوار  حال نشان داده تا به

 باشيد که خدا بزرگ است.
 به رحمت گشاید درِ دیگري   به حکمت خدا گر ببندد دري

خواهم  مي که اقدامي با شاید است، من ناگوار درد و وظيفه قصور که مالي جهت از
هایي در حسابم  درست شود. البته از رفقا و دوستان پول قل بازنشستگيبکنم، الا

اند و به احتمال قوي بازهم خواهند ریخت. اما این پول ترحمي یا استقراضي،  ریخته
 تري قسمت کند. خواهم روزي دلچسب رود و از خدا مي راحت از گلو پایين نمي

ي دومم  ي صحبت و سرپرستي که عقده وظيفهاما از بابت دوري و عدم انجام 
هاي ما از هم دور است، خوشحالم که به فضل خدا  هاي ما و چشم باشد، اگر تن مي
کنم عکس  فکر مي بوده جانم و فکر در دایماً ها بچه هم ها نزدیک است و هم تو و دل

فکري است.  نشيني و هم آن هم صحيح باشد، و این خود دلگرمي و یک نوع هم
وجدان  سربلندي و من خاطرجمعي براي و مامانشان خوشي دل براي ها بچه دارم نتظارا

شان بودم و هر روز به  خودشان، خيلي بيشتر از اوقاتي که باال سرشان و در بالين
خودشان بپردازند.  بيتتر درس و کار و محبت با یکدیگر و به بردم، به شان مي مدرسه

 دانند.  هست و آنها هم که خدا را ناظر و مهربان مي اگر من پيش آنها نيستم، خدا که
اي یک روز و یک ساعت هم  کنم، هفته چند بار گفته بودم حاال هم تکرار مي

شان را در یک  زندگي هفته ي آمدها و خالصه حال و پيش که شده باشد، شرح
 .شاءاهلل به دستم و به اطالعم خواهد رسيد کتابچه برایم بنویسند. یک روزي ان

نمایي و بار  مي ها و مراقبت و محبتي که مخصوصاً به نوید سرپرستي خانه و بچه
هایش به دوش  ها و نگراني نامعلومي ي سنگين زندگي را در تنهایي و دوري، با همه

مقدس  ي راهي در این مبارزه دردي با من و هم کاري و هم کشي، خود بهترین هم مي
رسان خود و خانواده  رفته خودشان بارکش و نان که رفتهها بچه باشد. همچنين ملي مي
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ي رشد و تربيت  افتند، هم بهره هاي زندگي مي شوند و در این سن به زیر مسئوليت مي
 دهند طعنه به دشمن خودشان است و هم با پيشاني باز و روي خنداني که نشان مي

همقدم در این راه شوند،  و ، سهيم«ممَرَاتِبِهِ قَدْرِ عَلَي »آنها هم  خصوصاً اگر است.
 ببرند. فراوان آخرت اميدوارم رضایت و شادي وجدان و سربلندي دنيا و ثواب

شن عزیز، در این راه ناهموار ولي رو ي زاده در هر حال شماها، مخصوصاً تو خانم
اید چون نيت و نظري جز حق و خير  رنج و شریک شده سفر و هم و مبارک با من هم

گونه نگراني و ناراحتي هم نباید داشته باشيم. هرچه پيش آید خوش  ایم، هيچ نداشته
کارهایمان   با قلب آرام و اميدوار به 1«.الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ»است. 

کنيم، و  مان بود خودهایمان درو مي بپردازیم، بکاریم و بپرورانيم. آنچه عمر و قسمت
 گردد. آنچه بعداً درآمد، نصيب دیگران خواهد شد. یعني باز به خودمان برمي

 «ِااّل ِباهلل َو اْلَحْمُد هلل َو اَل َحْوَل ِواَل ُقَوَة»

 *      *      * 

ها یا دعاهاي  گاه بخوانيد. دعاي عالي و از زیارت این دعا را بعد از نمازها گاه
)ع( گرفته شده است. البته مقصودم دعاي خالصي از گرفتاري و قضاي  حضرت امير

 شده خوب است :  آن خواسته حاجات نيست. خود دعا و آنچه در
 «ّما َيُحوُل َبّيَننا َو َبّْيَن َّمعِصَّيِتَك َالّلُهَم َوَهْب َلنا ِّمْن َخشَّيِتَك»
که ميان ما و معصيت تو حائل  قدر ببخش خدایا به ما از ترس خودت آن)

 .(شود

 «ِبه ِرْضواَنَك َو ِّمْن طاَعِتَك ّما ُيَبلُِّغَنا»
 .(تو برساند خشنودي و رضوان که ما را به و از اطاعتت آنچه )یا آنقدر()

 «ُّمِصّيَباِت الُدنَّيا َو ِّمَن الَّيقنِي ّما َيُهوُن به»
 .(هاي دنيا آسان شود که به وسيله آن رنجو از یقين و ایمان آنچه )

 «َو َامَساِعَنا َو ُقَوِتنا ّما َاْحَّيّْيَتنا َالّلُهَم َو َاّمَتِعنا ِبَاْبَصاِرنا»

                                                
 : ... ترس و اندوهي نخواهند داشت. 64( / 4بقره). 1
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که  طوري مند بساز به مان بهره ها و نيروي ها و گوش خدایا ما را از چشم)
 .(زنده شویم

 «َو ال ُتَسلِّْط َعَلّينا َّمْن ال َيرَحُمنا جَعْل ثاَرنا َعَلي َّمن َظَلَمناَو َا»
کند بينداز و کسي را که  و خون ما را به گردن کسي که به ما ظلم مي)

 .(به ما رحم نکند بر ما مسلط ننما

 «وَ ال َّمْبَلَغ ِعْلَمنا ناَو ال َتْجَعِل الدُْنّيا َاْكَبَر َهِم»
 .(ما قرار نده ترین آرزو و همت و رسایي علم و دنيا را بزرگ)

 «َيا َاْرَحَم الَراِحِمني»
 ها !( ترین مهربان کننده )اي لطف

 81/81/8143چهارشنبه 
 دنیای بعد از محكومیت با دیروز خیلی فرق دارد

امروز دومين روز زندگي جدید یعني دوران بعد از محکوميت است با دیروز 
اند. آدميزاد موجود  خيلي فرق دارد و همه کم و بيش حال عادي و راضي پيدا کرده

يدیم دهد! دو ماه قبل که شن غریبي است و خود را با شرایط و اوضاع سازش مي
ي اتاق من است و دستِ  که اتفاقاً همسایه را )یک دانشجوي اهل شاهي آقاي آزادي

بافد و بسيار جوان آرام و معقول و مقدس و  اي مي راست من نشسته و دارد تور کيسه
اند علت  ها به سه سال محکوم کرده شرف کش و دوست داشتني است(، بي زحمت

  اي از او پيدا کرده ي یکي از دوستانش نامه هم این بوده است که در خانه محکوميت
شود  گفتم چطور مي رفت و مي بد گفته است!( چشم من سياهي مي بودند که به شاه

بينم مثل  بتواند زندگي کند! حاال مي ها و اوضاع زندان آدم سه سال تمام در این اتاق
 ام... براي ده سالش هم آماده اینکه من

هاي  ماشين»ام، تصحيح و تکميل درس  مشغوليتي که از دیروز دست گرفته
کردم به کتاب  کپي کنند. بعد هم فکر مي خواهند پلي است که مي دانشکده «يحرارت

شود  اي باشد، مي بپردازم. اگر فرصت و سالمتي و فایده «جو زمين و شرایط هوا»
هاي اسالمي  ها و جزوه کتاب براي توربين بخار و غيره نوشت، و همچنين کتاب

 اجتماعي...
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 اش سر نرود و از بيکاري چندین  ها براي این است که آدم  حوصله البته این خيال
 ساله نترسد، و االّ: 
 ( 31( / 31)لقمان)« ٌس َّماَذا َتْكِسُب َغًداَوَّما َتْدِري َنْف»

 آید...(  داند فردا چه گيرش مي )... هيچ کس نمي
ه با شرایط و اوضاع سازش یافته باشيد و زاد اي کاش شماها هم مخصوصاً خانم

د را مسلط و سوار بر مشکالت و وظایف بنمایيد. در انتظار و اميد فرج خدا و خو
دانم از پریشب به بعد چگونه  مردم، خوش باشيد و کارتان را بکنيد. نمي نجات

 کنيد؟ اید و چه مي بوده
کنم از سالمتي و حاالت شما خبري برسد.  فردا روز مالقات رفقا است و فکر مي

اش سوار است و در حال  دارم و روي چهارچرخه نها عکسي را که از نویدفعالً ت
هاي دیگري از خودتان و از نوید  کنم. باید عکس باشد، نگاه مي کمين و حمله مي

 برایم تهيه کنيد و بدهيد.

 31/81/8143جمعه 
 گردم خبری از شماها نرسید، نگرانم و عقب توجیه و تعبیر می

اي به  حال رخ نداده است. دیروز نامه اي از پریروز تا به و تغيير عمدهخبر تازه 
 و پاراف استوارِ مأمور زندان م و پس از آنکه مورد بازپرسيه نوشتزاد عنوان خانم

 ي که به منصور سحابيبابای قرار گرفت به خارج رد کردم )توسط برادرِ آقاي علي
 1مفصل، خصوصي براي ریاضي ي داده بود( تا به شما برساند و در جوف آن نامه

من اقدام نماید. قاعدتاً باید آن پاکت به دست  نوشتم خودش براي کار بازنشستگي
رسانده باشد. تا خدا چه خواهد و وضع درآمد  را عبدل ي ریاضي شما رسيده و نامه

 ام براي تأمين مخارج شما چه شود! مختصر بازنشستگي
 ترسم آن کاغذ خودم را دقت و توجه نکرده از پاکت در نياورده باشيد. مي

درهرحال چون برخالف سفارش و انتظار، نه دیروز که روز مالقات رفقا بود و نه 
اید  مروز که جمعه است، خبري از شماها نرسيد، نه خوراکي منضم به یادداشت دادها

گردم. سردي  اید، نگران هستم و عقب توجيه و تعبير مي و نه لباس شسته برایم آورده
 اي هم در ميان باشد! ماهه  افزاید؛ خصوصاً که پسر ده بندان بر نگراني آدم مي هوا و یخ

                                                
 است )ب.ف.ب(. ي دانشگاه تهراني فن رئيس وقت دانشکده منظور مهندس عبداهلل ریاضي .1
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 *      *      * 

 ی مهرماه، برایمان حلیم خانگی فرستاد ، آزاد شدهمهندس صباغیان امروز
هفته قبل، به مالقات  ي آزاد شده خردادي15زنداني بازاريِ  دیروز آقاي نعمتي

چلوکبابش را )که از  پشت ميله آمده و رفقا را به چلوکباب مهمان کرده بود. اما
چلوکبابي صبا خریده است( امروز گرم کرده و به خوردمان دادند. امروز صبح 

 بافهم و عرضه ، جوانِ مسلمانِ التحصيل سه سال قبل دانشکده فارغ مهندس صباغيان
تأثر و   مهرماه گذشته، یادداشت ي ه و آزاد شدهي استان جبه يتهعضو کم و مبارز مليِ

محبت به انضمام یک ظرف بزرگ حليمِ خانگي همراه با روغن و شکر و دارچين 
فرستاده بود. من در جوابش نوشتم: حليم شما با روغن و شکر و دارچينِ آن به ما 

 اد...حلم و حالوت و حرارت خواهد د
 گذرد. مانيم و به شکر خدا بد نمي کنيد که گرسنه نمي مالحظه مي

 *      *      * 

 اند. از پيش ما هم مفيدي آزاد شده از زندان موقت و سميعي دیروز شنيدیم رادنيا
عالوه  شدن است. به ا هم در شرف آزادآق مرا آزاد کردند و امروز خبر گرفتيم رحي

ها را که یکي در موقت و سه تا اینجا  آید که چهار نفر دیگر نهضتي بوي آن مي
کردن   هستند، آزاد کنند؛ البته خيلي خوشحال شدیم، خصوصاً که نگراني محاکمه

 رفت. آنها مي

 38/81/8143شنبه 
 ا ش مژده و موجب شكر شد ... همه چه خبر سالمتی خودهاتان و چه

مطبوعي در  رسيد که آرامش ه توسط عبدلزاد نزدیک ظهر کاغذي از خانم
فهميدم چرا با وجود آن همه سفارش و راهنمایي که در  خاطرم ایجاد کرد و قبالً نمي

 اید. خبر گذارده وزه مرا بيآخرین روزهاي مالقات کرده بودم، این چند ر
و  درهرحال، چه خبر سالمتي خودهاتان، و چه مطالب مربوط به دکتر فاطمي

، و عالوه بر آنها گذاشتن در اتاق خواب و رساندن کاغذ ریاضي خانه، و کرسي اجاره
 ده و موجب شکر شد.اش مژ ، همهبهبودي حال ميرزا داداش

آورید بياید  را مي صحبت شود که بگذارند هر وقت نوید بنا است با رئيس زندان
 تو مدتي نگاهش دارم.
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 6/8/8141شنبه  پنج
 اش هایی از سادگی افسر نگهبان جدید  و نمونه
 ش قلبي است. اما اند. مرد مؤدب و خو مدتي است یک افسر نگهبان جدید آورده

آورد. چند  ها فراهم مي روي سادگي گاهي دردسرهایي براي خودش و براي زنداني
 را به مجرد یا به زندان موقت ها خردادي 15خواست دو سه نفر از  روز قبل مي

 معني راه انداخته بود. ي بي بفرستد و دعوا و مرافعه
ها و  بندان به خرج زنداني اش: حوض را بعد از زمستان و یخ هاي سادگي نمونه اما

کردند. در حالي که بنا مشغول کشيدن  کار، تعمير مي با آجرهاي دزدي از مقاطعه
 کنيد ؟ سيمان بود پرسيد: اوستاد، پس کي کاهگل مي

ها درآمده بود. یک  يکرده، سبز پاشي کشي و تخم ها خط در باغچه آقاي جعفري
باغچه تره، یک باغچه تربچه، جاي دیگر شاهي و غيره. افسره آمده بود کارکردن 

ها  اش گرفته بود. پرسيد: آقاي جعفري این تره کرد. و صحبت جعفري را تماشا مي
 دهد؟  خيلي گل مي

ها چيزي نيست  ها درآمده و وسط خط ها روي خط روز دیگر که دیده بود سبزي
 کارید؟ ... ها علف نمي این وسط گفت پس

 *      *      * 

 : هاي جدي طاهري از دروغ سازي
خواست  قدر چاق و گُنده است که وقتي مي یک پسر دایي دارم نانوا است، اما آن

 بردارد. 41×35رفت و مجبور شد عکس  نمي 6×3شناسنامه بگيرد تو عکس 
دماغش را  ه، چندي پيش رفته بود آمریکایاتحاد  اي دارم لطيفه دختر خاله

جراحي پالستيکي کرده بود. در کارگاه دکتر اتفاقاً یک نصف دماغ از یک شخص 
دیگري جا مانده بود و عوضي آن را به دماغ لطيفه پيوند کردند. حاال دو تکه دماغ 

کند، از  خورد و فين مي سرما مي آمریکا دارد و هر وقت صاحب آن نصف دماغ در
 آید... دماغ لطيفه هم آب مي

 35/8/8141سه شنبه 
 کند ها آشنا می آدم را به اوداع و افكار هندی ،«زندگی من»کتاب 

شویي روي  جوشي که مسئولين براي ظرف بعد از ناهار معموالً از قوري آب
کنم و در  گذارند استفاده کرده یک ليوان نسکافه براي خودم درست مي يچراغ م
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خورم و بعد صندلي تاشو و عينک و یک کتاب را  نشينم مي اتاق کناري آمده مي
گذارم تا بعد از چند دور گردش دور حياط و سبک شدن  برداشته در کنار حياط مي

در این مدت رفقاي اش این است که  ساعتي کتاب بخوانم. علت بنشينم و یک
خوابند و من بعدازظهرها براي آنکه در عوض شب  اتاقي همگي در اتاق مي هم

خوابم. یکي دو هفته بود در  راحت و سنگين بخوابم و از سروصدا بيدار نشوم، نمي
 را که آقاي سرهنگ نجاتي ابوالکالم آزاد «هند آزادي گرفت»این برنامه، کتاب 

خواندم. خواندن آن کتاب و نظریاتي که راجع به جریانات هند  یادگاري داده بود مي
و  ا و به نهروه رهبر مسلمان« محمدعلي جناح»هایي که به  داده و تمجيد یا ایرادگيري

ي چشم  کرده بود، مرا تشویق کرد یک یا دو کتاب دیگر که از دریچه گاندي
نوشته شده است بخوانم. این است که رو به  دیگري راجع به دوران انقالب هند

نظري به »گذشته کتاب به قلم نهرو آوردم. سال  «زندگي من»تر  کتاب خيلي مفصل
را دیده و شاید چيزهایي از آن براي شماها نوشته بودم، ولي از این  نهرو «جهان

کردم وصف نفس است، و اصالً وصف نفس براي سایرین  کتاب چون فکر مي
زندگي خودش، آیند نيست، احتراز داشتم. ولي از رفقا شنيدم که ضمن شرح  خوش

 اش را داده است. شرح حال قضایاي وطن
شخصي است که آدم را آشنا به اوضاع و افکار  ي اتفاقاً کتاب جالبي است ، قصه

 کند. و مبارزات آنها مي ها و جریانات سياسي هندي
خواستم  یک ساعتي که یک فصل و نيم از اوایل آن کتاب را خواندم، وقتي برمي

پرسيدم  آمد، باز آمد. از خود مي خاطرم مي هاي اخير چند بار به که در ماه يیک فکر
ها دایماً با  نویسم. آن وقت چطور است حاال برخالف پارسال براي شماها چيزي نمي

کردم  آمد، سعي مي یک حالت نگراني و ناراحتي، هر موضوع و فرصتي که پيش مي
هایي  ي بدهم. در بهار پارسال گنجشکبراي خداشناسي و معتقداتتان تذکر و تعليم

کردند، مرا  سازي مصالح جمع مي اند و براي النه مانند فراوان که در این حياطِ باغ
یا  تان بنویسم، وقتي صالح و رحمت خدا براي داشت از توصيه و از هدایت وامي

کردند، براي سرگرمي و عبرت شماها  ميشان حکایت  از خاطرات گذشته کاظمي
هاي  دیدم در فعاليت و خدمت و مشغوليت را که مي آوردم. حسيبي روي کاغذ مي

مثل من بشوید، و  شدم که نکند شماها و مخصوصاً عبدل عملي است، نگران مي
 کشيدم... بنابراین رفتار او را به رخ شما مي
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و  ي مدافعات و گاهي اوقات تهيه آمد به دادگاه و که رفت ه بر آناما حاال عالو
هایي که خوشبختانه  گيرد مالقات مذاکرات مربوط به آن خيلي از اوقات مرا مي

 اي که ما را از احواالت طرفين کمي مطلع  هاي شکسته و بسته افتد و صحبت مي اتفاق
 ها را خيلي کم کرده است. سازد فایده و لزوم این یادداشت مي

و جدایي به  زدم زندان ولي یک چيز دیگر هم هست. آن وقت هيچ حدس نمي
و آینده نزدیک آزادي  این اندازه طوالني شود، بنابراین اصرار داشتم گذشته آزادي

ها و تذکرات نگذارم رشته بریده  آن یادداشتو سرپرستي شماها را پيوند داده با 
هایي که پيش  شود. زندان که طوالني شد و محکوميت چندین ساله با عدم مالقات

بينم از شماها خيلي دور و  آمد، یک حالت ناتواني و یأس را ایجاد کرده است. مي
اثرم. چند سطر صحبت و حکایت که آن هم معلوم نيست چه وقت  اطالع و بي بي

این قبيل چيزها دست بدهد، آدم را  ي مبادله ي ایش مالقات و امکان و اجازهگش
 نماید. مأیوس مي

نویسم؛ در عوض اگر شماها دور هستيد، خدا  گویم و نمي چيزي به شماها نمي
ها طبق معمول در گردشِ دورحياط بعد از شام دعاي  جا هست. شب نزدیک و همه

خوانم و از خدا عمر و سالمتي و اخالق و اصالح و  را مي اوالد حضرت سجاد
 خواهم... و تربيت و موفقيت و روزي شماها را مي دیانت و حمایت از شيطان

خيلي افکارم را مشغول و  ي حرکات نوید بعد از دعا تصور صورت و خاطره
تشویش. براي خودم نگاه عميق و نافذ کند، البته حظّ آميخته با نگراني و  محفوظ مي

هاي نرم و گِردش را که هر چيز را  کنم . دست هایش را مجسم مي و متين چشم
گذاشتن آن،  آوردن قلم و جا آورد، از جيب بيرون خواهد بگيرد و پيش مي فوري مي

دریغ پرمعني... و خالصه حرکات و صداهایي را که در آخرین  ها و تبسم بي خنده
ها و  بازي  رود. هم هاي قبل یادگار گذارده ، از نظرم رژه مي یا مالقاتمالقات 
فراهم  هایي را که براي مامان خوابي ها و بي هاي شماها را به او و هم ناراحتي مهرباني

شوم و به خود وعده  شوم. خوشحال مي آورم، ممنون و مغموم مي آورد به یاد مي مي
ریزد که اگر  ینده او و شماها را خواهم دید اما باز دلم فرو ميي آ دهم که جمعه مي

 شود! ... آمدي بکند و شما را نبينم چه مي خداي نکرده براي او و براي مامان پيش
خواهم تکرار مکررات نباشد، و متناسب و  نویسم، چون مي ضمناً اگر چيزي نمي

 خبرم. سفانه خيلي دور و بيتان چيزي بگویم که متأ مربوط با اشتغاالت و احتياجات
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خواهد مرا نگران و  کند، اما مثل اینکه نمي هایي مي گاه اظهار نگراني گاه مامان
 گوید. ناراحت کند؛ چيزي نمي

 برم و در  اش لذت مي خوانم، از ابتکار و تنوع فکري راکه مي هاي پيکوک داستان
هم ندیده بودم، و  بينم که حتي در نویسندگان اروپایي ميي درخشاني  او نبوغ و آتيه

ي پسر  هاي آنها دور و بر معاشقه ي نوشته کردم چرا همه هميشه ایراد داشتم و فکر مي
ها و مردها هيچ کاري و هيچ  زند! مگر در دنيا و در زندگي، براي زن و دختر دور مي

بينيم،  ها را که مي هاي جنسي نيست! خود فرنگي غير از عشق مسئله یا لذتي و مشکلي
ورزند و صرف فعاليت و فکر و فداکاري  به خيلي چيزهاي زندگي عالقه و عشق مي

، اخالقي، ورزشي، خانوادگي و غيره. پس کارهاي شغلي، علمي، سياسي  کنند؛ به مي
آید و اگر  سره عشق جنسي در ميان مي یکهایشان  ها و فيلم ها و داستان چرا در رمان

ي همان هدف عشقي است.  پاي مطالب دیگر به ميان کشيده شود، فرعي و مقدمه
هاي  او تنوع و  بينم داستان گفته بودم. وقتي مي مثل اینکه این موضوع را به پيکوک

کنم از  شي ميهاي واقعي وسيع زندگي دارد، احساس راحتي و خو انطباق با جریان
کردن خواننده و جالب بودن، هدف اخالقي و  هایش در عين سرگرم  که داستان این

اي  هاي انساني را به طور زیبنده هاي اخالقي و ارزش تربيتي دارد و غالباً بزرگواري
کنم. اما یک  کنم و پيش خود احساس افتخار مي اش مي کند، تحسين نقاشي مي

آورد انگار که  کند و مثل اینکه قلبم را فشار مي دم ميجاهایي از آنها هست که سر
هاي مسلماني براي  داند که حتي اسم کشد و عيب و عار مي پيکوک خجالت مي

جا گيتي و الله و نوشين و پرویز و سيروس  کار برد. همه هایش )پرسوناژها( به شخص
)اسم  و زهرا گاه حسين آیند. در حالي که اسم اهميت و اثر دارد اگر گاه جلو مي

ي شخصيت بزرگي را به یاد  خودش که اتفاقاً اسم بسيار قشنگي هم هست و خاطره
شود  ها بياید، این اثر را خواهد داشت که معلوم مي آورد( و علي هم در نوول مي

ناخواه و گفته و نگفته به  حسين و زهرا و علي، و مکتب و منطق آنها که دنيا خواه
شده و مرده نيست. چنين جرأت و بيان پيکوک چه بسا  رود، فراموش سمت آن مي

کنند ولي تردید و  وحشت  اي حس مي ها و مردها که عقيده و عالقه به خيلي از زن
کاربردن اسامي مسلماني که هنوز هم  دارند، جرأت و جسارت خواهد داد. ضمناً با به

گ طبيعي و اثربخشي پيدا کرده ها بيشتر رن روي اکثریت مردم ایراني هست، داستان
 شود. از مصنوعي بودن دور مي
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کنم که یقيناً  یک نامأنوسي دیگري هم من حس مي هاي پيکوک البته در نوول
آید. ولي عيب کار پيکوک نيست، و ضمناً یک امتياز  در مردهاي دیگر هم پيش مي

باشد. در عبارت او صحبت از رنگ لباس و انتخاب  ( ميoriginalitéو خصوصيت )
طرح و فرم یا وضع زلف و چشم و غيره و به طورکلي وصف جزیيات سر و لباس 

ها و عالَمِ آنها چيز  زیاد هست. معلوم است دختري است که براي دخترها و زن
اطالعات »جله ها در م بودن این نوول  نویسد. یقيناً یک علت محبوبيت و جالب مي

حتي  -هاي دیگر ها همين خصوصيت آن است؛ چون نویسنده پيش زن «بانوان
چيز بنویسند. این « زنانه»طور  کنم این فکر نمي -و آمریکایي هاي زن اروپایي نویسنده

هاي  ها را صرفاً زنانه بنویسد و داستان نوضع را اگر حفظ کند یعني بعضي داستا
 دیگر را دو رگه کند خوب است.

طور با آنکه رمان باالخره قصه و خيال است و اگر اشخاص خيالي مرتکب  همين
کارهاي بدي شوند گناهي به وقوع نپيوسته است ولي از جهت تأثيري که باالخره در 

آورد، قُبح اعمال  رفته رفته پيش مينماید و عادت و انسي که  زمين خواننده ایجاد مي
 برد. زشت را از بين مي

اش تشویق به کمال و  طور که هدف و نهایت ها همان هر قدر در این داستان
المقدور دور از فحشاء  ها هم حتي خدمت و محبت است، اگر حرکات و سرگذشت

ي ها مشروع باشد، بهتر است. بالعکس حکایات و معاشرت هاي غير بازي و عشق
ما توأم با فداکاري و هنر است،  هاي فاسد و ضایعي مثل محيط که در محيط پسندیده

مسلماً خالي از لطف و جاذبيت نخواهد بود و از مزه و نمک داستان نخواهد کاست. 
مضافاً به اینکه اگر قرار باشد داستان با زندگي و روحيات محلي همرنگ درآید تا 

هاي آزاد و  يشتر نفوذ کند، باید گفت که هنوز رسوم ملي و متداول ما با نامزدگيريب
 معاشقات فرنگي اختالف دارد.

گذارد راحت باشم. او را که دفعه به دفعه  و کهيرش نمي کسالت اخير عبدل
اي خود احساس وظيفه و کنم بيشتر بر بينم، فکر مي و آراسته مي دارتر و برومند قامت

هاي  نماید. اگر عالقه و اشتغاالت کماکان به فعاليت مسئوليت و شخصيت مي
کند، بتواند در کنار درس و تحصيل  اش باشد و با تحصيالت معماري که مي دیني

 شغل و پولي هم در بياورد، خيلي کيف خواهم کرد.
 موازات رشد بدني، مثل اینکه رشد فکري و اخالقي  به وم[، دختر د]فرشتههسيا گل
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رسد. البته براي سالمتي و براي زندگي و  هم پيدا کرده به درس و کارش بهتر مي
ي شماها دایماً در وحشت و استدعاي از خدا هستم. او با  سعادت اخالقي و دیني همه

يلي باید به من کرده است و خ اش بيشتر مرا نگران مي طبعي آن شيطنت و شوخ
 کمک کند و خود را حفظ و مراقبت نماید.

بيشتر از سایرین در این یک سال و سه ماه بزرگ  ، دختر سوم[]فتانه بلورجان
شنيدم  کند. اما از مامان خيلي محبت مي شده از کوچکي درآمده است و به نوید

کند. بيشتر  ز خواهرهاي دیگرش محبت را با زحمت و خدمت مخلوط ميکمتر ا
خواني رفته است. کتاب خواندن خوب است. ولي هر  اش به کتاب سرگرمي و عالقه

هاي قصه و رمان  کار خوبي هم باید اندازه و اعتدال داشته باشد. اگر زیاد در کتاب
شود و بعد خودش بيشتر ترسم خياالتي و دور از واقعيات زندگي  فرو برود، مي

را  مغز و فاسد باشد حکم تریاک هاي بي ها، رمان ناراحتي ببرد. خصوصاً اگر رمان
آورد. اما استعدادها و  کند و سرگرمي مي خواهد داشت که اعصاب را تخدیر مي

برد. کتاب چه به قصد تفریح و  سالمتي و نيروهاي آدم را رفته رفته تحليل مي
ي، چه براي تعليم باشد، باید با چيزهاي دیگر مخلوط شود. با هواخوري و سرگرم

حرکت و تفریحات ورزشي و با کار، اعم از کارهاي درسي و خانگي )و اجتماعي 
هاي به مامان و خواهران و برادرانش را   به موقع خود(. بنابراین حتماً وظایف و کمک

 دش و به مهماني برود.گر هفراموش نکند، و روزهاي تعطيل با آنها ب
ام، براي این است که صحبت از  صحبت نکرده حال مستقيماً از مامان اینکه تا به

ها یعني صحبت از مامان، اگر اولِ ازدواج عشق و احتياجات غریزي است، اما  بچه
شوند. اوالد که آمد، پل  ي پيوند مي کننده بعداً انس و احتياجات زندگي محکم

ها و در صورت آنها، زن و شوهر  شوند. در وجود بچه طي ميان پدر و مادر ميراب
، اگر از جهات چندي محروم ي زندان خواهند. در این دوره بينند و مي همدیگر را مي
ه زاد بينم. از جمله آنکه خانم ام ولي جبرانش را در چيزهایي دیگر مي و ناراحت شده

اش را بروز  تر و عزیزتر شده است. ظرفيت و قدرت و محبت لي در نظرم ارزندهخي
ها و خانه و  ي بچه فرساي نگاهداري و اداره داده است. یقيناً این زحمات طاقت

ثمر در این دنيا براي وجدان و  اثر و بي دهي ، بي بردباري و رسم خانمي که نشان مي
 خواهد ماند.روان خودت و در آن دنيا در نزد خدا ن

 دهم  مي دلخوشي خودم به و هستيد هميشه خاطرم و ذهن در شماها ي همه حالدرهر



 
 

 

 
 

 433  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي با خانواده از زندانهای صحبت

 

و مربي  که شماها  هم مرا نزد خودتان دانسته ، از جانب من وکالت دارید که مراقب
 خودتان باشيد.

اي از  مندتر و آن کسي که لحظه تر، و از من عالقه اما از خودتان به شما نزدیک
 لت ندارد، خدا است.شماها غف

 38/3/8141دوشنبه 
 از دیروز تا به حال باز پكَرَم که چرا ممكن نشد دخترم را بدرقه و همراهی کنم

، و نه براي الحمداهلل از دیروز تا به حال باز پَکَرَم، نه براي خاطر دادگاه و زندان
 .پيکوک ناخوشي و ناراحتي شماها، بلکه براي خاطر نامزدي و عقد

ه را براي تدارک زاد ها و کارهاي زیاد خانم اوالً از این جهت که تصور گرفتاري
دانم و از دستم کمک و کاري برنيامده است، حتي در حل مسئله  عقد و مهماني مي

 ه افتاده بود.زاد ها که بارش به دوش خانم این خواستگاري ي گيري درباره و تصميم
مهم و ميمون ممکن نشد با شادي و  ي ثانياً از جهت اینکه چرا در چنين واقعه

 را بدرقه و همراهي کنم. رضایت و خوشحالي، ازدواج پيکوک
اي در حجاب دارند،  قيدي که عده گي و بي عالقه ثالثاً نگراني از اینکه با بي

 ها و مردها شود... فردا بهانه براي اختالط زن مجلس عقد
ي دادم که به منزل تلفن بابای شریک و رفيق آقاي علي یادداشتي دست آقاي نوید

ام باقي  کند و موضوع سوم بلکه درست شود. اما موضوعات اول و دوم ناراحتي
 است.

، به خودم سرزنش کردم که چرا شکر خدا را به زدم عصري که در حياط قدم مي
ي  ي عروسي دخترم را دارم، در صورتي که اگر غصه آورم. ناراحتم که غصه جا نمي

کردم! بنابراین حمد خدا را گفتم و توکل  ها بود، چه مي ناخوشي یا مصيبت و سختي
عقل و عرضه  شاءاهلل سامان و سالمتي خواهد داشت. تا به حال پيکوک کردم که ان

شاءاهلل موفق خواهد بود و طوري  اش را نشان داده، بعد از این هم ان ي ایماني و اراده
خواهد کرد که هم از بابت او و هم از بابت شوهرش من راضي و مفتخر شوم و 

 شاءاهلل که مبارک باشد! دعایش کنم. ان

 *      *      * 

 هاي عادي است  که از زنداني نریماني آقا دبه محمو زدم مي قدم حياط در کهعصر
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خواست قدم بزند، برخوردم و چند دوري همراه شدیم. صبح لباس پوشيده بود  و مي
دادگاه برود. ولي ظهر برگشته بود و دادگاهش را تجدید وقت کرده  خواست به و مي

اش در  که محکوميت و این ستينافاند(. راجع به دادگاه ا بودند )یعني عقب انداخته
ماه آن را  16چقدر بوده سؤال کردم، معلوم شد پنج سال که حاال  دادگاه بدوي

 گذرانده است.
که رفته بوده است، یکي از دوستانش  ضمن صحبت گفت به دادگاه دادگستري

خواسته  رود مي مي اش چون به آلمان دیدن او آمده بود. پسر رفيقهمراه پسر خود به 
منزل  با یک مهندس برق هم کرده که در مشهد خداحافظي کند. ولي حکایت مي

التحصيل دانشکده فني  اش را نگفته بود و ظاهراً فارغ ام، آن مهندس که اسم بوده
قدر گریه  ميت مرا در روزنامه خوانده بود، آناست، شبي که خبر ده سال محکو

 ... کرده است که خون از دماغش آمده و تا صبح نخوابيده بوده است ! 

                                                
 را دارد و در اختيار بنياد « ي با خانوادههای صحبت»اي مؤلف فقيد که عنوان ه در اینجا آخرین یادداشت

ها از دسترس خانواده و بنياد خارج شده و  ي این یادداشت رسد. متأسفانه ادامه بوده است، به پایان مي
 یابي به آنها تاکنون فراهم نشده است )ب.ف.ب(. امکان دست



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 چهارمبخش 
 

 زندان ي روزانه هاي يادداشت
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 یادداشتی از سومین زندان

 باگزارش جريات مالقات 
 *وزير نخست دكتر علی امينی

مغرب  ، در حالي که به جماعت مشغول نماز 1ساعت  13/6/1311عصر دوشنبه 
( را به دفتر افسر رئيس بازرگان -ـ مهندس حسيبي بودیم، ما سه نفر )دکتر سحابي

و مراجعات  شد دنبال مذاکرات حدس زده مي -د که با لباس برویمخواستن زندان
وزیر ما را براي  بوده و نخست و مهندس عطایي دور روز قبل آقایان مهندس سالور

طور هم شد، زیرا به فاصله کوتاهي از حضور ما در  همين -مذاکره خواسته باشد
و تلفني که ایشان کرد، اتومبيل لوکسي به زندان آمده « محرّري»وان دفتر آقاي سر

ا ه رئيس کل زندان از آن پياده شد و آقاي سرهنگ پریور آقاي سرهنگ دوم اسدي
آن دو افسر به  کرد، ما را به اتفاق ا ميين ربا لباس سيویل رانندگي ماش که شخصاً

معاون شهرباني که انتظار ما را « رجالي»برد. در آنجا آقاي سرتيپ  طرف شهرباني

                                                
نفر دیگر از همراهانشان 11بازداشت شده و با حدود  1311ام تير سي تظاهرات در بازرگان یاد مهندس زنده *

روز بوده است و ایشان از وقایع این  51گردند. دوران این بازداشت  منتقل مي به زندان موقت شهرباني
مربوط به این دوران، همراه  هاي هاي( یادداشت د. کتابچه )یا کتابچهان اي داشته هاي روزانه ایام، یادداشت

ها و مدارک دیگر به تاراج رفته است ليکن از بخشي از آن که مربوط به مالقات آقایان  با یادداشت
وزیر آن دوران( در  )نخست با آقاي دکتر علي اميني و مهندس حسيبي ، دکتر سحابيمهندس بازرگان

از روي آن  و پانزدهمين روز بازداشت است، توسط مرحوم عباس رادنيا 13/6/1311عصر روز دوشنبه 
این بخش از  دفترچه رونوشت شده و در خاطرات ایشان ثبت و منعکس گردیده است. ما با استفاده از

هاي مرحوم رادنيا که در اصل به انشاء و قلم مرحوم مهندس بازرگان براي گزارش به یاران  ادداشتی
روز بازداشت ایشان در سومين  51یک روز از مربوط به را که تنها ها  یادداشتهمبند تهيه شده است این 

 داریم )ب.ف.ب(. ميمندان تقدیم  دوران زندان است، به عالقه
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و ادب آميخته با سکوت ما  شده با احترام اضافه مراقبين و گروه مشایعين کشيد، بر مي
 بردند. واقع در چهار راه کاخ 1يوزیر سترا به دفتر نخ

وزیر ده دقيقه به طول انجاميد. ضمن چاي  اقامت در اتاق انتظار بزرگ نخست
و مأمورین راجع به  و رفتار افسران خوردن و ابراز رضایت و تشکر از وضع زندان

زندان و عدم مراقبت و عدم حضور دایمي طبيب یا پزشکيار شکایت کردیم بهداري 
 فایده نبود. که ظاهراً بي

در اتاق  -تا دم در ما را بدرقه کردند باالخره انتظار به سر آمد و آقایان افسران
 آمده بود. آقاي مهندس فریور، که تا نزدیک در به استقبال اميني ]علي[ آقاي دکتر

بالفاصله جرگه پنج نفري  -وزیر صنایع و معادن را یافتيم و دیده بوسي کردیم
المعمول آقاي  شب( حسب 31/1دوستانه دور یک ميز کوچکي تشکيل شد )ساعت 

 ينه کردند:رشته سخن را به دست گرفتند و اظهاراتي در این زم دکتر اميني
که دوست مشترک است، براي حضور و حل  خواهش از آقاي مهندس فریور

 -ي و مشکالت عظيم آنوزیر عدم عالقه و چسبندگي ایشان به ميز نخست -مشکل
اميد و امکان بسيار ضعيف خدمت و اصالح و استمداد  -اند خدماتي که انجام داده

آشفتگي  هم الملل و به يب اوضاع مملکت و بينحساسيت عج -طلبان حضمني از اصال
 و خطراتي که در نتيجه تکان دادن آن شخص پيش خواهد آمد و دردسرها و

مراجعات  -چند سالي یک بار پيش خواهد آوردهاي هر حوادث نامطوبي که انتخاب
ماد به مکرر اشخاص براي استخالص ماها در حالي که خود ایشان ارادت و اعت

کنند ولي  هم غير از این فکر نمي صداقت و پاکدامني و ارزش ماها دارند و حتي شاه
ون در پيوند با ی يمتأسفانه وجود سوءتفاهم و کج سليقگي و یک دندگي که ملّ

ي که خاطرات تلخي را براي او مل انتخاب اسم جبهه»گذشته و تحریک شاه دارند 
العاده موجب ناراحتي  که فوق کند و تذکر و تجليل از آقاي دکتر مصدق ید ميتجد

(alergieمي ) هاي زیادي که دور از رئاليسم  و توقع دياشود و به عالوه اصرار در آز
(realismeو تدبير بوده باید به تدریج فراه )مساعي ممتدي که ایشان در  ،م شود

روشن کردن ذهن شاه حتي نسبت به دکتر مصدق به خرج داده و شواهد زیادي بر 

                                                
بود.  قرار داشت و درب ورودي آن از چهارراه کاخ ي در خيابان کاخوزیر ر آن دوران دفتر نخستد .1

یافت و چهارراه کاخ نيز امروزه  تغيير نام ایران خيابان کاخ به خيابان فلسطين پس از انقالب اسالمي
 شود )ب.ف.ب(. ناميده مي چهارراه فلسطين
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و  عدم سوءنيت آقاي دکتر مصدق و عقيده و عالقه ایشان به حفظ مقام سلطنت
همين مساعي و اقدامات در مورد ماها براي رفع کدورت و سوءظن  -خدمت شاه

هایي  بيني خارج شده و اطمينان آل ي به شرط آنکه ما هم از یکدنگي و ایدهشاه، ول
 کند، نياوریم و جبهه بدهيم و این قدر اسم مصدق و چيزهایي که شاه را آزرده مي

يت و رفع ر نکند. اميدواري به موفقتي هایي مانند سي رویه ها و بي احتياطي بي ملي
طورکه خود ایشان وزرایي که معلوم نيست خيلي مورد  کدورت و پيشرفت، همان

هایي از قبيل  گویي اند که تملق اند و فهمانده شتهاقبول و تحمل باشند، در کابينه نگاه د
شاه نبوده و تحميل نظر و ارتباط  به هيچ وجه به نفع «رنثا چاکر جان»و  «دزا غالم خانه»

 و دستور مستقيم به وزراء لزومي ندارد...
ساعتي طول کشيد و ضمن آن  نيم بيانات فوق در ميان سکوت حاضرین قریب

کردم اگر  ( چون فکر ميچاي و قنداق و بيسکویت آوردند. بنده )مهندس بازرگان
بيفتد ممکن است مطالب منحرف و متفرق  اي مهندس حسيبيصحبت به دست آق

و بنده دست  شده دیگر مجالي براي اظهارنظرهاي اصلي از طرف دکتر سحابي
ها،  المثل رشتي ندهد، فضولتاً اولين جواب دهنده شدم و ثانياً مطلب را بنا به ضرب

داشته سه نکته ذیل را به نمایندگي از  انياً را بر اوالً مقدممأخوذ از خود ایشان، ث
طرف سایرین و با قيد اینکه اگر خطا و یا کسري داشت رفقا اصالح و تکميل 

 خواهند کرد بيان داشتم :
جویي براي استخالصمان را  از اینکه ما را دعوت فرموده و احياناً قصد چاره -4

، ولي چون ظاهراً به عنوان دانشگاهي سه نفر را انتخاب دارید بسيار متشکریم
است. به  ي دکتر فاطميم یک رفيق چهارم هم داریم که آقااید، باید بگویي کرده

در جمع ما هستند که امتحاناتشان شروع شده و آزادي آنها  عالوه دو سه نفر دانشجو
راي ما بسيار ناگوار خواهد بود اگر ببينيم سایر دوازده نفر هم تر است و ب از ما الزم

گناه در ميان آنهاست و افرادي مانند  بي ي بيچاره بضاعتِ که چند کارگر بي زندان
اند و رفقاي دیگر آزاد نشوند. در  که جرم و تأثير خيلي کمتري داشته دکتر برومند
جمعي بگيرند و  ر ما تقاضایي داشته باشيم همين است که تصميم دستههر حال اگ

 آنها را زودتر آزاد کنند.
نظر از اقدامات و خدماتي که  هاي خود، صرف سلف جنابعالي نسبت به :الف -1

کنيم، دو امتياز یا دو افتخار دارید که نشانه جسارت و شهامت  صحبت آن را نمي
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ست گوش مردم از این آواز ناهنجارِ ناموزون، که اول اینکه مدتي ا .بزرگي است
دیگر  «رنثا چاکرجان»و  «دزا غالم خانه»شاءاهلل هيچ وقت شنيده نشود، راحت شده،  ان

دوم اینکه تا حدودي که مربوط به اعمال و به شخص خودتان است، به  .شنوند نمي
هایشان  حرف آزادانه دهند مي اجازه را دانشجویان حتي اید. داده آزادي مردم و مطبوعات

، ولي با «کنيد کاري نداریم باز هم خوب است حال سرشان را زیر آب مي»را بزنند 
انتقاد دارند،  آزادي وزیر و دولت بایستي وقتي مردم نسبت به اعمال نخست آنکه مي

طور نيست و خيلي  دانيد که متأسفانه این این آزادي کامل باشد، خودتان بهتر مي
باشد و عمالً آزادي نداریم. مثالً  کارهاي اساسي است که خارج از این حساب مي

و یا یک شاگرد خرازي و یا کارگر که درخواست ما بود،  آزادي یک دانشجو
این قدر پایين آورده  ام شاهقعالي هست و م  در حدود قدرت جنابشاءاهلل ان

 شود که تصميم در مورد یک دانشجو، یا کارگر ساده با ایشان باشد ! ... نمي
اما اصل مطلب و غرض از این مجلس تا آنجایي که فرمایشات جنابعالي  :ب -1

و  ون را داشت، ما سه نفر صالحيتی به ملّيو اصولي مربوط  موميِ سياسيجنبه ع
الً هر ونمایندگي از طرف سایرین نداریم که در اینجا تعهد و حتي بحثي بکنيم. زیرا ا

آزاد و تساوي طرفين  چه باشد زنداني شما هستيم و این قبيل مذاکرات باید در محيط
ا ر یا نهضت آزادي ایران ملي رایي جبههانجام شود. ثانياً خوب است هيئت اج

بنده به سهم شخص خود حاضرم از  -بخواهيد و با آنها تصميم و تعهدي بگيرید
و  صحبتي نکنم و به دوستان توصيه نمایم، به شرط آنکه شاه آقاي دکتر مصدق

هم بد و بيراه به کسي که زبان بسته و دست بسته است نگویند، و هر وقت  دولت
خواستند انتقاد از ایشان و از گذشته نمایند، اجازه دهند ایشان جواب دهند و بنابراین 

هایي که خواستار  حل ون و اتخاذ راهی يبه عوض بحث در سياست و برنامه کلي ملّ
خودخواهي به خرج داده صرفاً راجع به موضوع خودمان سه نفري و  شدید، جسارتاً

 و مهندس عطایي ایرادها و انتظارهایي که ضمن مراجعات آقایان مهندس سالور
 کنم: معلوم شده است از ما دارند عرایضي مي
با  ،ملي و جبهه نهضت آزادي ،گویند ماها ظاهراً نگراني از ما دارند: اوالً مي

گيریم. صریحاً باید عرض کنم که هيچ  ها سر و سرّي داریم و از آنها الهام مي اي توده
ارتباطي با  ي و نهضت، نه درگذشته و نه در حال، عالقه ومل یک از ما رفقاي جبهه

ایم و نه در آینده خواهيم داشت از صميم قلب از  ها نداشته اي ا و تودهه کمونيست
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 کنيم که در تصميم ما و کارهاي آنها تنفر داریم. به هيچ وجه چنين احساسي هم نمي
 ما عالقه مورد که را چيزي مسکو رادیو اگر باشند. داشته اثري یا و دخالتي آنها ما

 شود که ما خالف آن را بکنيم. است قبالً بگوید، دليل نمي
اي  یا بنده اعالميه یا مقاله ثانياً ، اقدام و اظهار اینکه از طرف نهضت آزادي ایران

و  ملي اساس است و تمام جبهه باشد، به کلي بي منتشر شده راجع به جمهوري
کامل همه  نهضت آزادي ایران صد در صد طرفدار قانون اساسي، اما قانون اساسي

گونه آرزو و  جانبه بوده ، اگر به آن برسيم خيلي خوشحال خواهيم بود و هيچ
توانند کامالً مطمئن باشند )نسبت به  داریم. از این بابت ميکاندیدي براي جمهوري ن

در مذاکرات حاضر اظهار و ابراز نگراني عمده  این دو موضوع آقاي دکتر اميني
ها و  ها و در پيغام نکرده و براي ایشان بدیهي بود که پوچ است. ولي در بازجویي

ز دو ایراد فوق پيش آمده و الزم بود در مجالس قبلي در غياب ما خيلي صحبت ا
 .تصریح و تکرار شود( حضور ایشان و آقاي فریور

که عرض شد، همه  طوري اما نگراني سوم که بيشتر مورد بحث امشب بود، همان
« alergie» مصدق نسبت به اسم هستيم و چنانچه شاه ما صادقانه طرفدار قانون اساسي

دارند و نباید ناراحت و عصبانيشان کرد، اصالً خود ایشان هستند که در هر نطق و 
کنند. در مورد تحریک احساسات مردم  یادداشتي یاد و بدگویي آقاي مصدق را مي

اختناقي و مخالفت با ایشان نيز همين عدم آزادي و حيثيت و شخصيت براي مردم و 
که وجود دارد، مؤثرترین عامل عصبانيت و عناد مردم است. خوب است بدانند که 

« alergie»آن نفيم جهت در نيز ميليون یک حداقل نباشد، ایران مردم ميليون بيست اگر
و  اندیشي عالي شهامت و مصلحت جناب -کرد  شان دارند و نباید ناراحت و عصباني

خرج داده ، به مردم مؤثر است خوب است شاه هم از این راه وارد  روانشناسي به
 ها با دولت عالي است، اختيارات و مسئوليت طورکه نظر جناب شوند و بگذارند همان

بوده و مردم هر حرفي و فحشي دارند به دولت بدهند. درهرحال ما تأثير و تقصيري 
 نداریم... اعليحضرته در برانگيختن احساسات مردم نسبت ب

وارد صحبت شده مختصر توضيحاتي دادند و نشان دادند که  آقاي دکتر اميني
هاي  اینها کافي نيست و ایشان را راضي و راحت نخواهد کرد. البته ضمن صحبت

العمل مخالف  عکس بنده که مورد تصدیق رفقا بود، در وجنات آقاي مهندس فریور
 شد، بلکه بالعکس. و عدم تأیيد دیده نمي
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تأیيد و تکميل مراتب  گرفته ضمن  رشته سخن را به دست  آقاي مهندس حسيبي
مطالب  «يهفتگ اطالعات»که طبق مندرجات مجله  فوق شخصاً از آقاي دکتر اميني

اند که فقط  اند آقاي مهندس حسيبي مدعي خالف  واقعي به ایشان نسبت داده و گفته
آیند و مملکتي باید باشد تا امثال آقاي حسيبي  برمي خودشان از عهده اصالحات

هایي که توسط اخوي ایشان به آقاي دکتر اميني  سرکار بيایند، گالیه کردند و توصيه
اطالعي و  کرده بودند، یادآور شدند. آقاي دکتر اميني اظهار بي انتخابات راجع به

نيت  تکذیب روزنامه را نمودند. آنگاه آقاي مهندس حسيبي ضمن ابراز و اثبات حسن
هاي  بيني و پيش و خدمات خود، دامنه صحبت را به مطالعات سابق خود در نفت

و زحماتي که در تدوین الیحه اعتراضيه سابق آقاي  نسرسيومامضاء قرارداد ک
ها  خواندني  را که اخيراً در مجله« ستوکس»کشيده بودند، کشيده نامه  درخشش

رفتند که روي هم رفته نه منتشر شده و بدون اشتباه اسم ایشان را برده  است شاهد گ
در  -آیند آقاي دکتر اميني بود و نه مناسب و مفيد براي مجلس مورد قبول و خوش

مش بيش برفش بيش. شخص اول مملکت هر که با -هم گفتند زمينه توقعات شاه
 جند وننر صدر و گذشت بيشتري داشته از شنيدن نام دکتر مصدق الزم است سعه

را عوض کنيم، چون اسم اهميتي ندارد و بعد از کجا  ملي نخواهند که ما اسم جبهه
عدم ارتباط و الهام از  -هر اسم و هر عمل دیگر ما باز مورد ایراد واقع نشود ،معلوم
خود داشتند، تکرار کردند و تصریح  ها و شکایتي که از طرز بازپرسي اي توده

اند و ایشان  ي متهم نشدهخواه ي و ایشان اصالً به جمهوريمل نمودند که جبهه
ولي آقاي دکتر اميني هم که  -نمایند گونه کينه نسبت به شاه ندارند و احترام مي هيچ

زم است خودشان نيز رئاليست باشند و با اشاره فرمایيد، ال رئاليست بودن را توصيه مي
اند، خواستند  کرده ه در دوران تحصن مجلسزاد به اظهاراتي که در جواب آقاي تقي

ا و ه با گرفتار کردن امثال ایشان حقوقشان را پایمال نکنند و رشد جوان که دولت
مندي مردم را به جبهه ملي که  را در نظر بگيرند و واقعيت عالقه ديآزامردم و حق 

 شوند ملحوظ بدارند. بيش از صد هزار نفر در ميتينگش جمع مي
تر از آنکه فوقاً اشاره شد،  این مذاکرات به صورت مقطع دو طرفه و خيلي مفصل

ادب متقابله خيلي مقرون به توافق و تفاهم نبوده  آمد و با وجود حوصله و به عمل مي
و بنده نيز تذکراتي به عدم خروج از نزاع و ورود در مطالب  از طرف آقاي سحابي

 نيز ناراحت بود. شد. آقاي مهندس فریور شخصي داده مي
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مفاسد دستگاه است که بيشتر موجب  در تأیيد اینکه مظالم و آقاي دکتر سحابي
پرسيدند: آیا اطالع دارید چه  شود. از آقاي دکتر اميني مي سرخوردن مردم از شاه

شود؟ آقاي  آید و چه کارهایي شده و مي به عمل مي فشارها از طرف سازمان امنيت
دانم حاال خيلي کمتر شده است. آقاي دکتر  قدر مي ميندکتر اميني جواب دادند ه

 سحابي تذکر داد: در اوایل حکومت جنابعالي اميدواري مردم بيشتر بود.
گذشته و با آنکه طرفين از این برخورد و مذاکرات و اظهارات  31/3ساعت 

فایدگي در ادامه مذاکرات رفته رفته  خيلي ناراضي نبودیم. یک حالت خستگي و بي
 ها بود. ها تکرار و تأیيد گذشته خصوصاً که بيشتر صحبت -شد دا ميپي

 در آخر جلسه یک بار دیگر از طرف ما لزوم و فایده تذکرات آقاي دکتر اميني
عدالتي و ایجاد مظلوميت و مناظر  و روشن ساختن ایشان که مثالً همين بي به شاه

سرپرست  هاي بي بضاعت و عائله یا بي هاي دانشجو دلخراش که در مورد زنداني
از صد سخنراني که احياناً  ،مده است، انعکاس و انتشارش در خارجآایشان به عمل 

ایم گویاتر و مؤثرتر خواهد بود گفته شد و  کرده ماها متهم بشویم که عليه سلطنت
هایي نزد شاه واسط شوند، با  دست پر و تضمينخواستند با  چون ایشان باالخره مي

دهم که اسم آقاي  عالي اطمينان دارم و التزام مي جناببه تأیيد رفقا بنده گفتم اگر 
را نياورند )البته به شرط رعایت متقابله( و شاه را کسي ناراحت نکند. این  مصدق

جدي و قابل قبول تلقي شد ولي آقاي دکتر  پيشنهاد از طرف آقاي مهندس فریور
 هاي دیگر را هم لغو کنيم ! ... خواهيم امتياز روزنامه اميني گفتند ما تازه مي

با حفظ صميميت و گرمي که از ابتدا داشت، خاتمه یافت تا  11مجلس ساعت 
که  دادن و تشکر کردن و با وجود سئوال زیرگوشي آقاي فریوردست پس از 

معاونت شهرباني  ؟ تحویل تيمسار رجالي«هایشان بروند خوب حاال آقایان به خانه»
 شده با اتومبيل لوکس سرهنگ پریور کل کشور و سرهنگان و سروان رؤساي زندان

رفقایمان که بعضي بيدار مانده و بعضي خوابيده،  دوستانه و محترمانه به زندان و نزد
 اما خوابشان نبرده و منتظر ما بودند، آمدیم ... 

 و السالم علي خير االنام.
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 يبسمه تبارک و تعال

 22/2/1332تا   3/11/31از  ن زندانیچهارم
 

 1/88/8148چهار شنبه 
 ها و اولين سری بازجويی دستگيری

 ي آقاي سرهنگ انصاري وسيله خانه به بعدازظهر موقع ورود به 1:  31گيري دست
. محترمانه و شخصي اتفاق دو نفر دیگر با لباس به شميرانات رئيس سازمان امنيت

بعداز ظهر. انتظار  4: 31و ناهار در منزل تا ساعت  مهربانانه با مهلت کافي براي نماز
در اتاق مهمانخانه با پذیرایي به چاي و ميوه. چند فقره وکالتنامه بانکي نوشتم و 

بيني کرده و بسته  پيش حاز صب که ها را چکي براي مخارج خانه امضا کردم. اسباب
 بودم؛ تکميل کردم و در جيپ آنها به راه افتادیم. 

خالص نشده بودیم که  هنوز از جاده شميران :یو کاظم یبیان حسیآقا یریدستگ
قرار است بعد از شما  گفت وقتي گفت سایر آقایان هستند و سراغ حسيبي را گرفتم

ریباً در عقب ایشان برویم. گفتم پس حاال برویم. همين کار را هم کرد و حسيبي تق
ایشان تلفن کرده بود( . قدري آنجا در اتاق  ممنزل منتظر بود )خانم من به خان

بعداز ظهر با  3که قبالً قرار ميعادي به  نشستيم و بعد سراغ آقاي سيد باقرخان کاظمي
 ایشان گذاشته بود رفتيم.

                                                
 ها به تاراج رفته است. پس از چاپ اولين ویرایش این مجموعه،  هاي مربوط به این یادداشت دفترچه

مقابله و ویرایش نشده ها  نوشته دست آمد که با دست ها به نویسي  شده از این یادداشت اي ماشين نسخه
نویس خوانده نشده، با عالمت ... نشان داده شده و یا حذف  است به ناچار، کلماتي که توسط ماشين

 گردیده است )ب.ف.ب(.
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 در اثر عدم اطالع و دستور قبلي . تحویل و امتناع زندان موقت شهرباني
 قبالً بهداري و اخيراً مخصوص معتادین که 1تحویل به زندان قصر بند شماره 

 شده و براي ما سه اتاق بزرگ آن را خالي کرده بودند.
سال(، سروان  15سال از  13جرم ...   )به سرهنگ قوامي :اسی سی ریگر غید انیزندان

)به جرم قتل،  حبس ابد(، جهانگير رضوان -جرم قتل دو زن )به یا سرگرد قوانلو
 کشي و قتل(، حسين)چاقو انتظار محکمه تجدید نظر(، کرمي -محکوميت بدوي

 هاي کوچک جا دادند. )...( . این زندانيان را در اتاق سروان پایمردي -)چاقوکشي(
آقاي سروان ... ، خانم ... ؛ آقاي سروان  1رئيس بند  :ن و وسایل زندانیمأمور

؛ و چند پاسبان معموالً ؛ استوار کشاورزن، گروهبان کریمي، مودب و مهرباجناني
 خوان و روزه بگير. نماز

، روزه بگير، و تصدي زنداني آقاي قدوسي بوفه یا فروشگاه نسبتاً مجهز به
 .(و احمد آقا داً سيد رضاه )بعزاد کارگري رحيم

 ونی یو ملّ یمل جبهه انیزندان
و همچنين  س و دکتر صدیقيشنا ، مهندس حققبل از ما سه نفر آقایان دکتر سنجابي

بوده و  ي آقاي گلپایگاني که مهماندار یک نفر معمم نماینده سه نفر کاسب وراميني
و حاجي  غالمعلي تاجيک -ياسکندریداهلل شان را بسته بودند: آقایان حاجي  دکان

 .ليليمحمد خ
 ، کشاورز، دکتر آذرزاده ، زیرککساني که همان عصر و شب رسيدند: خليلي

برادر آقاي اللهيار  برده شده بودند. نادر صالح هقلع قزلکه قبالً به  و دکتر بختيار صدر
نيست ولي ظاهراً سوءظن تلفني نسبت به ایشان پيدا  که عضو شوراي جبهه صالح

 .و دکتر صدیقي کرده بودند، اصغر پارسا
)ادبيات(  که آن شب رسيدند: هادي موتمني فعالين تشکيالت جبهه از دانشجویان

، کارمند روزنامه کيهان اي ها: آقاي کاوه )فني(؛ از غير جبهه و مهدي مقدس زاده
سانسور سازمان خالف ميل  ها بر درج خبرهاي شهرستان داشت جرمش که اظهار مي

به جرم بستن  ؛ همچنين سه نفر ورامينيملي ي باطني از جبههبوده است و طرفدار
محمد  ، حاجيآقایان حاجي یداهلل اسکندري . از قمها و مهمان کردن طلبه بازار

 .و غالمعلي تاجيک خليلي
 راحتي گذشت و عالوه بر آنچه به همراه داشتيم از منازل هم   عصر و شب اول به
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د مان آوردند ولي شب در اثر ورود اشخاص جدی وسایل و غذا بنا به پيغام تلفني براي
 شد. مان متزلزل مي خواب

از جمله  طالب و ها و مخصوصاً علما اي اي از جبهه معلوم شد عده: هقلع قزلزندان 
اند و تعدادشان رو  ه جا دادهقلع را در قزل کاشان اهلل غرويِ تو آقاي آی آقاي طالقاني
 به تزاید است.

و تقریباً تمام ما و آنها  تقریباً بالفاصله پس از ورود به زندان :ییبازجو ین سریاول
شدیم. در  بازجویي مي ین سازمان امنيتي مأمور وسيله که بعداً دستگير شده بودند به

نسبت به لوایح  و پرسش اصلي راجع به اعالميه نظر جبهه ،حدود یک تا دو صفحه
 بود. م عموميو نظ و اتهام اقدام عليه امنيت و ایراد اهانت به شاه ششگانه

را  و اقدام عليه امنيت جرم اخالل در نظم عمومي روز بعد هم ابالغ بازداشت به
 کردیم. آوردند و با اعتراض امضا مي مي

 4/88/8148 شنبه پنج
ها یا  ها را از خانهکساني که از نصف شب گذشته و در جریان امروز رسيدند و آن

(، طباطبایي ه )حقوقزاد ه منتقل کردند: ارفعقلع گرفتند یا از قزل از تظاهرات دانشگاه
 بروجردي )راننده تاکسي(،(، جهانگير اعرابيزآمو )دانش ، محمدي()پلي تکنيک

 خرمشاهي آموز(، )دانش حسين پيروزنيا )ادبيات(، ، بهمن پورشریفي)حقوق(
، )پلي تکنيک( شاکري )فني(، ، منوچهر دامغاني()آموزشگاه رانندگي، عضو شورا

م ، ابراهيبرده بودند(، مقدس زاده )فني( هقلع که قبالً به قزل کریم آبادي )عضو شورا
 و ... )پزشکي(. شکي()دامپز

دستگير و در باشگاه  4/11/1311نيز که قبل از همه روز  ظاهراً آقاي اللهيار صالح
درخواست و اعتراض خود ایشان که اگر  زنداني انفرادي بود بنا به سازمان امنيت

 خواهند کرد به اینجا آوردند. نشوند اعتصاب غذاپيش دوستان منتقل 
است.  محل سابق بهداري و محل اخير معتادین ،قصر 1بند شماره  ،ما محل زندان

باشد  مي اغب به هشبي حياط است بهتر گذشته هاي زندان ي همه از که است آن خوب چيز
است و بسيار با روح و مناسب براي قدم زدن  دار متر و باغچه 11×11 -که در حدود

پشت هم و سه اتاق  6×1باشد. جاي خواب سه اتاق  و راه روي و بازي واليبال مي
اند بسيار در تنگي هستيم  مستقل است. البته با جمعيت زیادي که آمده 3×4کوچک 

 .ها( مجبور شدیم به داالن بيائيم )کریدور پشت اتاق و پارسا و حسيبي و با سنجابي
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 5/88/8148جمعه 
 کساني که از نيمه شب دیشب به بعد رسيدند: 

اهلل  حبيب حسينعلي پيروي )معلم(،، )دبير( غالمعلي )ادبيات(، اصغر ارجمند
رسوليان  )کارمند و وکيل دادگستري(، ، غالمرضا رضازادهه )دبير(زاد حبيب
، شناس )دیپلمه( فوائد شرق )کارمند(، ، احمد زندز(آمو رضائي )دانش را(،)دانشس

، (پور)حقوق قلي ،)دانشسرا(قيومي ، طباطبایي )فني()کارگر دخانيات( صباحي
 )حقوق(، مرادي کي(،)پزش احمد محيط )اجتماعي(،صدرهوشنگ کشاورز
 .،  سعيد ... )پزشکي((زآمو )(، ... )داروسازي(، ... )دانش سيدحسين محمدي

را آوردند. از شب قبل به منزلش مراجعه کرده بودند  دکتر سحابي 3: 31ساعت 
 3اند تا فریدون را  اهلل بوده است و منزل را از صبح در محاصره داشته که منزل عزت

. بعداً کنند آزاد مي []سحابي برند و با تعهد به دکتر مي بعدازظهر به سازمان امنيت
آنها  تلفني ا صبح. ی بيایم حاالفرستد که آیا  را مي 1د و ایرجکن ه منزل تلفن ميدکتر ب

خيابان  در دکتر سحابي صبح به سازمان امنيت ،گویند فقط ... نيست. خالصه مي
 شود. منتقل مي مراجعه و از آنجا به زندان نامجو

را  نفوذ دولتي و توليت آستان قم و مرد ذي ... آقاي حاجي سيد ابوالفضل توليت
                 ...و همچنين یک پيرمرد روشندل خوشمزه   ي جا دادندمل جبهه نيز جزو زندانيان

 را پيش ما آوردند.  کاشان اهلل غرويِ اي مستخدم آیت زهمستأجر و تا اندا

 6/88/8148شنبه 
رفتيم و خيلي  ي حمام دادند. به حمام بزرگ نسبتاً تميز و جدید زندان اجازه

تأیيد و هياهو از رادیوها و است. صداي تشویق و  راحت شدیم.  روز رفراندوم
دادیم صندوقي هم در زندان بگذارند ولي  رسيد. احتمال مي گوش مي بلندگوها به

 چنين نکردند.
و  ،کرد جا را تنگ مي و شد واردین این تاریخ که مرتب بر جمعيت اضافه مي

، ه )پزشکي(زاد داشت: هرمز احتشام حکایت از ادامه عناد دستگاه و مبارزه ملت
)بانک ... اهلل  نعمت )دبير(، ، جليل غفاري)طب(...  سيروس )فني(، خاکپور عزیزاهلل

 )...( . ، فوالدي نياز(آمو )دانش (، فریبرز ميرزا شفاصادرات
                                                

هستند و اکنون هيچ کدام  پسر دوم دکتر یداهلل سحابي فرزند اول و ایرج سحابي اهلل سحابي مهندس عزت .1
 باشند )ب.ف.ب(. در قيد حيات نمي
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تر، نه نفر قمي بود که بعد از نيمه شب آوردند و آنها را در  از همه خوشمزه
سه نفرشان را  .آوري کرده بودند از تظاهرات و غير تظاهرات جمع قم و بازار کوچه

 فرستادند؛ یک نفر که کودک بود به دارالتادیب هقلع که معمم بودند. صبح به قزل
اي از  گفته شد که اعالميه هي.و شکرال ، داوري، شریفيان، نادريبردند. بقيه: کرباسي

 طرف نهضت روز جمعه منتشر شده است.
 نفري برنامه سحر 11ي  بود و به سالمتي یک عده امشب شب اول ماه رمضان

،                 ، بازرگاني، دکتر سنجابي، خرمشاهيبيحس، م کردیم و پا شدیم: سحابيتنظي
، ، رضایي، طباطبایيي، مصطفو، مقدس زادهيآباد می، کريراکب يعل يصادق حاج

 .و شاکري ه، خاکپورزاد احتشام

 1/88/8148شنبه  يك
راه انداخته بودند. نطق  ها جنجال پيروزي ار شده و روزنامهزگرب دیروز رفراندوم

تظاهرات  ،گردید روز قبل ولي معلوم شد خوانده مي مرتب در رادیو در صحن قم شاه
محلي و اعزامي فراوان بوده  و آزار و ضرب و شتم از طرف پليس ،از طرف مردم

هاشان  کرده مردم قم تماماً اعتراضاً در خانه نطق ميکه شاه  شنبه پنجاست و در روز 
و خاموش بوده است. شنوندگان و ها بسته و شهر خلوت  و دکان مانده و بازار

 اند. داده هاي اطراف تشکيل مي زنان نطق را قواي انتظامي و دهاتي کف
دستگير  که رسيد و همچنين دانشجویان ، عضو شوراي جبههآقاي دکتر مهدوي

( در )ميتينگ شنبه پنجشده خبر از تظاهرات فراوان دانشجویان و مردم در روز 
دادند.  آباد مي و شاه و مخصوصاً اسالمبول هاي نادري هاي جنوبي و خيابان خيابان

هم بسته بوده است ولي  )ناصرخسرو( نيز دو سه روز بسته بود. خيابان ناصریه بازار
ها را وادار به بازکردن دکان نموده بودند، و  خيلي ،روز بعد به زور و تهدید و اجبار

 اند. نوشته را مي ت با اصالحاتي مخالف هاي بسته جمله ي دکان روي تخته
ا ني و فوالدي )علوم( منصور عالمزاده )فني(،کساني که وارد شدند: هرمز سليمي

 )شاید هم روزهاي دیگر بوده است(.

 1/88/8148دوشنبه 
 )کفاش( واردین: آقاي عباس فدایي
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 1/88/8148سه شنبه 
 و دبير ورزش( )حقوق واردین: عباس  خاقاني

کنند. ناراحتي و نگراني بين  بعد از ظهر اشخاص را براي عکس گرفتن صدا مي
عکس گرفتن با طوق نمره که مخصوص محکومين و  بعضي که مبادا قصدشان از

ها باشد. در اتاق آقاي  دزدها است براي سوءاستفاده و اهانت و انتشار در روزنامه
را خواستند و گفتند ما حرفي نداریم  جلسه مشورتي شد و سروان ضيایي صالح

 ند، ولي بدون نمره باشد.عکس از منزل بخواهيم یا اینجا بيانداز

 81/88/8148چهارشنبه 
را خبر کردند  ، کارمند کيهان... روز پس از یک هفته ظاهر شد: آقاي کاوه

و عکس برداري مرخص  اش را جمع کند. پس از بازرسي مفصل در دفتر زندان اثاثيه
 شد.

 اي نياوردند. زي بود که زنداني تازهضمناً اولين رو
از عکس انداختن نيز که شنيده شده قرار است دستگاه بياورند ولي نمره به گردن 

به  نيندازند، خبري نشد. یک بازجویي مفصل در سه جلسه از آقاي دکتر سحابي
 ي بود.هاي اسالم جمنو ان عمل آمد که بيشتر روي نهضت و روابط با جبهه

از در  ن )از بازارفروشا ( و محمد چينيالتحصيل )فارغآخرین واردین: مجيد احسن
 نفر شدیم. 15حجره(؛ به این ترتيب جمعاً 

 88/88/8148 شنبه پنج
صبح به حمام رفتيم. اول خيلي داغ و گرم بود بعد آب یخ کرد و   1: 31ساعت 

ق ممانعت از يها بلند بود. خبر مهمي تا شب صورت نگرفت. تضي سر و صداي بچه
که کسالت  آوردن غذا از منزل یا طبخ در محل ادامه داشت. براي آقاي کاظمي

 .دارند از بهداري سوپ آوردند
که از شب قبل سرماخوردگي پيدا کرده بود دچار تب شدیدي  آقاي توليت

تخت خود را به اختيار  آقاي سرهنگ قوامي ،سابق شدند و دراتاق کوچک زندانيان
 ایشان گذاشت.

ر، رئيس پو ا و سرگرد سياسيه گوشه، معاون رئيس کل زندان  4سرشب سرهنگ
 بدون  و امنيت سازمان مامورین ي وسيله به برداري عکس آمدند. سرکشي به قصر زندان
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 آویختن طوق نمره به عمل آمد.

 83/88/8148جمعه 
مفصل چهارساعته  يليخ ياست بازپرس يل اداريطها تع برخالف انتظار که جمعه

کلي  طور آمد. بازپرس به عمل از من به ()؟نبا دهید سرهنگ يآقا توسط يا صفحه 15
 هاي و فعاليت ترتيب روي شش مطلب ذیل انجام گرفت: بيوگرافي سياسي و به

و  ؛ روابط نهضت با جبههشخصي از ابتدا؛ تشکيالت و مسئولين نهضت آزادي ایران
؛ و رفراندوم و شاه ششگانه اي جبهه؛ مواد ماده نه ي و قطعنامه ميتينگ اختالفات؛ علت

 آذر و شهریورماه(. 41هاي  ه و اعالميهحاشيه و باحاشي )بي نهضت نشجویاننشریات دا
بود:  ذیل موضوع سه آمد نظر به ،دقيق بسته و مفصل بازپرسي این از هدف و غرض

و اثبات اینکه نهضت  برداري از اختالفات با جبهه اطالع از وصفيات نهضت؛ بهره
اینکه  اثبات و اقرارگيري است؛ تندرو جناح شده، مصدق تجليل جبهه روي دنباله باعث

 یم.ا هکرده ام و کرد توهين شده و قيام و اقدام عليه نظم و امنيت نسبت به شخص شاه
 هایي شد. هایي داده و دفاع ابالبته توضيحات و جو

 اند. ه آزاد شدهقلع زنداني قزل و طالب در این روز گفته شد علما

 81/88/8148شنبه 
که  هاي دانشجویان يقات دیده شد؛ مثالً خانوادهيتخفيف خيلي مختصر در تض

 دیدند. شان را مي از الي در اتفاقاً صورت کسانآوردند  غذا و اثاث مي
تا عصر خبري نشد؛ نه کسي را آوردند، نه مرخص کردند؛ بازجویي هم به عمل 

را براي بازجویي به اتاق افسر کشيک بردند و تا  نيامد، اما نزدیک افطار دکتر سحابي
و  و مخصوصاً حاشيه و بي حاشيه ساعت طول کشيد )مجدداً نهضت و روابط جبهه 3

و تشویق  و اتهام اینکه شما توهين به مقام سلطنت بهمن راجع به رفراندوم 1اعالميه 
 کرده اید(. مردم به انقالب عليه رژیم و اصول امنيت

منزل  مستاجر و هم ري، پيرمرد کاشانيکبا علي حاجي بعد از افطار، مشهدي صادق
 را آزاد کردند. اهلل غروي آیت

 84/88/8148يك شنبه 
 الح اص و حک از پس بود شده رهبران مابين آن روي مذکرات قبالً که اي نامه صبح
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نوشته  عنوان رئيس زندان هاي نهضت به اي ي جبهه کلمه و تفصيل شرح ذیل با امضاي
 و داده شد:

 است اداره کل زندانیر
دستور سازمان  دوازده روز است که اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به

 با وضعي که سالمت زندانيان رزندان قص 1در ساختمان شماره  امنيت
 ایم. رو به معرض تهدید است زنداني شده

متر و چهارنفر در یک اتاق  6×1سه اتاق تقریباً  هفتادنفر زنداني در -1
اند با  اي  از آنها مجبور شده که عده طوري هستند به يکوچک زندانبسيار

 ي هوا در راهروها بخوابند.وجود سرد
نفر اجازه رختخواب و پتو داده نشده و به هر نفر دو  61براي قریب  -4

 اند.  داده پتوي نازک زندان

ي  فاقد بخاري و هر نوع وسيله 1شماره  در این موقع زمستان زندان -3
 گرم کردن ساختمان است.

شود که غذاي مناسب مزاج از منزل  نميکس اجازه داده  به هيچ -1
مجبورند از غذاي زندان که  تهيه نماید، زندانيان بياورد و یا در زندان

 اغلب قابل خوردن نيست صرف کنند.

هستند که از  ز جزو زندانيانآمو و دانش جمع زیادي دانشجو -5 
شود که  اند و به آنها اجازه داده نمي حضور در کالس درس محروم شده

 کتب تحصيلي خود را بخواهند و مطالعه نمایند.
هستند و تکاليفي برعهده  وکيل دادگستري انچند نفر از زنداني -6 

ایح به آنان داده نشود حقوق دارند که اگر اجازه مالقات یا فرستادن لو
 گيرد. موکلين آنها در معرض تضيع قرار مي

و  که حق مسلم -زندانيان يِ گونه مالقات با خانواده ي هيچ اجازه -1
 شود. داده نمي -قانوني آنها است

 دار مسئوليت امور هستند متوجه با تذکر مراتب فوق مقاماتي را که عهده
 سازیم که بر طبق اصول و مقررات از چنين وضعي جلوگيري نمایيد. مي

*     *     * 

را به بازجویي بردند و نيم ساعتي طول کشيد. سواالت در  خيلينزدیک ظهر 
 و کميته مالي بود؛ ولي طرف عصر مجدداً سرهنگ ليقواني ي وضع مالي جبهه زمينه
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 -ها مسئولين کميته گرفت و راجع به نيم ایشان را زیر بازجویي و ساعت ي مدت یکبرا
هاي چاپ سواالت دقيق  کنندگان و دستگاه و چاپ -مخصوصاً کميته انتشارات

 کشاند. و اهانت به مقام سلطنت ي قبل از دعوت ميتينگ کرده و باالخره به اعالميه

   *     *  * 

گيري ما چهارده، پانزده نفر است که به سالمتي و  امروز هشتمين روز روزه
شکر خدا رنگين و در عين سادگي دایر  رود. افطار و سحرمان به راحتي پيش مي

آورند( و  جات )که از منازل مي است: ماست و شير و چاي و سيب زميني و شيریني
و عدس پلو یا چلو  که غالباً آش براي افطارها هم از غذاي زندان يميوه و مختصر

نداریم  به  راحتي   براي سحرها است. چون  هوا  معتدل است و گرفتاري و اشتغال
 رسد. روزها به افطار مي

*     *     * 

کند به لحاظ خارج نگراني از سالمتي  چيزي که بيشتر از هر چيز مرا ناراحت مي
ه یکي زاد شان است خصوصاً که خانم گيري نواده و مخارج آنها و روزهو مراقبت خا

ت. به لحاظ داخلي و خودم دو ماه به وضع حملش مانده و قبالً ناله و درد زیاد داش
 زند. خواب لطمه مي که خيلي به صداي زیاد راهرو و آمد و رفت و غيره استهم سرو

*     *     * 

را از تجمع  دانشجویان ،دیده شد که رئيس دانشگاه اعالميه دانشگاه ي در روزنامه
هاي قطعي در مورد متخلفين صحبت  و تظاهر در دانشگاه منع کرده است و از تصميم

و  ه،رساند که اعتصاب و اعتراض در دانشگاه شدید بود کرده است. این اعالميه مي
مسلماً از  -سخت نگران است خصوصاً که در ضميمه اول روزنامه خبر درشتي دولت

عليه  با  طول و تفصيل زیاد از تظاهرات دانشجویان عراق -طرفک سازمان امنيت
به نظر آمد خبر باز ي زیادي مجروح درج شده بود.  ها و کشته و عده و شکنجه قاسم

 صحيح نباشد. -که روزنامه نوشته بود -ها شدن کالس

 85/88/8148دوشنبه 
  و شاکري  چند روز است کالس علمي دکتر آذر هاي زندان مشغوليت جزو  در 
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تشکيل شده است.  براي تعليم زبان ترکي س و دکتر سنجابيشنا ، حق، زیرکخليلي
کتابي و ممانعت از ورود کتاب  امروز من هم به عنوان مستمع آزاد استفاده کردم. بي

 است. هاي حاصل این زندان ناراحتيو  از مشکالت
 که اعالن آن در روزنامه درآمده بود و از طریق آقايرا کتاب آموزش قرآن حتي
هایي که هر کس  متصدي فروشگاه خواسته بودم اجازه ندادند. فقط کتاب قدوسي

. کتاب «خاتميت»ها مانده بود من کتاب  روز اول همراه خود آورده بود تو دست
کردم گرفتاري خيلي  را آورده بودم، فکر نمي «اره روحانيت و مرجعيتبحثي در ب»

باره مشکل سازمان  در و مخصوصاً مقاله مطهري «مرجعيت»طول بکشد. کتاب 
و حتي  ، توليت، دکتر سحابياست، و آقایان کاظميخيلي گل کرده  روحانيت

س آن را گرفته و خوانده اند. کتاب دیگري که مشتري زیاد دارد و خود من شنا حق
آقاي کشاورز  متعلق به نهرو« تاریخ جهان نگاهي به»برم جلد دوم  خيلي از آن حَظّ مي

به نام و به همت دخترش نوشته شده، تاریخ تحوالت  است که چون در زندان صدر
نویسد بسيار متناسب و مفيد به حال ما  را مي 41و 13و  11استعماري و استيالي قرن 

براي انجمن  را که در دانشکده فني الد حضرت حجتاست، سخنراني شب جشن مي
ایراد کرده بودم در این فرصت زندان و از حفظ به صورت مقاله  اسالمي دانشجویان

 اي دارد. درآوردم که آن هم خواننده
نوشته درخواست  مه رسمي به عنوان ریاست زندانیک نا 13/11/1311روز شنبه 

که غلط  «ترمودیناميک صنعتي»کرده بودم اجازه دهند جزوه هاي چاپ شده کتاب 
ي تعليمات ابتدایي و ابالغ  نامه و فهرست آن باقي مانده است و همچنين برنامه

این  را بياورند. آقاي سروان جناني دایر به تأليف کتب تعليمات دیني وزارت فرهنگ
ي معاون کل زندان و صدور درخواست رسمي از طرف زندان  نامه را تا مرحله

مضاي دیروز تمام ا ي هاند ولي هنوز خبري و جوابي نيامده است. البته از نام رسانده
 ست.رد شده ا هم تا به حال اثري نيست ولي گفتند تا حدود رئيس شهرباني

 86/88/8148سه شنبه 
 ()چهاردهمين روز زندان

ا بازرسي بياید در مأمورین و ه که هيئتي بنا است به زندان صبح به هواي این
زور آنها را از خواب براي  ز آفتاب بهها جنب و جوشي بود و از پيش ا پيشخدمت

 درگرفت  دانشجویان از یکي با مگویي و بگو مختصر حتي کنند. مي بيدار کردن نظافت
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 ( مزخرفاتي از دهانش در رفت.و افسر کشيک )سروان اميني
کسب  و پرسي احوال داده منزل براي نيفتل پيغام جناني سروان آقاي توسط قبل روز

اگر پول الزم دارند دسته چک  گفته بودمو هاکرده بچه روزه و مدرسه وضع از طالعا
 کرده است. چک صحبت  بياورند. ایشان جواب آورد ولي معلوم شد فقط راجع به

 که  براي بازجویي خواست سروان باقري را جبهه سخنگوي ،پارسا آقاي 11 ساعت
صورت بحث  کرد بيشتر به که ایشان نقل مي طوري سه ساعتي هم طول کشيد ولي به

 و تشویق انقالب آزاد بود و بازجویي دو صفحه و نيم روي کليات و اهانت به شاه
 رفته بود.

 81/88/8148چهارشنبه 
 ()پانزدهمين روز

 را به بازجویي خواستند. و دکتر صدیقي دو نفر آقایان دکتر آذر
داشتند کليات و بدیهيات  که اظهار مي طوري به سواالت از آقاي دکتر صدیقي

ولين بوده است. عصر هم مجدداً براي سه و مسئ و کنگره راجع به تشکيالت جبهه
ها خيلي  ها و بحث احضار کرد ظاهراً پرسش ساعت ایشان را همان سرهنگ ليقواني

جدي و سخت بوده است و عالوه بر جستجوي اطالعات راجع به کنگره و مسئولين 
مقام  اهانت به کرده است که شما هيئت اجرایي و غيره روي این مطلب تکيه مي

اید )ایرادها بيشتر روي  را ابزار شخصي اعالم داشته ارتشکنيد و  مي تسلطن
 زده است(. دور مي ي قبل از رفراندوم اعالميه

گوهایي راجع به و ه است و گفتبحث خارج متن دوام داشت با آقاي دکتر آذر
 منافع و خدمت به عمل آمده است.

 ي اقتصادیات داشته است. امروز کالس بحث در زمينه آقاي دکتر مهدوي
و من دعوت  ساله از دکتر سحابي 15، زنداني براي افطار آقاي سرهنگ قوامي

خوردیم. مخصوصاً از اینکه بعد از  را با حضور ایشان و جهانگير رضوانکرد و افطار 
 مان شده است لذت بردیم. قيمه قسمت مدتي پلوي گرم پاکيزه با گوشت و خورش

و آقایان   و شرکت آقاي دکتر سنجابي جماعت عمومي با اذان فدایي ظهر نماز
و بازاري منعقد شد که در عين سادگي با  اي دانشجو ا و  عدهه ا و  ورامينيه قمي

 شکوه و گيرا بود. 
  غذاي به دسترسي عدم از مخصوصاً و پيري ضعف و سرماخوردگي از کاظمي آقاي
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کند. وضع  حقيقتاً بردباري و فداکاري مي و اند عذاب در زندان هاي تيناراح و مناسب
 !نيِماِلالَظ وِمَقي اْلَلَع اهلِل ُةَنْعلَ اَلَادهد:  دلخراش به آدم دست مي

 81/88/8148 شنبه پنج
 )شانزدهمين روز(

 ه شدیم و حظ کردیم.صبح حمام رفتيم؛ پاکيز
ها ادامه دارد ولي ممنوعيت غذا و  ي زنداني تبادل لباس و لوازم عادي براي کليه

هاي  رختخواب و مالقات هم ادامه دارد. فقط طرف بعد از ظهر خبر رسيد که کتاب
ي تمام امضا را آورده  درسي آزاد شده است. ضمناً سرهنگ بعداز چهار روز آن نامه

 ر آن بنمایند. چون مراحلي را پيموده و قرار است باالترها برود.بود که اصالحي د

 81/88/8148جمعه 
 )هفدهمين روز(

نفر از  5خدمات داخلي قراري گذاشته شد که هر روز  و از دیروز براي نظافات
شویي، تدارک، طبخ غذا،  تنظيم  ا مامور خدمات و نظافات شوند )ظرفه جوان

ترتيب الفبا نظارت کلي نمایند.  ترها به ها و نظافت( و یک نفر از بزرگ فرهها و س اتاق
پور و ...  ضمناً دو نفر آقایان قلي ،مامور این کار بود و امروز بنده شنبه دکتر آذر پنج

پنج نفرهمکار  .ي خدمات و نظافات را خواهند داشت طور دایم سرپرستي و اداره به
 و ... بودند. ، بروجردين قيوميبنده آقایا

*     *     * 

اطالع و  نيفتاد؛ از بيرون هم کماکان بي اي اتفاق در داخل خودمان خبر تازه
آمریکایي نقل و  با مخبر ي شاه خبري از مصاحبه «مصور تهران»ارتباط هستيم.در  بي

 را دادگاه باید تعيين کند. ملي هاي جبهه گفته شده بودکه تکليف زنداني
و  برخالف معمول تازگي داشت و جالب بود: کودتاي بغداد ولي اخبار رادیو

باردمان وزارت دفاع، مقر مب فرمانده نيروي هوایي و قيام عبدالکریم مصطفي
 کرد. و تشکيل شوراي ملي رهبر انقالب که مرتباً فرامين صادر مي عبدالکریم قاسم

*     *     * 

 ي  رنامهراجع به ب دو جلسه   : دکتر مهدوي درسي و بحثي معين شده است برنامه 
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ا، فردا قرار است ه راجع به تاریخ بختياري اقتصادي صحبت کرد و امروز دکتر بختيار
 ، خاطراتش را بگوید. راجع به نفت حسيبي

 31/88/8148شنبه 
 )هجدهمين روز(

 است  ملي ظاهراً که ف در عراقعار جمهوري تریاس با خبر نسبتاً خوش زود صبح
تفصيل و تأیيد بيشتري داشت و  بعد از ظهر رادیو 4: 31از خواب برخاستيم. اخبار 
 همه را مجذوب کرده بود.

*     *     * 

ها انصاف و جرأت داشته باشند باید  ازپرسيا بازجویي به عمل آمد. اگر به از قمي
 شان را در این جریان اعالم نمایند. آزادي آنها و بي تأثيري
هم به بازجویي خوانده شد و دو ساعتي طول کشيد اما ظاهراً  آقاي کشاورزصدر

تر روي اعالميه دو بيش بيشتر ایشان صحبت و سوال کرده است تا بازپرس، بازپرسي
زده است و ایشان بيشتر احساس شوخي را  دور مي جبهه اي قبل از رفراندوم صفحه
 داشت.

 38/88/8148يك شنبه 
 )نوزدهمين روز(

عمل آمد.  م( بازجویي به)براي بار دو و دکتر آذر يب، حسياز سه نفر آقایان صالح
ي  هقبالً منزل آقاي صالح را در غياب ایشان زیر و رو کرده ماشين پلي کپي و اعالمي

گير ، تند ، و به قول خودشان مقداري شعارِ«باختر امروز»ي روزنامه  و بسته رفراندوم
خواستند و نظرشان  ودند و نسبت به اینها از آقاي صالح توضيحات مفصل ميآورده ب

تحریک  و به قيام و تغيير رژیم مردم را عليه سلطنت ملي این بود که ثابت کنند جبهه
 کنند. مي

نيست و  ، ارگان جبهه«باختر امروز»بودند که  البته توضيح داده آقاي صالح
ارتباط و مسئوليتي در کار نيست. راجع به تشکيالت و مسئولين جبهه در خارج 
کشور توضيحات خواسته بودند و همچينن راجع به اعالميه و اهانتي که به زعم آنها 

 .نهضت آزادي ایران الحاتصاي به ا اشاره ت و کنگرهشده اس به اعليحضرت
 کشور  فعاليت خارج سواالت راجع به هيئتي تکميل و دنبال نيز به آقاي دکتر آذر از
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 پرسش داشتند. جبهه
و مرام  تشکيل و تأسيس حزب ایران  مقدار زیادي راجع به ار آقاي حسيبي

، ي اخير جبهه و سپس مختصري راجع به اعالميه و ائتالف با حزب توده سوسياليسم
 سه صحفه بازجویي شد.

*     *     * 

ترها تقاضاي درس و بحث یک ساعت و نيمه  چندي است از بزرگ دانشجویان
قبول کرده بود. دیروز آقاي  ي آن را آقاي دکتر مهدوي اند که دو جلسه کرده

ي شرکت  اهد و ادری صحبت کرد. امروز هم بنده خاطرات خلع راجع به نفت حسيبي
ها ناراحت شده جنب و جوشي  را بيان داشتم. ولي افسر رئيس بند و پاسبان ملي نفت

 داشتند و یک نفرشان آمد در اجتماع حضور یافت.

*     *     * 

را براي یک  ن باز آمد و آقاي کاظميبا نيم ساعت به غروب مانده سرهنگ دیده
اي کتبي،  ساعت و نيم بازجویي احضار کرد. عمده مذاکرات شفاهي بود و خالصه

و  «باختر امروز»در  به اروپا مجوز تشکيالت راجع به تبریک ورود آقاي کاظمي
معالجه رفته بودم و اطالعي فعاليت هاي ایشان در آنجا بوده است. جواب دادند براي 

 از این روزنامه نداشته و ندارم و مالقاتي هم نکرده ام. بعد مجدداً از قصد جبهه ملي
 صحبت و ایراد اتهام کرده است. عليه شاه و از تحریک جوانان

 33/88/8148دوشنبه 
 )بيستمين روز(

دو   ،هر کدام بازجویي خواستند و ه را بهزاد و مهندس زیرک آقایان دکتر سنجابي
ایران »کشيد. محور و مقصد بازجویي از آقاي سنجابي، روزنامه   سه ساعتي طول

و اهانت و تحریک  .Error! Bookmark not definedدانشجویان اروپا ،«آزاد
و  بوده است. ضمناً راجع به دالیل و موجبات تشکيل کنگره عليه مقام سلطنت

د داشتند که ند. همچنين ایراا هخيلي پرسش کرد هاي با نهضت آزادي ایران مخالفت
را درآورده  «کيهان»د. ایشان روزنامه یا ها گفته را عامل خارجي و شاه شما دولت
ام  ها دانسته را مرتبط و عامل خارجي را به اتهام اینکه دولت دکتر امينيمگفتند شما 
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د، حاال روزنامه خودتان همين را یبازجویي و بازداشت قرار داد سال گذشته مورد
اند، این را بيندازید دور. راجع به دکتر  گوید. بازجو روزنامه را پس زده گفته مي

 هم گفت، او عامل و عضو محلي خودتان است! فرهاد

*     *     * 

  دانشجو شد و قبالً آقاي پيروزنيايدنباله بحث و درس دیروز گذشته امروز انجام 
ناراحتي شما  و به افسر کشيک اطالع داد که اگر این اجتماع، باعث مسئوليت

اند،  ظاهراً )موافقت کرده و گفته شود آن را موقوف کنيم. ایشان )ستوان اميني مي
 آید که آمد. ان هم ميمانعي ندارد فقط یک پاسب

 31/88/8148سه شنبه 

 ن روز(يكمو يست ي)ب
( )سروان باقري ه را بازجویي سازمان امنيتزاد صبح مجدداً زیرک  امروز

ست و ائتالف سابق با بوده ا حزب ایران ي خواست. سواالت دیروز بيشتر در زمينه
 ه و غيره.ي شا و پایين آوردن مجسمه حزب توده

 ياند و پس از بازرس ( دادهيدرس يها چند روز است اجازه ورود کتاب )کتاب
 يرمن سرگیشود. بنابرا يان( میدانشجو رياوقات غ ي)و گاه انیل دانشجویمفصل تحو

اط مثل فصل يم است در صحن حیو مال يکه هوا آفتاب يدا شده موقعيها پ يليخ يبرا
 زنند. يکتاب به دست قدم م ،امتحانات مدارس

متدرجاً فراهم شده است و خودمان  يالتيش و تسهیدر امر خوراک هم گشا
م. در یپز يگ مشترک میدر د یيها ياوقات خوراک يا و گاهيو لوب ينيب زميس

 ينیريوه و شيبود، حاال مرتب البسه و م يادیپوشاک که از ابتدا اشکال زمورد 
هم بهتر و قابل  زندان يرند. ضمناً غذايگ يچرک را پس م يها رسد. لباس يم

 خوردن شده است.

 34/88/8148چهار شنبه 
 ن روز(يست و دومي)ب

ي را خواست؛ سه ساعتي بازجویي طول ادآب آمد و آقاي کریم سروان باقري
است. سئواالت از  کرده اءياحشنبه بعد از ایام  ي آن را موکول به یک بقيه ،کشيده
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هاي گذشته شروع شد. روي  هاي دوران ي و فعاليتآباد ابتداي زندگي آقاي کریم
 تکيه کرده است. ،داشته است زعم ایشان رنگ ضد شاهي که به -في اصنا روزنامه

*     *     * 

دهد و در حدود بيست نفري  اذان مي جماعت داریم که آقاي فدایي ظهرها نماز
 41تا 16 ي افطار و سحر دند. سر سفرههم آمده بو شوند. امروز آقاي صالح جمع مي

 زیاد خواهد بود.ینده، تعداد شوند و  احتماالً  این  چند  شب آ نفر  حاضر  مي

 35/88/8148پنج شنبه 
 )بيست سومين روز(

)ع( و تعطيل  حمام داشتيم و خوشحال شدیم. روز ضربت خوردن حضرت امير
هم به  خوان دو سه نفر اضافه شده بودند. آقاي توليت جماعت نمازگير و  است. روزه

 آمد. تحویل لباس و خوراکي و اثاث ادامه دارد. نماز جماعت

 36/88/8148جمعه 
 ست و چهارمين روز(ي)ب

و  بازدید زندان آمده بود. مالقات  به کل زندان  رئيس آقاي سرهنگ پرپور
رود وضع غذا  پيش آمد. اميد مي و آقاي دکتر سحابي مذاکراتي هم با آقاي کاظمي

 و شاید مالقات بهتر شود.
 

 31/88/8148شنبه 
 )بيست و پنجمين روز(
يم. در غذا مختصر بهبودي چون روز قتل است خبري نبود. روزنامه هم نداشت

پزند و با چند بخاري عالءالدین که از منازل  محسوس حاصل شده است )بهتر مي
 آمده است امکان پختن گوشت داریم(.

 31/88/8148يك شنبه 
 )بيست و ششمين روز(

را الاقل مرخص کنند، همچنين آقاي  هاي وراميني انتظار داشتيم امروز زنداني
 ا ولي خبري نشد.ه و شاید قمي صالح نادر
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کنند  کنند. یک جلسه بحث بعدازظهر درست مي شان استفاده مي ا از وقته جوان
صحبت  برایشان راجع به جریان ملي شدن نفت و یکي هم سرشب، دیروز حسيبي

 کرد.
ي امروز انجام شد و محور و مقصد مطلب آباد ي بازجویي از آقاي کریم الهدنب

بود. راجع  و کليه مردم عليه سلطنت بدبين کردن جوانان ،همان اتهام مخالفت با شاه
آميز  و همچنين مقاالت تحریک به اتهام سابق ایشان به معاونت در قتل رزم آراء

و ایشان  ،تعطيل شده است تجدید مطلع کرده 1334مرداد  45که  فروزنامه اصنا
 هاي وقت رفع اتهام شده است. جواب داد در دادگاه

 31/88/8148 دوشنبه
 )بيست و هفتمين روز(

کردند برنخواهد   بردند. همه تصور مي زندان را به خارج آقاي دکتر مهدوي
ي زیاد دیگري خواهد  ي خالصي عده شد و این آزادي مقدمه خواهد گشت و آزاد

بردند؛ بيوگرافي  بود؛ اما متأسفانه طرف ظهر برگشت. معلوم شد در سازمان امنيت
 خواستند تنظيم کنند. ایشان را مي

اي را یک مرتبه منتشر کرد که موجب تصورها و  مترقبه خبر غير از شام رادیوبعد 
 کنند اميني ها فکر مي ، بعضيها و اميدهاي چند نفري شد؛ استعفاي کابينه علم حدس

بود و   ت علمتجدید مأموری مأمور خواهد شد ولي اکثریت رهبران نظرشان به
 طور هم شد. همين

تأثير عوامل  اش تحت قضاوت البته چون کمتر کسي و کمتر وقتي است که
ها[ روي  ها و حدس ي ]تحليل ي او و منافع و انتظاراتش نباشد تقریباً کليه کننده  محاط

 رفت. مي هاي مردم و گرفتاري دستگاه و قصد تغيير وضع زندانيان نارضایتي

  11/88/8148سه شنبه 
 )بيست و هشتمين روز(

ي به بازجویي احضار شد، ولي طولي آباد مجدداً براي سومين جلسه آقاي کریم
به  )سروان باقري ( و دکتر بختيارس )سرهنگ ليقوانيشنا نکشيد و سپس آقایان حق

ي  ي اول بيشتر در زمينه ن( را احضار کردند مذاکرات جلسهبا عوض سرهنگ دیده
 ها بود. و مسئوليت ورود به حزب ایران ي هاي سابق و علت و انگيزه فعاليت
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  8/83/8148چهارشنبه 
 )بيست و نهمين روز(

بردند. ظاهراً تنظيم  را خواستند و به سازمان امنيت بح آقاي نادر صالحص
مقدمات استخالص  براي جویي چاره ي در زمينه و سواالت مفصل بيوگرافي ي پرونده

 ایشان بوده است.
پرداخت.  ر شاپور بختياربراي سومين جلسه به بازجویي دکت عصر سروان باقري

هاي سابق دکتر بختيار و بعد روي  ي اتهام ها زیاد بود. حتي در زمينه سواالت و بحث
 کننده به سلطنت هانتو ا عليه شاه و اصرار بر اینکه جبهه ملي حزب ایران سوسياليسم

بست فعلي بيرون  شود از بن است و بعد این مطلب را عنوان کرده است که چطور مي
 .«يبرگشت به قانون اساس»آمد؟ دکتر جواب داده است 

*     *     * 

ي آوردن  چندي است در وضع غذا بهبودي محسوس پيدا شده است. هنوز اجازه
خریم و غذا روي  زميني و اخيراً برنج مي اند ولي گوشت و سيب ذا از منزل را ندادهغ

 پزیم. ها خواسته شده است مي هاي بخاري عالءالدین که از منزل چراغ

*     *     * 

آیند و اشخاص  ميچون  ،دانشگاه در نيست. مخصوصاً آرامش خارج در ظاهراً
هاي دیگر برده   زندان بهآورند که حتماً تازگي  کنند و اثاث برایشان مي ا ميصد را

برایشان ميوه و  رفقاي دانشجوي دانشجویان از درس ساعات در ،عالوه اند. به شده
 هم ظاهراً گرفتار شده است.  آورند. آقاي نصراهلل اميني غيره مي

*     *     * 

مستقيماً رد کند و به  ي زندان هاي دریافت حقوق را اداره اجازه داده شد وکالتنامه
 برود. ارتشو دادرسي  سازمان امنيت

 3/83/8148پنج شنبه 
 )سی امين روز(

 گذشته است. امروز یک ماه تمام است اینجا تشریف داریم و خيلي زود
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 حمام مقرر هفتگي به عنوان فقدان کار این هفته داده نشده است.

*     *     * 

ترها با سرعت نسبتاً زیاد، سه نفر سه نفر امروز  و کوچک بازجویي از دانشجویان
ت، مقام سلطن دولت، اهانت به شروع شد. سئواالت وضع متحدالمال دارد: استناد ... به

 .و گرانمانه ، ... ، زید، اعرابيآقایان خرمشاهي ؛اخالل در امنيت
تا حدود صدور  نفر نوبت رسيد. در مورد خاکپور 1بود فقط به  شنبه پنجچون 

آزادي آمد اما باالخره  سوي شد و به کشيده هم تعهد تضمين و به ،بازداشت قرار تبدیل
 خبري نشد.

 1/83/8148جمعه 
 )سی و يكمين روز( 

به  مرادي به مناسبت تعطيل خبري نشد؛ حتي حمام هم ندادند.آقاي سروان خان
 رئيس شد. غياثي جاي دیگري منتقل و به جاي ایشان آقاي سروان

 4/83/8148شنبه 
 )سی و دومين روز(

، حاجي ، پيروزنيا، فدایيها از سر گرفته شده؛ آقایان اوانسيان دنباله بازجویي
ها راجع به حوزه، تأیيد یا عدم تأیيد  اي از جبهه سئواالت و دکتر مهدوي خليلي

 .، و تأیيد اهانت به مقام سلطنتهاي جبهه اعالميه

 5/83/8148يك شنبه 
 )سی و سومين روز(

ا زدند باز در شهر ی ها قطع شد. حدس مي ي بازجویي برخالف انتظار دنباله
 اند. العاده پيدا کرده خبري و بگير بگيري شده است که مامورین اشتغال فوق دانشگاه

*     *     * 

 شنبه پنجهفته در مورد حمام پيش آمد و  که این -اي واقعي یا بهانه -اشکاالتي
ت گازویيل نيست و قرار بود دیروز و باالخره امروز حمام بدهند و دسگفتند گذشته 

 آخر نکول شد، همگي را عصباني کرده است.
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 6/83/8148دوشنبه 
 )سی و چهارمين روز(

]فطر[ بازجویي خبري نبود. باالخره و بحمداهلل حمام رفتيم، و بعد از حمام عيد از 
که چند روز قبل به ایشان مالقات با رئيس دفتر شرکتشان  گرفتيم. آقاي نادر صالح

ودند و چنين فهميده بود قرار است فوري آزاد شود امروز برایشان معلوم شد را داده ب
متوقف شده است. بنابراین حدس اینکه خبرهایي در دانشگاه و خارج  اجازه آزادي

 بوده است تأیيد گردید.

*     *     * 

، و اند گرفتهعيد  روز قبل را و اینکه ممالک عربي رعيدفط رِوگو سَ گفت  از صبح
اختالف ممکن نيست در گرفته بود و روزه بگيرها در این زمينه بيشتر سر و  روزدو 

اند  دیده گفته شد ماه را در مهاباد بعداز ظهر در رادیو 4اند. باالخره  صدا راه انداخته
عيد  که از حمام برگشته بودیم افطار کردیم ولي به نماز بعدازظهر 3: 31و ما ساعت 

شب تحت عنوان  1نرسيدیم. در عوض خطبه و سخنراني بعد از نماز عيد را ساعت 
 کردند. شرکت تفاقا به قریب اکثریت و دادم انجام بنده 1«موّلد و مبارز مکتب اسالم،»

 1/83/8148سه شنبه 
 )سی و پنجمين روز(

نفر در صحن حياط با سادگي و درعين  44با مشارکت تقریباً  عيد فطر صبح نماز
منعقد شد. بسياري از رفقا با تماشا و استماع و بحث بعدي در آن  حال شکوه و صفا

 شرکت کردند.

   *  *     * 

مخبرین  با تبليغات رئيس و مشاور وزیر ،تفضلي آقاي تلویزیوني مصاحبه بعدازظهر
ي، ا هي قانون از کجا آورد جراید داخلي و خارجي شنيدني بود: مذاکرات در زمينه

صورت گرفت و مخصوصاً در مورد دو  انشگاهو د و جبهه ملي روابط با عراق
 شرمي بود. ي کامل دروغ شاخدار و بي مخلوع اخير  نمونه

                                                
مباحث »ي آثار است که با نام  مجموعه 1یکي از آثار مندرج در جلد  «اسالم، مکتب مبارز و مولد. »1

 شده است)ب.ف.ب(. منتشر و چاپ توسط شرکت سهامي انتشار 1311در سال« اجتماعي، اسالمي علمي،
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اند آن  فرمودند، اوالً چهار پنج روز بيشتر زنداني نشده اظهار مي ملي درباره جبهه
را به آنها در اظهار نظر  يحاضر منتهاي آزاد هم بنا به تقاضاي خودشان؛ ثانياً دولت

ر بودند آقایان جبهه ملي در صِو پخش اعالميه داده است، ثالثاً رئيس دولت مُ
جبهه ملي و در اي  اند؛ رابعاً عده شرکت کنند و آزادانه رأي بدهند که داده رفراندوم

ها هستند. جبهه ملي مثل ورق نازکي روي  اي ها و توده طرفدارانش که بيشتر ناراضي
تجاوز  نفر در تمام ایران1411د و از نباش ق العاده قليل ميفوو آنها را پوشانده است، 

 د. ننمای نمي
چهل و کند. اختالفات فوق العاده زیاد بود.  نفر شرکت مي 161فقط  در کنگره

روزنامه که  جواب سئوال مخبر اکثریت بودند. ،مخالف پنج  نفر جوانان ناسيوناليستِ
 شده چيزي نوشته ي سران جبهه ملي ها راجع به محاکمه گفته بود در یکي از روزنامه

ایدئولوژي درستي ه و سابق که پرداخت اظهارات این به و نگفت يصریح  مطلب است،
 تر از آن هستند که مورد توجه و رحمت قرار گيرند.  ندارند و کوچک

خواستند درس   اتفاق دانشجویان مي به اکثریت قریب :در مورد دانشجویان
محل  اند. دانشگاه نند اقليت ضعيفک که در تظاهرات شرکت مي بخوانند و کساني

آزاد است ولي دانشگاه نباید  ي سياسي در عقيده تحقيق است و با آنکه دانشجو
دانشجویان قبالً موضوع  ،خارج دموکراتيک ممالک تظاهرات سياسي بشود. در ميدان

دهند و بعد در حدود همان برنامه در خارج تظاهر  مي ا به پليسو شعار تظاهرشان ر
کنند. کسي که حتي براي یک ساعت دانشجو را از درس محروم کند مرتکب  مي

 ترین خيانت شده است. بزرگ

*     *     * 

ه با آنچه بعدازظهر پخش شد ي آقاي تفضلي مصاحبه 3در اخبار رادیویي ساعت
موجب تقاضاي خودشان بازداشت  به ي اینکه سران جبهه بود اصالحاتي داشت. جمله

و جواب وزیر  اند حذف شده بود. در عوض یک پرسش صریح آسوشيتدپرس شده
هاي  پرسد، در خبرگزاري مي را تشریح کرده بود که حائز اهميت است: رایين

خواهند  عالوه مي اند؛ به ي بازداشت شدگان را خيلي بيشتر از اینها نوشته ي عدهخارج
 بدانند اتهام وارده چيست و آیا محاکمه خواهند شد؟

 اند آن  نفر بيشتر بازداشت نشده 1یا  3دهد تا روز تصویب یقيناً  جواب مي تفضلي
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آنها من حق ندارم چيزي بگویم دیگران هاي غير فعال. راجع به اتهام  هم از عاليجناب
هم حق نداشتند چون متهم ممکن است تبرئه و حتي معذرت خواهي شود. در هر 

وجه ميل  هيچ بيش از هر دولتي به اینها آزادي داده است و به آقاي علم حال دولت
شان پرونده  ي شدید بدهند براي الميهخود را هر قدر هم اع ندارند مخالفين سياسي

وقت هم خواهند شد که اینها گناهي  ساخته شود یا گرفتاري درست شود خوش
 نداشته باشند.

ها به  ها مورد خنده و شوخي و بحث بود. بچه فرمایشات جناب وزیر مشاور مدت
گفتيم  مي کنند و به مأمورین زندان رسيدند عاليجناب خطاب مي هم دیگر که مي

شما حق ندارید بيش از سه نفر ما را نگاه دارید آنها هم حاال به ميل خودشان 
 خواهند خارج شوند! مي

و آبروي  خارجي رفراندوم آمد این بود که مطبوعات آنچه به نظر اغلب مي
اند دولت مخالفين را قبالً مقدار زیاد گرفته  برده و گفتهرا  و اعتبار عمل شاه دولت

است و به آنها فشار و شکنجه وارد کرده است و بنابراین رفراندوم در شرایط آزاد 
اند، آنها  نفر بيشتر نبوده 1تا  3قانوني انجام نشده است. حاال دولت اصرار دارد بگوید 

شدگان  داده شده انست وبا بازداشت اند؛ آزادي کامل به مخالفين هم فعاليت نداشته
 شود و نظر سوء در کار نيست. با احترام رفتار مي

قدر با  خارج و دانشگاه هم حتماً اینها را کالفه کرده است که این دانشجویان
 اند. کردهصحبت طول و تفصيل وتهدید از آن 

*     *     * 

41/12/5رونوشت شماره 
 قصر به عنوان رئيس دایره زندان رئيس اداره زندان 12/81515

نامه مربوط به
41/12/5
ترمودیناميک »نامه  اطالع بنده از اینکه اوراق غلطجهت  45549

 اند ابالغ و امضاء شد.  ادهرا به اداره اطالعات فرست «صنعتي
  لي به اتهام اقدام ضد امنيت 1شعبه  1/11/11-1/ب 1113شماره  توقيفي

 1/83/8148چهارشنبه 
 )سی و ششمين روز(

 پخش  رادیو از که سنا اقتصادي کنگره اجتماع در شاه بيانات نيم و ساعت یک صبح
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 ها و تربيت نظامي کردن وليعهد زن دادن به اتنتخاباش حق ا شد و تنها مطلب تازه مي
 شد. شنيده مي

براي مذاکره در باره تصميم چند روز قبل  رئيس اداره کل زندان سرهنگ پریور
به  و صالح غذاهاي پخته زندان به بازدید آمد و با آقایان کاظمي عدم قبوله ب دایر

ها راضي  گذشته  همين ترتيب مذاکره پرداخت. خواهش داشت دو روزي هم به
 شویم و در صورت لزوم دو نفر را براي نظارت پخت غذا به آشپزخانه بفرستيم.

*     *     * 

 ا را پشت سر هم به اتاق افسر زندانه ا و ورامينيه يطرف غروب آقایان قم
، ، اسکندري، داوري، شریفيونخواستند که بعد از بازجویي مدتي برنگشتند: کرباسي

. سئوال و بازجویي ز و نادريآمو ، ناظرزاد دانش، تاجيک، حاجي خليليشکرالهي
را داشت و آخر سر گفتند  ي خاتمه کار و اطمينان از عدم فعاليت سياسي جنبه
 دید تا دستور برسد.ربرگ

 1/83/8148پنج شنبه 
 )سی و هفتمين روز(

ساعي صبح احضار شدند. خوشحالي  ه، ... وزاد ها دنبال شد: آقایان عالم بازجویي
مخصوصاً  هاي جبهه ، تأیيد یا عدم تأیيد اعالميهت در جبههمس عمومي: عضویت و
 باشد. و تحریک به تغيير رژیم توهين به شاه ،اگر در اعالميه جبهه

 استوار کشاورز 1: 15ها بسته بودن: ساعت  اولين آزادي دسته جمعي بعد از مدت
 ناظردادها + ه ا + قميه صورتي در دست داشت و نه نفر دیشب را صدا کرد: وراميني

شور و احساسات و خوشحالي توأم با خداحافظي و ماچ و بوسه و صلوات و ... و 
 کف زدن تا دم در.

 روز فاصله( 46بنابراین  -13/11آزادي مشهدي صادق 11/11 )آزادي کاوه

 81/83/48جمعه 
 )سی و هشتمين روز(

ري پيش نيامد جز آنکه بعد از ظهر آقاي چون جمعه و تعطيل بود واقعه قابل ذک
خصوصي  مالقات براي زدند حدس همه بپوشد. لباس گفتند و زدند صدا را يآباد کریم

آشنا است ولي چون مراجعت ایشان به تأخير افتاد و دو سه ساعتي  از طریق افسران
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نگراني  و ناراحتي یک در باالخرهبود.  يلتعط چون شد، پيدا زیاد ايه نگراني گذشت
 ،یک سرگرد دیگر و گوشه سرهنگ و سياسي سرگرد اتفاق به 1 ساعت نزدیک ،عملي

 11دست وارده شد... ایشان را به سر خاک دختر  اي سيگار به ایشان با حال برافروخته
مرض قند فوت کرده بوده است برده بودند! نخست  اي که امروز ظهر در اثر ساله

، رئيس شهرباني موافقت کرده بوده است که با طي سلسله وزیر با کسب اجازه از شاه
 اش ببرند!  ایشان را براي سه ساعت به منزل و بازپرسي ارتشمراتب دادرسي 

رحمي  وستان در اتاق و تسليت به ایشان و تعجب از بيتأثر و تجمع رفقا و د
داخلي فردا بنا به  و قرار مجلس ختم الدفن ةلّيلمقامات و لعنت به آنها خاتمه و نماز 

 .پيشنهاد دکتر آذر

 88/83/8148شنبه 
 )سی و نهمين روز(

ا ه و جوان و فدایي ختمي با همت و زحمت خرمشاهي مجلس 11حوالي ساعت 
در اتاق وسط ترتيب داده شد. مجلس صبح، ساده، بي ریا، و پر جالل که پر و بال 

هاي گرفته  آلود، بغض هاي اشک سکوت و تأثر عميق بر آن گسترده شده بود. چشم
، قرآن ، فيوجير، فدایيپو شد. آقایان حبيب ه و شنيده ميو صداي گریه زیاد دید

ها و  دادند و حقيقتاً صوت قرآن و آیات قرآن اثري در دل ند. همه گوش ميدخوان
راه مختصري تسليت و تذکر و تشویق و فداکاري در  ها داشت. دکتر سحابي چشم

بدون تدارک و قرار قبلي با حالت متأثر گریان  حق بيان کرد. پس از او آقاي صالح
از  ي کرد. یکيآباد را به آقاي کریم« مِنَ الرُسُلِ فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ»سفارش 

 و کارمندان نمایندگي از طرف کارگران ، شرح تأثرانگيزي بهآقاي بسيط دانشجویان
ي آباد آقاي کریمقرائت کرد. آخر سر خود  ن و دانشجویانآموزا و دانش و بازاریان

اش از دیشب مورد تحسين و تقدیر قرارگرفته بود تشکر کرد و  که تحمل و بردباري
نيافته است در راه مبارزه براي  از اینکه دخترش در رختخواب بيماري مرده، توفيق

و موفقيت  ملت آزادي گلوله بخورد اظهار تأسف کرد، و باالخره براي نجات
 مبارزان راه حق و آزادي دعا کرد.

*     *     * 

 خواسته  رپو سياسي سرگرد خواستند. را کشاورزصدر آقاي نشده تمام هنوز مجلس
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که مبتال به  ربود تا به ایشان خبر مصيبت دیگري را بدهد: فوت برادر آقاي دکتر آذ
 دوري و تحت معالجه دائمي دکتر آذر بوده است.

دکتر آذر اطالع دادند و  را به در اتاق واقعه ي مجلس آقاي صالح پس از خاتمه
گفتند و بعد که ایشان به اتاق وسط  شدند و تسليت مي وارد اتاق ميچندتا تا رفقا چند

هم تسليت بگویند. خود به خود این جمعيت تبدیل به مجلس  آمدند تا دانشجویان
که قرار بود فردا براي برادر مرحوم ایشان ختم  حالي و صداي قرآن بلند شد. در ختم

آقایان  همين اندازه قناعت شود و به بگذاریم. آقاي دکتر تشکر و خواهش کرد به
 د.زحمت مجدد داده نشو

*     *     * 

جویي  تراشي مجدد و بهانه که پيش آمده بود اشکال در این دو روزه بحث دیگري
 در مورد غذاي ما بود. پيرو قرار روز چهارشنبه آقاي سرهنگ پریور مسئولين زندان

. در تهيه و تنطيف غذا از روز جمعه موافقت کرد سه نفر از ما به آشپزخانه بروند
همکاري و نظارت نمایند و حتي جنس اگر خواستيم از خودمان بدهيم که گرفتار 

ناهار واقعاً نشویم. جمعه صبح به همين ترتيب عمل شد و  ي پاکستان برنج فاسد شده
ر( که پلو در ناها شت سبزي قورمه در شب گذشته و عدسخوبي داشتيم )چلو خور

ها و افسر کشيک زندان و مأمورین از آن گرفتند و خوردند. اما  براي اولين بار پاسبان
از همان صبح جمعه بناي دبه گذاشته شد و اول گفتند الزم نيست سه نفر از آقایان به 

شان را کثيف کنند؛ یک نفر کافي است. سپس دستور رسيد  آشپزخانه بيایند و دست
ها باشد براي آوردن شام که  ندان و مثل غذاي سایر زندانيبرنج و جنس باید از ز

 ها و قول و قرارها ملقي شده بود! رفتند تمام مزایا و موافقت
نان و  اي از جوانان خودداري شد و عده بنابراین امروز ناهار از قبول غذاي زندان
 اي سابق مانده بود خوردند.پياز با مختصري ماکاروني پخته که از روزه

*     *     * 

را  و رضایي ز ميرزا شفاآمو آمد و اول دو نفر دانش عصر بازجوي سازمان امنيت
به  خواست. به آنها تکليف کرد اوالً تعهد نمایند فعاليت مضره نکنند، ثانياً نسبت

ا اولي را قبول کردند ولي زیر بار ه راز انزجار نمایند. هر دوي این جواناب جبهه ملي
دومي نرفتند و وقتي از طرف مأمور سازمان اصرار شد که خانواده شما ميل دارند 
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عي ندارد همين آزاد شوید و اگر این ابراز انزجار را بکنند آزاد خواهيد شد گفتند مان
 مانيم. جا مي

ها ردیف  ه را خواستند. بازجویي ایشان به دنبال سلسله بازجویيزاد سپس مقدس
کند شما را چرا بازداشت کردند،  بود. وقتي بازجو کتباً سوال مي دوم دانشجویان

آمدند، مرا خواستند. گفتم ام  خانه طور به دانم چرا؛ همين نویسد نمي جواب مي
دست وارد خانه  تان را نشان بدهيد تا بيایم نشان دادند و بعد از دیوار هفت تير به حکم

شود طور  ه هم حاضر نميزاد کند مقدس شدند و مرا گرفتند. بازجو ورقه را پاره مي
نویسد و بازجو          همان ترتيب روي ورقه مجدد مي دیگر جواب بنویسد، باالخره به

 هاي جبهه ملي پرسد اگر در اعالميه دهد وقتي مي مي فرمول معمولي سواالت را ادامه
نویسد  گویيد؟ جواب مي توهين کرده باشد چه مي عبارتي باشد که به مقام سلطنت

 اش سوخت!  اگر را کاشتند تخم
 نماید. کند و بازجویي را متوقف مي د ميشود، تهدی بازجو عصباني مي

 83/83/8148شنبه  يك
 )چهلمين روز(

 ي و به آقاي دکتر آذرآباد خانواده آقاي کریم براي آگهي تسليت دسته جمعي به
وز به شرح دیروز و امر صدرشان، شرحي با همکاري آقاي کشاورزي ای و خانواده

داده شد که براي آگهي به  ذیل نوشته و از طرف همگي امضاء شد و به افسر زندان
 روزنامه کيهان بدهند.

 11/12/1331شنبه  
 کنندگان در وضعي هستيم که امکان حضور در مجلس ختم چون امضا

م فرزند دوست نيست با کمال تأثر و قلبي شکسته درگذشت جوان ناکا
ي تسليت آباد ي را به خانواده محترم کریمآباد ارجمندمان آقاي کریم

 گویيم. مي

*     *     * 

را به اسم نگهبان خارج خواستند. بعد از  اندکي از ظهر گذشته آقاي بروجردي
( معلوم شد ایشان را به منزل آقاي  مراجعت )یک ساعت تا یک ساعت و نيم

اند و چون مهجوري با پدر ایشان دوستي داشتند به مأمورین تکليف  برده مهجوري
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ها و فوریت  گویند به این سادگي کرده است او را آزاد کنند. مأمورین هم مي
ي  ق افسر کشيک از او مطالبهگردانند و در اتا بر مي شود. بروجردي را به زندان نمي

 رود. کنند. بروجردي هم زیر بار نمي مي یک تعهد نامه و انزجار نامه
خواسته  و انزجار نامه را که روز قبل برده و تعهدنامه طرف عصر آقاي ميرزا شفا

تر کرده و خواستند بنویسد تعهد  این مرتبه فرمول را مالیمبودند صدا کردند 
را داشته باشند همکاري نخواهم کرد )تا  نمایم با احزابي که رویه حزب توده مي

نویسد( و همچنين احزابي که سابقه  شود و خودش مي اینجا را ميرزا شفا حاضر مي
اند. این قسمت را ميرزا شفا حاضر  نشان داده است با حزب توده همکاري کرده

 گردد. شود تمام و امضا کند و مذاکره قطع مي نمي
که بر  هایي با سازمان»که س را هم خواستند و ایشان تعهد نوشت شنا آقاي شرق

بعد از  ،ام که در گذشته هم نکرده ند. همچنانینما يخالف مصالح مملکت عمل م
 « هم کردنخوا يز همکارين نیا

*     *     * 

 ایم و عصرها یک ساعت بازي مفيدي بزرگساالن نيز یک تيم واليبال تشکيل داده
 (و بازرگان ، زیرک، حسيبي، خليلي، بختيارکنيم )کشاورز صدر مي

 81/83/8148دوشنبه 
 )چهل و يكمين روز(

، را خواستند: نعمت ( و این دانشجویانو کبيري از صبح بازجوها آمدند )صانعي
 س.شنا و شرق ، زندیزدي ، اخوان، اصانلو، رضایي، احتشام زادهقيومي

 هاي جبهه ملي دارید؟ اعالميه ها بوده است: چه فعاليتي در جبهه ليسوال از این قب
 را قبول دارید؟

دانيد؟ تعهد خواهيد  مي را متجاوز به قانون اساسي در وضع حاضر آیا اعليحضرت
 نکنيد؟ کرد که فعاليت سياسي

ون جبهه موافق قانون است، چ ایران ملي ظر من نظر جبههاند: ن غالباً جواب داده
حق قانوني و انساني است و  ام؛ فعاليت سياسي بوده است من در آن عضو شده اساسي

 کنيد؟ ! چرا شما اهانت مي

*     *     * 
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ن را براي مالقات به نگهباني خارج احضار کردند و در آنجا فروشا آقاي چيني
فراهم آورده بودند! پدر و مادر و زن و  تنفرنامهگرفتنِ صحنه سازي عجيبي به منظور 

ها از یک طرف و یک عده سرگرد و سروان و سيبيل از طرف دیگر، گریه و  بچه
ن گفته است فروشا ذلک آقاي چيني الحاح از طرف آنها و احتراز و فشار از اینها. مع

کند؛ و اگر دارم  هایم را پدرم درست مي هایم را خدا بزرگ خواهد کرد؛ سفته بچه
 گردم و پدرم باید به کشته شدن من افتخار کند! ام برنمي هم بزنند از راهي که رفته

*     *     * 

ناهار امروز ماجرایي پيدا کرد. از یک طرف طبق اجازه و گشایش روز قبل از 
که  قاي توليتمنزل شش هفت نفرمان قابلمه و غذا آورده بودند. از طرف دیگر آ

نفر سفارش چلوکباب داده البته به اطالع و اجازه افسر  15رئيس روز بود براي 
... ولي وقتي دیگ و بساط چلوکباب را که یکي از کشيک توسط استوار کشاورز

ر دستور پو پاسبانان رفته و سفارش داده بود با اتومبيل آوردند آقاي سرگرد سياسي
ي چلوکباب  ها و حتي پاسبانان را که به خود وعده داد برگردانند. خبر این قضيه بچه
ي از آباد و کریم وگوهایي مابين حسيبي ها و گفت داده بودند ناراحت کرد. اعتراض

ر از طرف دیگر رد و بدل شد. سرگرد پو طرف ما و افسر کشيک و سرگرد سياسي
ر به استناد اینکه چنين غذاي دسته جمعي را اصوالً و اکيداً منع کرده بودند پو سياسي

 من مجبور بودم برگردانم.
اد شده، ( آززیر گوش اطالع رسيد نادرخان )صالح ،در همان حيث و بيث ناهار

 3سالمتي ساعت  ولي قرار است قبل از خروج سر و صدایي نشود. خالصه ایشان به
جهت و غير منتظره به مقصد منزل  بي روز بازداشتِ 11را بعد از  بعدازظهر زندان

د ان نفر آزاد شده 13 ترک گفت. به این ترتيب تا به حال با احتساب آقاي منوچهري
 ایم. نفر دیگر باقي مانده 63و 

  84/83/48شنبه  سه
 )چهل و دومين روز(

، شفان، ميرزافروشا نگهباني خارج خواستند: چيني ،صبح سه نفر را براي مالقات
 . خاقاني

 ي  ان تعهدگيري و تنفرگيري صحنه ساختهجری دنبال به نفروشا چيني آقاي احضار
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اي جلوي ایشان  ي ماشين شده دیروز بود. ولي فرمول را خيلي خفيف داده و ورقه
هایي که با  و سازمان در احزاب براي امضا گذاشتند: تعهد به عدم فعاليت سياسي

. ایشان البته حاضر به از عضویت جبهه ملي ایران همکاري کرده و استعفا حزب توده
تلفن و کسب  امضاء نشدند و فرمول دیگري را پيشنهاد کنند. مأمور به سازمان امنيت

تکليف نمود. گفتند، بنویسيد بياورید به بينيم چگونه است. ایشان هم نوشت تعهد 
و بر خالف  ام بر خالف قانون اساسي ه  تا به حال نيز عمل کردهطورک کنم همان مي

 فعاليت ننمایم. سلطنت مشروطه

*     *     * 

م و در وصدا کردند و سومين خبر ش 11شخص چهارمي را هم طرف ساعت 
. ساله عزیزآقاي حسيبي 13فوت عموي  رسيد، عوض کمتر از یک هفته به زندانيان

به حسيبي کاغذي را که برادرش نوشته و این قضيه را اطالع داده و کسب تکليف 
و حضور ایشان کرده بود، در اتاق افسر کشيک نشان دادند.  راجع به مجلس ختم

فاصله ترتيب داده و قرآن خوانده و تسليت و بال حسيبي خيلي متأثر بود؛ مجلس ختم
  تشکرهایي رد و بدل شد.

  85/83/8148چهارشنبه 
 )چهل و سومين روز(

، ، ارجمندصدرهوشنگ کشاورز :ذیل را به بازجویي خواستند جمع دانشجویان
 .و دامغاني ، رضایياکري، ششفاميرزا

جابر  هاي دولت و مضمون هاي جبهه فرمول بازجویي مانند گذشته و روي اعالميه
 بود. رفراندوم و ، اهانت به مقام سلطنتباشد؛ امالک خاندان سلطنتي مي

 در مورد آقاي زند و استعفانامه دومين صحنه سازي نامردانه براي گرفتن تنفرنامه
انجام شد و ایشان را به مالقات پدرش بردند. در حالي که افسري نيز حضور داشت و 

ي چاپي  ي آزادي دادن از او روي ورقه اشت با وعدهبا تحریک پدر و پسر اصرار د
 مورد نظر امضا بگيرد. ولي زند حاضر نشد. 

ر س را به منظوشنا و شرق ن و رضایيفروشا عصر براي سومين مرتبه آقایان چيني
گرفتن احضار کردند. معلوم شد سر فرمول  مهناو استعفا آزادکردن و تنفرنامه

استعفا ندهيد و اعمال جبهه را تقبيح نکنيد  گویند تا از جبهه اند و مي سابقشان برگشته
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( حاضر به زیر بار چنين  ساله 11آزاد نخواهيد شد. هيچ یک از آقایان )حتي رضایي 
اش را تمام کند   س مهلت نداد مأمور سازمان حرفشنا رافتي رفتن نشدند. شرقش بي

ها  اید. ده بار دیگر هم از این ورقه اي براي من آورده دانم چه ورقه و گفت، مي
 بياورید من امضا نخواهم کرد.

*     *     * 

اوضاع خارجي و  دهد که گيري نشان مي این اوضاع و احوال و برگشت به سخت
اي  غير جبهه کننده است. و شاید در ميان زندانيان  شان ناراحت دانشگاه باز براي

 اند. هایي داشته موفقيت هقلع قزل

 86/83/8148پنج شنبه 
 )چهل و چهارمين روز(

 آمده بودند و این دانشجویان تصبح که از حمام آمدیم، بازجوهاي سازمان امني
 .و مرادي ، ... ، آذرمحمدي، خاقانيرا خواستند: نعمت
ده بودند: مدارکي وجو کر نيست جور دیگر پرس که عضو جبهه از آقاي خاقاني

پردازید. هم  هستيد و حق عضویت مي بهه مليجدهد شما در  داریم که نشان مي
 هاي خود را بگویيد. من عضو جبهه ملي نبوده و نيستم.  حوزه

ي داشته اید. من هيج وقت در ا دهد شما فعاليت توده مدارکي داریم که نشان مي
 ام.  نبوده و با آن مبارزه کرده حزب توده

عضو  بنویسيد. گفتم که من در جبهه ملي ي از عضویت جبهه پس استعفا نامه
 نبودم که حاال استعفا بنویسم. 

د کرد! ... همکاري خواهي طور است پس تعهد کنيد که با سازمان امنيت اگر این
 بنمایيد...  ابزار تنفر از جبهه

اي  که سابقاً هم در هيچ حزب و دسته طوري ایشان حاضر شد فقط تعهد کند همان
هاي  نبوده است بعد از این نيز نباشد. ولي آنها قبول نکردند و بازجویي و سئوال

 معمولي راجع به مواد ششگانه را پيش کشيدند.

*     *     * 

 طور  شد. اما هنوز همين داده هایي مالقات تک  و تک است ظاهراً آزاد شده مالقات
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است. از جمله امروز در مورد آقاي  تنفرنامه به سازي و وادار کردن جوانان صحنه
اند  و او را بردههمان صحنه تکرار شد. و برادر کوچکش حال اغماء پيدا کرده  نعمت

العمل  کرده است. عکس ولي آقاي نعمت هم سخت عصباني شده و اعتراضات شدید
 بعد از حمام بود. در عوض زندان ملي ها خواندن سرود جبهه این فشارها و توهين

بود پدرش گفته  .سازي رش مالقات داشت، بدون صحنهبا پد یزدي آقاي اخوان
 صدربنویسي. آقاي هوشنگ کشاورز و تنفرنامه من راضي نيستم بي جهت استعفانامه

 مالقات داشته است.با خانمش هم 

*     *     * 

 جمعي انجام شده است. کت و تظاهرات و اعتراض دستهسا شگاهنظاهراً دا
رهبران دایر اي کرده پيشنهادي براي  شب قبل جلسه و کارگران دانشجویان 

ها  با شورایي بازداشت و تضييقات دادند و آقاي صالح ي اعتراض عليهِ ادامه به
شود همه امضا کنند و قبالً  متني  اعتراضي داده ميمشورت کرد قرار شد اگر 

 ها( تهيه و روي آنها صحبت شود. )پایيني

 81/83/8148جمعه 
 )چهل و پنجمين روز(

 سرود جبهه دیروز گفته بودند از قول رئيس شهرباني که چون  در محوطه زندان
 غذا برایشان بياورند! ولي آوردند و جلوگيري نشد. نباید د تا یک هفته ان ملي خوانده

ا دیکر سرود ه نکرد کاري کنم جوا خصوصي خواهش مي آقایان سروان جناني
هاي  زندانياست. موجب تحریک  که اصوالً خالف مقررات زنداننخوانند. عملي را
ي هستند و سبب مسئوليت و ناراحتي ایشان خواهد بود ا ي تودها مجاور که دسته

 انجام ندهيد! البته به ایشان جواب داده شد )این جواب را اول مرتبه کشاورز صدر
دان عنوان کرده بود( که اگر دیروز در مراجعت از حمام در محوطه عمومي زن

العمل فشار و دعوتي بوده است که بازجوها و  اند عکس ها سرود ملي را خوانده بچه
نسبت  و تنفرنامه نامها استعفاه اند جوان خواسته و مي داشتند مامورین سازمان ابراز مي

 امضا نمایند! به جبهه ملي
 م کرد.يصحبت خواه و صالح ر هر حال گفتيم با آقایان کاظميد

 تحریک  خيلي که-را جبهه سرود دیگر بودکه این نيز سنجابي و سحابي ایانآق نظر
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که خيلي قدیمي و عمومي است چه  «یراني اا»نخوانند، ولي سرود  -کننده است
 اشکالي دارد.

*     *     * 

 منظور حضور در مجلس ختم طبق قرار و ابالغ دو روز قبل و به آقاي حسيبي
و یک  ( در معيت آقاي سروان جنانييباکبر حسي عمویش )مرحوم حاجي علي

رفت. در آنجا جمعيت زیادي از  مسجد مجد تا ظهر به 1گروهبان از ساعت حدود 
ا شرکت کرده بودند ولي معلوم نشد چه شده است که از ه دوستان و بازاري

و بيست سي نفر از  لوم شد فروهرخيلي خيلي کم آمده بودند. ضمناً مع دانشجویان
 شنبه دستگير کرده اند. روز سه ،جمعي سه ساعته دانشجویان را بعد از تظاهرات دسته

 81/83/8148شنبه 
 )چهل و ششمين روز(

دیشب حداکثر سرماي زمستان امسال را داشتيم. در این چند روزه سرماي 
کرده  قدري ناراحتي پيداستفاده از حياط به لحاظ ا ،ي اسفندماه سوزدار دیر کرده

ها و  اي که براي گرم کردن اتاق وپوش ضعيفي که افراد دارند و وسيلهر است و با
بينند و  ها خود را در معرض سرماخوردگي و ناخوشي مي  خيلي ،راهرو وجود ندارد

 سرما اسباب زحمت شده است.

*     *     * 

تحميل استعفا و تنفرگيري  ي ننگينِ صحنهتا ظهر از بازجویي خبري نشد. ولي 
را براي مالقات پدرش بردند. پدرش با پاي ورم کرده و  نکرار شد! آقاي مصطفوي

حال نزاري آمده خبرهاي تأثيرانگيزي راجع به فوت خواهرزاده و کسالت کسان 
ابراز تنفر  گفت. افسرها و مأمورین هم آقاي مصطفوي را دور کرده تعهدنامه مي

گداشتند. مصطفوي جواب داد  جلویش مي و استعفا از جبهه نسبت به حزب توده
نيستم استعفا  نویسم و امضاء کرد ولي چون در جبهه ملي تنفر از حزب توده را مي

ام  بيرون آمدم بنابر آنچه از شماها دیده وقتي از زنداندادن معني ندارد اما بدانيد که 
 عضو جبهه خواهم شد.

*     *     * 
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اي  تشکيل شد و متن نامه ي رهبران در مورد پيشنهاد اعتراض جوانان شب جلسه
 بودند )منتهي نکرد که تهيه شده بود خواندند. با آنکه اکثریت طرفدار اعتراض

گفتند دو نامه و دو نوع اعتراض یکي از طرف افراد و دیگري از طرف   ها مي بعضي
العملي  اصرار داشتند که اگر اعتراض و عکس ها  باشد( چون آقاي صالح شوارایي

اي از ما و جوانان براي قبل از عيد خواهد بود و بهتر  بشود مانع آزادي احتمالي عده
بعد از نوروز موکول کنيم اکثریت آراء به اعتبار عالقه به رهبري  است این عمل را به

لزوم و بلکه ضرورت این عمل قرار شد  رغم عليآقاي صالح تمایل به این نظر شد و 
 فعالً بماند.

 81/83/8148يك شنبه 
 )چهل و هفتمين روز(

 عمل آمد.  بازجویي به 11 ساعت تا سليمي و پورشریعتي ،آقایان بروجردي از صبح
اي کرده بودند در مورد عاملين  هاي سابق سئوال جدیدي که از پاره غير از پرسش

 ميان گاردهاي دانشگاه بوده است.
و تکذیب استعفاي او  آمدن استاندار فارس به تهران از اینکه در کيهان انگليسي

و در بين  شود در فارس اثاث آورده بودند معلوم مي درج شده و اشتباهاً براي فلسفي
 ( خبرهایي باید باشد.و مشهد ، قم)تهران روحانيون

*     *     * 

و نيز رونوشت نامه ریاست اداره  13/11/1311نامه مورخ  مجددي در تعقيبنامه 

شماره  زندان
41/12/5

براي تعقيب و تسریح ارسال اوراق فهرست و غلطنامه و  12/81515
نوشته شد. )در  براي ریاست زندان قصر «ترمودیناميک صنعتي»مقدمه کتاب 

 رئيس دفتر دانشکده رسيد(. 1/14/1311مورخ  رونوشت رسيدُ 41/14/1311

*     *     * 

براي رفقایشان ميوه و شيریني به  بعضي از رفقاي شهرستاني دانشجوي دانشجویان
ه اینها به شود دانشگاه اعتصاب است ک منظور خداحافظي آورده بودند. معلوم مي

 روند. شهرستان مي
 عنوان پانزدهمين آزاد شده امروز عصر مرخص شد.  طرف مغرب به آقاي خاقاني
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از در  راه انداختند و موقع خروجش يبي بهها شادي و شوخي و رقص و بساط عج بچه
که اظهار  طوري آزادشدن به  براي نيرا خواندند. آقاي خاقا سرود ایران زندان

 اند. آزادش کرده کفيل مقابل در و نداده است تنفرنامه و داشت باالخره استعفانامه مي

 31/83/8148دوشنبه 
 )چهل و هشتمين روز(

 است.بازجویي باز انجام نشد؛ فعالً مثل اینکه یک روز در ميان 
 مالقات داشت. یکي از دانشجویان

مالقات صحنه ساخته  بردند   را به رضایي ،ز جوانآمو براي چندمين بار باز دانش
اش که روي او نفوذ داشت و او  گفت یگانه فرد خانواده که مي طوري به و این بار 

ذلک نصایح و فشارها مفيد واقع  اند. مع اش را آورده دایيشنوایي داشته یعني  حرف
کنم ولي ابراز  نشد و رضایي گفت، اگر دایي جان بگوید کلمه قتلت را امضا کن مي

 جبهه ملي نخواهم کرد ! ... تنفر نسبت به

*     *     * 

، آقاي سيد عصر پاکت گزي از طرف آقایان حاجي سيد صدرالدین جزایري
ي به انضمام بابای و علي مرتضي جواهري و حسني سيد محمد، آقااحمد لواساني

و  ، بازرگان، حسيبي، سحابيقایان صالحبه نام آ اهلل ميالني تقدیم سالم فراوان آیت
 سایر آقایان رسيد.

*     *     * 

ها به طرف در  شب صداي زنگ در و حرکاتي آمد. حواس 1طرف ساعت 
هاي  زدیم از جوان آورند. حدس مي متوجه و به زودي معلوم شد سه نفر زنداني مي

از این طرف و جنجال  دانشگاه باشند. ولي با شامه و گوش تيز کشاورز صدر
اند؛آقاي  را آورده زودي معلوم شد اميني مأمورین امنيتي )مضره اهلل( از آن طرف به

ن همراه آنها است. مدتي پشت در و چيا و یک جوان به نام فرخ قاليچه علي اردالن
داري اثاثيه شد. بالفاصله  داخل اتاق افسر کشيک معطل تشریفات و تفتيش و نگاه

گرفتن بلند شد و تا  دوش زدن و رو پس از ورود غریو شادي و شعر و رقاصي و کف
 ها به طول کشيد. مدت
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اعالم جرمي عليه  ماها و قبل از رفراندومبالفاصله پس از بازداشت  آقایان اميني
داده و تقریباً یک ماه  و خالف قانوني بودن رفراندوم به دادستان کل کشور دولت

مي بازداشت شده است. آنجا مدتي در انفرادي بهداري و عمو هقلع قزلدر  بعد از آن
 شده است. از این طرف به آن طرف فرستاده مي و در جمع علما

ها خوب است.  نفر و روحيه 61ه در حدود قلع در قزل هاي جبهه ملي تعداد زنداني
را آورده  شان به لحاظ غذا و مالقات خيلي از ما بهتر است. روزي که فروهر وضع

ها  با سيلي و اهانت نسبت به بچه ب، رئيس زنداننس بودند چون سروان آشتياني
خطاب کرده بود و فروهر ایراد گرفته و باالخره کلماتي ميان آن دو رد و بدل شده 

 ا قبول نکنند ولي سرهنگ جنابگيرند از خارج غذ تصميم مي بوده است زندانيان
 شود. کند و سروان آدم مي آید رفع و رجوع مي مي

ها هم گرفته بودند )آقایان ... ( اواخر  شان زیاد بود از شهرستان در ابتدا عده علما
جماعت با صميميت و  نماز مرخص کردند همگي را منهاي آقاي طالقاني ماه رمضان

 برقرار بوده است.  شکوه و روزه و نماز عيد فطر
 اوایل بودند. و حنيف نژاد از و مانيان را چند روز قبل گرفته بودند.پيمان مقدم

 یادداشت روز بعد( )اسامي در

 38/83/48سه شنبه 
 )چهل و نهمين روز(

پدرش آمده بود و آقاي  س را به مالقات خواستند. این بار زنشنا آقاي شرق
بته آزاد نخواهد شد. ال ده ندهنام ن او را فرستاده و گفته بود اگر تنفربا سرهنگ دیده

 گریه زاري ایشان هم فایده نبخشيد بلکه خوشحال شد
در  جبهه ملي به بوده است حاال در زندان و بهایي اش که سابقاً مسيحي که ناپسري

 شده است!   و روزه هدایت نماز

*     *     * 

 ه دیده است: قلع لزدر ق علمایي که آقاي امينيز ا
، چند طالقاني دیگر، خودمان، حاجي آقا یحيي طالقاني : آقایان طالقانياز تهران

و شيخ مصطفي  شيخ باقرنهاونديآقا ، واعظشجوني ، واعظشمس گيالني
 .رهنما
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 : غروي کاشانيکاشان
آمده  بوده و به تهران طراز اول رشت روحانيونکه از  و بحرالعلوم : ضيابريرشت

 بوده
 و اعجازي گلپایگاني ي. خردمند آستارایيآباد نجف ، کریمي: عسکريقم

 : رائي وحدتتبریز
 ياهلل زاده قم و آیت ، نوقانيپسر مرحوم طبسي واعظ : طبسيمشهد

*     *     * 

، علي ، ادیب برومندآجوداني ،، مصطفوي: ابراهيميهقلع قزل اما تمام افراد زندان
، ناصر ، نجفي امينياکبر اکبري لي، ع، اصفهاني، علي اشترياهلل اميني ، نصرتاردالن
، اصغر بهنام ، علي، بهرامي، بهروز برومند، سيارکوار برليان، بخشعلي ضياءانوري
د، نژا ، حنيفحسيني ارداني ، سيدمحمد، منوچهر جمشيديجاللي ، دکتر یوسفثنائي

د، منصور نژا ساسان ،، منوچهر زرکشوري، منصور رسولياهلل ذوالفقار ، حبيبخندان
ي، حسين ي، حسين شاهچ ، شانه، خسرو سيف، سنگالي، سعيد سمندريسروش
، ، حاجي علي صدرين، سيروس صبوريزادگا ، شيخ، عباس  شيباني؟ ، شریعتي

، ابوالفضل ، داریوش فروهر، مهدي غضنفري، عمرانيحاجي سيدمحمود طالقاني
، ، کردستاني، کرباسيانن، عباس تهرانيچيا ، فرج قاليچهحاج حسن قاسميه، قاسمي
، ن، الهيجيبي ، اصغر گيتير، گلسرخيگلزا ، عبدالکریم کني، ناصر کميليانکشفي

)سرهنگ بازنشسته(، منوچهر  ، ناصر مجللي، حاج محمود مانيان، لواسانيایيقب
، ، مویدي، مویدزادهمرتضي مقدم، ، داریوش معراجي، حسين مشایخي، مخبرمجيدي

، علي د، واحد پورنژا ، نوري، محسن صميمي، حسن ميرمحمد صادقيمحسن مهرداد
 نفر( 15) ه، رضا یزديزاد ، یحي؟  ر،ف هادي

 33/83/8148چهار شنبه 
 )پنجاهمين روز(

 دانشجویان ،دانشگاهدر  کهرفت و شنيد مالقات به محيط ولي دنبو بازجویي درکار
 اند.   کرده تحصن و اعتصاب غذا زنداني بودن ماها و دیکتاتوري شاه تراض بهبراي اع

وضع غذا بهتر شده است و حاال بر طبق برنامه تقسيم شده همه روزه از منزل سه 
 شود. رسيد و به عموم تقسيم مي نوبت غذا مي چهار نفر به
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 31/83/8148پنج شنبه 
 يكمين روز()پنجاه و 

کنندگان  مالقات از شب دکتر سحابي رِمالقات رفتند. از جمله سَ  دو سه نفر به
 خانواده بود.

*     *     * 

مدتي است زمزمه دارد که به مرخصي یکي دو ماهه برود و  آقاي سروان جهاني
 آید.  جایش دیگري مي

 34/83/8148جمعه 
 و دومين روز( )پنجاه

هاي  باغچه ها به دستور و نظارت حسيبي جمعه خوشي گذشت و خبري نبود. بچه
 کنند. بندي و تسطيح مي بيل زده را تقسيم

 35/83/8148شنبه 
 )پنجاه و سومين روز(

، ، محمديزا شفا( و شش نفر را خواستند )ميرو کمانگر دو بازجو آمدند )صانعي
 دخالت  عدم تعهد الاقل رفتند، ور خيلي باز (.رضازاده و غفاري ن،فروشا چيني ،طباطبایي

 را بگيرند.  ملي در سياست و عدم عضویت بعدي جبهه
 یک ساعت و نيم طول دادند، ولي موفق نشدند. مخصوصاً با طباطبایي

را آزاد کنند ولي  اي از دانشجویان ظاهراً اصراري نيست که شب عيد عده
 خواهند تعهد و تنفري هم گرفته باشند.  مي

 36/83/8148يك شنبه 
 وز()پنجاه و چهارمين ر

ه و گرانمایه و مرا پيش از ظهر براي زاد ها باز شده است. امروز زیرک سر مالقات
ي آباد و کریم طباطبایي اخوان ن وفروشا چيني و اميني آقایان هم بعد خواستند مالقات

 را مالقات دادند. 
ها خانوادگي بود و تقریباً بدون زحمت اجازه گرفته شده است. حتي  این مالقات

 براي روز عيد دو بار رسيد! خبر یک کارت دعوت براي آقاي صالح
 وزیر  و از نطق در هم برهم ولي بي مغز نخست از عدم درج اخبار فتوحات شيراز
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 ي دانشجویان کلماتي مانند... درباره پخش شده و ایراد رادیو از که خارج در جواب به
ها و  آید که دستگاه در مقابل اعتصاب دانشگاه و از مجموع شایعات چنين بر مي

و همچنين  ها وعمل دانشجویان خارج ایران هاي دانشجویان و پخش اعالميه اعتراض
ها سخت کالفه است. بعد از وزیر مشاور اولين دفعه است  و شهرستان قضایاي فارس

 برد. را مي ملي وزیر رسماً اسم جبهه که این بار نخست

 31/83/8148دوشنبه 
 )پنجاه و پنجمين روز(

بعد از ناهار با خانم خودشان  آقاي کاظميهایي امروز داده شد: از جمله  مالقات
در حالي که از صبح ناراحت و کسل بود. من هم پيش از ظهر مالقات خانوادگي 

 اش.  با خانم داشتم. طرف غروب هم خليلي

*     *     * 

هاي درشت و ده جعبه  کيسه بزرگ پرتقال یک مشهد اهلل ميالني از طرف آیت
فرستاده شده بودکه بسيار مورد  اطور اعضاي شور اي از رهبران و همين گز به نام عده

 توجه و جالب واقع گردید.

*     *     * 

بود، و تصادفاً  تنها روزي را که در  امروز نوبت ریاست و نظارت با آقاي اميني
شنبه است. اميني هم بدون آنکه ا از منازل خالي گذارده بودند دوي ارسال غذ نامهبر

الً سخاوت و شاهکاري به خرج داده در مالقات روز قبل به بکسي خبردار شود ق
 نفر در چند ظرف و به اسم چهار نفر از شمشيري 11اش سپرده بود براي  خانم

 يب ناهار بسيار دایري جور شد.چلوکباب بياورند. به این ترت

*     *     * 

را براي فردا  آذر دکتر آقاي آورد خبر کشاورزاستوار  11: 31و  11شب ساعت 
  هاي زیادي را ایجاد کرد. ها و حدس اند. این قضيه بحث خواسته ارتشدادرسي  به

 31/83/8148سه شنبه 
 )پنجاه و ششمين روز(

 رفت. ارتشدادرسي  1لباس پوشيده و به شعبه  صبح زود آقاي دکتر آذر
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 به مالقات رفت. آقاي دکتر صدیقي 11ساعت 
 بحمداهلل بهتر شده است. حال آقاي کاظمي
گل و شيریني و هفت سين به عنوان تدارک عيد و تبریک زیاد در این چند روز 

 آوردند. مي
افروزي و سخنراني و  مسابقه واليبال، آتش مفصل، ي چهارشنبه سوري یک برنامه

 تنظيم شده است. سرود و آواز و خنده براي امروز عصر از طرف جوانان
بوده  ي سرهنگ مقدم وسيله به کمي بعد از ظهر آمد. بازپرسي آقاي دکتر آذر

اند مسئوليت روزنامه  زده؛ سعي داشته دور مي است و بيشتر در اطراف نشریات جبهه
یي گفته است به گردن ایشان اچيزه و نشریات دیگري که نسبت به شاه «باختر امروز»

د و همچنين در مورد اینکه جبهه هيئت ناست بگذار که رئيس شوراي جبهه ملي
هاي نخست  اند. ایشان استناد به حرف حاکمه را فاسد و جابر ناميده باز خواست کرده

 کند. ها مي و مقاالت روزنامه ن و کنفرانس اقتصاديي کشاورزا کنگرهر دوزیر 
اي را خواست )قلي  ( وعدهیا خدیوي نزدیک عصر مجدداً بازجویي آمد )باقري

تري دلسوزانه تکليف امضاي  ها زبان مودبان( و بو ...  ، ميرزا شفا، محيط، اعرابيپور
 را کرد و بدون اخذ نتيجه برگشت. نامهتعهد

ي  ها با نشاط و ابتکار و تفصيل فراوان انجام شد )مسابقه برنامه چهارشنبه براي بچه
هاي خنده  زگي در حواشي، سخنراني مختصر، نمایشواليبال به انضمام چند خوشم

 .آور و آواز و غيره(

 31/88/8148چهارشنبه 
 )پنجاه و هفتمين روز(

عمل آمد. گل و  و سران به هایي براي دانشجویان اي نبود. مالقات صبح خبر عمده
 شد. شيریني زیاد آوردند تدارک عيد دیده مي

، ميرزا شفا نفر آزاد شدند: طباطبائي )دانشجو( طرف غروب و سر شب سه
 . و اعرابي )راننده تاکسي( )دانشجو(

اي را مرخص  عده هنام و استعفا باالخره دستگاه مجبور شد بدون گرفتن تنفرنامه
 کند.

 خوشحالي و پایکوبي و کف زدن فراوان بود.
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 8143سال 
 8/8/8143پنج شنبه 

 )پنجاه و هشتمين روز(
 تحویل سال براي یک ربع به ظهر مانده بود. 

ها با فکل و  ها و تغيير لباس صبح حمام حسابي، در مراقبت نظافت صورت
 کراوات و کت.

 حياط:مراسم مفصل و جالب جشن عيد در 
 ي آقاي محمدي وسيله به ، تبریک و آرزوي پيروزيي دکتر سحابي وسيله دعا به

 -عنوان سران جبهه به و دانشجویان و کارمندان نمایندگي از طرف کارگران به
با اشاره به دو آیه از قرآن که در شروع تالوت قرآن امروز  سخنراني آقاي صالح

 صبح به آن برخورده بود:
ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُّمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلي  َوُقل َرِب َأْدِخْلِني ُّمْدَخَل»

 .َطاًنا َنِصرًياِّمن َلُدنَك ُسْل
 1«.اْلَباِطُل ِإَن اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا َوُقْل َجاء اْلَحُق َوَزَهَق

 ن،فروشا چيني آقایان نفر سه به سایرین طرف از محمدي آقاي ي وسيله به عيدي هدیه
اند )تدراک غذا و  که در این مدت زحمات زیاد کشيده پوري نقيبي و احسن

و  انتظامات و غيره(، سپس دیده بوسي در صف و دریافت عيدي از آقایان کاظمي
در حياط، ناهار بشقاب بشقاب در حياط، و بعضي  بعضي دیگر، نماز جماعت

 هاي خانوادگي در بعداز ظهر. قاتمال

 6/8/8143شنبه  تا سه 3/8جمعه 
 شصت و سومين روز(تا )پنجاه و نهمين 

در این چند روزه تعطيالت عيد خبري نبود که یادداشتي نوشته شود. جز اینکه 
رسيد  عمل آمده گل و شيریني و ميوه فراوان مي هاي خانوادگي نسبتاً کامل به مالقات

 و زندگي ادامه داشت. و صحبت و بازي

                                                
به شایستگى وارد کن و به شایستگى  ]در هر امرى[ بگو: صاحب اختيارا، مرا:  11و  11( / 11. اسراء)1

   ور عطا فرما.آجانب خود موضعى مسلط و پيروزى  خارج کن و مرا از
 و بگو: حق فرارسيد و باطل از ميان رفت، که باطل نابودشدنى است.
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مناسبت پایان دومين ماه بازداشت مختصر جشن و تشریفاتي به عمل  روز شنبه به
 آمد.

هایي  چنين دستگير شد که گرفتاري از اوضاع و احوال و رادیوي دولتي و ملي
اي کشته و جمع زیادي  ، عده، و اخيراً تبریز، مشهد، قمشيراز . درهست براي دولت

 اند. مجروح شده
نویس تشریف آوردند  چپ کار ادارات است جناب آقاي صانعي امروز که شروع

را به بازجویي خواستند. باز هم صحبت از علت دستگيري و فعاليت  و خاکپور
 عدم فعاليت سياسي و همکاري با احزاب»و تعهد  ملي و نظریه نسبت به جبهه ياسيس

بود. خاکپور هم گفت، این تعهد خواستن شما « مخالف مصالح مملکت و جبهه ملي
دستگير کنيد و بعد مثل این است که شخصي را به اتهام بي خودي دزدي در خيابان 

که او  از مدتي بازداشت بگویيد تعهدکن من دیگر دزدي نخواهم کرد در صورتي
 ام. گوید من اصالً دزدي نکرده مي

 88/8/8143شنبه  تا يك 1/8چهارشنبه 
 شصت و هشتمين روز(تا  )شصت و چهارمين

 ها ادامه داشت. در این چند  روز باز خبري نبود و مالقات
گذاري و  کشي و شير اي به مناسبت اختتام لوله یک نمایش خوشمزهها  دیروز بچه

کشي توسط خاقان بادگستر و  لوله افتتاحدوش حياط راه انداختند. موضوع آن 
دوش بود.  بهي عباها عرض گزارش صدر اعظم با حضور بعضي اشراف و اعيان

شدند و خنده  پيشگان شناخته ميدار تنظيم کرده بودند ولي هنر دهنسبتاً جالب و خن
 کردند و طبيعي نبود. ناراحتي و نگراني نيز ایجاد ننمود. مي

تظاهرات ضد دولتي و بسته  که خبر رادیوهاي خارجي را دایر به -از اخبار رادیو
و  -گفت حتي یک دکان هم بسته نشده است کرد و مي را تکذیب مي شدن بازار

اگر دکانشان باز بود  ًةا به مالقات آمده بودند و قاعده ازارياینکه دیروز بعضي ب
ها این  ها و استنباط ها و استدالل آمدند و روزنامه و همچنين صداي حرکت تانک نمي

اند و شهر متشنج و  ها بسته طور معلوم شد که دیروز تا به حال بازار و شاید خيابان
دهند بنابراین خبرهایي  وه شنيده شد که مالقات هم نميدستگاه ناراحت است. به عال

 هست.
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*     *     * 

برود. صبح  براي بازپرسي ارتشدادرسي  را دیشب گفتند امروز به آقاي صالح
ام شد. زود بردند )جلو و عقب سرباز سر نيزه بدست( و دو ساعتي به طول کشيد و تم

ي نشریات با عمليات کساني  سئواالت نيز مانند سابق بود و مخصوصاً راجع به قضيه
بوده است( و مسئوليت کلي،  باشند )غرضشان نهضت آزادي ایران که جزو جبهه

ي شود صحبت کرد؛ بگویيد ک اند، روي فرض نمي ایشان است. آقاي صالح هم گفته
 و چه تا جواب بدهم.

 کند.  آمده بود مالقات مي در مراجعت با برادر ایشان که به زندان

 83/8/8143دوشنبه 
 )شصت و نهمين روز(

 بردند. ارتشرا به دادرسي  صبح  زود آقاي دکتر آذر

*     *     * 

ي دیروز یا پریروز پس از فوت مادرش مرحوم شده بوده سيدجواد آقاي حاجي
بر پا کردند.  11ها و تأسف واقع شد. مجلس ختمي ساعت  است، باعث تأثر خيلي

به طور ساده  شرحي قرآن خواندند و آقاي اميني ه و قيوميزاد و حبيب آقایان فدایي
 هاي ایشان بيان کرد. ولي جامع و موثر از روحيات و عزت نفس و مقاومت

*     *     * 

کامالً بسته  آید که براي سومين روز بازار تهران از ظواهر و اظهارات چنين بر مي
 ا آتش زده است.ها ر هم مثل اینکه توفان آتشي بوده که طاق نصرت است. مشهد

 81/8/8143سه شنبه 
 )هفتادمين روز(

 ها دو برنامه داشتند: سيزده بدر روز سيزده آفتابي و مالیم و مطبوع خوبي بود. بچه
عنوان آبشار( و دیگر ... مرکب از  هاي حياط، شلنگ آن به در آوردن )یکي از باغچه

و همه آنجا جمع شدند. ناهار هم عالوه بر  تر در آمد تر و جالب ها که مفصل شمالي
 با قيمه آورده بودند و کاهو و سرکنجبين داشتيم. چلو، آش رشته از منزل دکتر آذر
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  8/8143/ 84چهارشنبه 
 )هفتاد و يكمين روز(

االت در اطراف حزب رفت. سو ارتشبر طبق قرار قبلي به دادرسي  آقاي صالح
پيشنهاد کرده  در کنگره بود. به استثناي اینکه زرینه باف و مرحوم دکتر فاطمي توده

بود نسبت به حزب توده ابراز جدایي شود و چنين تصميمي در قطعنامه نبود. 
توده ارتباط دارید. در مورد مرحوم دکتر فاطمي هم  گفتند، پس شما با حزب مي

ن ي دانشجویا پرسيد و بعد ایراد داشت که چرا در نشریه ي آقاي صالح را مي عقيده
 فاطمي؟ اند شهيد او را نوشته آمریکا جبهه ملي

ي مرحوم شده است؛ مجلس ختمي در جوادسيد ن حاجيآقاي حاجي ضياءالدی
 صحبت موثري کرد. گذارده شد. آقاي اميني 4اتاق 

منظور اعتراض عليه  و به شارت  عنوان دادرسي اي به ، نامهاز طرف دانشجویان
 اند تنظيم و داده شد. داشته ي استعفا از جبهه گرفتن تعهدنامه ت و اخباري که بهبازداش

*     *     * 

شنبه  ،حمام شنبه پنجي بعد افتاد ) دوشنبه هفته از دکترآذر به ي بازپرسي بقيه
 (.شنبه بازپرسي صالح یک، تعطيل

*     *     * 

رساند  حمله و سفسطه کرده بود و مي سخت به علما و بيرجند در نطق مشهد شاه
 که از طرف آنها اقدامات جدي شده است.

 85/8/8143پنج شنبه 
 )هفتاد و دومين روز(
ي در سيدجواد حاجي مرحوم صبح حمام رفتيم. امروز بعد از ظهر مجلس ختم

 اعالم شده بود. کمسجد ار

 86/8/8143جمعه 
 )هفتاد و سومين روز(

را  سيد موسوي مسجد ارگ روز مالقات بود. معلوم شد در مجلس ختم
ي مفصل پخش  صحبت کرده است. اعالميه دانشجواند به منبر برود. یک  نگذاشته
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خواسته کسي را توقيف کند سخت  شده است و یک مأمور سبيل سازمان را که مي
ي  چند مغازه اند بازار ریخته اند. بعداً دانشجویان زده و کفشش را دم در انداخته

 اند. اند در و پنجره و کاالیشان را شکسته ا که باز کردهر جواهري

 81/8/8143يك شنبه 
 )هفتاد و چهارمين روز(

براي ایشان  بردند. از نشریات نهضت آزادي ارتشدادرسي  آقاي آذر را به
 اند که نظر خود را بدهد.  خوانده

*     *     * 

( راجع به اینکه عده ندس پارساهاز استاندار آنجا )م اصفهاني تجاراز درخواست 
 اند مورد بخشش قرار دهند معلوم شد بازار شان را بسته اي را که دکان قليل کسبه

 نيز بسته بوده است. اصفهان

 81/8/8143دوشنبه
 )هفتاد و پنجمين روز(

 بردند. ارتشرا براي سومين جلسه به دادرسي  آقاي صالح

*     *     * 

که از طرف دیگر موافقت با عمل  -شنيده شدکه قرار آزادي آقاي آوانسيان
 قرار است شب ابالغ کنند. -جراحي ایشان شده بود

 بودند. امروز در اعتصاب غذا 3: 31ه از ساعت قلع ردید زندانيان قزلمعلوم گ
 اي به این مضمون به عنوان رهبران امضا کردند. نامه جوانان

81/8/8143 

 ایران ملی گرامی  جبههرهبران 
از  زندان  قصر 1بخش  شماره   عضو جبهه  ملي  ایران  ما زندانيان

کنيم تا اکنون که  رهبران گرامي و خردمند خویش درخواست مي
 قانون اساسي از راي صيانته بقلع زمان زنداني ما در بازداشتگاه قزلر هم

اعتصاب غذا  و به خاطر حفظ حقوق و آزادي فردي و اجتماعي دست به
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برند ما نيز با  سر مي گذرد که در گرسنگي به اند و چند ساعت مي زده
چنان به دفاع جوانمردانه مآنان همکاري کرده و در این موقع خطير ه

و حقوق ملي ادامه دهيم به این  ایران از قانون اساسي اعضاي جبهه ملي
شنبه بيستم فروردین اعالم اعتصاب  صبح فردا سه 3: 31منظور از ساعت

نمایيم. الزم به یادآوري خاطر محترم آقایان نيست که پس از دو  مي غذا
کرر به دستگاه جور و ستم استبدادي هاي م ماه و نيم توقيف و اعتراض

 گونه پاسخي نيز به ما نداده است.   هيچ
 با تقدیراحترامات فائقه و تشکر

 اي از رهبران در اتاق تشکيل گردید بدون آنکه جوانان شب در این زمينه جلسه
 رأي ابراز شد:  4پس از مذاکرات مفصل را داشته باشد  یا شورا هيئت اجرایيه

 رأي(  3تصميمي قبالً گرفته شود تا فردا صبح مجدداً بحث کنيم ) -1
اگر تصميم به اعتصاب دارند براي آن  و کارگران و کارمندان دانشجویان -4

فرستند  اي که مي نامه االجل قایل شود و فردا صبح در مدت و ضرب
 رأي( 11بگویند )

*     *     * 

 يکنندگان از بستگان اعتصاب غذا هایي انجام شد و البته مالقات امروز مالقات
 آگاه شدند. قصر زندان

 31/8/8143سه شنبه 
 )هفتاد و هفتمين روز(

ي آقاي سرهنگ  وسيله به ارتشدادرسي  1من در شعبه  اولين جلسه بازپرسي
ها مراحل  ساعت طول کشيد و سئوال و جواب 1شروع گردید. در حدود  مقدم

گذاري بود. در بدو بازپرسي تقاضاي حضور وکيل مدافع کردم.  مقدماتي و پایه
ها در  و حزبي، مسئوليت ، سوابق فعاليت سياسيعليه امنيت سواالت: معرفي، اتهام

 با نهضت، نشریات نهضت. نهضت و روابط جبهه
 اي امضا کردند و دادند: اي کردند و باالخره چنين نامه صبح جلسه جوانان
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 41/1/1314سه شنبه                                ارتشریاست دادرسی 

که بر اثر بازداشت  ماه است 5/4که اکنون مدت  الزم به تذکر نيست
ن آموزا ، دانش، کارمندان، بازاریانکارگران زي کثيري ا قانوني عدهغير

سر   به  قات در زندانيبا تمام تضي عضو جبهه ملي ایران نشجویانو دا
ي خالف حق و عدالت به  این رویه  بریم و تاکنون اعتراضاتمان به مي

، و از طرفي چون در این زمان مرجعي دلسوز به حال  جایي نرسيده است
و مملکت و خواسته هاي انساني خودمان نمي بينيم و از هر نظر  ملت

لذا به عنوان اعتراض به  ،از ما سلب گردیده هاي فردي و سياسي آزادي
« يمل جبهه انيد و شرط زندانيبدون ق يآزادا»خاطر این اعمال ناپسند و به

 1314چهارشنبه بيست و یکم فروردین ماه صبح روز 11از ساعت 
 اعتصاب غذا خواهيم نمود.                            مبادرت به

 قصر 1زندان شماره 

*     *     * 

اطالع سلسله مراتب رسيده است ولي  البته قهري بود که بالفاصله موضوع به
جدي  طور نيمه از بعضي به سروان جناني العملي جز اینکه طرف عصر آقاي عکس

 پرسيدند چه خبر است و چه کاري خيال دارند بکنند. شوخي مي نيمه
بسيار قوي است؛ در بين رهبران نظریـات متفـاوت اسـت.     روحيه و تصميم جوانان

دردي نماینـد.   نگي و هـم داننـد همـاه   لحاظ اخالقـي موظـف مـي     البته تماماً خود را به
ه انجـام شـده اسـت تأیيـد     قلع روي و همبستگي با قزل اکثریت عمل اینها را که به دنبال

ه ایـراد داشـته و ایـن    قلعـ  ي رفقـاي قـزل   طرفـه  عمـل یـک   هـا بـه   کننـد ولـي بعضـي    مي
در اعتصـاب یـا خطـرات     داننـد یـا اشـکال شـرعي     موقع مي ها را تند و بي العمل عکس

کردند. ولي در هر حال تصميم اکثریت این بود کـه پـا بـه پـاي      ها مي جاني براي مسن
 کنيم و رسماً به اطالع مقامات برسانيم. اعتصاب غذا جوانها

شب در حال التهاب دروني گذشت و آثار سکوت و رعب در مقابل یک تصميم 
 هر بود.مهم ظا

 38/8/8143چهارشنبه 
 )هفتاد و هشتمين روز(

 اتوبوس  ي وسيله به دار نيزهسر و در ميان سربازان صالح آقاي اتفاق به 1صبح ساعت
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 فرستاده شدیم. ارتشبه دادرسي  ،دژبان
 بازپرس به ، قبل از شروع بازپرسيانهاکرات قبلي مجلس صبحذطبق م آقاي صالح

پيوسته است  وقوعبه  اظهار داشته چون چنين تصميم و جریان از طرف دانشجویان
دانم مالقاتي با آقاي رئيس دادرسي بنمایم و به اطالع ایشان برسانم که هر  الزم مي

 رفت و برگشت و گفت تيمسار خسرواني مایند. سرهنگ مقدمدانند بن اقدام الزم مي
ها اصالً پيش من نيامده و رسماً اطالعي از این  گویند چون پرونده هاي زنداني مي

به آقاي شد و  ع ندارم کاري دستم نيست. از طرف آقاي صالح پافشاريوموض
عواقب وخيمي داشته این عمل ممکن است که چون  سرهنگ توضيح داده شد

خيلي الزم است با ایشان  ،تبعيت بکنيما ه از جوانبه عالوه خود ما هم ناچاریم  ،باشد
شود  اگر مي ، وبه اطالع برسانمو یا با مقامات مسئول دیگري من مذاکره کنم 

رفت و خبر  رتيپ خسروانيجویي و کاري بکنم. آقاي سرهنگ مجدداً پيش س چاره
بعد از  1تماس تلفني بگيرد و ایشان  آورد که خوشبختانه توانسته با سرلشکر پاکروان

 ظهر وقت مالقات داده است و منتظر شما خواهد بود.

*     *     * 

باز راجع  ساعت طول کشيد. از آقاي صالح 4دو نفري در حدود  جریان بازپرسي
و قانون  کالس درس یعني اعتصاب دانشجویان پرسيد و در اطراف مي «امروزباختر»به 

 ها روي این موضوع متمرکز بود:  . از من هم سوال و جوابمطبوعات
نهضت؛ که جواب و توضيح دادم چون در  «هحاشي ، بيا حاشيهب»ي  نشریه -1
نهضت طرح و تصویب شد و من توجهي به اینکه نوشته بوده  و هيئت اجرایيه شورا

 آن به عمل نيامده است.  ام، ادعایي براي تکذیب است نشریه داخلي نهضت نکرده
راه  و اینکه چرا در اکثر نشریات نهضت او را شهيد مرحوم دکتر فاطمي -4

توجه به خدمات ملي کردن  اجواب داده شد افکار عمومي ب. اند آزادي یاد کرده
او را محبوب و شهيد  قو همکاري و وفاداري با جناب آقاي دکتر محمد مصد نفت
دانستند و الزامي براي کسي نيست که وجداناً تسليم رأي دادگاه بشود که موارد و  مي

 معلوم نيست.  دالیل اتهام و مدافعات

*     *     * 

 ملي اعتصاب ع دیدم کرده و اعتصاب حال خوابيدهزندان رفقا را در در مراجعت به
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ها و سر و صداها و  ها تلف نشود بازي واليبال و شوخي شده است و براي اینکه انرژي
 ها تعطيل شده است! نشاط

*     *     * 

ها معلوم  و استنباط «کيهان انگليسي»از مذاکرات صبح با آقاي بازپرس و روزنامه 
خورند. دانشگاه  اند ولي چاي و شيریني مي ها اعتصاب کرده اي قلعه و تأیيد شد قزل

 نيز ظاهراً اعتصاب شروع شده است .
بردند. ایشان آنجا  پاکروان سرلشکر را پيش بعد از ظهر آقاي صالح 1: 31حوالي 

کرده بودند و هچنين  االت و بازپرسيطرز رفتار و مخصوصاً سئو هائي راجع به صحبت
و مخصوصاً موضوع اعتصاب غذاي  وضع مزاجي و ضعف پيري آقاي کاظمي

اند و  مشغول مذاکره هقلع قزلپاکروان گفته بوده است االن در  لشگر. سردانشجویان
ي دانشجویان خاتمه پيدا کند و  ي دیگر کار کليه هفته شود. قرار است تا یک حل مي

آنها که غير دادگاهي هستند آزاد شوند و در عوض فقط شفاهاً تعهد نمایند تا آخر 
 هم قصر زندان رفقاي داشت اصرار نکنند. تظاهرات دانشگاه در سال تحصيلي جاري

زود آقاي صالح را مجدداً بخواهد و قرار شد فردا صبح ختم کنند ولي  را اعتصاب
ي اعتصاب آنجا را ببيند و همين جریان را در  ه بفرستند که شخصاً خاتمهقلع به قزل

 قصر اجرا کنند. 

 33/8/8143شنبه  پنج
 )هفتاد و نهمين روز(

ي  گوش رسيد و سر و کله  گذشته بود که سر و صداي در به 3: 31ساعت 
و دکتر  و صدیقي صدرو کشاورز و حسيبي د. آقایان صالحپيدا ش جنابسرهنگ 

را  غذا و شکستن اعتصاب هقلع قزلرا خواست و با آنها جریان قول و قرارهاي  آذر
را همراه برد. آقاي صالح یکي دو ساعت بعد از  در ميان گذاشت و بعد آقاي صالح

 ظهر برگشتند و این خبرها را آوردند:
تکليفي و  ها کارهایشان و رفع بي ها به منظور اصالح و جمع مالقات اي قلعه قزل

 ها امنيتي سازمان ولي داشتند اعتصاب براي تصميماتي و مذاکرات شجویاندان بازداشت
فرستند. اینها هم  مي شوند و رهبران را جدا کرده به زندان موقت شهرباني مطلع مي

(. بعداً 13/1/1314شنبه کنند)از دو اعالم مي هر دو دسته بالفاصله اعتصاب غذا
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ه قلع داشته است دیگر کاري با قزل که اظهار مي -را ، سرهنگ جنابسازمان امنيت
اطالع نداشته  ندارد و مبتال به زخم روده بود و مخصوصاً از اعتصاب زندان قصر

به جاي  نماید. ایشان اوالً رهبران را از زندان شهرباني حل این مسئله ميمامور  -است
هاي دو روز در هفته و رفع تضييقات جزئي دیگر  گرداند و ترتيب مالقات خود بر مي

 -رادهد منتها نا یک هفته دانشجویان  قول مي دهد. ثانياً از طرف سازمان امنيت را مي
ز و چند نفر کارگر و کاسب را هم آمو در مذاکرات خودشان دانش که آقاي صالح

 آزاد کنند به شرط آنکه آقایان اعتصاب را بشکنند و شفاهاً تعهد -اند اضافه کرده
صاب اعتترتيب  این در دانشگاه تظاهراتي ننمایند. به جاري تحصيلي سال تا آخرنمایند 

یابد و آقاي سرهنگ جناب در تأیيد  خاتمه مي 11ها دیروز ساعت  اي قلعه غذاي قزل
ها را از طریق آقاي صالح در مورد  همين توافق تعهدات و خواهش سرلشکر پاکروان

و  ، فروهردر آنجا با حضور آقایان طالقاني قاي صالحشود. آ خواستار مي زندان قصر
 ي اعتصاب و قول و قرارها اطمينان یافته بودند. ن مذاکرات را کرد و از خاتمهبي گيتي

 و در حالي که حق بود با -حاضرین پس از شنيدن این توضيحات و قول قرارها
طور  گرفتند و سپس به کردند و راي مي اي تشکيل داده، مشورت مي ا جلسهه جوان

اي به منظور تثبيت  کردند و حتي نامه دسته جمعي و مقطوع ختم اعتصاب را اعالم مي
و  متفرق شدند و بعضي رو به بوفه -نوشتند مي ارتشقول و قرار به عنوان دادرسي 

را شکستند؛ هم خوشحال بودند  خوراکي نهاده شير خوردند و متدرجاً اعتصاب غذا
 کردند و هم ناراضي و نگران از عدم ایفاي تعهدات. و نيمه موفقيتي تلقي مي

*     *     * 

 نبود  معلوم آن تکليف اداري ساعت آخرین تا چون ولي شکست غذا اعتصاب
ي مالقات براي فردا که جمعه است خودداري کرده  از دادن اجازه ارتشدادرسي 

 است.
شد به منظور  دادرسي بردند و حدس زده  مي را هم نزدیک ظهر به آقاي کاظمي
اند.  مالقاتي داشتهو تبدیل قرار باشد؛ اما ایشان برگشتند و گفتند  مقدمات آزادي

شان را جمع کنند.  طرف عصر خبر داده شد که به منظور انتقال به محل دیگر اثاث
رفت که یا  شب ایشان را بردند در حالي که نسبتاً خوشحال بودند و چنين اميد مي

که در شهر است خواهد  یا سازمان امنيت به بهداري شهربانيانتقال آزادي و یا الاقل 
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بود و در هر حال براي سن و صفت و وضع ایشان حتماً بهتر از اینجا خواهد بود، فردا 
 اند. انتقال داده معلوم شد به باشگاه سازمان امنيت

 31/38/8143جمعه 
 )هشتادمين روز(

( را بردند و به جاي او سه نفر متهم )سروان پایمردي یک زنداني غير جبهه ملي
 ، تيرانداز و ...(کشي را آوردند )برادر جهانگير و چاقو به قاچاق

بگوید  که   زندانيان موقت به تا ه را صدا زدند و بردندزاد کمي از ظهر گذشته ارفع
 نفر زندانيان 11ایم. چهار ساعت بعد برگشت و معلوم شد  را ما شکسته اعتصاب غذا

نبه در پخش اعالميه و ش که روز سه ز زندان موقت شهربانيآمو و اکثراً دانش دانشجو
برند و  سر مي در اعتصاب غذا به ،دستگير شده بودندو بودند  در دفتر سازمان ملل

 خاتمه دادند.  ه آنه بزاد پس از شنيدن اظهارات ارفع
ها  زنداني يغذا ها به مناسبت اعتصاب و پخش اعالميه تظاهرات دانشگاه

ها در دفتر دکتر  نمایندگي دانشکده به نفر دانشجو 11العاده قوي بوده است.  فوق
آميز  رفته نامه شکایت متحد اي هم به دفتر سازمان ملل اند و عده اعتصاب کرده فرهاد

شخصاً با رئيس انگليسي دفتر مذاکره کرده است.  ظلمي آنجا داده و سالمتيانو ت
رسيده و همه را در همان محل  زودي پليس آنها بالفاصله مخابره نمودند و به

 مضروب و دستگير کرده است.

 34/8/8143شنبه 
 )هشتاد و يكمين روز(

بردند و ظهر  ارتشرا به دادرسي  و دکتر سنجابي صبح آقایان دکتر سحابي
 برگرداندند.
 مجوز  کسب از خودداري علت ي زمينه در مقدمات از پس سحابي از سئواالت

 ( بوده است. از آقاي دکتر سنجابيحاشيه نهضت و بعد نشریات )مخصوصاً حاشيه بي
دانيد  مي ول قانون مطبوعاتشمچيست و آنها را آیا م اند نشریات جبهه سئوال کرده

که ایشان  ي ده سال قبل روزنامه جبهه حزب ایران یا نه و ایرادي راجع به یک مقاله
 اند. اند کرده دبير کل آن بوده

*     *     * 
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خوانده بود.  «کيهان انگليسي»ي مفصلي با مخبرین خارجي در روزنامه  مصاحبه
بر نمي آیند و آنها ورزیده شده اند.  صریحاً اقرار کرده است که از پس دانشجویان

 خواهد در دانشگاه داد و فریاد بکنند. ي داده شده است که هر چه دلشان ميآزاد
 نفر رهبران و طرفداران جبهه 4111و زنداني شدن  خبر اعتصاب غذا «پيک آزاد»
نماید  مي نها را متهم به مخالفت با اصالحاتآ کرد و از اینکه دولت را پخش مي ملي

که تمام شد پس باید  گفت به فرض هم که چنين باشد رفراندوم کرد و مي دفاع مي
 آزادشان کنند. براي انتخابات

 35/8/8143يك شنبه 
 )هشتاد و دومين روز(

اند آقاي  به دادرسي رفت و دیروز گفته حابيصبح براي دومين جلسه دکتر س
 د داشت.نخواه هم امروز بازپرسي طالقاني

ي سرهم  جنبه اي که پيدا شد بازپرسي ير برنامهغيو ت ي اعتصاب غذا در نتيجه
 هایي نوشتند. ر از هر دو نفر سئواالتي کتباً شد و جواببندي پيدا کرد فرماليته وا

 36/8/8143دو شنبه 
 )هشتاد و سومين روز(

رسيد و  خبرهاي خوشي بود که مي ،مالقات روز مالقات بود و بيش از خوشيِ
 شد:  آثار برگشت جریان که ظاهر مي

تحصن و  دکتر فرهادر کار دفتنفر در راهروي مقابل  11دانشگاه  از دانشجویان
دادند و مراقب آنها بودند  کشيک مي نفر دانشجو 451کرده بودند و  اعتصاب غذا

تظاهرات آشکار و شدید بود، بلندگو  شنبه پنجکه کماندوها آزارشان نکنند. روز 
هم براي جلوگيري از  اند، پليس داده مي نصب کرده شعارهاي تند ضد دیکتاتوري

پياده را رد  و اطراف دانشگاه را بسته سواره به هاي راه تمام مردم اطالع و ارتباط
 کرده است،  مي

 ند.ا پيوسته بودهبه اعتصاب هم  و پلي تکنيک دانشسراي عالي
العاده بود؛  دو روز متوالي ازدحام و تظاهرات و توجه مردم فوق در دادگستري

مصلحت بداند کسي را  ده است بدون آنکه پليسشخيابان هم کشيده  ي آن به دامنه
 بگيرد.
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به طرف  از شهرهاي آمریکا هایي از دانشجویان هم گویا دسته در خارج ایران
 راه افتاده اند. مقر سازمان ملل

*     *     * 

اي  نفر براي سومين بار بازجویي به عمل آمد ولي بازجویي فرماليته و مسخره 6از 
 .شناسيد؟ .. اید؟ یا فالن و فالن شخص را مي پرسيد ناهار چه خورده بود. مي

از اند بعد از خروج  بازجویي نسبتاً جدي کرده و پرسيده روز قبل از آقاي صباحي
فعاليت خواهم کرد. راجع به  چه خواهي کرد؟ گفته بود باز در جبهه ملي زندان

لي به رهبران ها هم توضيح خواسته بودند؛ جواب داده بود، من سواد ندارم و اعالميه
سواد است حاضر نشده  جبهه ملي عقيده و اعتقاد دارم. آخر سر نيز به قدر اینکه بي

را خواسته  آقاي اميني ها را امضاء کند مگر آنکه یک نفر از رهبران )کبيري بود ورقه
 بود( آن را برایم بخوانند.

*     *     * 

حتي ر شوند. وزی یا اميني نخست که قرار است دکتر معظميرسيد  شایعاتي نيز مي
 هم بود. و کاظمي صحبت آزاد کردن صالح

 31/8/8141سه شنبه 
 )هشتاد و چهارمين روز(

شروع شد: آقایان  اناي نبود. ولي از عصر شکستي در زند صبح خبر عمده
 و تعهدنامه ، بدون تنفرنامهو مؤتمني طباطبایي ، اخوان، محيطصدرسرهنگ کشاورز

 ه مرخص شدند.در ميان کف زدن و شعر و رقص و ماچ و بوس

 31/8/8143چهارشنبه 
 )هشتاد و پنجمين روز(

 ي قابلي را خبر کنند که آزاد شوند ولي خبري نشد و  عده رفت ميامروز انتظار 
 یک حالت پکري و عصبانيت حکمفرما بود.

آید تا  يم توسط افسر کشيک پيغام تلفني فرستاد فردا سرهنگ جناب آقاي صالح
 ها بشود. ي وعده مطالبه
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 31/8/8143پنج شنبه 
 )هشتاد و ششمين روز(

 از صبح حاضر یراق شد. از طرف دیگر از شب قبل به دکتر بختيار آقاي صالح
رهنگ ولي نه س آماده باشد. مدتي از صبح گذشت سيهم خبر داده بودند راي بازپر

خبر  3بردند؛ تا آنکه حوالي ساعت  ارتشدادرسي  آمد و نه بختيار را به جناب
بردند. از رفتن تا برگشتن  ارتشعوض دکتر بختيار به دادرسي  کردند آقاي صالح به

رفت؛ چون در  ها مي حتمالبعداز ظهر ( خيلي طول کشيد و انتظارها و ا 1: 31)ایشان 
 فو اصنا و کارگران ه در پایان یک هفته مهلت به جاي آنکه همه دانشجویانقلع قزل

زدند. آقاي  دست به اعتصاب غذا ،نفر را آزاد کرده بودند 6آزادشده باشند فقط 
هم که به  11بياید. ساعت  زندان قصر  آنجا رفته نتوانسته بود به سرهنگ جناب

و دکتر ... را  و فروهر دادرسي آمد کاري از پيش نبرده بود. آقایان طالقاني
که براي بازپرسي آمده بود به  ندمو ادیب برو لحآقایان صا خواهند تا به اتفاق مي

گفت، بر طبق  کمک کنند. سرهنگ جناب مي سرهنگ جناب در شکستن اعتصاب
: نيز گفت ایم. سرهنگ مقدم ها را به دادرسي فرستاده ي پرونده وعده عمل کرده همه

گيرد. ده نفر قبالً کارشان تمام شده  ها را بخوانيم و این کار وقت مي مجبوریم پرونده
هاي دیگر را مطالعه کنم  پروندهتا شوند تا نيمه شب هم خواهد ماند  است و آزاد مي

 که اگر جرم محرز ندارند آزاد شوند.
 اهراتي که از طرف جبهه مليگفتند تظ ( ميضمناً آقایان )شاید سرهنگ جناب

اند اسباب ناراحتي  فحش داده در این هفته شده اعالميه تند داده و در بلندگو به شاه
 شده است.

 شکستن اعتصاب به وادار را رفقایشان کند مي پيشنهاد هقلع آقایان قزل به آقاي صالح
 صحبت خواهيم کرد. گویند ما موافقيم و با سایر اعضاي شورا نمایند. آنها هم مي

*     *     * 

؛ قبالً و پورشریفي ه، پيروزنيازاد ، عالمآزاد شدند: ارجمند چهار نفر از زندان قصر
تفصيل و تأخير دارد آنها را  گفته بودند که چون ارتباط کار شهرباني هم آقاي صالح

 برند. شان مي هاي کنم، بعد از آنجا به خانه ه منتقل ميقلع به قزل
ها به عمل  شحال نبودند؛ بعضيضاع خوخيلي از این پيش آمد و او جوانان

موقع  ها به عمل افراد و رهبران خارج که بي ها اعتراض داشتند، بعضي اي قلعه قزل
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ي بيشتري از  اند و عده رات کوچک خياباني زدهي تند و تظاه دست به پخش اعالميه
 ناراحت بودند. -قاي صالحالخصوص آ علي -آميز رهبران و مسالمت  تصميمي این بي

 11/8/8143جمعه 
 )هشتاد و هفتمين روز(

 روز مالقات بود؛ اطالعاتي از خارج به دست آمد.
اند یا شاید  قلعه قزلاوالً معلوم شد چهار نفر دیروز واقعاً آزاد نشده اند. یا در 

 و جاي دیگر . زندان
 اند. را نشکسته ها اعتصاب غذا اي قلعه قزلثانياً 

که تند بوده است و هنوز  ن جبهههاي استان تهرا ي سازمان ثالثاً در خارج اعالميه
دست دستگاه  بهانه به ،اند و تظاهرات دانشگاه زده جایي نرسيده دم از پيروزي به

مت و و)ظاهراً رئيس کل شهرباني ( داده آنها را مصمم به عدم انجام تعهدات و مقا
 اند.  اي را هم گرفته مخالفت کرده است؛ حتي عده

خالصه آنکه روز مالقات خوبي نبود و عمل کساني که خود را در محل رهبري 
 هایي نموده. بيني ها را ناراحت و وادار به انتقاد و پيش اي قلعه قزلاند و عمل  گذارده

 18/3/8143شنبه 
 )هشتاد و هشتمين روز(

ي  به یقين ادامه و احتمال قریب هقلع قزلخبرهاي دیروز و بي خبري از رفقاي 
و وضع سنگيني ایجاد  یک محيط کرد تکليفي که حکومت مي اعتصاب آنها و بي
نمایند و یکي دو نفر شروع کردند که  ا مصرند اعتصاب غذاه کرده است. جوان

آید.  جلوگيري شد. بين رهبران نيز دو به دو و سه به سه تبادل نظرهایي به عمل مي
شورتي رهبران تشکيل شد و نظریاتي ابراز شد؛ جلسه م 1باالخره بعد از ظهر در اتاق 

همگي متوجه معایب و مشکالت امر بودند. از طرف دیگر، عمل ظاهراً خالف 
م و خود يکن اند اگر تقبيح ها انجام داده ها و خارجي اي قلعه قزلانضباط و احتياطي که 

اي که دشمن دامن خواهد زد  العاده فوقرا از آنها جدا بسازیم ایجاد اختالف و تفرقه 
منتهي خواهد شد پيش خواهد آمد و باید حتماً احتراز کرد. از  و به انحالل جبهه

آميزي که دستگاه گرفته است و خطرات و صدماتي  طرف دیگر با وضع ظاهراً لجاج
 مستشعر تأمل است! همگي  قابل داشت خواهد )مخصوصاً فوري آن(که اعتصاب غذا
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 کند. یکي از مراحل بحراني شدید خود را طي مي این نکته بودند که جبهه
  :آراء تصویب شد باالخره چهارنکته با دستور ذیل تقریباً به اتفاق

 اعتصاب غذا ضروري است.  همدردي با رفقا و اقدام به -1
االجل و شروع از فردا یک شنبه  شود ولي با ضربب اخطار اعتصاب غذا -4

 آورند برگردانيم.  که ميکه غذاهایي را طوري صبح به 11ساعت 1/4/1311
 اي بنویسند و همين امشب رد کنند.  نامه جوانان -3
  .رهبران هماهنگ با سایرین خواهند بود -1

فردا قبل از ظهر مجدداً جلسه  ،يماي هم بنویسيم یا ننویس ولي آیا الزم است نامه
قبالً صبح  و دکتر سحابي و دکتر صدیقي خصوصاً که آقایان صالح ؛خواهيم کرد

بفهمد که این بداند و  را خواسته و به او گفته بودند دولت آقاي سرگرد سياسي پور
 هایي برسد. بنابراین شاید تا فردا از این طرف اطالع و قرینه .وضع مصلحت نيست
اي به مضمون  ابالغ شد و آنها به همين ترتيب عمل کردند نامه مراتب به جوانان

 ذیل نوشته و امضاء و رد کردند.
  31/1/1332شنبه 

 ارتشریاست محترم دادرسی 
، پس از دو ماه و نيم که از بازداشت غيرقانوني جمع کثيري از بازاریان

 و دانش آموزان عضو جبهه ملي ایران ، دانشجویان، کارگرانکارمندان
خالف حق و عدالت و براي آنکه بيش گذشته و براي اعتراض به رویه 

صبح روز چهارشنبه  11از این بازداشت غير قانوني ادامه نيابد از ساعت 
نمودیم و پس از مذاکراتي که با  اعالم اعتصاب غذا 41/1/1314

 انجام گرفت و در نتيجه از طرف مقامات انتظامي با هقلع قزلدوستان در 
تماس حاصل و به معظم له اطمينان داده شد که  جناب آقاي الهيار صالح

ي خود را ظرف یک هفته تکليف قطعي ما را تعيين کنند اعتصاب غذا
براي مدت مقرر پایان داده و متأسفانه پس از پایان مدت بيش از چند 

آزاد نشدند و منتهي به اعتصاب غذاي  نفر معدود از دوستان زنداني ما
ساعت  11کردید و متجاوز از  هقلع قزلمجدد دوستان زنداني ما در 

حل قضيه و  شود که رهبران ما توسط  مقامات مسئول براي اقدام به مي
 از اند نموده حد از بيش هقلع قزل در زنداني دوستان رفع اعتصاب

 گونه ترتيب اثري داده نشد. مسئول هيچ مقامات جانب
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ه قلع بنابراین و با توجه به خطري که جان دوستان زنداني ما را در قزل
و  کند اینجانبان به خاطر حفظ اصول مقدس قانون اساسي تهدید مي

که در  هاي قانوني خود نزدیک سه ماه است تأمين حقوق و آزادي
ي بازداشت  ادامه عنوان اعتراض به بریم بدین وسيله به سر مي بازداشت به

صبح روز  11غير قانوني خودمان تا تعيين تکليف قطعي از ساعت 
 کنيم. مي شنبه اول اردیبهشت ماه مبادرت به اعتصاب غذا یک

 8/3/8143يك شنبه 
 )هشتاد و نهمين روز(

 باقي است. اب غذاتصميم به اعتص
هایي که  ایرادها و اتهام رغم عليخيال داشت به ابتکار شخصي و  آقاي صالح

رد کرده تقاضاي  اي توسط رئيس زندان ممکن است دوستان به ایشان بزنند نامه
تلف شدن و خطرات اي براي جلوگيري از  مالقات با نخست وزیر را بکند و چاره

احتمالي بياندیشد. ولي ظاهراً دیگران رأي ایشان را زدند. خود بنده هم عقيده داشتم 
بگذرد و شاید  11که اگر ایشان چنين تصميمي دارند الاقل قدري تأمل کنند ساعت 

 گري از طرف آنها بشود نه از ما. ابتکار و در خواست ميانجي
آقاي  11را خواستند. نزدیک ساعت  و سنجابي آقایان صالح 11نزدیک ساعت 

 را هم بردند. دکتر صدیقي

*     *     * 

تبادل خبر و نظري بين افراد شروع شد و بعد  و سنجابي بعد از رفتن آقایان صالح
مرغ پخته، کمپوت، شير، چاي،  ت؛ تخمسراغ سحري خوردن اعتصاب رف هر کس به

 خوردند. مي و نشسته هم دور جرگه جرگه و افتاد راه به کالباس، متأسفانه و خيار و سيب
را  ي نفرات روي پلکان ایوان حياط جمع شده سرود ایران تقریباً کليه 11ساعت 

ا پشت سر ه عضي جوانجمعي و با صداي غرا خواندند. خود به خود به ابتکار ب دسته
آمد )که بعداً مورد اعتراض بعضي رهبران واقع شد( و سپس این  آن سرود جبهه ملي

 وار خوانده شد. خطابه ،عبارات به عنوان دعا و شعار
  1«.احَلّيوُة ىف ّموِتُكم قاِهريَن َو َاْلُموُت ىف َحّيوِتكم َّمقُهوريَن»

                                                
 مرگ در زنده ماندن مقهور شما است و حيات در مرگى است که قاهر شده باشيد: امام علي)ع( . از1
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 1«َو اْلَحَّياَة َّمَع الَظاِلِمنَي ِإَلا َبَرّما َو ِإِني َلا َأَرى اْلَمْوَت ِإَلا َسَعاَدًة»
بزرگ خود و ولي امر تو در  از امامان خدایا تو شاهدي که ما به پيروي

سوي تو است.  این ميدان مبارزه و مرگ قدم گذاشته ایم و اميدمان به
باشد  قصد خودکشي را که حرام است و خالف قانون صبر و اميد مي

گرسنگي و رنج تا سر حد مرگ  نداریم ولي براي اثبات آمادگي خود به
ان وارد این کار شده تا حد اکثر بنيه و نيرو و براي بيدار کردن دوست

 رویم. پيش مي
ُّمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلي ِّمن  َرِب َأْدِخْلِني ُّمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني»

 4«.َلُدنَك ُسْلَطاًنا َنِصرًيا
تواند باشد ولي بدیهي است هر قدر  نمي سرانجام این راه جز پيروزي

و بعد از  تر است. بعد از این زندان تر و طوالني راه مشکل ،تر مقصد عالي
هاي دیگر  این افراد که دیر یا زود سپري خواهد شد و خواهيم شد زندان

 ایند.هاي زنجير این رشته را تعقيب نم و افراد دیگر باید چون حلقه
کوچکي از این زنجير آزادي و حق باشيم. راحتي  ي که حلقه ما مفتخریم

ي خود را تبدیل به باقيات الصالحات ارزنده  و زندگي ناقابل فاني شونده
 همنوعان خود را بخریم. و ابدي نمایيم تا خشنودي خالق و نجات

ُّمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلي ِّمن  يَرِب َأْدِخْلِني ُّمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِن»
 «.َلُدنَك ُسْلَطاًنا َنِصرًيا

 را شروع کردند. صلوات بلندي فرستادند و اعتصاب غذا

*     *     * 

 دارکات و انتظارات زیاد زیاد به طول نکشيد.با وجود مقدمات و ت  اعتصاب غذا
ي  برگشتند. به بهانه و صدیقي و سنجابي بعداز ظهر آقایان صالح 4حوالي ساعت 

سرهنگ برده بودند؛ آقاي  آنها را به دادرسي  پيش آقاي سرهنگ مقدم بازپرسي
نيز آماده به حرکت بوده است. افتتاح  هم آمده بود؛ ظاهراً سرهنگ جناب بهزادي

                                                
  : سيدالشهدا)ع( . از1

اختيارا، مرا ]در هر امري[ به شایستگي وارد کن و به شایستگي خارج کن و  : ... صاحب 11( / 11اسراء). 4
 آور عطا کن.  مرا از جانب خود موضعي مسلط و پيروزي
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گویند ما این دو روزه خيلي سعي  شود و بعد مي صحبت از آقاي سنجابي شروع مي
رد. آن وقت براي ک تراشي مي اشکال کردیم آقایان را تماس بدهيم ولي شهرباني

گذرد  روز از آن مي که بيش از سه شبانه هقلع قزلگشایش گره اعتصاب غذاي 
ي( حسين و شاه ، برومند، جالليسرهنگ جناب و چهار نفر از رهبران )آقایان فروهر

کنند که قرار بود مرتب دسته دسته آزاد شوند و تا  اهند. تصریح و تأکيد ميخو را مي
ي اعتصاب  کرده بوده است ولي ادامه ها را تمام از پرونده تعدادينيمه شب جمعه هم 

و هم موجب عصبانيت  ي تند جبهه ملي مانع آزاد کردن شده است. البته اعالميه غذا
 اند آقاي طالقاني لجاجت بوده است. از دیدن وضع زار رفقا و مخصوصاً اینکه گفته

براي شکستن  نفري زندان قصر آقایان سه  ي شدت ضعف نتوانسته است بياید واسطه به
دهند به سایرین  داده قول مي ورزیدند آنها هم خود را موافق نشان اصرار مي اعتصاب

مالمت  به طور خصوصي به آقاي فروهر نيز به قبوالنند. ضمناً از طرف آقاي صدیقي
ي آقایان  که به عقيده -شود و در واقع او را مسئول و مقصر این اقدمات شدید مي

دانند. ضمن مذاکرات  يم -موقع و خالف انضباط بوده است بي ،اي از رهبران وعده
 نماید. هایي هم به سرهنگ و به دستگاه مي آقاي صدیقي ایرادها و اعتراض

و همچنين سرپرستي و تأثير  با پاکروان ي آقاي صالح براي آنکه امکان مذاکره
ما شما را به عنوان امثال خواهيم گویند فردا  ها بيشتر باشد، مي اي قلعه روي قزل

شود که شاید قصد آزاد کردن ایشان هم  شناخت. با احتمال ضعيفي نيز فهميده مي
 در کار باشد.

اول از طرف  ،گزارش این مذاکرات و تصميمات که در حضور جمع در اتاق
ت خارج بس به پير و جوان داده شد از این جهت که رفقاي ما از بن آقاي صالح

کرد ولي یک  -شان را از بابت خودشان آسوده و خيال -اند بعضي را راحت شده
نارضایتي و احساس خفت و ترس را فریب و بدتر شدن اوضاع اکثر حاضرین 

 )مخصوصاً رهبران( را گرفته بود ! ...

*     *     * 

ي را براي آباد ي خفت و شکست ساعت بعد ظاهر شد: آقاي کریم اولين نشانه
 مالقات پشت نرده خواستند؛ بدیهي است که ایشان قبول نکرد فحش هم داد.
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 3/3/8143دوشنبه 
 )نودمين روز(

 دوشنبه است و روز مالقات، ولي از پشت نرده، مواجه با اعتراض و امتناع همگي 
 ندارد. به احتمال قوي بدجنسيِ که کارشان ارتباط با جبهه ملي حتي آقاي توليت

 شد. ها تشخيص داده مي کجي باالتري رئيس شهرباني و دهن

*     *     * 

شان را هم جمع کنند.  را خواستند و گفتند اثاث آقاي صالح 3حوالي ساعت 
د ها از جمله خود ایشان در این نقل و انتقال، امي رفت و  بعضي چون انتظار آن مي

دیدند بدون نگراني و ناراحتي زیاد انجام شد. موقع رفتن ابراز  امکانات بهتري را مي
ت ایشان را هم دس جنانيوان آميزي به عمل آمد. آقاي سر احساسات گرم و احترام

 ها خواسته است. و کسر خدمت ها نگذشتبوسيده و معذرت از بد

*     *     * 

 آزادشدنِ است،  شده  که ظاهراً حوالي ظهر صورت گرفته خبر خوش امروز
ها و  گذشته بود. چهار نفرشان از اینجایي شنبه پنجي  برگشته زندانهاي  آزادشده

 ه.قلع شش نفر از قزل

 1/3/8143سه شنبه 
 )نود و يكمين روز(

س شنا و حق ر به اتاق آقایان سنجابيپو سرگرد سياسي و صبح آقاي سروان جناني
ي مالقات پشت ميله صحبت  را هم خواستند. مقداري درباره آمدند و آقاي صدیقي

ردند و گله شد و آنها از خودشان رفع تقصير و دستور کردند بعد آنها خواهش ک
هاي  و اعتصاب غذاي جوان بروند آقایان صدیقي و سنجابي به زندان موقت شهرباني

را بشکنند. آقایان پس از مشورت و جلب نظریات رفقا به آنجا رفتند و  جبهه ملي
ا ه رئيس زندان و سرهنگ پریور پس از مالقات و مذاکرات با زندانيان 1: 31ساعت 

 مراجعت کنند.
نفرشان را بعد از  11نفر در آنجا زنداني جدید هست که  43معلوم شد اوالً جمعاً 

آموزند واز  اکثریت دانش ،معتمدي و اند و غير از سالمتيان گرفته اعتصاب غذاي اول
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اند اطالعيه و  اند و نخواسته زده دست به اعتصاب غذا 31/1/1314جمعه  13ساعت 
و تبعيت  ه و قصرقلع قزل ي شکسته شدن اعتصاب باره را در شهرباني سفارش افسران

از ما را قبول کنند. وضع روحي آنها خوب بوده است و وضع مزاجي هم با وجود 
شبانه روز گرسنگي خيلي خراب نبوده است ولي اتاق و محل آنها تعریفي  1 قریب

اط و ود. باالخره با انضبش د و بدل ميها ر ها و تشکرها و اعتراض نداشته است. صحت
 ند.رخو نمایند و غذا مي تجليل رهبران را قبول مي

کنند  مفصل صحبت مي در مورد سختگيري در امر مالقات نيز با سرهنگ پریور
ام و خواهم  گوید اقداماتي کرده فهماند که ابتکار از باال است و مي مشاراليه نيز مي

 کرد.

     *     ** 

، قول و قرارها و ا خبري نشد. دستگاه بعد از اعتصاب غذاه از آزاد کردن جوان
نفر سود  3خالصه  ؛زندان آورد به دیگر را نفر 43نفر را آزاد کرد و  41 ،بيا و بروها

 کرده است!

 4/3/8143چهار شنبه 
 )نود و دومين روز(

 را به دادرسي خواستند. و قلي پور آقایان دکتر بختيار
گرفته و عصري در ميان خوشحالي  التزام عدم خروج از قضایي تهران از قلي پور

 و حسرت سایرین آزاد شد.
در اثر بحث روي مواد و سواالتي شبيه به سایرین شد و ضمناً  از دکتر بختيار

نشریات  که تخلفات و اتهامات مربوط به ردک قبول بازپرسي ،ي قانون مطبوعات تبصره
 .ارتباط ندارد ارتشدادرسي  ي است و بههاي دادگستر ي اختيارات دادگاه در حيطه

از مذاکرات خارج پرونده معلوم شد مستمسک خودداري دستگاه و دستور 
 بوده است. و تظاهرات آشکار ضد شاه ي اعالميه تند اخير جبهه بهانه دادستان

 5/3/8143 شنبه پنج
 )نود و سومين روز(

  از چند نفر و اسامي که   با سرهنگ مقدم مذاکرات خصوصي دیروز دکتر بختيار
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به عنوان نمونه افرادي که حقاً بایستي آزاد شوند داده بود  و یک دانشجو کارگران
س و خوش جن)معروف به ... که قد بلند و خوش  اش ظاهر شد. مصطفوي نتيجه

بازي و نمازخوان است( را به دادرسي خواستند. یک ساعتي نگذشته بود که دو نفر 
شد براي  که حدس زده مي طور را هم صدا زدند. همان و محمدي کارگران صباحي

ها رسيد و در ميان احساسات و سر و  تبدیل قرار و آزادي بود. درست غروب ورقه
 را ترک کردند. زندان ،سهصدا و ماچ و بو

پرسي ایشان  س به احوالشنا به منزل حق از طرف دیگر سه روز قبل آقاي کاظمي
 اند. اند بنابراین آزاد شده رفته

اند  زاد شدهنفر آ 13تا به حال  ،از ميان ما به این ترتيب بعد از جریان اعتصاب غذا
، اند نفر کم شده 53نفر از  11 نفرشان نمازخوان( و با احتساب انتقال آقاي صالح 1)

 .درصد 41 یعني
ي کمي هم آمدند ولي کماکان  پنج شنبه برطبق قرار جدید روز مالقات بود؛ عده

ا که خود بازي آنه داري شد. و لجقات خوداز مال ،پشت ميلهبه مالقات از با اعتراض 
 دانند ادامه دارد! الرقاب مي را مالک

 6/3/8143جمعه 
 )نود و چهارمين روز(

هاي داخلي بود و مطلب مهمي وجود  روز تعطيل خارج و تغيير مختصر برنامه
 ندارد.

  1/3/8143شنبه 
 )نود و پنجمين روز(

اش  آزادي ترتيب و بردند بازپرسي به را هزاد حبيب آقاي صبح و دادند اطالع دیشب
هاي پخش  رفت و اتهام دیر وقت به بازپرسي را براي عصر دادند. آقاي دکتر بختيار

 اورق مضره و نشر اکاذیب و هر یک ... و تمرد ... و اتهامات را جواب داد.

 1/3/8143شنبه  يك
 )نودو ششمين روز(

در موضوع مالقات ما و  و سرهنگ مقدم با آقایان سرهنگ بهزادي دکتر بختيار
اند ما به منظور تسهيل و تسریع  صحبت کرده بود؛ آنها گفته هقلع قزلاحياناً انتقال به 
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ومي ندارد از ما بپرسند و طبق ایم لز ي کلي مالقات داده و گفته کار آقایان اجازه
را تعبير خاص  «طبق مقررات»ي  کلمه توانند مالقات بدهند. شهرباني مقررات مي

 ،امثال آقایان براي ذلک مجدداً مذاکره و اقدام خواهم کرد که شاید کرده است، مع
 ها را بدهيم. ترتيب مالقات

که  ن و چند نفر اصنافآموزا و دانش ي آزاد کردن دانشجویان همچنين درباره
انداختن کارشان به رده یک صورت ده نفري به منظور جلواند مذاکره ک باقي مانده

هاشان را اگر رسيده باشد رسيدگي  وعده داده پرونده سرهنگ مقدم .آنها داده است
اضافه و خواهد خواست،  امنيت انمد خواهد کرد و اگر نرسيده باشد از سازو آزا

 اند. ها را فرستاده ي پرونده کرده است که همه

*     *     * 

ي  تشکيل و روي نامه 1ي غير رسمي در اتاق شماره  ي مشاوره بعد از ظهر جلسه
اي از آقایان  بنا به مراجعه و خواهش شب قبل عده صدري که آقاي کشاورزاعتراض

و به استناد اصول  ارتشتهيه کرده بود بحث به عمل آمد. نامه به عنوان دادرسي 
از اعتراضي نسبت به تضييقات و مخصوصاً الزام مالقات  ،و سازمان ملل قانون اساسي

پشت ميله بود و محکم و متين تهيه شده بود ولي بعضي از آقایان به مالحظاتي 
 مخالف و ناراحت بودند و باالخره معوق ماند.

 1/3/8143دوشنبه 
 نود و هفتمين روز()

بردند.  ارتشدادرسي  مرا صبح به بازپرسي ،بر طبق اطالع روز قبل به دکتر بختيار
مودبانه و دوستانه به طول کشيد، ولي  دو ساعتي بازپرسي کتبي و شفاهي در محيط

ي جدي و حادتر از سابق شده بود. سوال اول  ها وارد مرحله ها و موضوع سئوال
بود. ایشان  «حاشيه بيحاشيه »و اظهارات من در مورد  ي اظهارات آقاي شيباني مقابله

ام. من  در این نشریه عمل کرده ظاهراً گفته است من با اجازه و دستور بازرگان
جواب نوشتم حافظه ام چنين چيزي را شهادت نمي دهد و اصوالً آقاي شيباني اهل 

شد.  ماموریت انتشارات به ایشان داده نمي انشاء و قلم نبود و از طرف هيئت اجرایيه
اي کرده باشند. بعد سئوال و اتهام اصلي شروع شد: پخش اوراق  شاید اشتباه حافظه

 و ... ضرب مامورین و  قيام عليه حکومت   و اشاعه اکاذیب و تحریک مردم به مضره 
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 . ه تغيير رژیمتمرد از دستورهاي آنها و اهانت به مقامات عاليه و اقدام ب
چند شاهد مثال و مورد را  ،و موارد خواستم. در ذیل این سئوال هالبته من رد کرد

و اعالميه نهضت در  ي دانشجویان و اعالميه «حاشيه حاشيه بي»پيش آمد که، خود از 
ي  ي خودم رد کردم. اعالميه را کماکان از عهده «هحاشي حاشيه بي»بود.  1311تير 

اند و از  داخلي داشته آنها استقالل دانشجویان را گفتم بر طبق اساسنامه نهضت
ار االصول از افک ذلک توضيحات نسبت به ایرادها وارد و علي خودشان باید پرسيد مع

ان منهضت هم با قيد اینکه در ز ،تير 31آنها دفاع شد. نسبت به اعالميه بعد از 
و نهضت و خود من، منتشر شد، و اطالع و  ي زیادي از رهبران جبهه بازداشت عده

 ام از مندرجاتش دفاع شد. مسئوليتي نداشته
ذلک  وده است معها معتذر شد که گرفتاري مانع ب ي آزادي بچه در مورد وعده

 ها و آزادي فوري را تأیيد کرد.  ي رسيدگي پرونده وعده
ي اشکال مالقات چنين فهماندند که از دست آنها چيزي ساخته نيست و  در زمينه

وجه ما  هيچ خود ما باید مستقيماً اقدام کنيم. البته من توضيح و تصریح دادم که به
 یم و هر چه باشد از آب و هوا و شرایط زندانررا ندا هقلع قزلدرخواست انتقال به 

 تریم. راضي قصر

 81/3/8143سه شنبه 
 )نود و هشتمين روز(

 -بر طبق اظهار و اطالع قضایي روز قبل -را به دادرسي بردند امروز دکتر سحابي
اي سازمان  صفحه11ي من و گزارش  ، پروندهودربایستير و بعد از یکي دو سئوال بي

تنظيم شده  نفر موسسين نهضت آزادي 1را که نسبت به من و دستياران یعني  امنيت
و محرک  دولت توده و مخالف آزادي را یک جمعيت جانشين حزب است و نهضت

جلوي دکتر  ،اند شناخته شخص شاه  کننده به کننده و حمله و اهانت تغيير رژیم
خود را )فردا( بنویسد. در این گزارش  گذاشت تا قرائت کرده و نظریات و مدافعات

، اعالميه و هاي ما و آقاي دکتر مصدق تفصيلي تشکيل نهضت آزادي تبادل نامه
و  «حاشيه حاشيه بي»هاي بعدي و مخصوصاً  اظهارات در منزل آقاي ... اعالميه

 و حتي آقاي مرتضي جزایري اي اظهارات دکتر شيباني و پاره هاي دانشجویان اعالميه
ها را استخراج نموده و چنين استنباط کرده است که  کرده بسياري از گفتهرا ذکر 

  ، و از راه اخالل در افکار و انحراف جوانان در زیر لفافه قانون اساسي نهضت آزادي
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 ندارد. قصدي جز تغيير رژیم

 88/3/8143چهارشنبه 
 )نود و نهمين روز(

افسر  بود که به اتفاق دکتر سحابي  صبح دومين و آخرین جلسه بازپرسي
س( و دو پاسبان رفت. در جواب سئوال کلي دیروز و شنا شهرباني )سروان حق

دو صفحه جواب نوشت و به طور کلي  ،ي من روندهاي پ صفحه 11ي گزارش  ارایه
ها  اتهامات را رد کرد. یک سئوال مختصر بود که اینکه بيانات امروز شما با قبلي

 تضاد دارد بازپرس اضافه نمود و آخرین دفاع را خواستار شد.
ها در سازمان  ها و تصميم ي کارها و پرونده رشتهکه معلوم شده است سر به طوري

 ها نقشي و اختياري ندارند. و بازپرسي ارتشاست و دادرسي  امنيت

*     *     * 

بعد از ظهر شروع شد که تا حاال  5بارندگي مداوم نسبتاً تندي حوالي ساعت 
شود. دو روز قبل هم بارندگي سه  ادامه دارد و بر شدت آن افزوده مي 13ساعت 

 خوبي داشتيم. چهار ساعته

 83/3/8143پنج شنبه 
 )يكصدمين روز(

 فني دانشجوي خاکپور غروب نزدیک عصر رفتيم، حمام نبود؛ اي عمده خبر صبح
که روز قبل از آقاي   اي مرخص شد؛ ظاهراً خواهش از آقاي حسين صدر و مراجعه

 اند تا آزاد شده است. کرده را ضمانت . در نتيجه خاکپورکرده بود  بازپرس ر بهصد بني
اعتراضش را نسبت به زنداني شدن وارد دانسته  ایشان یگانه کسي بود که دادستان

فکر کرده  بایستي سه ماه قبل بالفاصله مرخص شود اما سازمان امنيت بوده است و مي
بنابراین یک ماهي به اخالل بپردازد.  ت که اگر آزاد شود ممکن است در دانشگاهاس

اندازد و بعد براي آنکه اگر در دانشگاه شلوغ کرد  را به تأخير ميقرار آزادي او 
کنند که با عدم امکان و با امتناع  ر ميدفوري بتوانند او ارا بگيرند قرار ضمانت صا

بازپرس  نوشت و من به اي به بازپرسي نامهشود تا اینکه اخيراً ایشان  ميمواجه  خاکپور
 دادم و از آقاي صدر تلفني خواهش این کار را کردم.

 . در این هفته  فراوان شد خوشحالي موجب و غير منتظره بود آزاد شدن خاکپور
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نفر مرخصي  15 و فعالً بعد از اعتصاب غذا ،ب آزاد شدندفقط دو نفر به این ترتي
 شود. درصد مي 45داریم که کمي بيش ار 

 81/3/8143جمعه 
 )يكصد و يكمين روز(

خبر مهمي پيش نيامد. هوا از باران به سرما و از سرما به آفتاب و اعتدال گرایيد 
 ولي شب باز باران آمد و سرد شد. 

 84/3/8143شنبه 
 )يكصد و دومين روز(

و  ي حضرت امير عيد جماعت در اتاق خواندیم با خطبه بود؛ نماز روز عيد قربان
 .و قرباني مختصر سخنراني خصوصي راجع به حج

*     *     * 

مشغول تمرین دروس و اميدوار به آزاد شدن و امتحان دادن  ا سخته جوان
و احتمال رئيس شدن  -هستند. خصوصاً بعد از امتحانات کاندیدهاي ریاست دانشگاه

 ممکن است ژستي انجام دهد. -صالح

*     *     * 

ها سکوت  يرستانبود در دب که مصادف با قتل مرحوم فاضلي شنبه پنجظاهراً روز 
و  در الله زار گانو صحبت برقرار است و عصر تظاهرات وسيعي از محل باشگاه مهر

 به وقوع پبوسته است. تا مجلس فخرالدولهاز 
 اند. را گرفته مهندس صباغيان

 85/3/8143ه يك شنب
 )يكصد و سومين روز(

 نيافتاد. شب بارندگي فراوان. اتفاق ي عمده و خبري در زندان واقعه

 86/3/8143دوشنبه 
 )يكصد و چهارمين روز(

 د و از همان بردن بازپرسي به  ،تعطيل مدتي انقطاع و از را بعد دکتر سنجابي صبح
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ي مسئول اعمال نهضت مل اند: شما و جبهه گفته  ها؛ از جمله ها و اتهام قبيل سئوال
 اید ! شان را پذیرفته آزادي هم هستيد، چون دو نفر از مسئولين

ا ضعيف شده است و مثل اینکه انتظار دستگاه این است ه بوي آزاد کردن جوان
هاي بيرون شویم تا وعده خفيف نيمه  ها و اعتراض ت و فعاليتکه ما مانع تظاهرا

 دانند! آزادي را عمل نمایند و در واقع ما را گرویي حرکات بيرون مي

 81/3/8143شنبه  سه
 )يكصد و پنجمين روز(

ي  زمينه در دکتر آذر مفصل متفقاً خواستند و از را و دکتر آذر دکتر سحابي امروز
کند. تا این حد را قبول کرده   سئوال از خارج ایران نشریات و تشکيالت جبهه ملي

 شود. نمي جعلي است و مربوط به جبهه است که باختر امروز
 دانشجویان و وعده آزادي هایي با آقاي صالح مالقات خبرهایي راجع بهباز 

 رسيد ولي مثل هميشه ... مي

 81/3/8143چهارشنبه 
 )يكصد و ششمين روز(

 را اشتباهاً برده خواستند. آقاي دکتر سنجابي را براي بازپرسي آقاي دکتر آذر
 را هم گفته بودند. بودند برگردانند آقاي دکتر سحابي

تصميم گرفتم  صدرو کشاورز هاي سابق با سحابي شورتبعد از فکرها و م
 اي نوشتم. نامه 41/4/1314بفرستم و به تاریخ  به دانشگاه درخواست بازنشستگي

*     *     * 

 شدند. دیده مي اي جوانان اتاق افسر کشيک شلوغ شد؛ عده 1شب ساعت 
بردند و حاال  هقلع قزلهشت نفر بودند که جمعه گذشته در حوزه دستگير کرده به 

 اند: نتقل کردهموقت و بالفاصله از آنجا به اینجا م به زندان
)شرکت  )مغازه پيرایش(، کيومرث  شاملو ،  سيدحسين سکاکيمهندس صباغيان

 اي )خياط ي ... (، باقر بيشهانشجو)د(، فرامرز شاملوو موسسه علوم اجتماعي نفت
پور  فدراسيون و قهرمان وزن چهارم(، مدني ر(، مصطفي تاجيک )دبير ورزشزا الله
 (.)کارگاه ذوب مس در بازار ( و غالمحسين عالءالحوثينر زبان انگليسي علميه)دبي

ي فني( ( و عباس نراقي)دانشجو)دالل بازارنصرتي عالوه بر اینها آقایان انوشيروان
 اند. داشته دادگاه هقلع قزلدر 
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*     *     * 

ي  روحيه و فعاليت و توسعه معلوم شد در بيرون مخصوصاً در جریان اعتصاب غذا
شکاندن  العاده بوده است و سابقه نداشته، اما اقدام رهبران به آن ترتيب آن مردم فوق

اند بدترین تأثيرها را  داده اعتصاب غذا و دستورهاي مالیمت و تغيير جهتي که مي
 ي جبران ناپذیري کرده است.  ایجاد سردي و تفرقه ،داشته

 مجد، پهلوان، معاون سازمان امنيت ي در مسجدسيدجواد در ختم مرحوم حاجي
 اند. را مردم حسابي به حسابش رسيده بازار

، معاون در دانشگاه، سرهنگ پيروزي مریکاآهمچنين در روز ورود وزیر خارجه 
 اش را آورده اند. دخل دانشجویانجانشيني او،  و به سرتيپ حکيمي
بسيار ناراضي هستند و مردم از اطالحات ارضي ، دهاقين ها و دهاتِ در شهرستان

دهات  ک دو مرتبه بهالّهاي دهاتي فراوان است. افسرهاي مَ زنداني مدارس و مساجد
 اند. برگشته مالک شده

 81/3/8143 شنبه پنج
 فتمين روز()يكصد و ه

 ارتشبازپرسي دادسراي  به 3را خبرکردند و ساعت  و خليلي از شب آقایان پارسا
 بردند.

 رفته فرماليته بوده است. به اختصار گذشته است. هم سئواالت ساده و روي
طلب مهمي در آورند. ولي اند م انستهتوها هم ن راجع به آزادي سایرین و مالقات

اند که آزاد شده است. ایشان گفته است آقایان  را دیده در آنجا آقاي ادیب برومند
د که ان اند و اطمينان داده مالقات داشته با آقاي الهيار صالح و جهانشاه صالح پاکروان

 زودي آزاد خواهند شد )تا روز بيستم اردیبهشت(. کالً به و استادان دانشجویان

 31/3/8143جمعه 
 )يكصد و هشتمين روز(

 نشد. خبري ولي شوند مرخص ها بچه از اي عده انتظارداشتيم ها وعده و خبرهاي به بنا
شناس و شاگردي تعداد  استادي حق ( بهامروز یک کالس زبان جدید )آلماني

 زیادي افتتاح شد.
 38/3/8143شنبه 

 )يكصد و نهمين روز(
نفر آقایان سيف اهلل رضایي، شاکري،  غير از آقاي دکتر سنجابي پنج 3 :31ساعت 

قلعه  قزل از خواستند. ضمناً بازپرسي براي را زاده احتشام هرمز و رسوليان  محسن مرادي،
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شهرباني آقایان پرویز کيایي و  موقت شریفي و از زندانو منوچهر هراميآقایان تيمور ب
ریال  111111و  51111و  5111ابوالقاسم خوشنویس را خواستند. در بازپرسي تعهد 

براي عدم خروج از حوزه قضایي خواسته اند. بعد از ظهر دو نفر از آقایان یعني ارفع 
 ار کردند. بروجردي سر شب آزاد شد.اند احض زاده و بروجردي را که وثيقه داشته

 33/3/8143يك شنبه 
 )يكصد و دهمين روز(

ک یفقط بعد از نماز ظهر  ينیلحاظ مراسم د  ل بود. بهير و تعطیدغد يروز ع
 بود. يک روز پر نعمت فراوانی ين اهلل خوانده شد. به لحاظ خوراکيارت امیز

و  از جوانان يادیز ي عده ،شنبهآمد در شيدنبال پ ههمه در انتظار فردا بودند که ب
 1...رهبران

     **     * 

 بسمه تعالي
 بنویسم «های زندان یادداشت»تصمیم گرفتم از امروز 

 1/5/8143سه شنبه 

 «زرو 33 هقلع به قزل تاریخ انتقال از  -روز 182از تاریخ بازداشت »
مدیرکل  سرهنگ مقدم يگفتند قرار است فردا آقا .نبود يا آمد عمده پيش

 .بياید زندان يبه بازرس 4«ساواک»

 1/5/8143چهارشنبه 
 «روز 35ه قلع از تاریخ انتقال به قزل -روز 121از تاریخ بازداشت »

احضار و  يبه بازرس ، طلبه مشهداز پاسدارخانه يها از پنج نفر انتقالي يصبح یک
 .يسلطان يآقا !آزاد شد

در  .پایين برویمباید و مرا گفتند لباس بپوشيد  ي، دکتر سحاب14نزدیک ساعت 
احمد  ،يقبل از ما آقایان شيبان .مان کردند ادگاهد سر در آوردیم و وارد دآبا عشرت

                                                
ي  د و از ادامهرس پایان مي ها در اینجا به ي این یادداشت شده نویسي ي ماشين آخرین سطر از آخرین صفحه .1

ها،  یادداشت این نوشتن با همزمان بازرگان، مهندس یاد زنده آنجاکه از اما نيست. دست در اطالعي ها یادداشت
اند، و معموالً مطالب عمده در هر دو دسته   نوشته مي« صحبتي با خانواده»هاي دیگري را با عنوان  یادداشت
صحبتي »به بعد بخش  44/4/1314شنبه  هاي مورخ یک ها انعکاس شده است، تعقيب یادداشت یادداشت

 )ب.ف.ب( نماید را رفع مي 1/5/1314شنبه  اي گسستگي مطالب تا تاریخ سه تا اندازه« با خانواده از زندان

شد  ناميده مي« ساواک»، «سازمان اطالعات و امنيت کشور»مخفف   ،در قبل از انقالب اسالمي ایران .4
 )ب.ف.ب(
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تا  بمانند بودند گرفته اجازه و بوده آنجا هم شمن عدالت و يجعفر ،يحکيم ،يایباب يعل
و  ياحترام يمهد سرهنگ ،يزمان حسين رتيپس :نفرآقایان سه دادگاه اعضاء .ببينند را ما

راجع به آقایان  ارتش ياز دادرس يا ما گفتند پرونده هب .بودند يرحيم يسرهنگ مهد
این بنابر .هستيد مملکت اقدام برضد امنيت  که در آن شما متهم به ما احاله شده است به

هرکه را بخواهيد وکيل  شاغل و بازنشسته از ميان افسران يد در ظرف ده روز،توان مي
 ارتش ياخطار دادرس ي دادند و امضا گرفتند و بعد ورقه وکالاز  يصورت .بگيرید

 .کردند وکيل را تسليم يخواستار شدنِ معرف و مملکت اقدام بر ضدامنيت اتهامِ ر بهیدا

 .اند را هم به محاکمه دعوت کرده يو طالقان يمعلوم شد آقایان مهندس سحاب
سرهنگ  ي، آقايسحاب ياند و آقا سالت هنوز نيامدهک ي به واسطه يطالقان يآقا

 .تعيين کرده است عنوان وکيل[ ]به را يآباد رستم

 *    *   * 

 ياتفاق آقا ، بهکل سازمان امنيت، مدیرسرهنگ مقدم يآقا 6ساعت يعصر حوال
برخورد البته  .ها توقف کردند اتاقتک در  آمدند و تک يبه بازرس بسرهنگ جنا

مؤدب و مطبوع بود و بعد از سالم و تعارف، اول کالم ایشان این بود که من  يخيل
حيات  يآقا و آمد عمل به مالقات از صحبت .ببرم بين از را ينارضایت و ها يبدبين ام آمده

در مورد  .نشان نداد يخوش يمقدم رو سرهنگ .فقط من استثناء هستم :گفت يدوداو
خود  ،يسحاب مهندس ي بارهدر مخصوصاً و اینجا، به محاکمه موردِ ينهضت يرفقا انتقال

اصل و باال آوردن تيغه ف اتاقنشان داد و همچنين در مورد نصب پرده در  مند عالقهرا 
 .کرد و به بند یک  رفت يخداحافظ يداد و بعد از یک ربع ساعت يرسيدگ ي وعده

 .اند جو و وعده دهنده نشان داده دیگر هم خود را چاره يها اتاقدر 

  *    *    * 

 ي خود از دستگاه در قبال مسئله يدرخواست بازنشستگ يبرا يشب دکتر سحاب
این آیه از سوره مبارکه  ؛اخير ادعانامه و دادگاه، متوسل به استخاره از قرآن شد

  :آمد (46)شعراء
  «.َقْوِم ِفرُعوَن َاالَيَتُقوَن»

  :قبل و بعد آیه چنين است
  .َأِن اْئِت اْلَقْوَم الَظاِلِمنَي َوِإْذ َناَدى َرُبَك ُّموَسى»

  .َقْوَم ِفْرَعْوَن َأَلا َيَتُقوَن
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  .َقاَل َرِب ِإِني َأَخاُف َأن ُيَكِذُبوِن
  .َفَأْرِسْل ِإَلى َهاُروَن َوَيِضّيُق َصْدِري َوَلا َينَطِلُق ِلَساِني

  .َأن َيْقُتُلوِن َوَلُهْم َعَلَي َذنٌب َفَأَخاُف
  .ِإَنا َّمَعُكم ُّمْسَتِمُعوَن َقاَل َكَلا َفاْذَهَبا ِبآَياِتَنا

  .َرُسوُل َرِب اْلَعاَلِمنَي ْأِتَّيا ِفْرَعْوَن َفُقوَلا ِإَناَف
 1«.َأْن َأْرِسْل َّمَعَنا َبِني ِإْسَراِئّيَل

 81/5/8143شنبه  پنچ
 «روز 31ه قلع یخ انتقال به قزلاز تار -روز 121از تاریخ بازداشت »

 شنبه یکها، همان دادگاه ما، روز  اي نبود، بنا به خبر روزنامه آمد عمده پيش
 را محاکمه خواهد کرد. 1314خرداد  15متهمين 

 88/5/8143جمعه 
«122- 37» 

 :د و شنيده شدنامروز شنيد يها آنچه در مالقات

بتوانند از آنها  يرا بدون آنکه تعهد يو قم يو آقایان محالت يخمين اهلل آیت -1
، برادرزاده مرحوم ينجات يآقا ي محدود آزاد کردند و فعالً در خانه طور بهبگيرند، 

د و رفت و مالقات اشخاص هم ممنوع آم .اند شان داده ، اقامتيآقاحسين قم حاج
شنيده شد قصد دارند چند روز  يحت .دیدارشان رفته است هب توليت ينيست و آقا

 .روند دیدارشان مي هدسته ب در هر حال مردم دسته .خود برگردند يها دیگر به محل

ع نو گذشته و مخصوصاً قرار تبعيد، یک يها گيري سخت دنبال بهاین قضيه 
 .شده است يدستگاه تلق ينشين عقب

                                                
ختيارت موسي را نداد داد که: به سراغ آن گروه ا : ]به یاد آر[ هنگامي که صاحب 11تا  11( / 46شعراء). 1

 ستمگر برو، 
 کنند؟ روا نميگروه فرعون؛ ]و توجه کن که با هشدار تو[ آیا ]باز هم[ پ

 پرداز بشمارند؛ اختيارا، از آن ترس دارم که مرا د روغ گفت: صاحب
و تحمل ]کافي[ ندارم و بيانم رسا نيست؛ پس به هارون نيز ]پيام[ فرست ]که دستيار من باشد[؟ و آنان 

 ترسم مرا به قتل برسانند. ادعاي گناهي بر من دارند؛ مي
 شنویم. وگوي شما را[ مي ]همه جا[ در کنار شما هستيم و ]گفتگفت: هرگز؛ با معجزات ما بروید که 

 نزد فرعون بروید و بگوئيد: ما رسول پروردگار جهانيان هستيم،
 خواهيم[ که دودمان یعقوب را در کنار ما بگذاري.  ]مي
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ــریعتمدار -4 ــان ش ــ يآقای ــتند و    يو ميالن ــدودیت هس ــره و مح ــخت در محاص س
ایــن  يخمينــ يآقــا يحــال بعــد از آزاد .دیدارشــان برونــد هگذارنــد اشــخاص بــ نمــي

 .علوم نيستمحدودیت برطرف شده باشد یا نه، م
 .بين دو نفر آقایان فراهم شده بوده است يبيشتر يقدم و قصد هم يظاهراً نزدیک

 يآقا .بيندازند خرداد 15واقعه  يروخواهند  ميما را مثل اینکه  ي محاکمه -3
 يمرداد ایراد قانون 3تا  يت آزادگفته بوده است به نهض نزیه يبه آقا سرهنگ مقدم

خرداد  15که در واقعه  ياند و دخالت کرده که با عشایر ایيه از همکاري ينداریم، ول
 .داریم ياند، مدارک بزرگ داشته

دو تذکره و  ير آمدند ولمه سرهنگ بزرگ يما، آقا يخواهش تلفن هامروز بنا ب
را در  فعالً آقایان ذیل .نشان داده از قبول وکالت ما معذرت خواستند يبرگ خروج

، ي، سرتيپ مسعودشایانفر يعليقل سرتيپ :شوند حاضر کدامشان بينيمایم تا ب نظرگرفته
سرهنگ  ،يفرجاد حسن سرهنگ ،علميّه دکتر ایيهو سرهنگ ،پور امين يعل سرهنگ

 .يحسين دهکرد
 يسحابهلل ا عزتمهندس  يآقا به يهنوز آزاد نشده است ول يایرج سحاب يآقا -1
 .اند دو روز مالقات و اجازه غذا داده يا هفته
صادر  راجع به انتخابات يا اعالميه 3/5/1314 تاریخ به ياز طرف نهضت آزاد -5

ل بودن رجا يو مردم، و زندان و فشار بر روحانيون شده است که از خفقان مطبوعات
دست از مبارزه  يبينند، ول يم روند و شکنجه مي اند مردم زندان صحبت شده و گفته

انجام  يدر چه شرایط انتخابات با کارت الکترال»تقریباً عنوان آن  .برنخواهند داشت
 .بوده است «شود مي

 83/5/8143شنبه 

«123- 38» 

 ي واسطه هب ، که موقع ورود ایران«آلبرت»نام  هب يا متهم توده دانياناز زن يیک
 .داشت، آزاد شد يتکليف يبازداشت شده و وضع ب يدعوتِ کيانور ي داشتن نامه

  *  *  * 

تماس گرفتم،  يسرتيپ مسعود يبا آقا يفنوکالت در دادگاه، بعدازظهر تل يبرا
اند که  فردا گذاشته يبرا يا از افسرها قرار جلسه يا عده معلوم شد ایشان به اتفاق

 .ما نه نفر، ده بيست وکيل داوطلب انتخاب نمایند يبرا
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 ي منزل ما فرستاده و گفته بوده است که مشغول تهيههم دو نفر به  يزنجان اهلل آیت
 .ما هستند يوکيل برا

خود را  يآمد و قبول يامين ي، بنا به تلفن  آقاشایانفر يسرتيپ عليقل يعصر آقا
ایشان  .تماس بگيرند يقرار شد فردا با سرتيپ مسعود .وکالت ما اعالم داشت يبرا

 .ب در دادگاه فردا هستندضمناً وکيل منتسب طيّ
اهلل  و آیات يخمين اهلل آیت يبه مناسبت آزاد شایع بود، امروز در بازار که طوري به
رفتن مردم کارت و شماره و  يو برا، مفصل بوده است يغان، چرايو قم يمحالت

 .درست شده است از جوانان قلهک يا نوبت از طرف عده
  :با این عبارت سازمان امنيت ي اطالعيه

ن مقامات آمده، چون بي دست به که از ساواک يطبق اطالع رسم»
حاصل شد  يتفاهم يتالو مح ي، قميو حضرات آقایان خمين يانتظام

مداخله نخواهند کرد، و از این تفاهم اطمينان کامل  يکه در امور سياس
 يامات کشور عملظواصل گردیده است که آقایان برخالف مصالح و انت

 « منتقل شدند يهذا آقایان به منازل خصوص اهند داد، عليانجام نخو
که از آقایان قول  گوید ميزیرا صریحاً  .عليه خودشان است يسند محکم

 يحت در ایران يدخالت در امور سياس يمداخله نکنند، یعن ياند در امور سياس گرفته
 شده بوده است.ممنوع است و جرم شناخته  مراجع تقليد يبرا

 81/5/8143 شنبه يك

«123- 32» 
 ،يخمين يآقایان جالل :شدند آزاد ياز انفراد يو یک يعموم يها دو نفر از زنداني

 .اه از عرب يو یک پور يغفران

*    *    * 

رفته بودند، از دیروز  يخمين اهلل آیت يبوس دسته شد که از بس مردم ب شنيده
ا را ه ایشان را گرفته، چهار نفر از بازاري يعموم يها مالقات يجلو پليس 11ساعت 

 .تغيير منزل دادند يخمين اهلل آیت، کردند و شب آزاد نمودند دستگير يجرم چراغان هب

*    *    * 

و  يآمدند و معلوم شد با مشورت آقایان زنجان يسرتيپ مسعود يعصر آقا
هر یک از نه نفرمان  ينفر براچهار  ،مدافع يیک ليست کامل وکال يسيدجواد حاج

 .اند تنظيم کرده
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 84/5/8143دوشنبه 

«125- 51» 

فرستادند  کرده به بندها مي شربت تهيه جشن مشروطيت مناسبت بهبند یک   يرفقا
 .خواند مي يغيرمعمول متأثر بود و اشعار طور به پارسا يو شب گذشته آقا

 او را شکنجه .مالقات آمد هدیروز آزاد شده بود و امروز ب يابایرج سح يآقا
اند و گفته  را پرسيده داشته از او نام افراد نهضت ياند و فقط یک روز بازجوئ نداده

 .شناسم را که هم اداره هستند، مي يو انتظار است غير از پدر و برادرم، آقایان نزیه
داشته  ایيغذ روزها دیدار و هم زندان قصردر نهضت  يها ایشان با سایر انفرادي

 .مالقات آمده بودند هب هزاد يشبستر يو حاج يطرخان يعصر آقایان حاج .است
 :ميده و دانسته شدها فه آنچه از مالقات

 يجلوگير يانتظام يشان را قوا مالقات يهستند، ول در تهران يخمين اهلل آیت -1
 .آمد و رفت باشد يخصوص طور بهشاید  ؛کنند مي

 يگفته بود چراغان هک يتأکيد کالنتر رغم علي ياست ول جالب بوده بازار يچراغان
 .آنها را جمع کرده بودندتمام  مردم نگاه دارند، شب جشن مشروطيت يرا برا
 .بکنند در مورد انتخابات ياقدام محتمل است علما -4
 .شوند فردا آزاد مي پس ها يا اهلل( گفتند جبهه )نصرت يامين ياز قول آقا -3
 .ضعيف و افتضاح است يها خيل در حوزه يگير وضع کارت الکترال -1
ها درج  را در روزنامه ب که فقط عکس آنطيّ ي دیروزِ دسته ي در محاکمه -5

شدید بوده  راً دفاع و حمالت سرلشگر بهارمستاند، ظاه ننوشته يکرده و هيچ شرح
و  و گفته است برطبق مدارک و شواهد، تدارکات از طرف سازمان امنيت

 .گرفته شده بوده است يوزیر نخست
و تقاضا کردیم ما را روز کرده رد  ریاست دادگاه عنوان به از طریق زندان يا نامه

 .به دادگاه بخواهند مدافع يوکال يِمعرف يبرا شنبه پنج

 85/5/8143شنبه  سه

«121- 51» 

داشت روز  ينگران يتعطيل اعالم شده بود، و دکتر سحاب شنبه پنجنظر به اینکه 
، که ابالغ دادگاه 3/5/1314روز بعد از  11ب حسا هاست، ب 13/5/1314شنبه راکه 

ما  يبرا يتسخير يدرآورده خودشان وکال يما بوده، حساب نکنند، و بعد باز هب
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دادیم و او هم  يساق يخود را امضاء کرده به آقا يوکال يمعرف يها بگذارند، ورقه
 .دادگاه فرستاد يبا دفتر برا

  :من يانتخاب ينفر وکال 5این 
  ،ياصغر مسعود يسرتيپ عل، سرلشگر احمد زنگنه

  و يعباس وهاب ایيسرهنگ هو ،شایانفر يسرتيپ عليقل
 .يعسکر ایيسرهنگ هو

  :يو پنج نفر دکتر سحاب
  ،يخلعتبر يسرهنگ مال ،حسنلو سرلشکر افشار

  و يبيگلر يسرهنگ مال ،يعبدالحسين وهاب ایيسرهنگ دری
 .سرهنگ دکتر علميه

 86/5/8143چهارشنبه 
«127- 52» 

 نبود يا خبر عمده

 81/5/8143 شنبه پنج

«128- 53» 

 .نبود يا خبر عمده

 81/5/8143جمعه 

«122- 53» 
 دندبر را از این خانه به آن خانه می و قمی آقایان خمینی، محالتی

را که تا وسط محوطه هم آمده بودند،  يکاظم يآقا يمالقات نسبتاً مفصّل بود ول
 .ها بروند دیدار حياطي هنگذاشتند ب

ترتيب کار وکالت ما آمد و قرار شد فردا که روز  يبرا يسرتيپ مسعود يآقا
 .مراجعه نماید دگاهدا بهآخرِ مهلت ده روز است، 

وضع دستگاه در  گوید ميبرگشته است و  زاده يصنعت گفت مي يامين يآقا
 .گردند خراب است و عقب راه حل مي آمریکا

  این به يساعته پروفسور متخصص سرطان فرانسو 11موضوع احضار و اقامت 
 نتوانسته بودند  ایران يساعت تمام خون دماغ داشته و دکترها 41تأیيد شد که  ترتيب
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 .کنند يجلوگير
دور  يبرند و جاها ن خانه ميآرا از این خانه به  يو قم يو محالت يآقایان خمين

 .شان بسيار مشکل است مالقات ؛دهند جا مي يازمانس يها در خانه ياز معابر اصل
دائر به تکذیب اطالعيه سازمان  يمرعش يِنجف يظاهراً یک اعالميه از طرف آقا

 ياینکه آقاه ر بیدا و یک اعالميه هم بدون امضا خطاب به مسلمين جهان امنيت
 .اند، منتشر شده است نظر و مراقبت و تحت باشند ميآزاد ن يخمين

بگيرند و اعالم  يتصميم اند راجع به انتخابات هنوز نخواسته و نتوانسته ها يا جبهه
 .نمایند

 81/5/8143شنبه 

«211- 55» 

خورد که  هم با ما ناهار مي ياتفاقاً سرکار ساقبعدازظهر سر ناهار بودیم و 
به  .، آوردمدافع يمنظور تعيين وکال ه، بدادگاه بهاعزام ما دو نفر را  ي ورقه يسرباز

نفر را مجدداً تأیيد و  5همان  .هدایت شدیم يدفتر دادگاه پيش سرگرد اسدالله
  .آنها معلوم شود يهایشان را بفرستند تا قبول قرار شد فردا نامه .أکيد کردیمت

را هم آنجا آوردند و ایشان نيز که قبالً  يخواست که مهندس سحاب يدکتر سحاب
سرهنگ دولّو  دادستان .کرده بود، سه نفر دیگر را صورت داد يیک نفر را معرف

 .است قاجار
حاجت، حق خروج از سلول  يقضا ياست و جز برا يدر انفراد يمهندس سحاب

 .بدون کاغذ و مداد، اند دو کتاب به او داده ي اجازه .ندارد
 .آمد يبه عموم ياز انفراد نام عبدالرسول هنمازخوان ب عرب يیک زندان

 31/5/8143 شنبه يك

«211- 51» 

 .نبود يخبر مهم

 38/5/8143دوشنبه 

«212- 57» 

 شد ميکه حدس زده طور همانخواستند و  يدادرس هرا ب اردالن يعل يصبح آقا
 .آزاد شدند
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 :ما و سایرین دستگير شد يها آنچه از مالقات
 يخصوص يها ها در خانه اهلل آیتو آقایان   ماکان برقرار استک فقان و رعبخ -1

 .باشند مي يغيرخانوادگ يها تحت کنترل شدید و ممانعت از مالقات
 ي از آقایان کتباً استفسار تکليف در زمينه يسؤال يرود ط انتظار این مي -4

 .انتخابات را بيان کنند يل، خرابیشود و آنها هم با ذکر موارد و دال انتخابات
 يا این بوده و هست که عده يبدیه يِالبته عمل صحيح و به مورد و ضرور يول

درخواست  دستگاه اطالع دهند که از آیات عظام هخود کتباً ب ياز موجهين، با امضا
 در امر انتخابات مردم را يدین ي آمده و وظيفه اند فالن روز در فالن مسجد کرده

ترین  ياگر دستگاه مانع شد، قطع .روشن کنند و این نامه را اعالميه و منتشر نمایند
 آقایانخواهد آمد، و اگر مانع نشد،  دست به يسند بر بطالن انتخابات و عدم آزاد

 .هایشان را بزنند ند حرفتوان مي
 يمدت با بختيار يجرم همکار هرا ب يو سرهنگ امجد يظاهراً سرهنگ مولو -3

 .اند هم کرده يرا زندان ياند و گفته شد که اخيراً مولو است برکنار کرده
 دفتر دادگاه برده و ده روز  هرا تازه ب يطالقان يما، آقا ي در مورد کار محاکمه -1

را  يجزائر يمرتض يایشان هم مثل اینکه آقا .نمایند ياند تا وکيل معرف دادهمهلت 
 .گفته است

 يآقا ،يسميع ،رادنيا ،ایي)عط مانده در زندان قصر باقي يها يپنج نفر نهضت -5
درآمده و  يبه عموم ي( از حالت انفرادش[من ]پرویز عدالت زاده و همشيره يطالقان

 .اند تر شده راحت يقدر
 اخير، نسبت به نزدیکان ما، سرهنگ جناب يها گيري ها و سخت در بازداشت -6

 .را داشته است يدخالت اصل

 33/5/8143شنبه  سه

«213- 58» 

 .بردند امنيت را به سازمان يدوو حيات داو يدادرس هرا ب صبح دکتر بختيار -
دیروز، پس از  ينامزد وکالت ما، طبق خواهش تلفن يسرتيپ مسعود يآقا -

دادگاه هنوز در ابالغ به  .دیدار ما آمدند هالقات با رئيس آن، بو م دادگاه بهسرزدن 
محتویات  و پرونده ،يداشته است و نخواستند تا ابالغ رسم دست نگاه وکال

 يهم معرف يطالقان ياند منتظریم تا آقا گفته .دهند ارایهایشان  به يکيفرخواست را حت
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 61به ماده  -باشد يکه شاید همان فخر مدرس -ستاناستناد داد ياحتمال قو هب .نمایند
 .بشود
به  زاده يمالقات با صنعت يچنين نقل قول شد که برا .ظهر برگشت دکتر بختيار -

 ي بنا به گفته)که  اآمریکزاده در مراجعت از  يصنعت .احضار شده بوده است يدادرس
گردند(  اند و عقب راه حل مي يناراحت و ناراض و شخص شاه او از اوضاع ایران

 .ها شنيده است ایيکرده و جواب رد و احاله به شور صالح يیک مالقات با آقا
در  بيندیشند که جبهه يا و چاره بنابراین خواسته است با بختيار مالقات کنند

این هم شنيده شد که اصالً دکتر بختيار دو ) صاحب نماینده شود يوجهه ب انتخابات
 .(سه روز قبل به او تلفن کرده و مالقات خواسته است

 .صحبت کرده است صالح يرفته و با آقا به بيمارستان مهر بعدازظهر دکتر بختيار
در آنجا کرده و چنين فهميده است که پرونده  ایيه در مورد کار ما ایشان صحبت

که  -يدر آن چند روزه آزاد يطالقان يآقا يو من سبک است، ول يدکتر سحاب
شدید  يها احتياطي يب -ایشان گماشته بودند يبرا بوده و چهار نفر مراقب يا خدعه
 درخواست  يحت نوشته، عشایر سران به يا نامه و عبدالناصر به خود خط هب يا نامه کرده،

 ...پول کرده است

و سرهنگ  جا با سرهنگ مقدم عصر برگشتند و همان يدوحيات داو يآقا -
 يکتب يمفصل و بعدازظهر بازجوئ يکتبصبح مذاکرات غير .ناهار خورده بود يليقوان

دیگر را هر چه راست باشد  يها آمده و ایشان گفته است اظهارات خان عمل به
 .تصدیق خواهند کرد و هر چه دروغ باشد تکذیب

ش کرده ا بواسير سخت ناراحت ياست ابتال يکه چند يسرهنگ مجلل يآقا -
رفت و  4پيدا کرده بود و به بيمارستان شماره  يآميز ياست، دیروز وضع نگران

 .بهتر شد يخيلالحمدهلل 

 31/5/8143چهارشنبه 

«213- 52» 

ظهر و بعدازظهر از قبل .بردند امنيت را به سازمان يدوداو حيات يصبح مجدداً آقا
آمده است  عمل به کياني خان و فریدون يخان کيان يمجدد و مواجهه با ول يیبازجو

 .و ایشان همچنان خونسرد و استوار بوده، اظهارات آنها را تصدیق نکرده است
  ي، به شهربانينام سلطان هب يکویت ياصفهان يا متهم توده يها انيیک نفر از زند -
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 .است يآزاد يکه برا کرد ميمنتقل شد و چنين فکر 

 34/5/8143 شنبه پنج

«215- 11» 

بردند و با ناصرخان  امنيت سومين روز به سازمان يارا بر يدوداو حيات يآقا
یافته  ایيها و ایراده ایشان هم در اظهارات مشاراليه خالف .مواجهه دادند يطاهر

 .به او تبریک گفت  يتکذیب کرد و سرهنگ ليقوان

 35/5/8143جمعه 

«211- 11» 

 :امروز فهميده شد يها آنچه از مالقات
و یک   فراريرا با دو نفر )یک  يدیگر نهضت آزاد يکپ يیک ماشين پل -1

 .اند ( گرفتهيمفيد يآقا منا به دانشجو
رسماً  ، دهقان استانداردر تبریز .اند دهکر ميتينگ يها مردم تقاضا در شهرستان -4

 .الوقت گذشته است دیگر، به دفع يو جاها در اصفهان يول .جوابيه رد داده است
 يخمين يظاهراً آقا .اند کسب تکليف کرده مردم هم با استناد آنها، از آقایان علما

  این هب ،اند جواب داده يميالن يآقا يول ؛ندارم يمن که در زندانم و اطالع :اند گفته
 .شرکت کرد ترتيب نباید در انتخابات

 .باشند ميسخت است و محصور  يخيل يشریعتمدار يمالقات آقا -3
را  دانشجویان جبهه يانتخابات يها دو نفر دیگر را که تراکت يو یک پور يقل -1

 .اند و بعد از یک شب آزاد کردند اند، گرفته هکرد ميپخش 
بود، دستگير شده  خرداد 15، که در جریانات جبهه ياز کميته کارگر يجوان -5

 اهلل آیتاند، و بعد از آنکه  داده شالق زده و شکنجه يرا خيل ها ياوالً نهضت گفت مي
را بيشتر کردند و آنها را به مجرد انداخته از قلم و  يگير داد، سخت يا اعالميه يميالن

نفر را به  131روز  که سه شبانه يانثانياً در زندان موقت شهرب .کاغذ محروم کردند
ها را کتک زدند،  اند و آنها هم داد و فریاد راه انداخته پاسبان انداخته ایيغذ يب

زیر  ها را به مجرد و و چند نفر پرحرارت کند مي يگر آید وحشي يم سرهنگ فریور
اذیت  يبوده است، خيل ياز آنها را که شوفر تاکس يیک .اندازد شالق و شکنجه مي

 يخمين :کند مياو تکرار  ؛يتا راحت شو يگویند بگو لعنت بر خمين و مي ندنک مي
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تومان  11111دهند که  اش مي شوند و وعده باالخره آنها مستأصل مي .قربانت
ب از طيّ يو حاال برو يوشرط آنکه عامل سازمان ش هب ،کنيم دهيم و آزادت مي مي

، اگر برادرت هم پيش تو آمد، اطمينان گوید ميب رفته او پيش طيّ .يمطلب درآور
 .تو را بکنم ياند بيایم جاسوس اند و گفته تومان وعده داده 11111من ه نکن، چون ب

ش با ا گذشته و همکاري ي، مکرّر از خطاهاگفت ميب خود این جوان راجع به طيّ
راه انداختن  يمسئله صدهزار تومان پخش پول برا .کرد مي يدستگاه اظهار پشيمان

خبر  بار[ ]ميوه و تره ميدان هب يوقت :گفت ميو  کرد ميتکذیب  يکل هها را ب دسته
شده بارها را ریختند و چوب و  يباناند، همه عص را گرفته يخمين اهلل آیتآوردند که 

ها و عمارات  ها و کيوسک زدن ماشين ا و آتشز گَرد آتش .دست راه افتادند هچماق ب
داشتند، مراقب  يکه دستور تيرانداز يضمناً سربازان .تماماً از خودشان بوده است

 يبودند به صفوف اول که داخل آنها عوامل خودشان وجود داشته است، تيرانداز
 .زدند ها را مي نند و عقبينک

شرافتمند  درود بر کارگران» :تحت عنوان مردم اصفهان يبه امضا يا اعالميه -6
مرداد را که بنا بوده است  1 يساختگ يانتخابات صادر شده، افتضاح ميتينگ «اصفهان

تشکيل شود، شرح داده و گفته بود تا آخرین  اسفند 41زظهر در ميدان بعدا 1
که از کثرت  يبلندگو و گزارش دایمو فریاد  يتدارکات قبل رغم عليساعت، 

اطراف  يروها گفتند، آن اندازه جمعيت هم که پياده تهران جمعيت در رادیو
ها شعار دادند و حاضر نشدند  ها و زن کارگران کارخانه .جسمه را پر کند جمع نشدم

بگيرید و  در پایان اعالميه توصيه کرده است بروید کارت الکترال .به ميتينگ بروند
 .ديباش منتظر صدور دستور علما

ظاهراً دو سه روز بعد از  و چاپ شده در کربال يعرباز  يا اعالميه ترجمه شده -1
و اعتراض مردم کربال را ابراز داشته  يمحرم رسيده است که در آن همدرد 14

که  يلی، دالو مشهد و شيراز و قم ها و شجاعت مردم تهران ضمن تجليل از فداکاري
 .ت کرده شرح داده استجنایرا وادار به این  شاه

 کارگران» :منتشر شده تحت عنوان نکارگران تهرا يشورا يامضا هم به يا اعالميه
 عنوان بهو روزنامه  آنچه رادیو ،اند وشتهن .«اند ستوه آمدهه ب ياز حکومت دیکتاتور
اند و  سازمان امنيت عده پليس ند، یکنخوا مي يکارگر ينمایندگان سندیکاها

ند و اگر اینها دلسوز و مخالف انتصابات هست يخمين اهلل آیتکارگران پشتيبان 
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را دو ماه  د سال قبل و مردم تهرانچنرا در   پزخانه کارگران بودند کارگران کوره
 .بستند يقبل به مسلسل نم

 تاریخ بهن، ایرا يجبهه مل ایياروپ يها ارگان سازمان ،«ایران آزاد»روزنامه  -1
 يجبهه مل ایياروپ يها سازمان ایيکنگره هيئت اجر 1363ژوئن  1، مورخ 14مرداد 

خرداد  15 يها کش آدم از و تنفر از شهداء و ن را منتشر کرده، ضمن ابراز تجليلایرا
 آميز ، تصریح کرده است که دوران مبارزات مسالمتمستقيم به شاه يها و حمله

است، باید  شاه يکه در رأس آن برکنار ملت يها دفاع از هدف يشده وبرا يسپر
تعاون  يها طرف به شرکت از یک .ل آتش و آهن دشمن را با اسلحه جواب دادسي

کنند و  يآور تشکيل داده اسلحه جمع مقاومت يتوصيه کرده است شورا يایروست
اقدامات  يبرا ایيدر مقابل هجوم شاه استوار باشند، از طرف دیگر دانشجویان اروپ

 .منظم آماده باشند يجمع دسته
ذیل آن  يهارا با امضا لبنان شيعه يآميز علما اعتراض ي اعالميه يفارس ي ترجمه

 .منتشر کرده است
  سفير کبير ، ينجاندکتر ارس ایياز مجلس آشن ي، شرح جالب يدر اخبار دانشجوی

داده  دانشجویان ي کننده ز و کالفهجَنَمُ يها ( و سئوال1363ژوئن  6)شنبه  رم ایران در
یاد  همجلس، ب ي دقيقه سکوت در مقدمه گل و یک است که شروع آن گذاردن تاج

و  -که سفير و مدعوین دیگر هم ملزم به رعایت آن شده بودند -اخير ایران يشهدا
 يِجمع و اعتراض و خروج دسته شدن سفير و اخراج یک دانشجو ياش عصبان خاتمه

سؤاالت و مراجعات راجع به کشتارِ خالف انسانيت اخير، تعطيل  .بوده است يهمگ
دانشجویان از مراجعت به ایران،  ي، علت خوددارو احزاب وعات، خفقان مطبمجلس

 ي یک مجله ، به مخبر«گو است دزد و دروغ ملت ایران»به اینکه  توهين صریح شاه
، مغایرت تهران با دانشجویان دانشگاه سازمان امنيت ي، رفتار کماندوهايخارج

 61، نقض اصول به کنسرسيوم ينفت مل يبا واگذار ياصالح ارض يها داشتن داعيه
 ...و شاه در اظهارات صریح اقبال يمتمم قانون اساس 61و 

 .تير 31تا  مصدق يسرمقاله تاریخچه مانند از زمامدار
 از دانشجویان (نفره 411ظاهراً )عده  دانشگاه یک يمراقبت کنکور ورود يبرا -

نفر که عضو  41به  .بدهند يآنها کارت ورودبه  شود ميداوطلب گرفته بودند و قرار 
 دانشگاه  .نمایند امتناع مي خدمت اعتراض و از انجام نيز سایرین .دهند بودند نمي جبهه
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 !به همه کارت بدهد شود ميمجبور 
 عمل بهکرده و موافقت  يميتينگ انتخابات يتقاضا يشریعت ينيز آقا در مشهد -

 .دیگر خراسان يهمچنين در شهرها ؛نيامده است

 36/5/8143شنبه 

«217- 12» 

که دچار  ...و  يموس :منتقل کردند يعموم هرا ب يانفراد يها دو نفر از عرب
 .بوده است يو کسالت جد يریز خون

م خان رست يمواجهه با حسينقل يبرا امنيتسازمان  هرا بنا بود ب يدوداو حيات يآقا
 .نشد يخبر ؛ببرند

 31/5/8143 شنبه يك

«218- 13» 

 :شروع شد 1334مرداد  41از امروز صبح تدارکات و تزئينات حياط جهت جشن 
رفته را از انبارها  ازحال يها ها و تابلوها و پرچم پریده و عکس رنگ يها يکاغذ بيرق
 يچند نفرشان به اميد وفا .کوبند جا مي دیوار و هوا و همه هب اند و زندانيان درآورده

 يرامي و طاهر ،صيف ،دوداو :کنند مي يخودکش يآزاد ي وعده
پسر  يولکخان کش سهراب :آوردند يرا به عموم يانفراد يها دو نفر از فارسي -

 .يو باباخان عيالم يزیار دشمن يِولکخان کش مرحوم الياس
در  يميتينگ انتخابات يتصميم دارند تقاضا جبهه شد که دانشجویانشنيده  -

 .نمایند ميدان بهارستان
ها خبر بدهيم چون عصر جشن ننگين است و  قرار شد فردا صبح به خانواده -

 .مالقات نيایند هکرد، اصالً بتکليف به شرکت در آن خواهند 
ب )طيّ خرداد 15، مخصوص متهمين 1شماره  ویژه يدیشب حکم دادگاه عاد -

باعث  ياده بودند، خيلخرج د هکه ب يو غيره( صادر و با شدت عمل یيرضا يو حاج
 .درآمد ها تعجب و تنفر شد و امشب در روزنامه

ي  اند، از همان ادعانامه قت ننوشتهو و خود متهمين را هيچ وکال با آنکه مدافعات
که چقدر  ودش ميواضح  يخوب هدادگاه هم ب يرأي  و گزارش و مقدمه ندادستا

 :گوید مي يقانون مجازات عموم 11ماده  !ن استيِّبَ يانصاف يبرخالف قانون و ب
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و قتل یکدیگر تحریک نمایند و عمل آنها موجب قتل  که مردم را به جنگ يکسان
متهمين و نه  ينه در اقرارها که صورتيد محکوم به اعدام خواهند بود، دربشو يا عده

شدگان  تحریک یا اینها است نشده گفته جا هيچ شهود، اظهارات و دادستان اتهامات در
 يدستورها هاز متهمين، اعتراف ب يو در یک جا که یک .را کشته باشند يآنها، کس

و صحبت از  .زنيم و بسوزانيم و خراب کنيمبدستور داشتيم  گوید ميکرده،  يدریافت
وقت  آن !ها بوده است نظامي دست بهور و دست بهکشته شده  و آنچه .کشتن نيست

 !اند را صادر کرده يجمع چنين حکم اشدّ دسته
اش را که با  ب را جلو خوانده، اول سينه، طيّدر دادگاه ظاهراً سرلشکر بهارمست

او  يپرست و از سوابق خدمات و شاه دهد ميده نشان شده بو  يخالکوب عکس شاه
ها را  پشتش را باال بزند و آثار شالق و شکنجه دهد مي، بعد دستور کند ميصحبت 

 ... !نشان دهد

 31/5/8143دوشنبه 

«212- 13» 

 را به  يانفراد يها ا و فارسيه بشان، هشت نه نفر از عرمرداد41مناسبت جشن  به
از خارج .شد ميتدارکات جشن دیده  ،يآوردند و با حرارت و همکار يعموم
 .و هندوانه و سماور و بلندگو آورده بودند يو ميز و فرش و شيرین يصندل

، به آن حياط يساق يِاهار و خواب، با اطالع و قرار قبل، بعد از نها يا جبههو ما 
از جمله  ؛ها کردند آمدند و صحبت يو ساق سرهنگ جناب .رفتيم و جمع بودیم

 ...نخواهند کرد اهانت دکتر مصدق يآقا هستند و به بداان جشن بااینکه سخنران
 .بودیم به مالقات نيایند بعدازظهر گفته

محکوم سه ساله بود، )ظاهراً( ها و  يدود را که از تضاوشان، دا به مناسبت جشن
 .ماندند يعمومدر  ،ياز انفراد يها همان روز آزاد کردند و انتقالي

دو  که حاليو احترام ما به آن حياط آمدند، در  يهم به تأس  يدوداو حيات يآقا
، مانيان يحاج يآقا در اثر یک گوشه و نيشِ يول .رش را در جشن گذارده بودپس

 .عقب ایشان آمد، به جشن رفت يآزرده شد و بعد که استوار يخيل
نسبت به  ياظهار محبت و احترام غيرمتعارف سرهنگ جناب يقبل از ظهر آقا -

دو نفر آقایان  يبرا سازمان امنيت ،دکتر گفته بود هو ب کرد ميو من  يدکتر سحاب
 .ل استیقا ياحترام مخصوص
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اند و  هنوز ابالغ نکرده وکال هب يبود و حتن يما خبر ي از محاکمه و ادّعانامه -
 .تأخير در کار است دچنين شایع شده است که انصراف یا قص

 31/5/8143شنبه  سه

«211- 15» 

صد انتقال آنها مقو   يظاهراً شهربان .ها را منتقل کردند  هفت هشت نفر از عرب
 :شده است که با دولت عراق يبرحسب تمایل خودشان و موافقت ،یا به ایران به عراق

 .و چند نفر دیگر ستاّر ،رضا يحاج،يعل ،سعيد ،قاسم
فعلي[  ]ورزشگاه شهيد شيرودي امجدیه يظاهراً عموم شنيده شد در ميتينگ -

  :يبا شعارها يآشکار يجمع ده و تظاهرات دستههم خوره هاشان ب کاسه کوزه
  «!، قالبيهقالبيهانتخابات »، و ، مصدق پيروز استپيروز است يخمين

در خروج از  يحت .ختم کنند اند برنامه را زود در ميدان بروز کرده، مجبور شده
 يها را زده و شيشه يانتقال يها از دهاتي يا عده ا و کارگرانه ميدان، بازاري

 و اسالمبول راه مخبرالدولها چهارت يتظاهرات حت ي دنباله .اند شان را شکسته اتوبوس
 .کشيده شده است

 يآوردند ول قلعه را به قزل يقاسم لباسچ ياز جمله آقا ،اند را هم گرفته يا عده
 .اند منتقل یا آزادش کرده ؛نمانده است یک یا دو روز بيشتر در پاسدارخانه

از عربده و  يبرخالف هميشه خال 1334 مرداد 41مناسبت  هب پيام دیروز شاه -
 يعال يها و وعده مرداد 41 يبوده، لحن سنجيده و انحصار به شهدا يفحاش

 .واقع شد ایيه از این جهت مورد بحث و استنتاج .داشت يا رفراندوم شش ماده

 11/5/8143چهارشنبه 

«211- 11» 

 خرداد 15 يقضایا همربوط ب يهمچنين امير ؛آزاد شد يموس نام بها ه از عرب يیک
 .آزاد یا منتقل شد

 18/5/8143 شنبه پنج

«212- 17» 

را که ظاهراً به مناسبت  ياالسالم شيخ يآقا يکالس اول دانشگاه مل يدانشجو
 .بردند يدر محرم دستگير کرده بودند، به بازپرس علما ي قرائت اعالميه
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دائر به تحریم  ایيه اعالميه ينجف يو همچنين آقا يميالن اهلل آیتشنيده شد  -
 .اند صادر کرده انتخابات

- در شميرانات .داد يبعدازظهر رو 6طرفِ ساعت  يشدید يطوفان و بارندگ -
 -در آنجا ادامه داشت تهران يباال يپس از ردشدن ابرها يابر اضاف يها که توده
 .گردید يسيل جار

 8/6/8143عه جم

«213- 18» 

زحمت راه  هبود و غيرخانواده را ب يگير سخت يامروز توأم با قدر يها مالقات
 .دادند مي

 :آنچه شنيده شد
کاميون و راه انداخته بودند در شهر و چند يمرداد کارناوال41گذشته  شنبه یک -1

 يها ها تراکت از کاميون يیک .بردند مي پيش شاه اتوبوس از ورزشکاران به سعدآباد
در مراجعت  .ه استکرد ميها در مسير خود پخش  در ميان تماشاچي يجبهه مل

ورزشکاران  ؛گوید مي و بد کند ميید بازخواست آ راه ونک مي در سه سرهنگ وثيق
سرهنگ وثيق را که  يحت ؛کشد مي فحش دهند و کار به داخل اتوبوس هم جواب مي

زور ه ها به کمک آمده او را ب زنند و باالخره پاسبان ، کتک ميشود ميداخل ماشين 
 .مکرد ميمن بودم که تراکت  پخش  :گوید مياز ورزشکاران  يیک .کنند خارج مي

که در  ت قالبيهو انتخابا و مصدق يخمين يون و شعارهایّ تظاهرات ملي -4
 .داده بوده است تأیيد شد يو در مراجعت رو امجدیه

ها که  شهرستان يعلما يبه امضا يمحکم و مستدلّ يا یک صفحه ي اعالميه -3
بودن  وسبو مح و خفقان و محاصره بودن علما ياند، دائر به عدم آزاد آمده به تهران

بودن  يمحاکمه و غيرقانون يعليه آنها برا يساز و پرونده رجال و دانشجویان
و  الکترال کردن کارت و محدود راجع به انتخابات يها هنام  بها و تصوی تبصره

منتشر شده ( 31/5/1314 تاریخ بهاز آن )کردن انتخابات و مجالس ناشيه  باالخره باطل
 .ميان آورده بودند هجبّار را ب و صریحاً ذکر دیکتاتوربود 

 .باشد ميما آنچه بيشتر شایع است انصراف  ي راجع به محاکمه -1
 .سخت تحت نظر است يآزاد شده است ول يمهندس رض يآقا -5
 حال درهر .بود و انجام انتخابات سنا نداختن انتخابات مجلسا صحبت از عقب -6
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قرار است وکيل شوند و  يهنوز هيچ معلوم نيست چه اشخاص و چه نوع اشخاص
ارد پر مداخل و و متنفذینِ وزیر کشور يمذاکرات و معامالت سابق که برا بازار
 .است راه نيفتادهه ، هنوز ببوده

 .دیده شد يجبهه مل يبه امضا انتخابات يخراب هراجع ب يگوناگون يها تراکت -1

 3/6/8143شنبه 

«213- 12» 

به  آوردند که گفته شد در راه مشهد ينفر را به انفراد یک ؛پيش نيامد يخبر مهم
 .را داشته است يميالن يآقا يها اعالميه ،تهران

 1/6/8143 شنبه يك

«215- 71» 

، به مالقات آمدند و و سرتيپ شایانفر ي، آقایان سرتيپ مسعودوکال زدو نفر ا
نفر نهضت شروع شده است و غالباً  3 مه مامحاک يمعلوم شد از دیروز ابالغ وکال

ما  ي اتهام همه .از کيفرخواست را یادداشت کرده بودند يا خالصه .اند قبول کرده
آن  1بند  11( و ماده )توهين به مقام سلطنت 11برطبق کيفرخواست منطبق با ماده 

 .( گفته شده است)تشکيل جمعيت مخالف با رژیم سلطنت مشروطه
 يکه تجزیه و تحليل خوب -را يگلپایگان اهلل آیتمتن اعالميه  شب رادیو قاهره -

 .خوانده است -داشت

 4/6/8143دوشنبه 

«211- 71» 

 :ها شنيده و نقل شد آنچه در مالقات
 يخيل اند، و شاه نگرفته در تهران کارت الکترال 6111حال بيش از  هب ات -1
و  يجوئ پرخاش کرده دستور داده است وزراء چاره بوده در هيئت وزیران يعصبان

به صندوق دستور داده است  وزیر فرهنگ ،از این قرار هم .آراء الزم را درست کنند
 در شرکت واحد .دنکارت الکترال نمای ارایهپرداخت حقوق کارمندان را موکول به 

( کارمندان را از ادارات )از جمله بنگاه برق يشده و در بسيار طور همينهم 
ش فالن روز باید بياید در باشگاه کارت ا خانمبا هرکس  ،اند اند و گفته خواسته

 را  يپردازد، کارت و ورقه رأ حقوق مي يظاهراً صندوق اداره هم وقت .الکترال بگيرد



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  331

 

 .دارد نگاه مي
 :یمیالن اهلل آیتبدون تاریخ  هاییاستفت -4

 در .مردم است يوجود آزاد فرمایيد که شرط انتخابات البته تصدیق مي»
برند و  سر مي هب زندان ي از رجال مملکت در گوشه يا عده که  صورتي

در نظر مبارک مداخله در  .تشکيل مجالس و تبليغات ممنوع است
 دارد؟  يانتخابات چطور است و گرفتن کارت چه معن

 «.ياز مقلدین حضرتعال يجمع تبریز

 سم اهلل الرحمن الرحيم  ب
 .مالحظه شد شرکت در انتخابات هآقایان نسبت ب هایياستفت ي مرقومه

عرض شد، در شرایط موجود که  اصفهان يکه در جواب اهالطور همان
 يو برا ترین حق اظهار عقيده نداشته افراد مسلمان این مملکت کوچک

، و باشد ميقدغن  ياز هرگونه اظهار عقيده، مجالس دین يجلوگير
سر برده  هب از علماء در زندان ياین مملکت و جمع و صالح رجال مؤمن

ترین مطلب خود را بيان کند مورد تعقيب از مقامات  و هر کس کوچک
 منا بهکس را که بخواهد ممکن است هر گردد، و دولت واقع مي يدولت

بنماید، لهذا شرکت مردم مسلمان در  مسلمان ایران نماینده تحميل ملت
 .باشد ميز نبوده و مخالفت با آن وظيفه یشرعاً و عقالً جا يچنين انتخابات

  . يارواحنا فداه  ترفع بالشکوا يوليه المهد يوال يکالمشت يوال
  .اهلل و برکاته توالسالم عليکم و رحم

 يالميالن يالحسين يمحمدهاد

 يها را گير آورده و برا و شهرستان مورد نظر تهران يليست وکال ایيدکتر بق -3
تو افتاده و خيال دارند حال که  دستگاه هم به تک و .ها فرستاده است سفارتخانه

 (بدهند )؟ ي، در آن تغييراتشود ميشان باز  مچ
زیر بار نرفته  شاه ياند ول گذارده وکالدر ليست  نفر از جبهه 45ا ه یيآمریکا -1

 يرار دارند که حتماً رضایت او جلب شود، و او هم راضاست و چون آنها اص
 .عقب بيفتد ، ممکن است انتخاباتشود مين

به ایشان گفته  يول ؛اند ما کرده ي در مورد محاکمه ياقدام مؤثر يميالن يآقا -5
 .ضا از باال نيستماند من اهل تقا ایشان هم گفته .از باال نمایند ایيشده است، تقاض

تعداد  :ها گفته شد در اجتماع خانم ،امروز عصر نوشته است «کيهان»روزنامه  -6
 .بيشتر است کاندیداها از گيرندگان کارت الکترال
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 5/6/8143شنبه  سه

«217- 72» 

دریافت  يگرفتن برا الکترال کارت راجع به 1/6/1314 تاریخ به کاریکاتور توفيق -
 .حقوق

 ياند و تقاضا ما در دادگاه رونوشت کيفرنامه را نوشته يامروز صبح وکال -
 .اند اعزام ما را کرده

  ...به پيشگاه مبارک بندگان  يامضادار ي نامه -
 ، وزیر عَلَم نخست يرونوشت جناب آقا

  ،کاندید خودشان يمعرف يبرا رونوشت وزارت کشور
 و خورده مالکين و دهقانان و کشاورزان کارگران يبه نمایندگ يحبيب احمد

  ميناب جنوب وران اصناف و پيشه
 5/6/1314 مورخ در روزنامه کيهاندرج 

 6/6/8143چهارشنبه 

«218- 73» 

 دادگاه بردند و سر راه در زندان قصر هب يپرونده خوان يو مرا برا يصبح سحاب
یک  .ما ملحق شدند هش بمن و عدالت يو جعفر ي، شيبانيایباب ي، عليطالقان :آقایان

 ،آقایان ياز وکال .تهيه کرده بود، بما داد ينسخه رونوشت ادعانامه را که قبالً شيبان
سرهنگ  ،هسرهنگ دکتر علميّ ،يسرهنگ نجات ،سرتيپ شایانفر ،يسرتيپ مسعود
خودش را به  يسروان حجاز .آنجا بودند سرهنگ اعتمادزادهو  ،يعزیزاهلل رحيم

 .هم بعداً آمد سرتيپ بهارمست .چسبانده بود يطالقان يقاآ
را  يمجاب .آزاد شده است يپور قباد .حمداهلل بهرفقا خوب است،  ي حال و روحيه

 ياو هم به سرتيپ صدوق ؛بدهد، تا آزاد شود اند، تعهد و استعفانامه برده يدادستان هب
 .داده است يجواب منف

  ؛اند که مانده يکسان
  .يمجاب و يجعفر ،يحکيم ،يایباب يعل ،يشيبان ،دنژا حنيف :ها ياز نهضت

 .رپو يمدن و چيان قاليچه ،تاجيک ،يا بيشه ،ينراق ،يحجاز ،يسکّاک :ها يا جبهه از
 .مالقات هنوز ممنوع ، وروابط صميمانه و وضع نسبتاً متعادل ،نفر 41ته رف هم روي
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یک  .و مدارک بسيار سست يالمجموع چرند و از نظر قضای حيث من ،اما ادعانامه
 يداده، با نهضت مقاومت مل 1334مرداد  41( !)يابتدا از قيام مل يتاریخچه مقدمات

 يها به انجمن يا را )که دروغ است( ذکر کرده، اشاره 1331شروع کرده، عفو  سال 
هواخواهان کرده، در  يل نگاهداریوسا عنوان به، دانشجویان و معلمين ياسالم

 ي دسته عنوان بهرا  خود را کشانده، تأسيس نهضت يمل تشکيل مجدد جبهه ي آستانه
راجع به تشکيالت و مرام و  يذکر کرده است، سپس شرح مستقل مخالف  جبهه
و اخبار نهضت تکيه  «حاشيه يحاشيه ب» يداده و بيشتر رو ينشریات نهضت آزاد

من  نام بهکه قسمت اعظم آن متوجه و متذکر  -بعد وارد اصل اتهامات .کرده است
از مينوت اعالميه  يیک دالئل نيّت سوء ما، و قصد تغيير رژیم عنوان بهشده  -است

را مثال آورده، دیگر  ایيباب يعل ينظریه آقا يها یادداشتو  يمهندس سحاب  يآقا
رئيس جمهور  عنوان بهو من  ایيو عط يو طالقان يسحاب ياو به امضا قول به ي نامه
ش منطبق با دوران ا ریخ)و تا زیاد شده است يها اهانت ، که در آن نسبت به شاههند

 يخط آقا هو باالخره نامه ب ،امضا است( بي ي شده ما و اصل آن متن ماشين زندان
 چاپ و در آنجا و در تهران که در شيراز عشایر يو رؤسا خطاب به افسران يطالقان

کميته  يبه امضا و همچنين تلگراف تبریک به فدراسيون عرب ،منتشر شده است
 .دانشجویان

 .را ذکر کرده است خاصیک ماها، موارد اتهام  بعد از مقدمات نسبت به یک
 يو سپس آقایان مهندس سحاب يطالقان يآنچه بيشتر سنگين است، مال من و بعد آقا

 .اند گردن گرفته هچيزها را ب ياین دو نفر خيلکه چون  ،است يو دکتر شيبان
که مرام آن مخالفت با  ي)تشکيل جمعيت 61جرم را منطبق با قسمت اول ماده 

( دانسته، تلویحاً )توهين به مقام سلطنت 11( و ماده باشد مي مشروطه يرژیم سلطنت
 .( را خواسته استيده سال حبس انفراد يحداکثر اشّد )یعن
ه پيشنهاد کرد جبهه يمحل وکالت برا 1رفته و  صالح يم پيش آقاشنيده شد عَلَ

 (.يمهندس حام ياند )منبع خبر ظاهراً آقا ایشان هم رد کرده .است

را منتشر کرده است )عالوه بر آنکه  يفرمایش يليست وکال ایيظاهراً دکتر بق -
 .داده است( و بعد بازداشت شده است به سازمان ملل متحد

    *   *       * 
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خوشمزه است که از  .تشکيل شد !نخودشان آزادزنان و آزادمردا قول بهکنگره 
نمایندگان و اقدامات آنها و مخالفت و  يها که صحبت نيست، برنامه يچيز

اب کاندیدها انتقادها که همه جا در این قبيل موارد باید بشود و سر انتخ يهای مراقبت
کميته  .است يتصنع يهست و نيست تماماً تملق و تأیيدها .فراوان شود يها و دفاع

سراسر کشور را تعيين کند، بيشتر  يکنگره را که باید ليست کاندیدها يسر
بانک  يدکتر زاهد ،رئيس شهردار تهران يدهند )یعن کارمندان مأمور تشکيل مي

 (.شرکت واحد يمالیر ، ويسالور رئيس اصالحات ارض ،يکشاورز

 1/6/8143 شنبه پنج

«212- 73» 

اوالً زندان  يول .سوار ماشين کردندو دادگاه بردن  يمجدداً ما دو نفر را برا
عطل کرده بوده است تا مرا در آنجا  يستوان یوسف يساعت آقا 1:  31 ينشهربا

بعد هم که از اینجا راه افتادیم، ماشين خراب بود و مکرر  .ها را خبر کند زنداني
 غيره از قبول پرونده و  ي، ول باالخره نزدیک ظهر به دادگاه رسيدیم . شد ميخاموش 
 .کردیم يخوددار

 .را دیدیم ور سرهنگ بهره ،آقایان ياز وکال
 .رود احتمال تأخير دادگاه مي ،باز
 .و فعاليت دارد يهمکاربا وکال در خارج  صدر يآقا

 *      *     * 

که  يید صفحه آخر( تقریباً رسمبود )شا يامروز خبر «کيهان»در روزنامه 
زیاد بوده و بيشتر از  کارت الکترال يها اخير مراجعه و ازدحام نمونه يروزها

دهند واالّ دليل ندارد  را مي يترتيب خودشان سند دستور دولت این هب .کارمندان دولت
صوصاً با هم قرار گذاشته باشند در این چند روزه مراجعه ، مخکه کارمندان دولت

 .کنند

 *      *     * 

 يآنها معرف يجا هو ب يقبل ي قرار است این وکال را من روز شنبه، در تعقيب نامه
 :کنم
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و  يسرتيپ ایلخان ،سرتيپ ابوالحسن آهنين ،سرتيپ شایانفر ،سرلشگر زنگنه
 .يسرهنگ رحيم

 1/6/8143جمعه 

«221- 75» 

 :ها شنيده شد آنچه در مالقات
 .بدهند يميتينگ انتخاباتاند جمعه آینده  اجازه داده جبهه به کميته دانشجویان -1
و امتناع ایشان از  با اللهيار صالح زاده يو صنعت پيرو مالقات سرلشکر پاکروان -4

دکردن و غيره، ش گذشته است(، و رت )چون موقع پيش شاه يمذاکره و شرفياب
ایم  وکيل شدن تشکيل نداده يرا برا )چون جبهه و ریاست مجلس کاشان ينمایندگ

امروز یا  جبهه يشورا ياند اعضا آنها گفته .خواهم بدنام باشم( نمي يو آخر عمر
آورده بود و از طرف  يامين يخير خبر را آقاقسمت ا .شوند فردا تماماً آزاد مي

 .شد مينيز کم و بيش تأیيد  مقامات زندان
 که کليشه راجع به انتخابات در جواب اصناف تهران يميالن يآقا ي يهئفتاستا -3
اعالم  يدین ي را وظيفه بود، شرکت در کار انتخابات را تحریم و اقدام عليه آن شده

آورده  يقانون يو ب يدليل و نشانه بر عدم آزاد 11در سئوال خود  اصناف .داشته بود
 .ضمن تأیيد آنها انتخابات را تحریم کرده بود اهلل آیتبود و  يمنطق يبودند که خيل

اوضاع  در باره ایران ينهضت آزاد 46/5/1314یا  45تاریخ به صل اعالميه مف -1
به و اعتراض  ف رهبران و تأیيد روحانيونیو وظا به رستاخيز يحاضر و اميدوار

 .عليه نهضت يساز  پرونده
 ي، از خرابيدکّانش در حضور یک مشتر، چون در گلزار يبازداشت آقا -5

 .ه استکرد مي، با شاگرد خود صحبت انتخابات

 1/6/8143شنبه 

«221- 71» 

سایر متهمين را هم  .دادگاه رفته بودیم هب يخوان پرونده يبرا ،ينفرصبح زود دو
 .دادیم يقبل يجا هخود ب يوکال يمعرف يبرا يصورت مجدد .آوردند

 يآزاد نشد و عصر خبر رسيد که آقا يکس  برخالف انتظار ایان جبههاز آق -
 (  چند نفر نهضت هم يیعن ) اشور ياعضا ي و باید همه ما تنها نيستيم   اند گفته صالح
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 .مجدد شده است ي آزاد شوند و بنابر این موکول به گزارش و مراجعه
قلم دکتر حسين  هنقل از بورس ماهانه، ب هامروز، ب ي«ها خواندني»ي  لهمجدر  -
داد در  بود که نشان مي «شویم تر مي هر روز محتاج»تحت عنوان  يا ، مقالهپيرنيا

درصد هم کمتر شده   1مان  برابر شده است و صادرات 1/6ما سال، واردات  1عرض 
 .است

 (هزار ریال) صادرات بدون نفت  (هزار ریال) واردات     سال
1333      115/145/1      111/411/11  
1331      111/145/3        111/133/1 
1331      111/631/11       111/111/1 
1333      133/651/54       111/353/1 
1311      116/111/11       151/533/3 

*      *    * 

 قول خودشان هب کنگره يرهبر ي منتخب کميته يصورت کاندیداها شب رادیو -
ت که هاز این ج .را خواند و باعث تعجب فراوان همه شد !«آزاد زنان و آزاد مردان»

اند، و در این  دور سياستمداران و رجال و عمّال سابق را خط کشيده کلي بهتقریباً 
از این  ياست ول يتحول ؛وکيل خواهند شد يا گذاشتن پول، عده ایهپبدون  ،دوره

 نيزکاندیدشدن و  ي اراده يبابت هم که امحاء کامل شخصيت و اراده است و حت
اند و بيشتر کاندیداها  مشروع( را سلب کردهنافعاليت  ي)حتآن  يفعاليت کردنِ برا

 ي این دوره تاج سرِ انتخابات همه شخصيت هستند، انتخابات يعالقه و ب يسابقه و ب يب
 .ادوار گذشته است

 81/6/8143 شنبه يك

«222- 77» 

 از وکال .مدندسایرین هم آ .دادگاه رفتيم هب يخوان پرونده ياول وقت صبح برا -
تدریج آمدند و ظهر  هب و شایانفر بهارمست، اعتمادزاده ،ينيز آقایان سرهنگ رحيم

 .برگشتيم
 بعد از طریق ينبود، ول ي، تا ظهر خبرجبهه يشورا يرفقا يدر مورد آزاد -

است و دستور از  يامروز یا فردا حتم يبرا يچنين نقل شد که مرخص يامين يآقا
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روز تأخير همان اعتراض و اصرار  علت یک .صادر شده است وزیر نخست عَلَم طرف
( بوده است و يطالقان يآقا يیعن) اشور ياعضا ي آزاد شدن کليه يبرا صالح يآقا

 ي من پرونده .هستيد يگفته است شما خودتان قاض ملَعَ ياند که آقا جواب آورده
جهت اعمال نفوذ  هر طور قضاوت کردید، من در آن ؛نمایم تان مي آنها را تسليم

 .خواهم کرد
 .اند داشته يا مصاحبه يميالن اهلل آیته با و فرانس آلمان يها مخبرین خبرگزاري -

 88/6/8143دوشنبه 

«223- 78» 

 :ها شنيدند آنچه در مالقات
  :پخش شده است 1/6/14 شنبه پنجکه  فرانسه يگراف خبرگزارتل -1

اخيراً کنگره  ایجاد شده و طرفداران سياست شاه ي وسيله هکه ب ياجتماع
در این کنگره در حدود هزار فرستاده  .تشکيل داد خود را در تهران يمل

 .آمده بودند، شرکت داشتند ایران يها ها و استان که از تمام شهرستان
وزیر کار، هزار   يخسروان يآقا يبا همکار ينفيس يآقا شهردار تهران

ليست  یک ي تهيه يبرا تهران پایتخت مردم نام به را ها شهرستان ي فرستاده
کشور دعوت  يانتخابات يها تمام حوزه يکاندیداها يواحد شامل اسام

شهریور[  5]برابر با اوت  41که روز  يانتخابات يکنگره مل .کرده بودند
کنندگان در کنگره  یابد و شرکت يتشکيل شده، امروز بعدازظهر پایان م

 ي کنگره .شوند حضور شاه پذیرفته مي بالفاصله پس از پایان کنگره به
ليست  شود ميکرد که مأمور   انتخاب خواهد يدایم ي امروز یک کنگره

 .کشور مشخص سازد يها را در تمام حوزه «يوحدت مل» يکاندیداها
بين  انتشار یافته، از يکنگره انتخابات ي که از طرف دبيرخانه يطبق بولتن

 411کارگر و  131رز و کشاو 611کننده در کنگره،  هزار شرکت
 .وجود دارد نماینده از طرف طبقات مختلف از جمله روشنفکران

این نسبت تقریباً در  ياحتمال قو همعتقدند که ب در تهران يناظرین سياس
آن اکثریت قابل  ي پارلمان آینده رعایت خواهد شد و در نتيجه

تمام  .بود خواهد کشاورز نمایندگان با ،مجلس جدید ایران ي  مالحظه
 يیها خود را از رفرم يشعار، پشتيبان عنوان بهکنندگان در کنگره  شرکت

اعالم  ،گذاشته گذشته، به رفراندوم ي کرده و در ژانویه  که شاه اعالم
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 يها که جریان جلسات کنگره و تحسين يحالبا وجود این، در .ندداشت
، و شود ميپخش  شنوندگان رادیو ایران يکنندگان مستقيماً برا شرکت

 يها اعالميه ،يمل يها نهضت يمخالف و ليدرها ي جبهه يرهبران مذهب
 .الم دارندخود را به مردم اع ایيدهند تا تصميم نه محرمانه انتشار مي

خود  ي ، در اعالميهترین رهبران شيعيان از مهم يیک يميالن اهلل آیت
را  «انتخابات يآزاد يناپذیر الزم برا فقدان مطلق شرایط اجتناب»

 .سازد خاطرنشان مي

از  يا و عده يکه رهبران مذهب شوند سپس یادآور مي يميالن اهلل آیت
، يو ليدرها و رهبران جبهه مل ر بازارو همچنين تجّا و دانشجویان استادان

اظهار  يآزاد هستند و از جانب دیگر مطلقاً در ایران همچنان در زندان
و دیگر امضا  يميالن اهلل آیتنظر  ههمين جهت به ب .عقيده وجود ندارد

 يهر ایران يو شرع يعقل ي وظيفه»تحریم،  يها کنندگان اعالميه
 .«است يفعل مقاومت در برابر انتخابات

و  ي، سکاّکي، عالءالدینچند نفر آقایان تاجيک ندان قصرز يها يا از جبهه -4
 .اند آزاد شده يا بيشه

 يآمده است ول عمل بهفعاليت خوب  ،جبهه ي آینده ي جمعه ميتينگ يبرا -3
از بابت ميتينگ ناراحت و  ياند خيل که در زندان يرِ محل است و سرانسَ ایراد

 .اند يناراض
 يطالقان يخود آقا هو ب به دولت يطالقان يآقا راجع به يتلگراف محکي اهلل آیت -1

 .يشریعتمدار اهلل آیتو  يميالن اهلل آیتهمچنين  ؛فرستاده است
به منبر رفته  يقاض يآقا نام به از علما يیک مرداد در تبریز 41 يدر حوال -5

اوضاع کرده، مورد استقبال شدید مردم قرار گرفته  و سخت از انتخابات يانتقادها
خارج شهر به فوراً  شود ميبه او تکليف  رسد از طرف دولت به منزل مي يوقت .است
در  يانگج يآقا يبندند و مردم با رهبر يپيچد، بازارها را م يقضيه در شهر م .برود

آید دستور  يم يرئيس شهربان .کنند دید ميميدان بزرگ شهر تجمع و تظاهرات ش
طرف مردم و  هو بعد ب شود مي، به هوا شليک دنکن مياعتنا ن .دهد ميمتفرق شدن 

 .یابد يادامه م ياوضاعِ غيرعاد يول ؛شوند شوند تا آنکه متفرق مي کشته مي يا عده
 .اخيراً بار دوم رفته است .رود مي به تبریز پاکروان رئيس سازمان امنيت

 .شد يمنتف سران جبهه يمثل اینکه آزاد -6
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که  دولت يشکن ، شواهد قانونيميالن يآقا 1314االول  ربيع 41 هایيدر استفت -1
  :ذکر شده از این قبيل بوده است رف نمایندگان اصنافاز ط

  ؛کردن مراجع تقليد يزندان
 و بازاریان دانشجویان، يرجال صالح و مل يبرا يکردن و پرونده ساز يزندان

 ؛و کارگران
  ؛شکنجه و يمحاکمات قالب
  ؛يحکومت نظام

  ؛يتعطيل مجالس دین
 يها و اوراق که در دست خودشان خواهد بود و انجمن نامه انتخابات آیين

  .دست کارمندان دولت هنظارت ب
  :هم چنين بوده است يميالن يجواب آقا

از مردم  يبسيار .وجود ندارد اند شرایط انتخابات که گفته يطور به»
آنها  ياند و برا يزندان يیگو جرم حق هو رجال، ب مسلمان ایران

عدم امکان  .کنند درست مي يکنند ومحاکمات ساختگ مي يساز پرونده
، ياز اجتماعات مذهب ي، جلوگيرر دست دولتاظهار عقيده، تبليغات د

این شرکت در انتخابات عقالً و بنابر ؛نظارت بر جریان انتخابات عدم
یک  ي شرعاً مجاز نبوده همه وظيفه دارند در راه منع این اختناق و مطالبه

 «.بکوشند يحکومت مشروع و قانون

 83/6/8143شنبه  سه

«223- 72» 

چون قبالً دستور  يول ،يخوان پرونده يبرویم برا دادگاه بهح قرار بود از صب
سرتيپ   :از وکال آقایان .آنجا رسيدیم 11تأخير افتاد و ساعت  نرسيده بود، به

 ،سرتيپ بهارمست ،يسرهنگ نجات ،سرهنگ علميه ،يسرهنگ رحيم ،شایانفر
( يشيبانبراي ) ي( و سرهنگ حسين دهکرديمهندس سحاب ي)برا سرهنگ پگاه

 .خواند هم بود و پرونده مرا گرفته بود مي يسرتيپ زمان رئيس دادگاه .آمده بودند
ه ب را ببينم و گزارش سازمان امنيت ام آن من فقط نيم ساعت آخر توانسته که طوري به

 .کنم يبردار را خالصه ارتش يدادرس
 :اند نهضتياند که دو نفرشان  شده قصر دیروز آزاد يها چهار نفر از زنداني -

 .يفرهنگ و شاملو ،دنژا حنيف ،رپو يمدن
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هم  مشهد ،گفت ميو  کرد ميرا مستقالً تأیيد  تبریز ي قضيه يسرهنگ رحيم -
 .بوده است يخبر

نقل شده  4«توفيق»از  «است يیک»تحت عنوان  يامروز شعر ي1«ها خواندني»در  -
هم عکس  11/6/1314 شنبه پنجدر توفيق  .رساند را خوب مي بود که وضع انتخابات

اش  که بچه يآبستن زنِو ليسانس حقوق،  :بود را کشيده زیرش نوشته کارت الکترال
 .در دست داشت «جواز عبور» عنوان به را کارت الکترال

 81/6/8143چهارشنبه 

«225- 81» 

 آقایان  تازه يوکال از . شدیم مشغول يخوان پرونده به و رفتيم به دادگاه صبح -
 .آمدند و سرتيپ بایندر سرهنگ فرحبخش

نفر  11ترتيب   این هآزاد شد و ب زندان قصر ياز رفقا زاده عرب يدیروز آقا -
 .اند آنجا مانده

ها مذاکره و برو بيا و وعده و انتظار و سپس تأخير، باالخره امروز  بعد از مدت -
 دکتر آذر و يدکتر صدیق ،صالح : آقایان جبهه ي يهئهيئت اجرا يسه نفر از اعضا

 .آزاد شدند
 .هنوز شلوغ است و شاید مشهد شنيده شد که تبریز -
بعدازظهر جمعه  5 ميتينگ يبرا جبهه از طرف کميته دانشجویان ایيه تراکت -

تانک و تظاهرات بوده  در خيابان اسالمبول .، پخش شده استدر ميدان بهارستان
شرکت در  يوت برانيز اعالميه و دع از طرف علما .اند را ظاهراً گرفته يا عده ؛است

 .معلوم نيست موافقت دولت .شاید هم از نهضت .ميتينگ صادر شده است

 84/6/8143 شنبه پنج

«221- 81» 

امروز به  تاریخ بهرا  يخوان روز مهلت پرونده 5ابالغ  .رفتيم دادگاه بهصبح  -
 .رؤیت ما رساندند

                                                
ها و  که شامل مقاالت و اخبار روزنامهشد  هر هفته دو شماره منتشر مي« ها خواندني». در آن دوران مجله 1

 ي دیگر نيز بود )ب.ف.ب(. مجالت منتشر شده

شنبه هر هفته منتشر  بود که به تاریخ پنج« توفيق»نامه  سياسي آن  دوران، هفته -. یکي از نشریات فکاهي4
 .ف.ب(.گردید)ب ساعت زودتر توزیع مي 36تا  41شد اما معموالً  مي
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 .آزاد شدند و دکتر بختيار ير سنجابدو نفر آقایان دکت از سران جبهه -
ها، در اثر مخالفت و سلب  گيري آقایان و سخت يگفته شد که تأخير در آزاد

 .بوده است «يهلسينک»در مراجعت از  يرئيس شهربان ،يمسئوليت سرلشگر نصير

 85/6/8143جمعه 

«227- 82» 

 :ها شنيده شد آنچه در مالقات
نفر را دستگير  61امروز بعدازظهر، در این چند روزه در حدود  ميتينگ يبرا -
 :اند زده ميفریاد  ،يدیده شده است در حال دستگير که حاليدر  .اند کرده

 «مصدق پيروز است»

نویسد که چون حکومت  مي صالح يآقا يبرا يیادداشت يسنجاب دکتر يآقا
ممکن است پيش آید و ما پيرو  ينکرده است و مفاسد موافقت با ميتينگ ينظام

ب آن، صالح هم در جوا يآقا .يد ميتينگ موقوف شودیقانون هستيم، دستور فرما
 ينظام يکه فرماندار استناد این هصادر کرده، ب خطاب به کميته دانشجویان يا نامه

 .کنيد يموافقت با ميتينگ نکرده است، از آن خوددار
 استاداناز  گویند شده است، مي يکه به این ترتيب منتف ميتينگ ي در قطعنامه

 .شده استتقویت و تجليل  ،يدادگاه ينهضت
ت برگزیده ریاست سازمان امني هآن، کمال ب يجا ه، و بيمستعف ظاهراً پاکروان -

 .شده است
به  يکند ي اعتراضيه ي نامه از يرونوشت  یيآمریکاگفته شد در یک روزنامه  -

سرکار  يدرج گردیده، که در آن گفته است شما قول داده بودید، حکومت شاه
 .بياورید که مردم رضایت داشته باشند

 :و صالح يآقایان دکتر سنجاب يها رونوشت نامه -
 قربانت گردم،  11/6/1314

که اینجانب آزاد شده و به منزل مراجعت کردم، پس  11امروز ساعت 
 که دانشجویان ي، از جریان ميتينگيدکتر صدیق ياز تلفن به جناب آقا

 يصورت فعل هب چون این ميتينگ .اند، مستحضر شدم اعالم کرده
 ياست، و ممکن است مفاسد يمت نظامبرخالف مقررات قانون حکو

که به  يمختصر ي موجب اعالميه هاز آن بروز کند، بهتر این است ب
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بنده ميل داشتم که  .نظر شود برسد، از آن صرف يجنابعال يامضا
 يعرض برسانم، ول هب يشخصاً خدمت برسم و راجع به این امر توضيحات

بهتر  .است، ممکن است نتوانم شرفياب شومچون مهمان زیاد وارد شده 
از  يجلوگير يبدانيد، اقدام الزم برا يترتيب که مقتض ره است به

  .يدیمفاسد محتمل معمول فرما
 يدکتر سنجاب

  ؛عزیز دانشجویان
ا، فرد شم فرد ي خواهانه از احساسات و افکار آزادي يبا اظهار قدردان
و  هموافقت نکرد دانشجویان يفردا با ميتينگ ينظام يچون فرماندار

 ایيهيئت اجر نام به، من باشد مياز قانون  يپيرو يجبهه مل يروش قطع
دهم که از ميتينگ مذکور  م و دستور مياز شما تقاضا دار يجبهه مل

اطالع عموم  هر وسيله که ممکن است به منصرف شوید و این مطلب را به
  .فوراً برسانيد

 اللهيار صالح - 1314شهریور  11 شنبه پنجعصر 

در تحریم و اعتراض بر  ایيه تراکت يشنيده شد از طرف نهضت آزاد -
 :شود ميبياید، ذیالً نوشته  دست بهصادر شده است، که اگر متن آنها  باتانتخا

و مأمورین سازمان  زاد هاز فرستادن غالمان خان يهدف دستگاه دیکتاتور
 و يکش آدم يبقا و ادامه ،يخارج استقراض :ستا این مجلس به امنيت

اء و فساد و چپاول ارتشو  يدزد ي ، ادامهيحکومت فرد و يدیکتاتور
فرمان پيشوایان  هب ایران ملت .تسلط بيگانگان ي ، ادامهيمل ي خزانه
 يکش و آدم يدر آن شرایط فاشيست يدر چنين انتخابات يو مل يمذهب

چند  يیار را که ليست نمایندگان آن با دست يمجلس و کند ميشرکت ن
 .داند مي يتهيه گردیده، فاقد ارزش قانون در پالژ نوشهر يا جالد حرفه

 ایران ینهضت آزاد

 86/6/8143شنبه 

«228- 83» 

 .را نخواستند و نبردندصبح هر قدر منتظر شدیم، از دادگاه ما  -
 .امروز آزاد شدند زاده و زیرک کشاورز صدر ،يآقایان حسيب -
 يرا خواسته و مذاکرات ي، دکتر سنجابسرهنگ مقدم مدیر کل سازمان امنيت -
 .شود مياً شروع ظاهر
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 81/6/8143 شنبه يك

«222- 83» 

چون ماشين  يول ،دادگاه دعوت کردند هب يخوان پرونده يصبح ما را برا -
 .به آنجا رسيدیم 11راه افتادیم و نزدیک  11:  31َ خراب بود، ساعت  قلعه قزل

سرهنگ  و ،سرهنگ پگاه ،يکردسرهنگ حسين ده ،يآقایان سرتيپ مسعود
اند،  قبول نکرده که گفته بود يقبالً سرگرد اسدالله که تازه هم يوکال از .بودند ينجات

 ي به بهانه بخشحسرهنگ فر .آمده بودند يو سرتيپ خلعتبر يآقایان سرهنگ غفار
جزو وکال است  مثل سرتيپ بهارمست يناجور است و شخص بد اینکه چرا محيط
 .معذرت خواست

 .باز صحبت بود که ممکن است اصالً دادگاه تشکيل نشود
امروز آزاد  بين يو گيت يآباد ، کریميس، خليلشنا حق :آقایان ن جبههاز رهبرا -
 .شدند
 .بندندشهریور بازارها را ب 43ر است از نيست و قرا کماکان آرامش در تبریز -

 کارگران تبریز»تحت عنوان  يا اعالميه تحده کارگران آذربایجانم يشورا
منتشر کرده ضمن آن پس از تذکار  «دهند را تشخيص مي يتوخال يها وعده
کارگران و  شدنِر، بيکاهيئت حاکمه يها جنایتها و  خرمن و فریبسر يها وعده
  :را شاهد مثال آورده، در پایان گفته است چند کارخانه تبریز شدنِ بسته

، از شرکت يپيشوایان دین يبه ندا و زحمتکشان آذربایجان کارگران»
مزدور شروع  هيئت حاکمهنمایند و مبارزه را عليه  امتناع مي در انتخابات

 «.کنند مي

 يبسمه تعال

 شا اهلل بنویسم که از این به بعد ان هایی از ایام زندان یادداشت
 81/6/8143دوشنبه 

آقایان  :آزاد شدند يجبهه مل يشورا يامروز صبح چهار نفر دیگر از اعضا -
 .و پارسا ي، ميرمحمد صادقمانيان ي، حاجفروهر
که فعالً در غياب و  سرهنگ مقدم يو آقا يدکتر سنجاب يمابين آقا يمذاکرات -

 .است شروع شده امنيت سازمان ي همه کاره در مسافرت سرلشکر پاکروان
 امروز و  راجع به تحریم انتخابات يمل جبهه يها سازمان ي رود اعالميه انتظار مي -
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 .فردا منتشر شود
 :شنيده شد ها يها و از مالقات آنچه در مالقات -

 .دارند نظر تبادل و هم مالقات با و است حسنه يشریعتمدار و يميالن آقایان روابط
آمده و رابط گویا  عمل به از طرف علما يميتينگ انتخابات يبرا يظاهراً مذاکرات

 !نباشد «يدین»شرط آنکه  هگفته است ب عَلَم يبوده است، ول يحائر يآقامهد يآقا
 يخيل]الکترال[  يها کارت .در غليان است يخيل آذربایجان يو حت اوضاع تبریز

 .هم آنجا است سرلشگر پاکروان .اند سوزانده يگرفته شده و مقدار يکم
و اشد وجه در  ي)و به طریق اول در تهران لالکترا يها در تحميل اخذ کارت -

اند  مجبور کردهها را نيز  کارخانه کارگران ،شهرستانها( عالوه بر کارمندان دولت
 .اند داده کارت بگيرند و بدون کارت اجازه ورود به کارخانه نمي

 فشار يو ممنوعيت کاندیداها، به مهندسين خيل انتخابات يتظاهر به آزاد يبرا -
 .بدهندها  اعالن به روزنامه ياند در تجليل مهندس ریاض آورده و مجبور کرده

عليه  يتظاهرات شدید متحد در برابر سازمان ملل آمریکا يدانشجویان ایران -
 .اند و افتضاحات کرده انتخابات

 81/6/8143شنبه  سه

و دکتر  يحسين آقایان شاه يیعن در زندان قصر يلم جبهه يآخرین افراد شورا -
 .امروز آزاد شدند يجالل
راجع  يشرح ذیل از طرف دکتر امين هدیده شد که ب يا در دادگاه اعالميهصبح  -

 :راه انداخته است ایيمنتشر شده و سروصد تخاباتجریان ان يخرابه ب

 هموطنان عزيز

است که دستگاه قصد  يانتخابات بيست و یکمين دوره مجلس، سرپوش
این  يساز صحنه .بگذارد ایران يو اقتصاد يبحران اجتماع يدارد بر رو

امور  ي در مورد اداره از طرز تفکر غلط دستگاه دولت يانتخابات ناش
 يِها و عوامل اصل ریشه توجه به يجاه دستگاه حاکمه ب .کشور است

، کند ميشکند، اجتماعات را ممنوع  ها را مي جامعه، قلم يِحيات تحولِ
برد و در این  اسلحه مي هسازد و دست ب صداها را در گلوها خفه مي

و روح  خاصّ انتخابات ي دارد فلسفهکه وجود ن يمعرکه یگانه چيز
 .است يو اصول انسان  ياساس قانون
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و طرز  يو جهان يبرخورد دستگاه حاکمه با مسائل مل ي امروز نحوه
 يمردم و ماهيت مجلس يها شدن با خواست رو رو بهتفکر دستگاه در 

 يو محافل جهان آحاد ملت یک از که در کار ساختن آنند، بر هيچ
 .پوشيده نيست

و دفاع از  يخاطر حفظ اصول انسان هما امضا کنندگان این اعالميه ب
بر خود  يالملل و قوانين بين ایران يفکر و موازین قانون اساس يآزاد

أَجْرًا  جَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَفَضَلَ اللّهُ الْمُ»مصداق  هدانيم که ب واجب مي
القدر و مردم آزاده و  جليل روحانيون ي موقع که قاطبه در این 1«.عَظِيمًا

ایط مساعد فقدان شر ي واسطه همصالح کشور ب هب مند عالقه روشنفکران
عقيده و نظر قاطع  ،اند کرده يخوددار از شرکت در انتخابات ياجتماع

 .خود را ابراز کنيم

را  يلم يشورا ره مجلسیکمين دو و بيست هموطنان عزیز، انتخابات
و تأمين  يمسئوليت در برابر قانون اساس به  تگاه حاکمهمعلول توجه دس

نظر ما اگر دستگاه حاکمه در مقابله با  هب .دانيم نمي يحکومت دموکراس
خود  يو در نظام ادار کرد مي يتوجه ياجتماع يها حوادث به واقعيت

گاه در انتخابات گذشته که  آورد، هيچ يجود مو هب ياساس اصالحات
دچار  يتر از این انتخابات داشت به چنان سرنوشت آراسته يظاهر

و بدون تقویت  يو ادار يزیرا بدون اصالحات عميق اجتماع ؛شد مين
 يو تجدیدنظر در کادرها يد ملیو نظارت بر عوا يدستگاه دادگستر

 توان ميافراد ن ياد روح اميد و شخصيت ذاتو ایج يدرجه اول دولت
را ایجاد  يو معتقد به عدالت اجتماع یک حکومت دموکراتيک ي زمينه

 يدر جهت تمایالت و احتياجات مل يمجلسآن بتوان  ي کرد تا در سایه
نتخابات در که ا کند ميل و شواهد موجود ثابت یتمام دال .داشت
دست  هب يزمينه مساعد برا گونه هيچپذیرد که نه تنها  يانجام م يشرایط

که دستگاه از آن  يلیوجود ندارد بلکه تمام وسا يآوردن حقوق اجتماع
از دخالت در  کردن ملت ایران در جهت بيشتر محروم کند مياستفاده 

 .باشد ميسرنوشت خود 

قطع نظر از اینکه  .به بيان شواهد نداریم ينياز يآزاد اثبات عدم يما برا
مصوب که فعالً مأخذ و مالک عمل قرار گرفته،  ي نامه آیيناصوالً 

                                                
 [ برتري داده است.: ... مبارزان را با پاداشي بزرگ نسبت به وانشستگانِ ]از جنگ 35/  (1. نساء)1
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 يلم يشورا و قوانين مصوب مجلس يم قانون اساسبرخالف اصول مسلّ
از  انجمن نظار ياعضا ياصل ي د وظيفهجدی ي نامه نیيزیرا در آ؛ است

داده شده و  يمأمورین توزیع کارت انتخابات هآن انجمن سلب و ب
دهنده است  يرأ يتأمين آزاد يبرا يکه اصل اساس يرأ يعالوه خفا هب

که تمام مردم  شود ميانجام  يشرایط در يفعل از بين رفته، انتخابات
شان در گلو خفه شده و قلمشان شکسته  صداي بين ایران آزاده و روشن

است  يانتخابات يها کارت و سرنوشت کسب و کارشان در گرو گرفتنِ
 .کشيدن ندارند نفس ي ازهبرند و اج سر مي ها به شان در زندان و عزیزان

که نمایندگانش  کنگره يساز از صحنه در انتخابات م دولتدخالت مسلّ
وسيله عمال و  بهليست کاندیداها  ي نيستند و تهيه يا منتخب هيچ دسته

 ي حميل ليست به همان کنگرهو ت يدولت يها دستگاه يکارگزاران اصل
و  يو خصوص يدولت يها کارگاه کارگران يآور و جمع يساختگ

وزراء و  يرهبر هب يو فعاليت انتخابات يو تظاهرات دستور دهقانان
 يآتشين رادیوئ يها و نطق يل دولتین و مأموران دولت با وسازادگا شه
 .روشن است يتمام مردم و محافل جهان بر

اعتقاد کامل داریم و معتقدیم که  يتحوالت اجتماع ي علل و فلسفه هما ب
و  يسطح زندگ يکشور و ترویج فرهنگ و ترق يرشد و توسعه اقتصاد

است و  يکشاورز کامل وضع صنعت و در گرو تحول يتأمين رفاه عموم
برانداخت  را ياجتماع يعدالت بي ي ریشه يارشاد سياست با باید که دانيم مي

وجود آورد  هجوان ب ياستعدادها يپيشرفت و ترق يبرا يو شرایط مساو
روزگار  يرا بر اساس موازین مترق يد ملیو توزیع ثروت و تقسيم عوا

شعور  که يافراد و روشنفکران سهم ميان این در يول .گذاشت بنيان يکنون
 يها دارند و حقاً باید در فعاليت يو اخالق يو اعتقادات مل ياجتماع
صورت زنجير و ن و در غير ای يکنند سکوت و خاموش شرکت ياجتماع
کنيم  گوشزد مياین حقایق را يمل ي حکم وظيفه هاینک ما ب .است زندان

ها  که دهان يدر زمان يم که انجام انتخاباتیگو مي و با صراحت کامل
و انجام فرایض  مساجد يها شکسته و حت ها بسته و قلم قفل است و دست

انجام  يبرا يشرایط گونه هيچو  تعطيل است يجمع دسته طور به يدین
ما  ي از آمال همه يکه یک -يو تشکيل مجلس حقيق يانتخابات واقع

 .شناسد را به رسميت نمي يچنين انتخابات وجود ندارد ملت ایران -است
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 يگذارد و در حال خود را هم زیر پا مي يانتخابات ي نامه آیين يحت دولت
روز پس از  15حداقل  نامه انتخابات آیينرا در  يکه تاریخ اخذ رأ

 ،يتعيين کرده بدون تغيير در تاریخ روز اخذ رأ توزیع کارت الکترال
تا بلکه بتواند در مقابل  کند ميیک هفته مدت توزیع کارت را تمدید 

عدم استقبال مردم در گرفتن کارت با تهدید و ارعاب و توقيف حقوق 
توزیع کارت  يها صندوق يپا هرا ب آنان اخراج کارگران هو تهدید ب

رو را با عدم استقبال مردم  يانتخابات يها گرفتن کارت يبکشاند و وقت
کنند تا بتواند  ها را حذف مي بينند، از اواسط کار نمرات کارت يم رو به

دخل و  ،تعداد آراءتوزیع شده و  يها تعداد کارت هدر آمار خود راجع ب
 .ها را پر سازد تصرف کند و صندوق

بين و  ما امضاکنندگان این اعالميه از عموم مردم، از عموم مردم روشن
 يو اجتماع يفرد يها تأمين آزادي يکنيم که برا يآزاداندیش دعوت م

بارزات خود را م يواحد ي در جبهه انتخابات يسالم برا و ایجاد محيط
 يو آزاد يداریم که بدون الغاء حکومت نظام متمرکز کنند و اعالم مي

 يها فعاليت يو آزاد يو رفع محدودیت از مراجع مذهب يسياس زندانيان
 .پذیر نيست انجام انتخابات امکان ياجتماع

در  اعتراض خود را عليه اختناق و اعمال نفوذ دولت يصدا :هموطنان 
آوردن عزیزترین  دست بهگوش مردم جهان برسانيد و در  هب کار انتخابات

با  زبان و قلم يحقّ تعيين سرنوشت و آزاد ي، یعنيميراث تاریخ انسان
 .ما و شما است يم تاریخ نگران تالش انسانچش .یکدیگر متحد شوید

 ،ینورالدین الموت سید ،یامین یدکتر عل
 .محمد درخشش، وفریور یمهندس غالمعل

 31/6/8143چهارشنبه 

سرهنگ  يآقا .ادامه داشت يخوان رفتيم و پرونده هدادگا بهدیروز و امروز  -
با عالقه و حرارت تام  يسرهنگ غفار يقبالً آقا .نوشت يهم آمد و قبول يخلعتبر

 .ندشد مياز چند روز پيش حاضر 
 .اند و آزاد شده است مرخص کرده را از زندان موقت حقگو يشنيدیم آقا -

 .آزاد نکردند يبردند ول يرا به دادرس يو نراق سالمتيان
  صالح يآقا طرفداران از و کاشان در نانوا شاگرد ظاهراً کهرا يغصبّا منا به يجوان -
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را نوشته  صالح يمخالف اسم آقا يکاندیدا يتبليغات يها ورقه يرو گوید ميده و بو
دارد ده پانزده روز پيش او را  اظهار مي .منتقل کردند يبه عموم ياست، از انفراد

 .اند ش زدها به بدن يکتک مفصل مکررّ قم ياند و بعد در شهربان گرفته
که  -در قم يسيد محمد صادق روحان يادگاه صحبت از اعالميه آقادر جمع د -
 :است زیرشرح  هميان بود که به ب -است منتشر شده يچند

 يواليه المشتک يباسمه تعال
ُنْمِلي َلُهْم َخّْيٌر ِلَأنُفِسِهْم ِإَنَما ُنْمِلي َلُهْم  َواَل َيْحَسَبَن اَلِذيَن َكَفُروْا َأَنَما»

 1«.ِلَّيْزَداُدوْا ِإْثًما َوَلْهُم َعَذاٌب ُّمِهنٌي

و  يدولت ترین انتخابات يترین و قالب ترین و ظالمانه دنيا بداند وقيحانه»
 ي استغاثه يما صدا .جریان دارد تاریخ در ایران يِو ضد دین يضدّ مل

گوش  هب يمار نوع جدیدعو است سياه خود را از زیر زنجير استبداد
در  يجنایات هولناک .رسانيم مي حقوق بشر يجهانيان و مدعيان طرفدار

دار  و تالش عمّال نشان يایران به سع منا به از خاورميانه يوسيع ي نطقهم
وحشت  در محيط .و دژخيمان قرن در دست اجرا و انجام است استعمار

 ي در ساحل دریاچه ،آور آکنده از دود باروت خفقان يو ترور، در فضا
گناه در  اجساد کشتگان بي يها ، در واقع ماشينخرداد 15شهيدان خون 

دمار از روزگار مردم  يو سرنيزه نظام يکه حکومت پليس يحال
مظلوم زیر شالق و  يهزاران زندان ي که فریاد استغاثه يکشد، در حال مي

در ، کند ميرا متشنج  خراشد و اعصاب ها را مي گوش زجر و شکنجه

بدون  ،میلیون چشم بهت زده 32مجرم در مقابل  هیئت حاکمه یچنین قبرستان
سازمان  یمزاحم  را با کارگردان یو ب انتخابات آزاد یباز شب شرم و حیا خیمه

و  و کارگران کارخانجات تکارمندان ادارا .دهد مینمایش  امنیت
کشيدن حقوق و مزایا با تهدید و ارعاب و گرو يمؤسسات دولت

گرفته و در اختيار مقامات   خود و خانواده کارت الکترال يمجبورند برا
و  يکارگران کارخانجات مؤسسات خصوص يحت .بگذارند يدولت

آزاد زیرفشار عوامل  يها ها و فروشگاه ها و بنگاه کارمندان شرکت
در صورت  اصناف يِو نمایندگان قالّب سندیکاها يرؤسا ،دولت هوابسته ب

                                                
]و دهيم به سودشان است؛ به آنان مهلت  پندارند مهلتي که به آنان مي انکارورزان مي : 111( / 3عمران) آل. 1

 بار ]در انتظار[ دارند. دهيم تا بر بار گناه خود بيفزایند؛ و عذابي ذلت ميدان[ مي
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اخراج و  هنکردن با دولتيان، تهدید ب يکارو هم نگرفتن کارت الکترال
 در دوران قدرت نازیسم يچنين انتخابات .شوند مي يشدن زندگ يمتالش

 به ملت يترین توهين مهلک و نابخشودن بزرگهم سابقه نداشته و 
هيچ  .حقوق مقدس بشر است هب يا نجيب مسلمان ایران و تجاوز وحشيانه

را صحّه نخواهد گذاشت و هيچ با  يچنين انتخابات مفتضح يبا شرف
نخواهد نمود و  يهمکار يبا چنين تبهکاران فاسد و غاصب يوجدان

 يمصلحت خصوص هناموس خود و دین خود و ملت و کشورش را ب
 .نخواهد فروخت يا حرفه يِو جان يطفيل يمعدود

زیر ضربات  مسلمان ایرانملت  !جهان يمدعّيان بشردوست يا يآها
دست و  خرداد 15و قصّابان فاجعه  آشام استبداد عمّال خون يها چکمه
خود ادامه  ي به مبارزات قهرمانانه يبار زند و در چنين شرایط رقّت پا مي

مکتب  يو پادوها يجهان سرسپردگان صهيونيسم يآر .دهد مي
گناهان  بي ي شده همِلَدَ يها تند خون يبو ي هنوز از نشئه گالدستون

شنا در »م با آهنگ محر 14 عامِ قتل ي شده گور هب مست و بر اجساد زنده
 يم مخوف پليسرژی .کنند مي يکوب و پاي يافشان دست «گناه خون بي

 يسياه و سنگين خود را بر سراسر کشور حت ي سایه يبدون مجوز قانون
سياهان  يرا که حت يترین حقوق انسان ایيروستاها گسترش داده و ابتد

ده نموایران سلب  قاره سياه هم از آن برخوردارند از عموم مسلمانان
چنان  از ترس جنبش حقّ و عدالت آن يفرد ي مانهحکومت ظال .است
در  يها فرو برده، که حت آلود خود را در سينه کثيف و خون ي پنجه

 ي زده سابقه و مردم غارت يبارترین ادوار تاریخ ب ترین و عفونت تاریک
 رژیم چنگيز ملعون يزیر فشار مداوم و سهمگين بيداد و استبداد آرزو

و  مراجع عاليقدر تقليد ياست که حت يحدّه اختناق ب .کشند را مي
در  يدارند در منازل خصوص يکه مصونيّت قانون يرهبران بزرگ دین

 مأموران سازمان امنيت ي وسيله هو از داخل و خارج ب محاصره پليس
 اهلل آیتو  یقم اهلل آیتو  یخمین اهلل آیتحضرت شوند و  ل ميشدیداً کنتر

منتقل شده و  یا خانه هب یهم هنوز آزاد نشده بلكه از زندان نظام یمحالت
مختصر و  ي ش یک اعالميهنگار .هم حق مالقات با آنها را ندارد یکس
 يمردم با چنان خطرات دست بهتا رساندن  يو مل يدین ي این وظيفه يادا

ها هرگز ميسر  ها و از خودگذشتگي است که بدون فداکاري رو رو به
مختلف از هر جهت  يها سکها و ما در لباس ياهریمن ينيروها .نيست
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صعوبت خارج   ها از گلو به مردم این کشور را محاصره نموده و نفس
ها شدیداً سانسور،  ها شکسته، چاپخانه ها همه بسته و قلم زبان .شود مي

و  يمل يها و روزنامه يمخف حرکات و سکنات مردم زیر نظر پليس
 گناه و مسلمان و اساتيد ا از هزاران مردم بيه عموماً توقيف و زندان يدین

و منابر و مجالس وعظ و ارشاد و  مساجد ي کليه .انباشته است دانشگاه
حال  هو حرام احکام خدا ب بيان حالل يحت يو مذهب ياجتماعات مل

الم اع يعلما دهد مياسالم اجازه ن يمدعّ دولت يیعن ،تعطيل درآمده
دربست در  يل تبليغاتیوسا .مقررات اسالم و احکام قرآن را بيان کنند

زیر حمایت تانک و  يدولت يها پهلوان پنبه .انحصار دولت است
 .کنند مي يکج دفاع دهن روند و به ملت بي ها رژه مي پوش در خيابان زره

قلب حقایق و  و يپرداز جز نشر اکاذیب و دروغ هها ب و روزنامه رادیو
گناه  بي يا مزید رعب و وحشت عده يندارند، برا يملّت کار هخيانت ب

که با داغ و  يساختگ يها کشيده با پرونده ينظام يها دادگاه هرا ب
تنظيم شده  و شالق و انواع شکنجه يبند قپان و دست يخواب بي ،درفش

 انتخابات ياال در زیرپوشش چنين شرایط دوزخح .کنند محکوم مي
مسلمانان  يا !و باطل يو غيرقانون يقالّب ي نامه آیين هم با آن شود مي

 .ایران ي هيئت حاکمه يمسلمان آیيناین است  !جهان

حکومت قانون و  ياین است معن !يجوامع بشر يجهان آزاد و ا يا
از  يا که با مجاهدت مرگبار عده يمشروطيت !عجبا .ایران زادآ انتخابات

 عنوان بهرا  آمد و آن وجود بهاسالم  اعالم و مراجع تقليد يعلما
ساس اجراء قوانين اش بر ا ه تبليغ نمودند و شالودهمشروع ي مشروطه

 4/1341ج1مرقومه  که در فرمان مشروطيت  ریخته شد، چنان شرع اسالم
به آن تصریح شده است و از روح اصل  يقانون اساس ي و نيز در مقدمه

این  يمتمم قانون اساس 51و  11و  33و  41و  41و  11و  15اول و 
اصل دوم و بيست و هفتم متمم  ي وسيله هحقيقت کامالً مشهود است و ب

مصونيّت احکام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صریحاً  يقانون اساس
 ياصل فناناپذیر دوم متمم قانون اساس ي وسيله ه، و نيز بکند ميتضمين 

دگان قرار داده و در قوانين مقام علماء و مجتهدین را فوق مقام نماین
االتباع  ل شده و نظرشان را الزمیآنان قا يو وتو برا يموضوعه حق مميز

که قانون انتخاباتش متجاهر به فسق را از  يدانسته است، مشروطيت
 ياش در نزد مجتهد که فساد عقيده يو کس کند ميمحروم  ينمایندگ
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این چنين  ؛نماید از او مي يندگنمای ثابت شده باشد سلب صالحيت
را عمالً تجاهر و  يرسيده که شرط نمایندگ ایيج هکارش ب يمشروطيت
 يبعض هنسبت ب يایمان ياظهار ب يکفر و ارتداد، یعن فسق  بلکه به افتخار به

 از مواد يبعض هو تجاوز ب يایمان يو هکذا ب از ضروریات دین اسالم
 .کجاه ببين تفاوت ره از کجا است تا ب !عجبا .اند قرار داده يقانون اساس

بر امت که  درست نظير علل تشریع شرع اسالم است و شرایط امامت
تجسم فسق و  معاویه  ترین دشمنان اسالم یزیدبن ناپاک يپس از چند

امامت را اشغال و  يخدا کُرس هقرب بو  يمسلمان يفجور و کفر با ادعا
را  السالم عليه يعل  بن اسالم، حسين يحقيق يحام ،امامت ي مرد شایسته

 .درتخطئه و سرکوب ک

، و ین و مشروطیتاست علیه د سیاه یاین کودتا ،نبود پس این انقالب سفید
سياه بگذارد و  ياین کودتا يرو ياین مجلس مأموریت دارد سرپوش

 ،نیست این انتخابات .باره اساس دین و مشروطيت را دگرگون کند یک

، تجاوز به است یاین تجاوز به مشروطیت است، تجاوز به قوانین اساس
را  ياسالم هرگونه شرکت و همکار يفلذا علما .ت اسالم استمقررا

معذور  يکس در برابر چنين جنایت وحشتناک کنند و هيچ تحریم مي
 جنگ سيدالشهداء ههم که با قيد حاکم کوفه ب يکه کسان همچنان .نيست

 !پس تکليف مقاومت است، مقاومت .اعزام شدند معذور نبودند
 1«.اللَهَ لَقَوِيٌ عَزِیزٌ صُرَنَ اللَهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَوَلَيَن»

 او یک دیکتاتور .ش به قوانين و اصول بدهکار نيستا گوش دولت يول
اصل  رغم عليهمه را  ،يهئيه، اجرائقضا ،ثالثه مقننه ياو قوا .مهاجم است

او نه تنها با  .در خود ادغام کرده است يمتمم قانون اساس 41
 يفتاوا رغم علي، بلکه کند مي يکار ه و زور سرنيزه همهنام بتصوی

 ي گفته رغم عليصریح قرآن و حدیث و  رغم عليو  جميع مراجع تقليد
، او در سراشيب کند مياسالم هم احکام وضع  يراب ،خدا و رسول

 يفلذا با همکار .کارها ندارد جز این يا قرار گرفته که چاره يسقوط
که عفّت قلم  يو زنان و مردان و سازمان امنيت لایييان و عمال اسرائهب

 اندازد، کنگره يراه م مردم ميتينگ منا بهمانع از شرح حال آنها است 

                                                
: ... و خدا کساني را که ]بندگان و آئين[ او را یاري کنند، یاري خواهد کرد، که خدا  11/  (44)حج .1

 نيرومند و فرادست است.
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خواران  و جيره زاد که غالمان خانه کند ميکميته درست  ،دهد ميتشکيل 
کند، البته نه مردم این  ياز طرف مردم معرف يرا به کاندیداتور استعمار

ها  که خیانت یطلب بسوزد پدر جاه .لایيو مردم اسرکشور بلکه ماوراء بحار 

 ! کند می

اخير سطح تقلب و فساد باال رفته  ي ساله گفت چرا این یک يم يیک
 : که گفته است يرا ندار است، گفتم مگر شعر شيخ شيراز

 برآورند غالمان او درخت از بيخ ياگر ز باغ رعيت ملک خورد سيب

هميشه هيئت  که منشأ فساد در ایران ضمن این :تمچه؟ گف يیعن :گفت
فساد در اعماق اجتماع  ،ها فاسدتر بوده است و هر وقت دولت حاکمه

 چشمِ يمسئولين اجتماع عالنيه جلو يوقت يیعن ؛بيشتر نفوذ کرده است
 يدم عادش از ميان رفت، دیگر از مرا دست به تقلب زدند و قبح ،همه

، يتقلب ي، مسلمانيرژیم تقلب .داشت يکار انتظار درست توان مين
، ي، محاکمات تقلبيتقلب ، رفراندوميتقلب ، اصالحاتيانقالب تقلب

 يها ، ميتينگيتقلب ، انتخاباتيتقلب ي، آزاديتقلب يها هنام  بتصوی
، ي، ليست تقلبي، کميته تقلبي، نمایندگان تقلبيتقلب يها ، کنگرهيتقلب

، ي، سکه تقلبيتقلب ي، چک تضمينياش همانا اسکناس تقلب نتيجه
، زردچوبه يتقلب يليمو ، آبي، روغن تقلبيتقلب ي، داروهايعروس تقلب

هيئت حاکمه  .خواهد بود يو هزار چيز دیگر تقلب يو ماست تقلب يتقلب
 ياخالقيات و معنویات این کشور وارد کرده که نيروها به يچنان ضربت
 .اند در طول تاریخ وارد نکرده  يمهاجم اجنب

 ياصل اهلل پادشاهبقّيةما از حضرت  .در هر حال تکليف مقاومت است
طلبيم و با استمداد از همت بلند  مدد مي ،الفداء جهان ارواح العالمين له

خود اطمينان کامل داریم و  يرویم و به پيروز پيش مي بزرگوار بهآن 
کارانه آنان  فریب يها ل شده ماسکینا يبزرگ يها اکنون به پيروزي هم

 والعاقبة.ایم را در هم کوبيده و لرزان آنان يرا دریده و موقعيت پوشال
 .ماسال يمقررات آسمان پاینده باد قرآن، جاوید .للمتقين

 يالروحان ياالحقر محمدصادق الحسين - قم

  *    *    * 

 38/6/8143 شنبه پنج

 .از وکال آمده بودند يرفتيم و بعض دادگاه به يپرونده خوان يبرا -
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ناراحت و بدون حق  يخيل يانفراد زندان يدترا بعد از م يمهندس سحاب يآقا
 ها يا و جبهه ها يپيش سایر نهضت زندان قصر 1به بند  ،و خواندن و نوشتن يهواخور

 .منتقل کردند
 .آزاد شد ن قصراز زندا يدکتر حجاز -
موقع تحویل  در و است هنرستان التحصيل فارغ گوید ميکه  نام جودار به  يجوان -

روز دوشنبه در چاپخانه  يمل جبهه تحریم انتخابات يها نسخه اعالميه 41111گرفتن 
 .آوردند يدستگير شده است به عموم 11/6/1314

 يروز است در انفراد 114که  يدانشگاه مل يدانشجو ،ياالسالم دیروز به شيخ -
اند وکيل  را خوانده است، گفته علما ي محرم اعالميه 14 يو ظاهراً در قضایا باشد مي

 .انتخاب کند

 33/6/8143جمعه 

 ي درباره يول است شده آزاد نيز ، سالمتيانيعالوه بر دکتر حجاز قصر از زندان -
 .اند کرده يزده است خوددار يدر بازپرس ایيه دليل اینکه حرف هب صباغيان يآزاد
ا سازمان غذ ند محقق شد در آن اعتصابگفت ميآمده و  کشاورزصدر يآقا -

 و سایر نمایندگان دانشجویان صدر يبن ،پاکروان .بوده و پا افتاده دست بهسخت  امنيت
 اعم از دبير و دانشجو يرا در منزلش خواسته و قول  شرف داده بوده است که  همگ

رسيد و آنها  کميته سازمان تهران  خبر به يوقت يول .ساعت آزاد کند 41را در ظرف 
 پيش شاه يردهند، نصي را بيرون مي يپيروز يرجزخوان ي ساعته آن اعالميه 5

 .گرداند رود و شاه هم برمي مي
ها  يخنجگویند  دستگاه افتاده بوده و مي دست بهکه هفته قبل  يا نسخه  41111

راراست امروز ق اعالميه تحریم انتخابات ياست ول بوده ميتينگ ي اند، قطعنامه لو داده
 .درآید

 ياستعفا يجلو يهستند ول يالعاده از دست رهبران عصبان فوق دانشجویان
 .آنها گرفته شده است يجمع دسته

 .م را تصویب کرده استتحری ي دو سه بار تشکيل شده و اعالميه اشور
ها و  بحث -شود ميآن خوانده  يدر پا آمریکا يکه امضا -ياعالميه امين

نفر در منزل ایشان اجتماع  3111 پریروز قریب .ایجاد کرده است ایيه اميدواري
 .کرده بودند



 
 

 

 
 

 353  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

شان را ببرند و گفته که اصرار داشتند ای کاشان يبه نمایندگان اعزام صالح يآقا
داده و از قبول  يا ل در دست ما است، نوشتهالکترا يها درصد کارت 31بودند 

 .است کرده يدر چنين شرایط خوددار ينمایندگ
 .باشد ميما آنچه بيشتر شایع است عدم انجام آن  ي در مورد محاکمه

 منا بهمنتقل گردید  يبه عموم يراداز انف يجدید جوانِ يِروز گذشته زندان -
کميته  يها نسخه اعالميه 41111که ظاهراً روز دوشنبه گذشته پس از تحویل  جودار

تمام کرده  هنرستان .ده استدستگير شده بو دائر به تحریم انتخابات جبهه دانشجویان
 .است و مطلع سازمان جوانان کارگر بوده است و ظاهراً از افراد فعال و مؤمن

 31/6/8143شنبه 

 برنگشته و  رئيس دادگاه يها در شرف اتمام است ول پرونده .رفتيم دادگاه بهصبح 
 .شود ميدادگاه نشان داده ن يهم برا يا عجله خبر و
 .اند هنوز آزاد نشده و صباغيان يراقن ،يغير از دکتر حجاز -
 يطالقان يآقاقرآنِ در اثر تعليمات و تفسير  يعباس سميع يشنيدیم که آقا -

 .شد يباعث خوشحال يخيل ؛و قرآن شده است حمداهلل اهل نماز هب
و عنوان درشت  يمصاحبه معاون وزیر دادگستر «کيهان»عصر در روزنامه  -

 1و همچنين  يدکتر امينکابينه  يو وزرا يصفحه اول دائر به قصد محاکمه الموت
 يرساند که خيل مي ،ياعالميه دکتر امين ي بارهدر «ها خواندني»ستون از بدون روتوش 

 .العمل آن شروع شده است اند و عکس درد آمده هاز این اعالميه ب

 34/6/8143 شنبه يك

صدر  يمدافع  و آقا  ياز آقایان وکال يا رفتيم و عصر عده دادگاه بهصبح  -
و تقسيم  طرز مدافعات ي مان آمدند و تبادل نظر در زمينه مالقاته ب يسيدجواد حاج

 .استتماس گرفته شده  يبا سرتيپ صدوق .آمد عمل بهمذاکرات 
 :در آمده است ر به تحریم انتخاباتیدا يمل مختصر جبهه ي اعالميه -
پيام  ،و بيایند شاهدر مسجداند فردا عصر  از مردم دعوت کرده تهران اصناف -
 .بشنوند را علما

 35/6/8143دوشنبه 

 :ها شنيدند و شنيدیم آنچه در مالقات
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 از صبح شنبه بازار .به منبر رفته است يقاض يشب جمعه آقا .آشفته است تبریز -
 .دارند يهمکار کارمندان ادارات .و همه جا تعطيل است

 .اند را آورده ل ابطال انتخاباتیمنتشر شده و دال مردم اصفهان منا به يا يهاعالم -
هم  دانشجویان .است ينظام يشلوغ و در محاصره قوا يخيل ]تهران[ دانشگاه -

هستند و هم از بابت افزایش  يعصبان يریاض يو کاندیداتور يسياس ياز قضایا
تر  مفصل ي و یک اعالميه يدانشجویان کالس دوم پزشک يامضا هب يا اعالميه .شهریه
درآمده دعوت به عدم پرداخت شهریه و مقاومت  يصنف يها سازمان يامضا هدیگر ب

در  .اند نموده يپشتيبان دانشگاه دانشکده کرده از استقالل يبرابر تضييقات ادار در
اند  ها اختيار داده رئيس دانشکده هزده شده است که ب ياخطار ویترین دانشکده علوم

 يبرا دانشکده يجعه به شوراکند بدون مرا يکه تظاهرات و خالف يهردانشجوئ
 ينفر دانشجو11اند که تا باال برده ایيه ظاهراً لوحه .هميشه از دانشگاه اخراج نمایند

 .برنگردند سر کالس نخواهيم رفت يزندان و استادان ياخراج
منبر برود  ينگذاشتند کس ينشد ول يجلوگير مسجد شاه در اصناف از ميتينگ -

 .ل بلندگو را از کار انداختندیوسا .را بخواند و پيام علما
را محاصره کرده و مانع ارتباط و خروج  يامين ي بعدازظهر دور و بر خانه 4از  -

 .اند او شده
 «ایران ينهضت آزاد سازمان تابعه»و از طرف  زندان آمده هکه سابقاً ب يا ميهاعال -

 :باشد ميذیل  شرح بهمنتشر شده است 

 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم
  1«.ا َكَأَنُهم ُبنَّياٌن َّمْرُصوٌ ِفي َسِبّيِلِه َصًف ِإَن الَلَه ُيِحُب اَلِذيَن ُيَقاِتُلوَن»

است که در راه او در صف واحد و متحد،  يخداوند دوستدار کسان)
 (.دنکن ميتزلزل مبارزه و پيکار  يمتشکل، منظم با استوار و ب

 16و  15 ياینکه قيام روزها يبرا يحکومت استبداد ،هموطنان عزیز
 يالعظم  اهلل آیتخاطر توقيف حضرت  هخرداد را در سراسر کشور که ب

و سایر مراجع بزرگ و تجاوز تحریم دین و جور و ستم  يخمين يآقا
طرف جنبش بزرگ  دستگاه صورت گرفته ناچيز جلوه دهد، از یک

 يکرنا از محمدالقبيسبوق و با و کردهيخارج يورهاشکبه را منتسب يمل
                                                

 . 1( / 61صف) .1
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 ي گيرد و در عين حال که وعده اصطالح اقرار ميه ب يتاجر لبنان
او را آزاد  لبنان ، به اعتراضِ دولتدهد ميرا  يا نمودن اسرار توطئه فاش

چند نفر نموده و  را محدود به يیگر آن قيام عمومد يو از سو .نماید مي
 .کند مياعدام  هآنها را محکوم ب يبا اقاریر مجعول در دادگاه فرمایش

مهندس  يو آقا يطالقان اهلل آیتحضرت  ي دیگر محاکمه ي صحنه
 محترم دانشگاه و سروران ارجمند استادان يدکتر سحاب يو آقا بازرگان

 .است ایران ينهضت آزاد ي و ارزنده از مبارزین شریف يا و عده
ینکه ا گناه هرا ب راه حق خواهد این مجاهدین مي يحکومت دیکتاتور

اند و مخالف  را متوجه خطرات منابع فساد نموده اجتماع يها نفس
و از تجاوز به قرآن و قانون  دنباش مي يو رژیم دیکتاتور يحکومت فرد

که  يدر حال .اند محاکمه نماید ان دفاع نمودهایر و حقوق ملت ياساس
است که از  ملت ایران يبلکه این صدا ،آنها در این راه تنها نيستند

و  يطالقان اهلل آیتگردد و در حقيقت محاکمه  حلقوم آنان خارج مي
 .است و ملت ایران محاکمه روحانيت يو دکتر سحاب مهندس بازرگان

 يساختگ ي مسخره و کنگره نيز که در جریان ميتينگ انتخابات يتراژد
پوچ و  يها سازي از صحنه يبرپا گردیده است، یک سازمان امنيت

اینکه بر اعمال  يبرا يرژیم دیکتاتور .است يحکومت فرد ي پایه يب
از  يا خواهد عده هایش صحه گذاشته شود، مي يکش خالف قانون و آدم

مجلس بفرستد و چون با نمایش  هافراد فاقد تشخيص و شخصيت را ب
و تبليغات  ملت ي از خزانه ياصطالح الکترال و مخارج زیاد هکارت ب

خود نتوانست مردم را گول بزند و ملت در مقابل  يها و روزنامه يرادیوئ
نمود، در آخرین  يایستادگ و حبس و شکنجه يتهدید حکومت نظام

تاریخ در سراسر که در آن  -مهلت دریافت کارت الکترال يروزها
ناگهان  -کارت نگرفته بودند کشور بيش از یک درصد جمعيت مملکت

کمر همّت بستند و با تمدید  و سایر وزراء و وزیرکار وزیر فرهنگ يآقا
 ها دستور دادند به تمام ادارات و کارگاه ههفته مدت توزیع کارت ب یک

 يها و خانم يخصوص يها و شرکت کنان دولترترتيب که شده کاره
گرفتن کارت الکترال نمایند و هرکس از  هو کارمندان را وادار ب افسران

هم  يو شهردار .گردد  دریافت کارت امتناع نمود حقوقش توقيف
ن مفاصاحساب و غيره کسب و نداداز طریق جواز و اصناف کسبه به
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این تصميم چنان با شدت و خشونت انجام گرفت که تمام  .فشار بياورد
و ناراحت نموده و در تمام  يمردم از کارمند و کارگر و کسبه را عصبان

 .مورد بحث قرار گرفته است يو برزن و مجالس خانوادگ يکو

 یمل یراگفت که انتصابات بیست و یكمین دوره مجلس شو توان می به جرأت
 اییکذ و تمام انتصابات گذشته و رفراندوم یو زمستان یانتصابات تابستان یرو

 .را سفید کرده است

م ئينما اعتراض مي يتمام اعمال خالف قانون رژیم منفور دیکتاتور ما به
ما از  .کنيم مبارزه مي يبرانداختن حکومت فرد ياو تا آخرین نفس بر
و محدود  يدر چنين شرایط، و زندان يم انتخاباتئنما هم اکنون اعالم مي

 يو آقا يميالن يو آقا يخمين يآقا آیات عظام کردن حضرات
 ودن رهبران ملتب يدامت برکاتهم و زندان يو سایر علما يرشریعتمدا

 يپرست از درجه اعتبار ساقط است و وکال مردان وطنو مبارزین و آزاد
حقّ مداخله در امور مملکت و ملت و وضع قوانين و دادن  يانتصاب
 .را ندارند يتعهد گونه هيچ

 يقالّب کنيم از شرکت در این انتخابات دعوت مي ما از عموم مردم ایران
نمایند و در بيشتر رسواکردن آن بکوشند و از راه مبارزه،  يخوددار

 .آماده سازند انتخابات آزاد يرا برا محيط

و  يداخل تعمارگرانها عليه اس ملت ي طلبانه حق ي پيروز باد مبارزه
 .آنها يو ایاد يخارج

 ایران یآزاد نهضت سازمان تابعه

*  *  * 

 يوکال ملت»نيز تحت عنوان  يا دو صفحه ي شده يکپ يپل ي یک اعالميه -
را گذارده و با دست 11/6/1314آن تاریخ  زیر، که «پذیرد يرا نم شاه يانتصاب
 .اند دیده شد را نوشته ایران ينهضت آزاد يامضا

 يهنگام يمل يشورا یکمين دوره مجلس و بيست هموطنان عزیز، انتخابات
 ترین استبداد ترین و سياه در چنگال مخوف که ملت ایران  شود مي شروع

شده و ها مهر ها بسته، دهان دست ؛گذراند روزگار مي ایيقرون وسط
 .ها شکسته است قلم

 يو جد يل اساسئمسا ي در اوج ابتذال خود همه نمایش انقالب سفيد
ترین  بدون اینکه کوچک ،گرفته است يرا به مسخره و باز ایران ملت
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 يداده شود و بدون آنکه کمترین تحول در فردفرد هيئت حاکمه يتغيير
ا و ه باره فئودال یک ،کشور داده شود يو سياس يدر نظام اجتماع

که تا دیروز زارع را زیر  يخادمين انقالب شدند و کسان ها ميليتاریسم
از  ایيره يدروغ و فریب و برا هدست مالک رها کرده بودند، امروز ب

خواهند کارگر و زارع  روزافزون مي يها گري چپاول و غارت ایيرسو
 اصطالح انتخابات هباین وسيله  هرا آلت دست خود قرار دهند و ب يایران

 .نمایند

گونه فعاليت حقّ هر ينظام که حکومتشود مي شروع يدرموقع انتخابات
جا و  ها یک روزنامه .را از مردم سلب کرده است يو اجتماع يسياس

 يو اداره تبليغات است و یارا يو شهربان بست دراختيار سازمان امنيتدر
و دستگاه تبليغات که با  رادیو .ترین انتقاد و مخالفت را ندارند کوچک

و  در اختيار نوکران استبداد شود ميتهيه و اداره  محروم ایران پول ملت
شب و  يا زده صورت تازیانه ملعون و نفرت هاست و ب فاشيسم ي ملهع

و  يتوخال يو شعارها يدروغ يروز اعصاب مردم را با پخش خبرها
که حضرت  شود ميشروع  يانتخابات زمان .کوبد اراجيف مهوع مي

و سایر  يشریعتمدار اهلل آیتو  يميالن اهلل آیتو  يخمين اهلل آیت
و سازمان  يتحت نظر و فشار مأمورین انتظام يمبارز همگ روحانيون

و سایر  و ورامين و شيراز و تهران قرار گرفته و هزاران نفر در قم امنيت
اند و  خاک هالک افتاده  هب يدیکتاتور ي با گلوله ایران يها شهرستان

 يمملو از آزادمردان و مبارزین ينظام يها و پادگان يشهربان يها زندان
 .اند ملت قيام کرده ياساس يها آزادي ي ت که در راه اعادهاس

بيان و قلم از ملت  يکه حقّ آزاد شود ميشروع  يدر موقع انتخابات
 يو قانون اساس  موازین منشور ملل متفق ي گرفته شده است و همه ایران
، ياند و روشنفکران مسلمان ایران ارزش خود را از دست داده ایران

اند و یا باالجبار در  ا افتادهه یا در زندان ایران ينهضت مل مبارزان شریف
 .برند سر ميه ب يموشانزوا و خا

ها و  ها تومان صرف خرید وجدان که ميليون يدر چنين قبرستان خاموش
صورت  هب یا مملکت درآمد و بودجه بيشتر و گردد مي ها جاسوس پروردن

یا صرف  و شود مي منتقل يخصوص يها خارج و حساب يها بانک ارز به
و رشوه  و کاندیداها و استخدام جاسوس منيتتربيت جالدان سازمان ا
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و  شود ميخرج  يحفاظت رژیم قلدر يو خالصه برا گاه پليسدست به
 .زند مي انجام انتخابات هدست ب اوج خود رسيده است شاه هب يگر غارت

را در جهان  يو آزاد يدموکراس يرهبر ي داعيه که يمتأسفانه کسان
ها  ملت و استقالل يق که خود را مدافع آزادمتف دارند و سازمان ملل

 يمعرف يترین اصول اجتماع که خود را پيشگام مترقي ایيداند و آنه مي
 .اند گذرد فرو بسته مي که در ایران يکنند، چشم از حقایق هولناک مي

ها را از بين  را زیر پا بگذارد و آزادي يقانون اساس يکه دستگاه يوقت
و عزت نفس و  يدفاع از حقوق طبيع ي اجازه يببرد و به هيچ فرد

مردم را  ،ن و امر محکمهخود ندهد و بدون حکم قانو يحيثيت انسان
نگاه  ها آنها را در زندان ماه يو آزادگ يپرست جرم حق هتوقيف کنند و ب

 توان ميعذاب دهد چگونه  ایيقرون وسط يها گاه دارد و در شکنجه
 يگردد انتخابات این دستگاه انجام مي دست بهکه  يقبول کرد که انتخابات

افکار  يکه از ترس بيدار يلّب خواهد بود؟ آیا دستگاهتق يسالم و ب
که  دهد ميها را اجير نموده اجازه  و توجه جهان، روزنامه يعموم
که مردم  يراه یابند؟ دستگاه به مجلس پرست و مبارز ملت وطن يوکال

بندد  يا به گلوله مها و داخل آب انباره کوچه ي را در گوشه دفاع قم بي
رود و چتربازها را نظير یک  مي يآزاد به جنگ يبند قپان و با دست

اندازد، چگونه  مي جان دختران و پسران  دانشجو هکشور اشغال شده ب
 انتظار داشت که اجازه دهد آزادمردان مبارز در انتخابات توان مي

مسخره و نمایشات  يها ند؟ آیا از مقدمات انتخابات و پردهشرکت نمای
که با کمک  يو تظاهرات قالّب يدروغ يها و نطق يیو رادیو يخيابان

و فشار  يناتوبوسرا واحد شرکت يها و اتوبوس ارتش يها کاميون
 ي نتيجه توان ميگيرد، ن صورت ميبه زارع و کارگر  مأمورین دولت

 ي زده کریه و نفرت ي کرد؟ آیا از قيافه يبين انتخابات را پيش
و صرف بودجه و با استفاده از  يکارگردانان انتخابات که با مناصب دولت

اند  انتخابات شده ي کارگردان معرکه، تمام مقدورات فراوان دولت
 اصل نمود؟بودن انتخابات یقين ح يفرمایشه ب توان مين

و اخذ  يناتوبوسرا واحد شرکت کارگران يها شناسنامه يآور آیا با جمع
و  يدولت يها هسایر کارگران کارگا ي یا شناسنامه يکارت انتخابات

گرفتن کارت و  ياران براد و درجه افسران يها و اجبار خانم يخصوص
اخراج کارگران از  هو تهدید ب مأمورین سازمان امنيت هتحویل آن ب
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از دالالن و سردمداران  يا بين عده يطرف کارگردانان و پخش مبالغ
 ي بودن عده يو زندان يو با وجود حکومت نظام ،ها دهات و شهرستان

در  يمل يمجلس شورا ، انتخاباتيرهبران و سربازان راه آزاداز  يکثير
 ؟؟؟شود ميآزاد و بدون دخالت نامشروع دستگاه انجام  يمحيط

 ياباتو دالالن انتخ و وزیرکار شهردار تهران يآقا يآیا مبشر این آزاد
 يو شوراها را کارگردان مجامع اصناف يباز شب هستند که خيمه

در اینجا باید متذکر شویم که گرفتن حقوق مردادماه  نمایند؟ مي
بود )این  گرفتن کارت الکترال همنوط ب و کارمندان دولت فرهنگيان
 .(انتخابات ياز آزاد ياست سند

 يدولت يها ها و ميتينگ است چرا مطابق تمام نطق آزاد اگر انتخابات
 ي مواد ششگانهه ب باید در انتخابات شرکت کنند که مؤمن يفقط افراد

اجتماعات فقط  يباشند؟ چرا آزاد شاه ایيکذ ظاهرفریب در رفراندوم
 شرکت يها اتوبوس ي وسيله هو ب که با کمک مأمورین ژاندارم يکسان به

ر از نقاط دور دست به زو هب يرا چون برده و اسير جنگ حد دهقانانوا 
کشانند و بعد آنها را  و سایر شهرستانها مي مفتضح امجدیه ميتينگ

 ي؟ چرا از هرگونه جنبششود ميسازند، داده  ها رها مي گرسنه در خيابان
گردد و راه هرگونه ابتکار و  مي يجلوگير يو اجتماع يفکر ي در زمينه

 ؟؟؟ نسل جوان بسته شده است يرو هب ميد رستاخيزا

رسميت  همردم ب يدارد و حقوق طبيع يکه قانون اساس يچرا در کشور
را شناخته  شناخته شده است و در سلک سایر ملل، منشور ملل متفق

ها به ثمن بخس از  افکار و وجدان .باشد آوازها از شاه ي است باید همه
و تحول  يترویج آزادگ يجا هشود و ب يخریدار طرف سازمان امنيت

 يو بندگ ي، افکار و عقاید را در بردگيانسان يها ارزش يو ترق يمعنو
و  ایيو گد يرا دریوزگ يو شرط تکامل و ترق ،شاه مقيد کنند

 قراردهند؟ يو تملق و چاپلوس يو خودفروش يجاسوس

اند و  ا افتادهه که در زندان يتمام آزادمردان منا بهو  ملت ایران منا بهما 
بر و مبارزه را  يرا بر خودفروش يکه سنگر آزاد يروشنفکران منا به

مردم آزاده  ي تمام جهان و کليه هدهند، ب ترجيح مي يسکوت و خاموش
کنند اعالم  مبارزه مي يو دیکتاتور و استثمار که با استعمار يو مبارز

دادن مراجع فشار قرار با تحت يمل يمجلس شورا م که انتخاباتیينما مي
و  يسياس يها د و زندانيیو سانسور جرا يو با بودن حکومت نظام
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، کش سازمان امنيت يو وجود دستگاه آزاد يخفقان و فشار شدید پليس
با  يمحکوم است و تشکيل هرگونه مجلس ملت ایران ي از طرف قاطبه

 .نخواهد داشت يترین ارزش قانون این شرایط کوچک

تنفس  يها منفذها و دریچه ي که کليه يدر چنين اوضاع خفقان آلود
باید با  بسته شده است، ملت ایران يرژیم پليس دست بهجامعه  يحيات

، فریاد اعتراض خود ننگين و رسوا از شرکت در این انتخابات يارخودد
بلند نماید تا جهانيان بدانند که چنان  يو رژیم پليس را عليه استبداد

مقاصد رژیم  يمورد تأیيد ملت نخواهد بود و جز اجرا يمجلس
  يدیگر  نقش  حاکمه  دستگاه يضدّ مل  يو انجام دستورها  يدیکتاتور

 .نخواهد داشت

 11/6/1314 يراه آزاد يدرود فراوان به ارواح شهدا

 (نوشته شده است ي)دست ایران ينهضت آزاد

 36/6/8143شنبه  سه

 .است يریزان و صندوق پرکن يامروز روز رأ
 يو نظام در شهر نبود جز اینکه گفتند دور و بر دانشگاه از پليس يمثل اینکه خبر
از  يا عده يول .روند و خلوت است کم مي يها خيل به حوزهمردم محاصره است و 

 اند آهن مراجعه کرده راه ي حوزه هاول وقت ب 1آهن که صبح ساعت  کارمندان راه
 ياز کارمندان رأ يضمناً عده زیاد .شبانه پر شده است ياند یک صندوق از رأ دیده

 .نباشد يدهند و از این جهت شاید کنترل سفيد یا آراء مسخره مي
به  هقلع روز پيش که استوارِ قزل يبخواهند ول دادگاه بهانتظار داشتيم ما را  -

دادگاه مراجعه و سئوال کرده بوده است، سرگرد گفته است دیگر بس  يمنش سرگردِ
 .است، الزم نيست بخواهيم

 يدکتر سحاب يمالقات آمد و طرح دفاع خود را برا هب يغفار سرهنگ يعصر آقا
حاکمه مثل هميشه اميدوار بود که اوضاع برخواهد گشت و م .و من تشریح کرد

 .انجام نخواهدگرفت

 31/6/8143چهارشنبه 

 .سکوت گذشت همثل معمول و ب 3:  31َ تا ساعت نزدیک  !بود امروز يروز شوم
ما  .شود ميآزاد  يمحمدخان ضرغام يخبر آورد آقا يخصوص طور به يبعد تيمور



 
 

 

 
 

 361  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

کف زدن،  يها صدا ت که از انفرادينگذش يچيز .خوشحال شدیم و تبریک گفتيم
هم  يخان کشکول و سهراب يبه آقایان عيالم ...کف زدن نيمه تمام و ناقص بلند شد

مرخص شدن بلکه انتقال،  ينه برا يول .ها را ببندند گفتند لباس بپوشند و اسباب
 .احتمال داد به او هم همين را بگویند يدوداو حيات يآقا .شاید انتقال به شيراز

 ...پيدا کرد ياحتمالش صورت خارج يزود هب

( لباس ، جاوید، وليخانيشهباز :ها و سه نفر از انفرادي ي)سه نفر از عموم يهمگ
یا  يو شاید در لشکر شيراز .نفهميدیم کجا .نشان بردندتک بيرو و اثاث بستند و تک

 !تهران يشهربان يها از زندان يزندان
 .فراوان بود يمخصوصاً توأم با تأسف و نگران يدوداو حيات يرفتن آقا

*  *  * 

 []ي مجلس شوراي مليانتخاب وکال يها مثل دیروز رجزخواني از عصر -
 .ندکرد ميشب مژده پخش  يها شروع شد و روزنامه
 يداشته است خيل يرأ4413 ينفر بوده و اول13111د حدوکه در تعداد آراء تبریز

 .کند مي تطبيق آنجا مردم اعتصاب و اغتشاشات و اعتراضات شهرت با و است يپرمعن

 31/6/8143 شنبه پنج

گفت  يبردند و سرگرد اسدالله يخوان پرونده يبرا دادگاه بهصبح ما را  -
 .شود ميدادگاه شما شروع  31/6/1314 شنبه یک

 : اند هآزاد شد جبهه ياز بقایا زیربه شرح در آنجا از دوستان شنيدیم آقایان  -
نفر  5ضمناً  .شنبه( )روز سه و سالمتيان ينراق ،(46/6/1314شنبه  )شب سه صباغيان
معيت ه ب دانشگاه ياست و در کو يآنها غيرنهضت يرا که فقط آخر زیر دانشجویان

گرفته بودند و  يخمين يآقا يشنيدن نوار عاشورا يجرم اجتماع برا هب يدیگر ي عده
آنها داده بودند، از زندان  هب يخواب يفراوان زیر شالق و چند شبانه روز ب يها شکنجه
 :منتقل کردند قصر 1به بند  موقت

و بدون مدرک  يکپ ياخيراً با دستگاه پل -ي)پزشک يمفيد ،(ي)پزشک يسرکارات
 )دانشسراي يآزاد ،(کتکني ي)پل يبهرام ،دستگير شده بوده است( يو برگ دیگر

 .()حقوق يالحسين يو قاض (يعال
  يبرا مسجدشاه  هب تهران از طرف اصناف  که مردم  45/6/1314  روز دوشنبه  -
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 را بسته بودند و بعداً این اعالميه دعوت شده بودند، درِ مسجدشاهشنيدن پيام علماء 
 :( پخش شده استيکپ ي)پل

 ملت مسلمان ایران هتقليد ب متن پيام مراجع عاليه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
  1«اَلِذيَن اْصَطَفى ِهاْلَحْمُد ِلَلِه َوَسَلاٌم َعَلى ِعَباِد»

 4«ِباْلَحِق ا َينِطُق َعَلّْيُكمَهَذا ِكَتاُبَن»

ردم شما م يها از مقاومت مسلمان ایران، اميد است صاحب شریعتملت 
را بار   يو مفيد ينتایج انسان يدیده تقدیر فرمایند و عنایات احد ستم

در مبارزه  يمراجع دین يکه شما مردم مسلمان با همکار يروش .آورد
 يو اوليا ياله ياست که انبيا ياید راه با ظلم و فساد در پيش گرفته

راه  ،ر استاز منک يمعروف و نه ه، راه امر بباشند ميرویش  گرام پيش
 : راه خدا است ،دعوت به عدل و مبارزه عليه تجاوز  و ظلم است

ْحَشاء اْلَف  َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِنالّلَه َيْأُّمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن  ِإَن»
  3 «َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي

بزرگ توکل کنيم و ثابت قدم بوده و اميدوار  يخدا هدر این راه باید ب
  :باشيم

ِّمنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت َلَّيْسَتْخِلَفَنُهم ِفي  َوَعَد الَلُه اَلِذيَن آَّمُنوا»
َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِّمن َقْبِلِهْم َوَلُّيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي  اْلَأْرِض

 1«ِفِهْم َأّْمًنااْرَتَضى َلُهْم َوَلُّيَبِدَلَنُهم ِّمن َبْعِد َخْو
را به آتش  بزرگ چون حضرت ابراهيم يدر این راه است که پيغمبر

را  برند و فرق اميرالمؤمنين)ع( را سرمي يافکنند و حضرت یحي يم
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 يها باال بيتش، منزل شکافند و سر فرزندش را در مقابل چشمان اهل مي
 .دهند حرکت مي ين

ایمان  :در مبارزات ملل تنها دو چيز است يفرزندان عزیز، مشکل اساس
هدف خود را  ه ملت ایرانخوشبختان .به مبارزه و تشخيص هدف

ها منبعث از مردم نباشند، هر نوع  داند تا حکومت تشخيص داده و مي
و  يیک حکومت قانون ي و تنها در سایه باشد ميناممکن  ياصالح اساس

 اهللحمد هو ب .پذیر خواهد بود صورت ياساس است که اصالحات ياسالم
مقدس بودن ه دانسته و ب يارزه در این راه را وظيفه دینمب يملت اسالم

نهضت خود ایمان دارد و ترس از این ایمان است که حکومت را وادار 
دین  ایيجد عنوان بهرا  يول نموده و هر روز مطالبعمج ي به نشر اطالعيه

قبول  را يزیرا آنها دین .سازد خود منتشر مي يایاد ي وسيله هاز سياست ب
ادامه  يبرا يبل .باشد دارند که نسبت به نظام آنها سکوت کند و مؤید

نفس خود  يکنند و بر طبق هوا را تحریف مي ظلم، دین اسالم هدادن ب
  .نمایند تأویل و تفسير مي

ِبَأْيِديِهْم ُثَم َيُقوُلوَن َهـَذا ِّمْن ِعنِد الّلِه  َفَوْيٌل ِلَلِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب»
ِلَّيْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقِلّياًل َفَوْيٌل َلُهم ِّمَما َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم ِّمَما 

 1«.َيْكِسُبوَن

اکثریت مردم در  يمواهب اله ي همهاگر در این مملکت با  ،ملت ایران
خرما و خون  ي با هسته يا برند، اگر عده سر مي هب يروز فقر و سيه

روند،  چرا مي هسدجوع ب يکنند، اگر فرزندان ما برا گوسفند سدجوع مي
جمع  يران صرف هوس يخارج يها و قرضه يعموم ياگر درآمدها

ندارد، اگر خيانت و  يدر رأاستقالل  ي، اگر قاضشود مي يمعدود
 يافتادگ عامل عقب ي، اگر امانت و درستشود مي يترق ي وسيله يبدکار
ما  گردد، اگر جوانان اجانب سرمایه عزت مي ي، اگر نوکرشود ميافراد 

 يگناه و ناپاک هکنند، اگر پير و جوان را ب را به مواد مخدر مبتال مي
کنند،  مي يجوانان سع يو اخالق يل ایمانیفضا کشانند، اگر در بردن مي

و  ، اگر استقاللشود ميمورد تجاوز واقع  يو خصوص ياگر اموال عموم
                                                

گویند این از  نویسند و مي : واي بر کساني که به دست خویش کتاب را ]با تحریف[  مي 13( / 4بقره) .1
نب خداست تا در برابر آن بهاي ناچيزي به چنگ آورند؛ واي بر آنان از آنچه دستشان نوشته و واي جا

 آورند. بر آنان از آنچه به دست مي
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و  مسلمان دهند دانشجویان حریّت دانشگاه را از بين برده و دستور مي
 يها کنند، اگر با طرح ماهانه يوظيفه معرف مآزاده را اخراج و به نظا

بندند، اگر  يطبقات محروم م يرورا بر گزاف دبيرستان و دانشگاه
در  کنند، اگر مراجع تقليد حمله مي و مدرسه فيضيه يدانشگاه دین هب

و وعظ تعطيل  يالس دینگيرند، اگر مج حبس و تحت فشار قرار مي
جماعت منع کرده و  ، اگر مردم مسلمان را از شرکت در نمازشود مي

 15) يحسين يجنایت سوم عاشورا هکنند، اگر ب را محاصره مي مسجد
کنند، اگر  دیده مي سرپرست و داغ يرا ب ایيه زده خانواده ( دستخرداد

کنند، اگر صدها  يخود عزادار يشهدا يزدگان برا گذارند مصيبت نمي
دهند، اگر با اقاریر  قرار مي يغيرانسان يها مسلمان را زیر انواع شکنجه

و  يدین يعلما ياگر برا ،دهند تشکيل مي يقالّب يمجعول محاکمات
 دست بهایشان را  ي کرده و محاکمه يساز دهو مسلمان پرون رجال صالح

سازند، اگر رجال با شخصيت به مجرد  متجاوزین به قانون فراهم مي
خود مورد حمالت مفتضح و ناجوانمردانه  ي دیده با ملت ستم ایيصد هم

ه ها است ب ملت يکه حقّ مشروع و قانون گيرند، اگر انتخابات قرار مي
 يآیند، اگر به مردم آزاد يدرم يو اجبار يت دستورصورت انتصابا

مجبور  راروز  زور سرنيزه مردم تيره ه، اگر بشود ميبيان و اجتماع داده ن
از یک  يهمه ناش  ...کنند و اگر و اگر  و رسوا مي يبه تظاهرات ساختگ

علت است و آن آزاد نبودن مردم در انتخاب نمایندگان خود و نبودن 
 .مردم استحکومت مردم بر 

او  يها ب و گرفتاريیداند که تمام مصا مسلمان خوب مي ملت ،يبل
و این درخت است که این  باشد مياین شرایط و این اختناق  ي يدهئزا

 .آورد يبار م ههمه مصيبت ب

مسلمان طبق وظيفه  ر پس از آنکه دید ملتئدنيا بداند حکومت جا
 يخوددار يدستور از هرنوع شرکت در انتخابات يو عقل يشرع
 خواهد خود را نجات مي يجنایت دیگر ه، مثل هميشه با اقدام بکند مي

نمایند و طبق  گرفتن کارت مي هزور سرنيزه مردم ما را وادار ب هب .دهد
گرفتن  ي را وثيقه يکارمندان دولت و اخبار واصله حقوق کارگران

ناچيز قند و شکر را در  ي نقاط سهميه يدر برخ .دهد ميکارت قرار 
کار  هب يادارات رسيدگ يپردازد و در برخ کارت مي ي هئارامقابل 

 بدبخت را مشروط به در دست داشتن کارت قرارداده و گمان   مراجعين
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 :پا نگهداشت هبنياد ظلم را ب توان ميبا این نوع اعمال سفيهانه  کند مي
َوِإَن َأْوَهَن اْلُبُّيوِت َلَبّْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو  َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اَتَخَذْت َبّْيًتا» 

 1«.َكاُنوا َيْعَلُموَن

شرکت  مردم دنيا بدانند اکثر مردم این مملکت در این انتخابات
 .طریق اجبار بوده است هاند اغلب ب کرده يکه شرکت ياند و کسان نکرده

وجه قانونيت  يچه ، بهشود ميکه با این ترتيب تشکيل  يبنابراین مجلس
مردم  ي کنند، نه تنها نماینده که در آن شرکت مي ينداشته و افراد

شوند و مصوبات و  اخته ميشن حقوق ملت هنبوده، بلکه متجاوز ب
ترین  بوده و کوچک «نکُیَ مْلَ انَکَ» ایشان از نظر ملت ایران يها ساخت

ملت مسلمان متجاوزین  يتعال اهلل حول هو ب .نخواهد داشت يارزش
  :حقوق اجتماع را هر چه زودتر ادب خواهد کرد هب

 4 «.ُّمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن َوَسَّيْعَلُم اَلِذيَن َظَلُموا َأَي»

و  را از روحانيت مسلمان حق دارد امنيت ، دشمن ملتيبرادران ایمان
را منحل سازد و با قرآن  يدین يها حق دارد دانشگاه .اسالم سلب کند

بداند اگر او تصميم گرفته، ملت  يول .کند يدشمن س و پيامبر اسالممقد
 .باشد ميمسلمان نيز تصميم گرفته است و حجت خدا بر بندگانش تمام 

مبارزه  ملت ایران .(اهللبهترین حکم است )و نعم الحکم  يو عدالت اله
بزرگ  يو خدا .خواهد دادمبارزه خود ادامه  خواهد کرد و به

  :اميال حکومت جائر گردد يطلب فدا حق يگذارد ملت نمي
 3 «.َأْقَداَّمُكْم ِإن َتنُصُروا الَلَه َينُصْرُكْم َوُيَثِبْت»

 ي الً موظف به ادامهکه توجه دارید شرعاً و عق طور همان يبرادران ایمان
و تحصيل یک حکومت  ياین مبارزه هستيم و تا استقرار عدالت اجتماع

با یکدیگر در این راه دست بيعت  .نشست ينباید از پا يمشروع و قانون
يد و یاستمداد نما ارواحنا فداه يالهبقّيةحضرت  بدهيد و از مقام والیت

 .ديئدریغ نما کنند حمایت بي مي يکه در این راه سرباز ياز سربازان
                                                

دانستند که  سازد؛  و کاش مي اي مي : ... مانند مثل عنکبوتي است که ]براي خود[ خانه 11( / 43عنکبوت) .1
 ي عنکبوت است. ها، خانه انهترین  خ سست

 شوند. : ... و به زودي ستمگران متوجه خواهند شد که با چه وضعي دگرگون مي 441( / 46شعراء) .4

: ... اگر ]آئين و بندگان[ خداي را یاري کنيد، خدا هم شما را یاري خواهد کرد و  1( / 11محمد) .3
 دارد. هاي شما را استوار مي گام
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خرج دهد و یا اظهار  هب ياین وظيفه سست يحق ندارد در اجرا ياحد
 کسالت نماید 

ا َتْأَلموَن َوَتْرُجوَن ِّمَن الّلِه َّما اَل َيْأَلُموَن َكَم ِإن َتُكوُنوْا َتْأَلُموَن َفِإَنُهْم»
 1«َيْرُجوَن َوَكاَن الّلُه َعِلّيًما َحِكّيًما

 .الصّالحين اهللعباد يوالسّالم علينا و عل
 45/6/1314= 4ع41 تهران

 ي، سيد کاظم شریعتمداريالميالن يالحسين يمحمد هاد

   *      *      * 

به آدرس زندان  يطالقان يآقا عنوان به يو شریعتمدار ياز آقایان ميالن يتلگراف -
 :صادر شده و رسيده بوده است قصر

 يحاج سيد محمود طالقان يوالمسلمين آقا سالماال حجت ،قصر زندان
 دامت معاليه، 

جناب و دیگر  ها که آن ها و مرارت سالم عليکم بما صبرتم ، سختي
کنيد  تحمل مي يراه مصالح امت اسالم و مجاهدین يرجال مذهب

  .باشد مي يآینده مجتمع اسالم يسرمایه اميد برا
 4 «.َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظّيُم َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبّْيِعُكُم اَلِذي»

 ي، سيد کاظم شریعتمداريالميالن يالحسين يمحمد هاد

 31/6/8143جمعه 

به  يبا پسر و داماد و مهندس حسيب مانيان يآقایان حاج ؛روز مالقات بود -
 .مان آمدند دیدن
 يگير يرأ ي حوزه اتاقکه مأمور درِ  پيشخدمت دبيرستان کمال که طوري به -

هشت  شرکت واحد دسته از رانندگان و کارگران ، یککرد ميهم بود حکایت 
پدرمان درآمد  :گفت مياز آنها  يریختند و یک يمرتبه در همان حوزه آمدند و رأ

                                                
برند؛ و]لي[ شما  برید، آنان نيز همچون شما رنج مي : ... اگر شما ]در این راه[ رنج مي 111( / 1نساء) .1

 اميدهایي به خدا دارید که آنان ندارند؛ ...

ا نسبت به عهدش؟ پس به معامله خویش که به آن دست : ... و کيست وفادارتر از خد 111( / 3توبه) .4
 اید، شادمان باشيد؛ و این است همان کاميابي بزرگ. زده
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چندین  طور هميناند و در هر حوزه   چون در هفت هشت حوزه دیگر هم ما را برده
 ...ایم ریخته يبار رأ

ناظم  ،شاملو يآیند و از آقا ي( منفر افسر )ظاهراً از سازمان امنيتشب قبل دو 
 .خواهند بگيرند ها را مي یک دبستان که عضو انجمن بوده است دو عدد از صندوق

آنها هم  .م تحویل بدهمتوان ميتحویل من است و بدون رسيد و دستور ن :گوید مياو 
گوها و گزارش و و باالخره بعد از گفت .ا اجازه نداریم رسيد بدهيمگویند م مي

آن یک صندوق پر  يجا هگيرند و ب را مي يخال يها قواز صند يصحبت با تلفن یک
 ...دهند مي يشده از رأ

 .ينندب يعليه افزایش شهریه را م يتدارک تظاهرات صنف دانشجویان در دانشگاه -
در دست  رُل انتخابات» :کشيده و نوشته بوده است يکاریکاتور روزنامه توفيق -

 !«شرکت واحد

 11/6/8143شنبه 

 ياز محاکمه خبرباز  .از وکال بودند يدو سه نفر .صبح ما را به دادگاه بردند -
اطالع و پيشنهاد ما نوشته و تماماً  يبرا ير نظریاتقص انجوان زند يرفقا .نيست

دادگاه مربوط به دفاع ما و حقيقت و عدالت نيست،  يخواسته بودند که چون رأ
 و انتظار جوانان يدستگاه را بکوبيم و اميدوار ،هایمان را بزنيم و محکم بزنيم حرف

 .نهضت را باال ببریم يیأس نکرده و آبرو و مردم خارج را بدل به
ه راجع ب يمقاله جالب لندن «اکونوميست»شنيده شد ده دوازده روز قبل روزنامه  -
 .نوشته است و افتضاح انتخابات اوضاع ایران يخراب

چند بار هم  .استقبال داشته است سنِحُ يو شریعتمدار يپيام آقایان ميالن -
 .اند و گير افتاده است اند چاپ کنند یا کرده خواسته

 يها حکایت از درد دل و عتبات در مراجعت از سفر لبنان مهندس سالور يآقا -
کم  آنها هم تحت تضييقات زیاد هستند و دولت عارف .ه استکرد مي ن نجفآقایا

 .نيست  از دولت ایران
ذیل بوده است )و  شرح به 45/6/1314در روز دوشنبه  يتراکت نهضت آزاد -

 ( :اند بودهچه کساني آن  يها رندهگي ما معلوم نشد نویسنده و تصميم يبرا

 .شاه را سفید کرد علیمحمد یرو دیكتاتور

 یا سرسپردگانش مجلس  دیکتاتور .توپ بست هرا ب ه مجلسشا عليمحمد
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را لگدمال  يون اساسرا تعطيل و قان کشند، مشروطيت را به لجن مي
بندد  ين را به گلوله مواهاخ اشاره اربابان استعمارگرش آزادي به .دنکن مي

 .برد مي گاه را به شکنجه ياسالم خواهان و مجاهدین و وطن

 و يالنمي اهلل آیات حضرات ،شهریور 45دوشنبه  روز بعدازظهر 1 ساعت
 .دهند پيام مي به ملت يدر مسجد سلطان يشریعتمدار

 ایران ينهضت آزاد

 :دان اخير سه افسر شاغل برخالف قانون وکيل شده در انتخابات -
 همدان ، رئيس سازمان امنيت يسرهنگ کبير، (از ایالم )پشت کوه لرستان

 آباد ، فرمانده لشکر خرمسرلشکر نيکوزاد، آباد از خرم

 ي، رئيس سازمان دفاع مليسرلشکر بازنشسته همایون ،از کوه دشت لرستان
د، سرلشکر خرج  دادن همقاومت و شهامت را مردم آنجا ب يکه منتها در تبریز -

فرستند و دستور  مي از تهران يا قبالً طياره .هر دو رفته بودند يو نصير پاکروان
کنند و  مردم با جمعيت زیاد فرودگاه را پر مي يرا بياورد ول يقاض يدهند آقا مي

 .ند بکنندتوان مين يروند و کار این دو نفر مي بعداً .گذارند طياره به زمين بنشيند نمي
 ؛اند مسافرت رفته يو خليل يدکتر سنجاب .تق و لق است يمل جبهه يوضع شورا -
دکتر  ؛عهد سپرده استو ظاهراً ت دهد مياصالً خودش را نشان ن قاسميه يحاج

خود را  يما ناتوان :صریحاً گفته است صالح يآقا؛ هم عذر آورده بوده است يصدیق
 .بيایند يدیگر ي ایم، باید کنار برویم و دسته نشان داده

 18/6/8143 شنبه يك

حمّام  .مان آمد دیدن هب صدرکشاورز يعصر آقا .نبود يصبح و بعدازظهر خبر
 .عوض شد يگروهان نگهبان .کماکان بيش از دو سه هفته است که خراب است

 8/1/8143دوشنبه 

 و سازمان امنيت يو بازرس يدادرس يها سرهنگ ي صبح برطبق معمول دسته
 .ها شدند اعث اختالل مالقاتآمدند و ب به زندانيان يرسيدگ ي رماليتهف يبرا

سه شبانه روز  ؛کرده بوده است در انتخابات يمقاومت دليرانه و عجيب تبریز -
ها تعطيل بوده  بانک يها حت و دکان ها و بازار تمام فعاليت يگير يتمام تا روز رأ

ایرین تالش کردند کارمندان حاضر به است و هر چه استاندار و رئيس بانک و س
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مخالفت مردم ادامه  يگير يبعد از رأ .هم ریخته نشده است يرأ 4111 .کار نشدند
 .رود به منبر مي يقاض يها آقا دارد و شب

ردند و خود برگ يعلم يها قصد دارند به حوزه يو شریعتمدار يآقایان ميالن -
 .مانع رکود و اخالل در آنجاها شوند

عليه اختالط با  يمانده در زندان موقت شهربان باقي و چند نفر زندانيان يس -
 جپن .کرده بودند دیگر اعتراض و تهدید به اعتصاب غذا يها ها و زنداني چاقوکش
 .فرستند مي يکنند و نه نفر را به قسمت بهدار را مرخّص مي از دانشجویانشش نفر 

 .کنند مانده از فردا شروع به اعتصاب مي نفر باقي 43
 تومان  هزار ي ساليانه نپرداختنِ و خود يصنف دفاع يبرا تهران دانشگاه دانشجویان -

برقرار  ]ملي[ از دست جبهه يیأس و پراکندگ يسياس لحاظ به ياند ول محکم ایستاده
 .است
زیاد است  و شکوه از اوضاع و انتخابات ينارضایت -از مرد و زن -در ميان مردم -

 .فشار و خفقان بيشتر يول

 3/1/8143شنبه  سه

و  يطالقان آقایان اتفاق هب ،بردند دادگاه به يخوان پرونده يرا برا يسحاب دکتر صبح
 .هنوز معلوم نيست هم محاکمه نبود و تاریخ يا عمده خبر ؛يو حکيم يمهندس سحاب

 زاده يریحاو  ایيبق ،يمک ،يقرن ،يامين دکتر آقایان مابين يائتالف بيرون در ظاهراً -
 .دارند ایيه در کار است و برنامه

، یک ، جوداريآقایان انتظار :يرون بردندب هقلع پنج نفر دیگر را باز از قزل -
که  يو یک کليم ،سادات يساله آقا ، یک محکوم یکروشنفکر منا بهز آمو دانش
منتقل  گفتند به زندان قصر .را چاپ کرده بوده است جبهه يها از اعالميهیکي ظاهراً 

 (.اند برده 1و بقيه را به بند  شوند )دو روز بعد فهميدیم روشنفکر را به دارالتأدیب مي

 1/1/8143چهارشنبه 

و رنجور  کماکان در زندان يسرهنگ مجلل يآقا .نيفتاد اتفاق يا خبر عمده
پرونده را  دانسته است، فردوست ایشان را آزاد شده مي که پاکروان گفتند با آن .است

 .نگاه داشته است
 .آمد و متن دفاعيه خود را خواند يسرهنگ غفار يعصر آقا
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دیدن آمد و با اصرار و عالقه وعده داد که هر ماه  هب تر قریبدیروز صبح دک
 .حساب من بگذارد هدوهزار تومان ب

 نهم بازداشت ماهِ اولِ

 4/1/8143 شنبه پنج

، ي، رحيميآقایان سرهنگ غفار.رفتيم دادگاه به يخوان پرونده يصبح برا -
 .آمده بودند و سرتيپ بهارمست و پگاه ي، نجاتعلميه

مالقات کرده و  يو زنجان يو شریعتمدار يبا آقایان ميالن يسرهنگ رحيم يآقا
نفع ما اعتراض و  هاند ب دادهدستور  از علما يزیاد ي به عده يميالن يکه آقا اند شنيده
هم گفته است در  يمهندس حام يآقا .کارت حضور در دادگاه نمایند يتقاضا
 ،بياید اهدادگ بهکرده و قصد دارد   صحبت يدر تأیيد ماها خيل دانشگاه يشورا

 .يهمچنين مکّ
افسر را  16شنيده شد که یک انبار مهمات در جنوب شهر کشف کرده و  -

 .ياند، از جمله سرهنگ حميد گرفته
افق و منصف نشان مو يرو يبرخالف دادگاه بدو «طيب» دادگاه تجدیدنظر -

همچنين دکتر  .اند نفع متهمين شهادت داده هآمده و ب يو شهود زیاد دهد مي
 .مهر هم طول بکشد 11شاید تا  .ها را تصدیق کرده است متخصص شکنجه

 5/1/8143جمعه 

ظاهراً  .ب بوده استمردم خو ي مقاومت و مبارزه هم مانند تبریز در اصفهان -
به  .ه استشد ميمختلف منتشر  يها نام بهاعالميه هم مرتب  .اند داده يرأ 111فقط 

 .اند فشار آورده يهم خيل پدر دادستان
 .باز شلوغ است و فارس شنيده شد شيراز -
 .بکنند يتظاهرات قصد دارند در روز افتتاح مجلس تلفينو مؤ يظاهراً دکتر امين -
 .خارجه هم رفته است هب ؛اند عليه ما را چاپ و منتشر کرده ي ادعانامه در تبریز -

 6/1/8143شنبه 

 يرا که چهار ماه است در انفراد يدانشگاه مل يدانشجو ،ياالسالم شيخ يآقا
 .آوردند يزیسته است به عموم نور مي يدربسته و ب اتاقرا در  بوده و یک ماه اول آن

مردم نطق کرده و  يبرا محرم در مسجد شاه 11جرم ایشان این است که در روز 
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 دادگاه بهفعالً کارش  .است يمل ت و عضو جبههرا خوانده اس سوکارنو ي اعالميه
 .کشيده است

 1/1/8143 شنبه يك

 ،و سيف ،ياهل خو حسنِ :منتقل کردند يبه زندان قصر شهربان دو نفر را -
 .امنيت   کارمند سازمان

 .مان نرفته بودند که ما را بخواهند ظاهراً وکالي يبرویم ول دادگاه بهبنا بود  -

 1/1/8143دوشنبه 

  هب کند ميجرأت ن صالحجهانشاه  . خوب است در دانشگاه مقاومت دانشجویان -
 يا گنجهو يجفرود به يفن در دانشکده .او زیاد است يبرا کتک الاحتم ؛بياید دانشگاه 

 .تعيين کند اخواهند شور اند و مي زیر بار نرفته ؛اند تکليف ریاست کرده و بهنيا
در آنجا هم فشار و  :گفت ميبرگشته است  از عتباتکه  مهندس سالور يآقا -

گذارند  العاده زیاد است و نمي علما فوق يمردم و از جمله رو يرو يگير سخت
و کنترل و ترس حکومت از  يگير سخت در سوریه .خارج بفرستند هتلگراف ب

 .انقالب زیادتر است
 جبهه از طرف کميته دانشجویان 1/1/1314 ویک اعالميه و یک پيام دانشج -

 ي، شيباني، دکتر سحابيآقایان طالقان)تجليل از چهار نفر  ،در پيام .درآمده است يمل
 .اند راض به محاکمه کردهشده است و اعت (و من
را  پس از آنکه کارگران بانک ساختمان در نارمک يساز خانه ي در کارخانه -

ها و  ر آمده کارتکا نفر از وزارت اند، یک نموده دریافت کارت الکترال هوادار ب
دادن مال ما و محرمانه  ياین اوراق و رأ :اند کارگران گفته .اوراق را خواسته است

تلفن  آمده و باالخره از سازمان امنيت يمجدداً روز بعد با مأموریت رسم .است
از طرف مسئولين  .وزارت کار بدهند ي ها و اوراق را به نماینده اند که کارت کرده

او  .حل کنيد  خود کارگران یا با هيئت مدیرها را ب کارخانه گفته شده است این قضيه
را  ياوراق انتخاب دهد ميو هيئت مدیره دستور  کند ميهم به هيئت مدیره مراجعه 

 .تحویل دهند
 .اند مثل سپور ریسه کرده و برده بوده يریز يمهندسين را هم روز رأ

 من جهت  مخارج من حساب  هب ياند هر ماهه مبلغ کردهتعهد  شرکت یاد يرفقا -
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و تشکر ما شده و قرار شد  يباعث خوشحال .بپردازند در مدت زندان يسحاب و دکتر
 .برگردانيم

 مالقات آمده و هها ب که بچه يصبح در حال 3: 31ساعت  1«خانم خوب»امروز  -
ایم، بدرود حيات گفتند و یک عمر زحمت و خدمت و حرمت  خبر نداشته کدام هيچ

 «عليها و غفرانه اهلل ترحم» .سر گذاشتند را پشت

 1/1/8143شنبه  سه

 یا سرهنگ  را آورد و بعد رفت دادستان خبر فوت خانم يعبدالعل 3 :  31ساعت  -
)مسجد  مرا فردا صبح به مجلس ختم را ببيند و بگوید که اجازه دهند زندان يبهزاد

 .بنویسد ایيکس تقاض گفته بوده است فالن يدادستان صدوق .( ببردشيخ عبدالحسين
نوشته  ایيرفت و تقاض م تقاضا کنم و بعدازظهر مجدداً عبدلخواست من البته نمي

 ...باز گفته بودند خود او باید تقاضا کند يول ؛بوده است

 يهندس سحابم ،ایيابب يعل ،يآقایان طالقان .رفتيم دادگاه به  11نزدیک ساعت -
، سرهنگ مان آقایان سرتيپ بهارمست در آنجا از وکالي .را هم آوردند يمحکي و

ها و  پرونده يرو يمطالعات .آمده بودند ي، سرهنگ خلعتبري، سرهنگ نجاتيغفار
 .مدآ عمل به يمذاکرات

 .آزاد شد مقيم عراق يایران ياز هم زندانيها غالمحسين يحاج يبعدازظهر آقا -
مالقات با تيمسار  .بردند سازمان امنيت هرا ب يسرهنگ مجلل يغروب آقا -

 يناراحت ياند شما افسر سياس همه گزارش داده :مشاراليه گفته بود .بود پاکروان
خواهم که شما را هشت ماه  من معذرت نمي ...!دارید يهمکار يمل با جبهه !هستيد

من بوده و  يجا اگر .دهم فردا صبح آزادتان نمایند دستور مي يایم ول کرده يزندان
 .یدکرد مياست شما هم همين کار را  يدیدید مملکت دچار چه انقالب مي

 81/1/8143چهارشنبه 

دادستان  هبا آنکه دیروز بعدازظهر پسرم ب .بود مرحومه خانم امروز مجلس ختم -
اضا بنویسد، امروز صبح مراجعه و کتباً تقاضا نموده بود، گفته بودند خودش باید تق

خواهش کرد و ایشان به سرتيپ  کشاورزصدر ياز آقا يدکتر سحاب يکه آقا
گفته بوده است اگر  يمراجعه کرد، باز هم دادستان صدوق يرئيس دادرس يخسروان

                                                
  مادر آقاى مهندس بازرگان .1
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 .هم رفته بودند و موافقت نکرده بودند ياخو .شود ميکند موافقت پسر ایشان تقاضا 
زندان بدهد و من هم درخواستم را به  هب يحاضر نشد دستور تلفن يخالصه آنکه حت

 .و باالخره حضورم در ختم ميسرنشد .بدهم و بروم زندان
 .امروز ظهر آزاد شدندباالخره  يسرهنگ ناصر مجلل يآقا -
 .اند نفر مانده 11 که در تمام زندان يدرحال ،کردیم يکش اسباب 1بند  به 1از بند  -

 88/1/8143 شنبه پنج

و  يدکتر سحاب ي به همت و سليقه -که پاکيزه است و مرتب -1انتقال به بند  -
 .ام شدانج ينقو يزحمات آقا

از وکال  .را هم آورده بودند يحکيم  و يآقایان طالقان .صبح دادگاه رفتيم -
 .رسيدند و سرتيپ شایانفر ي، غفاري، نجاتآقایان سرهنگ علميه

 .بود يیگو و بيهوده پال و از پرت يتوجه قابل ي ، نمونهگراننطق نمایندگان کار -
 .شد]ایران[ هلند وارد  ي ملکه -

 83/1/8143جمعه 

از خویشان و دوستان و همفکران به تسليت  يزیاد ي روز مالقات بود و عده -
و  يدکتر صادق ،مانيان يحاج ،آسایش ،يجمال يدکتر بن ،يآقایان شيراز :آمده بودند

 ،مهندس صدر ،يالله نعمت ،ينصارا ،يشقاق ،نجات ،يقنبر ،و دو دانشجو يطاهر
اکبر  ،آقا داداش ،محمود يخليل ،يآقا گياه عباس ،يقهرمان يحاج يآقاپسر 

، يدکتر یزد ،مقدم ،قدس ،يتوکل ،و پسرش ایيرض ،يروح ،اه زاده عرب ،گلپروران
 ،دو دانشجو ،رالدولهروزنامه فروش چهارراه مخب ،ایيمهندس کتير ،دکتر جناب

و همچنين  ،دادار ،سشنا مهندس حق، ایيرج ،رئيس دبيرستان کمال پاشا ،يفارس
 .و دختر اخوانان با شوهرانشان و خانم گريهمش
 اعتراض عليه انتخابات عنوان بهفردا تا ظهر  ياعتصاب عموم در خارج تصميم به -

 .اند زده ریخته و يتراکت تهران و بازرگانان جامعه اصناف .گرفته شده يو عدم آزاد
خود را شریک در این اعتصاب  يکوچک ي ا در اعالميهه کارمندان بانک يشورا

مانع تعطيل ما شود، ما هم اعتصاب  ایيتهدیده که صورتيدر  ،اند دانسته و گفته
 .مقام تقليد را ابالغ نموده دستور مراجع عالي ایيتراکت بدون امض .خواهيم کرد

 :بيرون داده است زیرمضمون  هب ينجف يمرعش يهم آقا يا اعالميه
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 الرّحمن الرّحيم، اهلل بسم

 «ینِدّالُِةصَال رِصُانْ مَهُللَاَ - رآنالقُرِصُانْ مَهُللَاَ - المسْاالِرِصُانْ مَهُللَّاَ»

 غيور و مردم مسلمان ایران ملت

 ي ظالمانه رفتار هب همچنان شکن قانون و جابر دولت مستحضرید که طوري به
و  يقوانين اسالم و اصول آزاد هب ایياعتن يخود ادامه داده و شعارش ب

پيوسته  ،ت شده است و با ارتکاب اعمال خالف قانون و شرعانساني
مردم مسلمان را به هيجان آورده و سيل نفرت و  يو مل ياحساسات دین
بين خود و  يگاه بيشتر و شکاف عظيمدست بهرا نسبت  يانزجار عموم

و فنا  يو دانسته یا ندانسته مملکت را به پرتگاه نيست کند ميایجاد  ملت
مرجع  يکنندکه اگر پس از گرفتار سازد و چنين تصور مي تر مي زدیکن

 اهلل آیتر قد مرجع عالي ،بقائه دایم ،يخمين يآقا اهلل آیت حضرت عاليقدر
له را با اجتماع  رتباط معظمکرده و ا يظله را در منزلش زندان دام ،يميالن

و ملت مسلمان در راه  د در ثبات و استقامت روحانيتتوان ميقطع کند، 
خيال  يزه ؛تصور باطل يزه ؛وارد کند يخلل يشکن مبارزه عليه قانون

 .محال

 امام زمان االمر حضرت صاحب د از مقام والیتمردم مسلمان با استمدا
 يدر راه استقرار عدالت اجتماع دانند ارواحنا فداه خود را موظف مي

تحصيل این هدف  يبه خرج نداده و برا يو قصور يترین سست کوچک
 .ننشينند يمقدس از پا

 يبرا ينساندانم ضمن اظهار تنفر از این اعمال غيرا حقير الزم مي
شمار دستگاه حاکمه که منجر به این  مظالم و فجایع بي هاعتراض نسبت ب

روز شنبه  ایران رسوا شده است، مردم شریف اوضاع مفتضح و انتخابات
مهر ماه از صبح تا ظهر را اعتصاب و تعطيل  13االول برابر با  يجماد 16

 .نمایندب يعموم

 ي جدّه ،حق خاتون محشر هنمایم ب مسئلت مي يت قدس ربوبحاز سا
لهاالفداء که این ایام مصادف با  يروح يحضرت صدیقه کبر سادات

 ينواميس مذهب هبدون اعتنا ب و دولت باشد ميشهادت آن عليا مخدره 
عموم ه نماید ب اسالم مي يآن بانو يعزاي  امهاز مجالس اق يجلوگير
 .و مسرور بنماید فرج عطا فرموده قرآن و اهل قرآن را خرسند ،مسلمين

 یالهد  اتّبع  من  یعل  والسالم
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 ینجف  یالمرعش  یحسین  الدّین  شهاب
 1383االول  یجماد 12

در منظر  ان ویتنامایيزدن بود است از آتش يعکس يعالميه دیگر ابتکاریک ا -
 :آن این شعر يباال .يعام در راه کسب آزاد

 گویم سمندر باش یا پروانه باش من نمي
 جانانه باش يا فکر سوختن افتاده هچون ب

مقاومت  :يیک هم اندرم و است يدنيا یک يجا درد در همه :عبارت در زیر هم این

 .یو ازخود گذشتگ
 کند ميجرأت ن صالح]دکترجهانشاه[ .کماکان برقرار است وضع متشنج دانشگاه -
 .دوبار آمده هو شده است يیک يریاض]مهندس عبداهلل[ .بگذارد دانشگاه ي صحنه پا به

 81/1/8143ه شنب

 خانهها و پاسدار و غيره در انفرادي يو قم يدو سه نفر را از بازار ياز دیروز یک -
را پخش  علما ي که ظاهراً اعالميه يخاموش يمحمدتق ياز جمله آقا ،اند آورده

 (.است يطرخان يکاظم آقا حاج يحاج ي )پسر عمهه است کرد مي

بازار  ؛رفته بود بازاربه خرید نخ نایلون  يبرا ،کرد ميامربر اظهار  که طوري به -
بازار هم  يجلو .اند دکان یک پاسبان و یک سرباز گذاردههر درِ  .تعطيل بوده است

 .و سرباز شلوغ بوده است از پليس
 رغم عليتسليت فراوان  يها يفقره آگه 13و شنبه  شنبه پنج «کيهان»در روزنامه  -

و  کتکني يپل يها مناسبت فوت مرحوم خانم چاپ شده است )کالس هو ب ،دستگاه
معلمين  يجامعه اسالم ،شرکت یاد ،مهندسين يانجمن اسالم ،یک کالس علوم ،يفن

 ،نزادگا شيخ ،فروشان يچين ،مانيان ياجح ي)به اسام يمل جبهه کميته بازار ،شميران
دانشجویان  ،هدانشگا يدانشجویان کو ،(يشانس ،يصدر ،لباف ،يبهشت ،يمعين ،يترم

از  .(يدکتر سحاب يپسرهاو  ،از مهندسين يعده زیاد ،دانشکده حقوق يعلوم ادار
 .ه استشد ميبودار حذف  يها ههرگونه اشاره و جمل «کيهان»طرف سانسور روزنامه 

 84/1/8143 شنبه يك

 .]شوراي ملي و سنا[ افتتاح مجلسين -
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 ياتفاق استوار اسکندان هو مرا ب يکردند دکتر سحاب دیروز عصر باالخره موافقت -
 هقلع ماه است که آب گرم حمام قزل چون بيش از یک .حمام خارج فرستادند هب

 .اقدام به تعمير آن نشده استحال ه ب تاگویند  يم و ميیگو خراب است و هر چه مي
نشکده دو کالس دا :از .تسليت درآمده بود يفقره آگه 41عصر  «کيهان»در  -
 ،دانشجویان دانشکده حقوق ،يعال يدانشسرا يسال دوم شعبه آموزش ،يپزشک

 ،يرسول ،پارسا ،بيات ،يظریف ،برليان ،هزاد ارفع ياسام )به دانشگاه يمل کميته جبهه
 ،يان فندانشجوی يسازمان صنف ،نتشارشرکت ا، (يتقو و يمجيد ،ایيضي ،يرحيم

 يدوم ریاض ،يعال يدانشسرا يسال سوم طبيع ،زیبا يهنرها يدانشجویان معمار
اشخاص مختلف )دکتر امير و  ،کتکني يرق پلب ،رشته فيزیک علوم ،يعال دانشسراي

 ،يطاهراکبر مهندس ،احمدزادهمحمود مهندس ،يمصباح مهندس ،ممکندکتر ،يمراد
 ،پاشا زاده يمهندس قل ،اسمعيل کارور ،زرین خامه ،ها ياسد ،يابوالفضل مرتاض

 (.يطاهر مهندس و ،يطالقان حسين ،يلواسان احمد ،يالقانط سيدمحمود يآقا پرور دین

 85/1/8143دوشنبه 

هم گرفته  يکسان .بسته بوده است بازار دو سوممعلوم شد روز شنبه در حدود  -
ها  ران يها و تاکس خيابان يول .آمده است عمل بهبدون تلفات هم  ييراندازاند و ت شده

 .اند تعطيل کنند داده بودند، نتوانسته ياعتصاب عموم ي که ظاهراً آنها هم اعالميه
یگران انتخاب آنها د يجا هکه ب  ه استعفا دهندجبه ي يهئقرار است هيئت اجرا -
 .شوند
)سوم فيزیک  و دانشگاه از دانشجویان :تسليت بود يفقره آگه 15 «کيهان»در  -

 ،يدانشسرایعال يشيم سوم ،يزشکدامپ و يپزشک ،يداروساز دانشکده ،يعال دانشسراي
 ( يکارگاه مکانيک دانشکده فنو 

 ،ایين طباطبحسيه، زاد حجازي ،ياميرمسعود مصلح ،مشحون ،از مهندسين )شازاد
  .(يمسعود اخوان

 ،ينخع (ایيعط ،يا افجه ،ينجف ،يعسکر ،يدکتر صابر :ها بانک) ها ياز نهضت
  ؛يدکتر صادق ،ياعظم

 ،يمفيد ،جودار ،يجعفر ،يیعقوب ،يربان ،يحکيم ،ي، انتظاريشيبان :قصر 1بند 
  .(ایيزیب ، ويایباب يعل ،نچيا قاليچه ،بهرامي ،يآزاد

 (.بين ، عبدالرضا نيکي)حسين مظفر از اشخاص
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آورده بودند و  را که روز قبل به پاسدارخانه يا چهارده پانزده سالهیک جوان  -
 يچندین ساعت تحت بازجوئ آمدند واست و دو نفر دیگر  تابلوساز ظاهراً نقاش

 .قرار دادند

 86/1/8143شنبه  سه

، يقانهمچنين آقایان طال .بردند يخوان پرونده ي دنباله يبرا دادگاه بهصبح ما را  -
سرهنگ  ،يسرتيپ مسعود :آقایان وکالاز  .يایباب ي، علي، حکيميمهندس سحاب

از شروع محاکمه هنوز  .آمده بودند يو سرهنگ رحيم يسرهنگ غفار ،ينجات
 .نبود يخبر

سایر  يو شاید علما -يو مرعش يو شریعتمدار يآقایان ميالن شنبه یکروز  -
 .اند هایشان برگردانده ل خود به محلیبا وسا را سازمان امنيت -ها شهرستان

 لِوي و ، جوداري، سرکاراتيقاض :در چند روز گذشته آقایان ندان قصراز ز -
 ایيرحيم عط ياولين بار و آقا يرا برا رادنيا يآقا .اند دار آزاد شده چاپخانه يکليم
 .اند برده يبازپرسه چندمين بار ب يرا برا
  .فقره 11 تسليت امشب در کيهان يها يآگه -

 يعلم يجغرافيا 3 ،يکشاورز 1 ،اصفهان  يِپزشک  )دانشکده از دانشجویان
( از کانون .علوم يشيم و دانشکده ادبيات ،يکشاورز 4 ،يپزشک 5 ،يالع دانشسراي
 ،حسن محمد ،يفاطم ،شارمهد ،وهریانگ ،يجالل ،ياز مهندسين )عقيل .مهندسين

  ،(زاده ایرج تبرک
و  ،باف زرینه يعل يآقا .و از تبریز ،يو هوشنگ کریم يآقایان عباس از شيراز

 (.يمنوچهر دامغان و يکاظم اصفهان ،رهنما يشيخ مصطف ياشخاص )آقا

 81/1/8143چهارشنبه 

شده  ياز زندان يخال يکل هب 1شماره  يانفراد .رخ نداد و شنيده نشد يخبر مهم
 .است
و کماندو در اطراف  پليس يها امروز صبح آرام نبوده و کاميون گفتند دانشگاه -

 .آن وجود داشته است يیا جلو
 يا)دوره دکتر و دانشگاه از دانشجویان :فقره 14 «کيهان»تسليت  يها يآگه -

دانشکده  يرشته علوم اجتماع ،يدانشکده فن يآزمایشگاه حرارت ،دانشکده حقوق
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، ينراق :ياز طرف دانشجویان فن .مسال(ا يفارغ التحصيالن راه و ساختمان فن ،ادبيات
 ،وثوق ،يفرامرز ،تابش ،يخليل ،از مهندسين )شریفيان .يمعراجو  ،يغفار ،يصناع

 ،يرضا حاج مهدیقل ،گلپروران )رضا اشخاص .(پویان و معين ،يریاح، فرهت ،نجات
از و  (يصادق زمان ،ردیارخاحمد  ،ياحمد هاشم ،پرویز پویان ،عبدالرضا مانيان

 (.يمحمدرضا بصير و يناصر جوهر ،يکریم تسليم ،ي)ابراهيم صالح گرگان

 81/1/8143 شنبه پنج

 ،آمد و خبر آورد که سرتيپ فخر مدرس يامين اهلل نصرت ينزدیک ظهر آقا -
 شده  يمنتف ما ي محاکمه ،است گفته يدادگستر يقاض ينجف يآقا به ما پرونده دادستانِ

 .است
  :«کيهان»دو فقره تسليت در  -

 (، يکالس اول پزشک و دختران و پسران يتعلميات دین ي)دانشسرا از دانشجویان
 ،يانجمن تبليغات اسالم ،ي)کانون نشر حقایق اسالم مشهد ياسالم يها از انجمن
 (، نآموزا دانش يانجمن اسالم و دانشجویان يانجمن اسالم

حسن  ،ي، حسن کتابيجواد کتاب ،يدکتر عباس زمان ،المتيانساحمد از اشخاص )
 (.يکاظم رستم و اکبریان يتق ،خدابخشيان

  : بازرگان يعبدالعل يامضا هشکر و اعتذار بت يآگه -
 اعالم يانور علما حضور هب عرض تشکر پدرم را دارم اینجانب مأموریت»

و  ارجمند و آشنایان و دوستان و همکاران محترم ایشان، دانشجویان
اند  فرموده شرکت ما بزرگمادر مرحوم ختم مجلس در که يردیگ سروران

 يفکر هم و يدرد هم ابراز نامه و تلگراف و روزنامه در تسليت طریق از یا
اند تقدیم بدارم  مصيبت دیده و پدرم مبذول داشته يها نسبت به خانواده

 «.و از طرف ایشان عذر تقصير محروميت از بازدید را بخواهم

 81/1/8143جمعه 

دکتر  يرئيس انتصاب در دانشکده حقوق :ها که آمده بودند شنيده شد از بچه -
 .کرده است يقرار گرفته خود را مخف مورد اعتراض و اهانت شدید دانشجویان افشار
اند وکيل انتخاب  احضار و ابالغ کرده قزوین ينظام گاهداد بهرا  ایيرج يآقا -
 .کند

  شرکت انتشار ه( بمأمور دیگر )از طرف سازمان امنيت6گذشته یک افسر و  شب -
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به تفتيش پرداخته  و یک دانشجو پرور دین يرفته، در را از داخل بسته با حضور آقا
اند و  خواسته و این جلدها را همراه بردهرا من  يها یک نسخه از هر یک از کتاب

 سازمان امنيت هتوضيحات و اطالعات ب يادا يامروز برا ،اند پرور گفته دین يآقا به
 :مراجعه کند

 ،«اروپا مذهب در» ،«پراگماتيسم»، «مطهرات در اسالم» ،«واحد يحکومت جهان»
 «.ها غاال به نه ها آدم به»،«ياسالم انقالب برنامه»،«خدا و انسان» ،«روز افکار و يخداپرست»

 مالقات و  يبرا مهندس ابراهيم گوهریان و يمهندس جالل ،يآقایان محمود خليل
مهندس  ياز طرف دوستان از آقا .آمده بودند استخالصمذاکرات الزم جهت اقدام 

بردن و بهبود وضع مهندسين اقدام باال يبرا :خواسته شده بوده است که اوالً يریاض
داشته و ضمن ابراز  يدو روز قبل مالقات يایشان یک .استخالص رفقا يبرا :کند و ثانياً

که آنها طرفدار و  هندسين و اظهار اینم ي به جامعه تشکر از توجه اعليحضرت
به مهندسين و  يهم عنایت شاه ؛باشند ميشاهانه  ياصالح يها گزار نقشه خدمت

 .کس مثالً فالن ؛طور نيستند همه این ،گفته است يکرده، ول ياز نظر ریاض يتأیيد
در جواب  يریاض .شته استفراوان ظاهراً ابراز دا يو ناراحت يشکایت و نارضایت

 نزدیک دارم و آدم از او بهتر يو همکار يمن چهل سال است با او دوست :گفته است
شده و ظاهراً توانسته است  هبند نسبت به يخالصه مذاکرات مفصل .شود ميپيدا ن )؟(
اقدام را  ي آنکه دنباله يحال برا .ها را برطرف کند ها و سوءتفاهم از کينه يخيل

نزدیک شدن نظریات طرفين بدهد، این  يترتيب یک مجلس مالقات را برا بگيرد و
 .من پيدا کنند ي از ناحيه ایيه آقایان آمده بودند اطمينان

وجه انتظار این را داشته باشند که  يچه البته نباید به ،در ضمن مذاکرات گفته شد
افکار و  تعهد ترک يحتبدهم یا از درِ تملّق و تضرّع درآیم و  يا نامه نامه و غلط توبه

 .بنمایم را يمبارزات سياس
ند که در کرد ميقبول نداشتند و استدالل  يالبته این قسمت اخير را آنها خيل

 که شاه يجد يها شرایط حاضر مبارزه و مقاومت فایده ندارد و مملکت با این برنامه
 دارد و حيف است که من در زندان يحساب يها به آدمدر نظر گرفته است، احتياج 

 ...دلخوش کننده يها و از این قبيل وعده ،باشم

شنبه بعدازظهر که خلوت است مجدداً  آمد و قرار شد سه عمل بهمذاکرات زیاد 
 .بيایند
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و  يآقایان خمين ياستثنا هاند )ب خود برگردانده يها را که به محل آقایان علما -
در  يشریعتمدار يآقا يحت ؛اند مردم قرار گرفته ي العاده ( مورد استقبال فوقيقم

 .اند مردم بيان کرده يبه منبر رفته و مشروح ماوقع را برا مسجد اعظم

 31/1/8143شنبه 

 .نشنيدیم يا خبر عمده
 يرفت و ادعانامه را که تقاضا دادگاه به يخوان پرونده يبرا ياالسالم شيخ يآقا -
 دید و رونوشت  ، باشد مي يیاساس و زورگو يل بیدال ي کرده است و نمونه 11ماده 

 .برداشت
 ،علوم يشناس التحصيالن زمين ارغ)ف از دانشجویان :«کيهان»فقره تسليت در  1  -

از  ،ن(دانشگاه تهرا يدانشجو يها جهرمي ،معقول و منقول ،علوم ،يشناس سوم زمين
 (.دکتر شایورد و ، اشخاص )دکتر پيمانن قمآموزا دانش قم

 38/1/8143 شنبه يك

نيز آقایان سرتيپ  از وکال .رفقا آمده بودند ي همه .رفتيم دادگاه بهصبح  -
و دو  يسروان حجاز ،يسرهنگ رحيم ،يسرهنگ غفار ،يپ شایانفرسرت ،يمسعود

از بيرون  .نبود ياز تشکيل دادگاه هنوز خبر .نفر دیگر که انتظار کشيده و رفته بودند
 .نداشتند يهم اطالعات

سؤاالت  يبرند ول مي يرا مرتب به بازپرس ييعمس و ایيو رحيم عط آقایان رادنيا
آخرین دفاع  يرا هم برا يانتظار يآقا .دارند يکليات است و معلوم نيست چه قصد

 .اند برده يبه بازپرس
  :تسليت يفقره آگه 1  -

 ،تبریز يدانشکده پزشک ،تبریز ي)دانشکده کشاورز و دانشگاه از دانشجویان
 (پسران يتعليمات دین يدانشسرا و دانشگاه تهران يِدانشجویان کاشان

  (؛يدانشکده فن  دانشجویان يانجمن اسالمها ) انجمن
عبدالمجيد  ،احمد صادق حاج ،يموسو سيدابراهيم حاج ،رپو يمدن اشخاص)آقایان

  (؛منزه
 يبازرگان ،ایيبرد نورالدین ،يسعيد اشکور ،پروین ورقا):داقتصا مهندسين وزارت

 .(يجگرو زاده يتق ،زاده کاظم ،ياعتماد ،يشهرستان ،یيتوال ،شفيع ،ذوالقدر
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 33/1/8143دوشنبه 

شان  نام که دانشگاه از ثبت نفر از دانشجویان 41اینکه روز قبل  از اخبار شایعه
 يمختلف برا يها از دانشکده .زنند مي کرده بود دست به اعتصاب غذا يخوددار

 دکتر صالح .دهد مي يدر چند دانشکده رو يآورند و تظاهرات يگل م آنها دسته
 يو مقامات انتظام کنند )یا تحویل زندان نفر آنها را اخراج مي 1 دهد ميدستور 

 .کنند خالف ادب مي يها فرستد و هتّاکي ميهایشان  دهند( و بقيه را به خانه مي
 .شوند مي يدانشجویان عصبان

ها که  بچه .آید يم يفندانشکده  هدرس دادن ب يبرا يبعدازظهر مهندس ریاض
صبح بودند او را دوره و از ماشين پياده کرده، اعتراض به  يهنوز تحت تأثير قضایا

 يبد يزنند و او را در وضع خيل ش ميا کنند و گویا سخت کتک شدنش مي وکيل
 از قبول وکالت يکردن گفتن و اظهار پشيمان غلط به که طوري به ،دهند قرارمي

و به انتظامات تلفن  شود ميمتوحش  يکه رسيده بوده است خيل دکتر یلدا .افتد يم
 .دهند مي  را نجات يرسند و ریاض مي يزیاد يیا کماندوها ، پليسکند مي

 ي تجمع عده ي ظاهراً در نتيجه شب جمعه گذشته به شرکت انتشار ي حمله -
 این بوده کهاز مشتریان و مراجعين در شرکت و تصور مراقبين  ينفر سي -بيست

 يجعفر يکه آقا يهمان افسر .از نهضت در کار است يا جلسه یاالبد پخش اعالميه 
تفتيش  بعد که حاضرین را يول .آمده بوده است ياتفاق جمع هرا دستگير کرده بود ب

و  کند مياند باز  در دست داشته ایيه که بسته يو بعض کند ميشان تحقيق  و از اسم
ها سر  اتاقبه  يکنند و حت شرکت انتشار است، آنها را مرخص مي يها بيند کتاب يم

ها را  از کتاب ایيه نمونه .وجود ندارد يو چيز يکپ يبينند دستگاه پل يزنند و م مي
 .کنند شنبه احضار مي يرا برا رورپ دین يبرند و آقا مي

 سرهنگ صدارت .شود ميت حاضر بازار سازمان امني ي در شعبه دین پرور يآقا
تعيين  يبرا گوید مي ينماید ول مي ایيو تهدیده کند مي ياز او محترمانه تحقيقات

 .به او بزند يمنتشره دو سه روز دیگر سر يها کتاب در بارهتکليف 
 يجمع دسته يتشکيل شود و محتمالً استعفا يمل جبهه يامشب قرار است شورا -

 .پيش خواهد آمد هایيهيئت اجر
  :«کيهان»تسليت در  يفقره آگه هشت -

  التحصيالن شعبه الکترومکانيک دانشکده فارغ،  دانشجویان شيراز ) از دانشجویان
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  ؛(يفن
 يانجمن اسالم ،شيراز يتبليغات اسالم ،دانشجویان شيراز ي)اسالم ها از انجمن

  ؛(ن  شيرازآموزا دانش
حسن  ،صدر يلحسن بنابوا، پژوه مهندس دانش ،ياز اشخاص )مهندس احتشام

 (.ایيدکتر احمد کتير ،يحسن حبيب ،پارسا

 31/1/8143شنبه  سه

 حضور با و بود آمده مالقات هب يقاسم ابوالفضل يآقا .نبود و نشنيدیم يخبر صبح -
 .شد يدیدار يدکتر صدر يآقا

روز اینجا  اند و چهارپنج بازجو شبانه یک یا دو نفر را از دیروز عصر آورده -
گرفتن  يو فشار برا يخواب و بي حتماً شکنجه .فرما است استتار کامل حکم .هستند

 .باشد ميست در کار که مورد عالقه دستگاه ا ياقرارها و اطالعات
 .آوردند 4 يها باید باشد( به انفراد را )که قاعدتاً از همان يشب یک

 و ابراهيم يآقایان خليل 1يساق يبا موافقت و محبت آقا يعصر طبق قرار قبل -
 يمهندس جالل يآقا .دمذاکرات وساطت روز جمعه آمدن ي دنباله يبرا گوهریان

 .فوت مادرش عذر خواسته بود يعزادار ي واسطه هب
اصرار داشت متقاعد کند که در اسالم  يخليل يآقا ؛بود يها طوالن صحبت

ه کرد ميجاب ای يو اخالق يعالوه وظيفه شرع هب .ن نشده استتکليف حکومت معيّ
و اجابت  يعاقالنه همکار يها و از راه يکرد مين يکه ميدان را خال کند ميو 

هم با  گوهریان يآقا .يشد ميمهندسين وارد  ي از طبقه مکرر شاه يها دعوت
اینکه تقصيرکارند و رفتار و اعمال آنها درست نيست، عقيده داشت که  هتصدیق ب
و  روزوراست باشد و شما که  طور رک ایننباید  يت صدا ندارد و مرد سياسیک دس

 .خطر نيندازید هتشکيالت ندارید بهتر است کنار بنشينيد و خود را ب
، هم رفع تصورات عجيب او ر بودند که یک جلسه مالقات با شاهصِّدر هر حال مُ

 .ایيها بنم مشاراليه تأثير و داللت يرو يتوان ميو هم  کند ميها را  و سوءتفاهم
 يبا آن قدرت و غرور البته بحث و جواب زیاد شد و تذکر داده شد که نه شاه

و مصلحت من  يچنين مالقات و مذاکره خواهد شد و نه شرط مرد هکه دارد حاضر ب

                                                
  .تاس هقلع سرپرست زندان قزل منظور استوار ساقى .1
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بشوم و اصالً چنين  يا مذاکره هميل خود حاضر ب هبودن ب ياست که در حال زندان
من این اندازه  ياگر برا .آید ارزش و اعتبار ندارد عمل بهکه  يمذاکره و اظهارات

گویند آزادمان بکنند و بعد در خارج از بند و  قائل هستند و راست مي يارزش و مرد
نيستم که  يالبته یقين دارند که من کس .قيد و حالت اسارت احضار و مذاکره کنند

 يبرنگردم و یا دستگاه دستگاه ایم خودم به زندان خود آزادت کرده ر گفتند بياگ
 .نيست که فوراً نتواند همه ماها را باز به زندان بيندازد

را آزاد کنند و بعد مسجّل باشد که  ها ينهضت ي بنابراین با این شرط که اول همه
ندامت خواهيم کرد و نه اهل تملق و تعظيم هستم و فقط  کردم و نه عرض من نه غلط

هفته ده روز بعد از  خودم باشد در آن یک هکه مربوط ب ایيدهم تا آنج قول مي
اگر ميل دارند موافق با مذاکره خواهم بود واالّ  .تظاهرات و فعاليت ننمایم يآزاد

 :که  فرمایش حضرت سيدالشهداء هب
  1«َو اْلَحَّياَة َّمَع الَظاِلِمنَي ِإَلا َبَرّما -َسَعاَدًةي َلا َأَرى اْلَمْوَت ِإَلا َو ِإِن»

 .دهم و محاکمه را ترجيح مي همين زندان
بقيه از اشخاص  ؛اهواز ن دانشگاهاز دانشجویا يیک ؛«کيهان»فقره تسليت در  1 -
، يو مهندس رضا آصف يآقایان مهندس مجيد آصف ،از اصفهان يدکتر مقداد ي)آقا

 .(يو دکتر سيدابوطالب مرتضو يزرونکا اهللماشاء

 34/1/8143چهارشنبه 

ما آوردند و صبح  يداشته است به انفراد ينفر را که ظاهر ادار دیشب یک -
 محوطه خارج قلعه این دو سه روز قُرق است و ظاهراً آن یک .بردند يبازجوئ يبرا
سازمان آورده بودند  يدر ميان چندین بازجو 44/1/1314را که عصر دوشنبه  ينفر

 ياند چيز مداوم قرار داده و نگذاشته يبازجوئ  پا تحت است سر دو شب و یک روز
 !اکبر اهلل ! بخوابد بخورد و

 يخاموش يآقا :منتقل کردند يعموم هرا ب 4 يها عصر سه نفر از انفرادي -
سه  علما يها که در موقع تحویل اعالميه يطرخان يحاج آقا کاظم يزاده حاج )عمه

عباس  يآقا ؛دستگير شده بوده است( پيش از افتتاح مجلس روز قبل از اعتصاب روزِ
و تهمتِ دامادِ  يدشمن يرو گوید مي)که  يکاشان «يرلتح»، زارع باسواد يارباب

                                                
  :  از امام حسين)ع( .1
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بوده است گرفتار  که ایيه کاري اش که بر سر تقسيم و تملک ارثيه و کتک ایيد
 .ردو یک کُ ؛شده(
  :«کيهان»فقره تسليت در  1 -

 (، تبریز يچهارم و سوم و دوم فن يها ، کالسبيات تبریز)اد از دانشجویان
 144( )تا اینجا يو کاظم جعفر يآقایان مسعود شریعت از اشخاص )از گرمسار

 (تسليت يفقره آگه

 35/1/8143 شنبه پنج

 از وکال هم آقایان سرتيپ  . رفقا همه بودند ؛ رفتيم )با اتوکار( دادگاه  بهبح ص  -
، سرهنگ ي، سرهنگ رحيميسرهنگ نجات .و سرتيپ بهارمست يمسعود

 .آمدند يو سروان حجاز انگاعتمادزاد
( گفته يستوان یوسف يجا هها )ب يافسر مأمور انتقال دادگاه يقدم قبالً ستوان شاه

در خود دادگاه هم مثل هر دفعه  .تان خواهد بود آینده محاکمه ي شنبه یکبود 
سرتيپ  يآقا يول .آینده دادند ي از هفته يصریحو غير يعلوم غيررسمنام ي وعده

 .ها نداشت این وعدهه ب يهيچ عقيده و اعتماد يمسعود
مه و نه از نه از محاک ياند ول برده يبازپرسه بباز را  يشهربان يها زندان يرفقا

 .نيست و حال انتظار و تدارک دوطرفه وجود دارد يخبر يآزاد
 .رفته و گفته است محاکمه نکنيد پيش شاه آمریکاگفته بود سفير  محسن آقا

 .رده بودندنياو يریاض گفتنِ کردن خوردن و غلط جز کتک ایياز خارج هم خبره
مهندس  ،ياز اشخاص )مهندس احتشام :«کيهان»تسليت در  يفقره آگه 4 -

 (يمهندس سپهر و مهندس رحمانيان ،خداپرست

 36/1/8143جمعه 

، دکتر حسين صدر :آقایان از جبهه؛ آمده بودند يزیاد ي عده روز مالقات بود و
هم بودند،  و مهندسين و شرکت و دانشجویان از بازار ؛اللهيار صالح يو آقا زاده يغن

 .يباستان يهمچنين آقا
( نفر و 3)یا  1شده که منجر به قتل  يو تظاهرات يا اخيراً حادثه در مشهد -

 نژاد يهاشم يآقا .گشته است از مردم ياز صد نفر و گرفتن تعداد  مجروح شدن بيش
اند او را بگيرند که مخالفت  کرده خواسته يدر منبر اظهارات و اعتراضات تند واعظ
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اند، مردم ماشين را  ش انداختها داخل ماشين يآمده است و وقت عمل بهو هيجان 
 .کنند ياند تيرانداز مأمورین خود را ناچار دیده .اند دست بلند کرده يمحاصره و رو

 (.)این خبر از دو سه نفر شنيده شد

ها  گزارش .جا شایع شده است همه يفن در دانشکده يریاض يزدن آقا کتک -
تأثير و  آنچه بيشتر تکرار و تأیيد شده این است که تحت يمتفاوت است ول يخيل

متحصن  دکتر یلدا اتاقکنندگان، صبح که در  غذا از اعتصاب يا شاید تحریک عده
آید  يدانشکده م هدرس بعدازظهر ب يبرا يریاض يشان کرده بودند، وقت شده و اخراج

دکتر یلدا بوده است  اتاقدر  يو بعد که ریاض شود ميعليه او  ایيتظاهر و ابراز تنفره
که اکثریت  يکنند، یک عده ظاهراً دویست سيصد نفر و او را در آنجا کشف مي

بيرون کشيده،  دسته گل را  ي، او را با وضع ناهنجاراند بوده و حقوق يآنها از پزشک
کنند و مانع  دست گرفته مشت و ضربات فراوان وارد مي يکوبند و رو سرش ميه ب

زنند، قبل از  بعد از آنکه خوب کتک مي .خارج تلفن کند هشوند که دکتر یلدا ب مي
گفتند  .کنند مي شوند و از درِ شمال دانشگاه فرار ها برسند متفرق مي که نظامي آن

 .را در نظر دارند فردا اخراج کنند ينفر 11یک 
 ياند خيل به منبر رفته که در مسجد اعظم در مراجعت به قم يشریعتمدار يآقا -

 آیند و از پشت خنجر يها با ما راه نم يبعض :اند از صنف خودشان گِله کرده و گفته
)که ظاهراً جزو مخالفين  حجت يپسر آقا :منبر گفته است ياز پا  يشخص .زنند مي

 .برم اند که اسم نبرید و من اسم نمي ایشان اعتراض کرده يول ؛هاست( و کارشکن
اند  برده و مجبورشان کرده به قم يآميز را با وضع اهانت يمرعش ينجف يآقا -

 .از بيرون نبيند يدر کف اتومبيل بخوابند که کس
اند و باالخره  خود گرفته هب يگير حالت کناره ه جبههایيهيئت اجر يبيشتر اعضا -

 ي، آقاایيمناسبت کسالت و عدم توان هب صالح ياند )آقا داده استعفایشان را به شورا
و گفته است  شود ميکس ن اصالً حاضر به صحبت و مذاکره با هيچ يتر صدیقدک

 .کرده است يماه مرخص 6 يس تقاضاشنا مهندس حق .ام سياست را کنار گذارده
نفر را انتخاب  یک جبهه يامشب قرار است شورا .(طور همين زاده مهندس زیرک

 .کند و او همکاران خود را انتخاب کند
 :منتشره اخير يها اعالميه -
 ينجف يالدین مرعش سيد شهاب ياز آقا  -1
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 1«َفَرُقوْاَواَل َت َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِمّيًعا»

 ياتحاد و استقامت و ایستادگ :و جهان شرافتمند و با ایمان ایران ملت
است از حریت و انزجار  يشماها در مقابل حکومت سرنيزه، نشان بارز

 .ياز پرچم ظلم و ستم و ابراز تنفر از اعمال غيرانسان

شما  يها احساسات و مجاهدات و از خودگذشتگي بر يکنون يدنيا
امروزه این مملکت برخالف دیروز  .دکن مسلمان ایران تحسين ميملت 

 يصف واحد تشکيل داده و هيئت اسالم آن است، زیرا تمام ملت ایران
مقدس اسالم شجاعانه  حریم هبا حرارت ایمان خود در مقابل تجاوز ب

خود را در راه  يمقاومت کرده و قلب آنان را مرتعش ساخته و آمادگ
و حبس و  اسالم اعالم و از هيچ نوع ایذاء و شکنجه يحفظ اصول و مبان

تر، و به عُمال  روز افروخته هب زجر متألم نگشته، در مقابل حوادث روز
 .نگرد چشم حقارت مي هیهود و بيگانگان و دشمنان قرآن ب

دنيا نشان داد که  همهرماه ب 13برابر  ياالول يجماد 16تعطيل روز شنبه 
صورت  هفعالً ب متنفرند، زیرا مجلس شورا ياز مجلس فعل مردم ایران

درآمده و انتصابات  يمعن هب مبدّل و مفهوم انتخابات يو قانون يغيرشرع
 يسرپيچ مراجع تقليد يمنصوبين آن برخالف مقررات اسالم از فتاوا

 آور نداشته و الزام  نيز رسميت يقانون چنين وصف از نظر با ؛اند کرده 
 .بود نخواهد

اعالم از  يعلما تفرق نمودنِبه تهدید و زور و وادار  بداند هیئت حاکمه
زور و جبر به  هشب استفاده نمودن  و ب يها، و از تاریک شهرستان هب رانته
 در اراده و يترین خلل و کوچک يدادن، موجب سست سوق و مشهد قم

 ي اصل مبارزه آنها نخواهد بود، و چنانچه در مدت اقامت چهارماهه
و  مشروع روحانيت يها ام که تا خواسته نموده گوشزد خود در تهران

 ياز نشر حقایق خوددار د، ممکن نيست که مراجع عظامونش يعمل ملت
 .نمایند

و ملت  روحانيت :مسلمان جهان بدانند ممالك دنیا و آزاد مردان و ملت
 ي، و رشد افکار عموميمانع ترقيات مملکت، عمران و آباد ایرانمتدین 

                                                
 : همگي به ]قرآن[ رشته ]ارتباط با[ خدا چنگ زنيد و پراکنده مشوید... 113/  (3عمران) آل. 1
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عموم ملت را  يو تعال ينبوده، بلکه طبق دستورات اسالم پيشرفت و ترق
د توان ميآرزومند بوده، لکن انقالب اخير را برخالف ترقيات دانسته، و ن

 .جز افساد تفسير کند

تغيير کرده، و  يکل هلغات و مفاهيم ب ،در قاموس حکومت ایران
 .خود را از دست داده است يبرخالف ممالک دنيا اصول معان

مفهوم  .کردن مراجع و رجال و دانشمندان يزندان :در ایران یمفهوم ترق
بر حجم  :یمفهوم ترق .و فلج کردن اقتصادیات سلب اعتبار بازار :يترق

منکر افزودن، و ممانعت از تهذیب اخالق و تشکيل مجالس فحشاء و 
فکر و احساسات  يسلب آزاد :يمفهوم ترق .يوعظ و تبليغات مذهب

دینيه و  علوم محترم دانشگاه و فضال و طالب و اساتيد آیات عظام
کورکردن فهم و دانش و بينش رجال و مردان خيراندیش  و دانشجویان

از  یو سلب آزاد یمملكت ما اکنون با وجود خفقان فعل یآر .ضمير و روشن

 .درآمده است یعموم صورت زندان هطبقات ب ی کلیه

زیرا  .ازداشتب ياز دین و رهبران دین توان ميهشيار و متدین را ن ملت
حاکم بر مجلس و قوانين آن بوده و  مراجع تقليد اترمعتقدند که دستو

 .خواهد بود

در استخالص  یو مجاهدات و سع یاقدامات دین دنبال به عالم روحانیت
دامت برکاتهم از تعقیب هدف مقدس  یقم اهلل آیتو  یخمین اهلل آیتحضرت 

 .نكرده و به مبارزات خود ادامه خواهد داد یو مشروع خویش خوددار

محروم و  داد مظلوميت ملته ب يغيب دستِ زودي بهاميد است 
ل و به آما يرسيده و ملت مسلمان و برادران ایمان ایران ي دیده ستم

  .ل شوندیخود نا يآرزوها
 والسالم خيرختام

 يالنجف يالمرعش يالدین الحسين شهاب

 آذربایجان اعالمیه جامعه روحانیت
 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم

، جامعه يم و استقرار حکومت مشروع و قانوناسال يمبان 1در راه تشييد
تمام جهانيان  هب زیرخود را موظف به اعالم مراتب  آذربایجان روحانيت

را در شئون حساس  اقدامات دولت يداند و در راه تنویر افکار عموم مي
                                                

 به معناي استوار کردن، برافراشتن، بلند کردن.« تشييد». 1



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  311

 

در موضوع مذهب، اقتصاد، فرهنگ و دانشگاه،  يیعن ملت يزندگ
حقایق زیر را با  ي، سياست داخلي، سياست خارجمجلسين انتخابات

 :رساند اطالع عموم مي هکمال صراحت ب

  :در مودوع مذهب اقدامات دولت  -1
 ينماید که استقرار هر نوع قانون مي تصریح يمتمم قانون اساس 41اصل 

عدم مخالف آن با موازین شرعيه و تشخيص  هدر مملکت موقوف است ب
 مراجع تقليد ي عهده هصریحاً ب يمتمم قانون اساس 4این امر را اصل ماده 
در برابر دو اصل  .شناخته استرا مطاع و متبّع   واگذار و نظریه آنان

تنظيم و  يدر مورد دفاع از اسالم و حقانيت قوانين اسالمکه مذکور 
 :عبارت است از اقدامات خالف قانون دولت ،تدوین گردیده است

دهندگان مراکز فساد و عاملين خالف ضرورت اسالم  از اشاعه يپشتيبان
از اصل امر  يو جلوگير يمانبه تعليمات و احکام آس ایياعتن يو ب

 يها ر و ممانعت از انتشار نظریات و اعالميهاز منک يمعروف و نه هب
 .يمتمم قانون اساس 41تقليد، برخالف اصل ماده  مراجع مسلم

  :در مودوع اقتصاد -4
را تأمين  يرفاه مل ياز لحاظ اقتصادکه وظيفه داشته و دارد که  دولت

مملکت دفاع نماید، نه تنها با توسل به  ياقتصاد نماید و از استقالل
و نظایر آن  باز يها مانند سياست دروازه يب اقتصادخرِّم يها سياست

 يکفایت ياده، بلکه در اثر همين باقتصاد نشان د ي عجز خود را در مسئله
مملکت را تا  يمحتضر و فقدان درآمد عموم وضع بازار يتوجه يو ب

 ،شده يحاليه وضع طور .کشانده است يپرتگاه اضمحالل اقتصاد
و  نفت يو صاحب ذخایر قيمت سرشار يها که وارث ثروت يکشور

گشاید و در انتظار  مي يبه هر اجنب ایي، دست گداست يمحصوالت نفت
 ،دنبال دارد را به ياجنب يترین نفوذ سياس که شوم يخارج يها وام

 .کند مي يشمار دقيقه

  :در مودوع فرهنگ و دانشگاه -3
فرهنگ و دانشگاه نه  ي گردیده است که برنامه امروز بر همه مسلم

نه با  يو حت يجات مملکت است و نه با تعاليم اسالمده احتيا جواب
نيز اگر در  يسواد راه مبارزه با بي .مطابقت دارد يملل مترق يها برنامه
با مقرر داشتن شهریه و  نظر کنيم دولت يبيهوده دولت يها پراکني سخن
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عبارت دیگر با مقررنمودن ماليات بر تحصيل و در دانشگاه با  هیا ب
را که  ي( فرزندان ملت11511قررکردن مبلغ هنگفت و کمرشکن )م

است، از ورود به مدارس و  يسوز فقر اقتصاد درد خانمان هگفتيم مبتال ب
 .است ها عمالً ممنوع داشته دانشگاه

  :مجلسین در مودوع انتخابات -1
 ي به اندازه و قانون دولت یک از اعمال خالف شرع بدون شک هيچ

 ي قاطبه که حاليدر  .آميز نبوده است افتضاح دسایس آن در انتخابات
خود را کامالً کنار کشيده  يکمال انزجار از انتخابات فرمایشبا ابراز ملت

 ،دادرس يب ي دیده ستم ملت منا به دولت ،کرد ميرا ایفا  يتماشاچ و نقش
جع محترم تقليد نشان امر يکه علناً مخالفت خود را با فتاو ایيکاندیداه

در  يعادت هميشگ بنا به وزیر نخست يت تحميل نمود و آقادادند، بر ملّ
 1444وکيل آخر  ،يرأ 4413اول ، وکيل مأخوذه در تبریز يمقابل آرا

، بالصراحه اعالم نمودکه 41/6/1314 مورخه 6111شماره  «کيهان» يرأ
و  آراء در اثر مصادف شدن انتخابات با فصل خرمن دهقانان يگویا کم

 .(46/6/1314مورخه 6116شماره«کيهان»)بوده عشایر و ایالت کردن یيالق
طبقات مردم و  ي، ابراز تنفرهابازارها و اصناف ياعتصابات عموم يول

و باالخره عدم وجود ایالت و عشایر را در  احکام تحریم مراجع تقليد
هزار نفر جمعيت دومين شهر که از متجاوز از سيصدشهر فراموش نموده 

از ترس توقيف حقوق، انفصال خدمت و  يا تنها دوهزار و خرده ایران
ها نيز همين قانون  داده و در سایر شهرستان يرأ پليس يها اجبار سازمان

موکل به چه نحو خود را  يب يمعلوم نيست این وکال يه؛  ولشد مياجرا 
ت در مسئله تر دول عبارت واضح هب ؟ملت خواهند ناميد ي وکيل قاطبه
رسانده که از  ایيج هرا ب يشرم يترین مسئله ملت ب يحيات يانتخابات یعن

 گونه هيچ نيز انتخابات و رفراندوم در نقيض و ضد يآمارها این مالشدن بر
هذا جهانيان باید بدانند که مصوبات این مجلس از نظر  علي .ندارد يشرم

 نبوده و نيست و نيز امضاء يارزش و اعتبار گونه هيچ يدارا ملت ایران
دیده و رشيد ایران از  بدانند که ملت ستم کنندگان اعالميه حقوق بشر

 يها و سکوت آنان کمال انزجار را داشته و دولت يهمه همکار این
 يملضّدو  يدینافراد ضدّ از مردم يها که در برابر خواسته يبزرگ

  نيز از طرف ملت بدین کنند با دید تنفر نگریسته و روحانيت حمایت مي
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 .دارد وسيله کمال تنفر خود را اظهار مي
 :سیاست خارجی ی در زمینه -5

 يا ریشه گونه هيچکه  يمعلوم است دولت يسياست خارج ي در زمينه
د در بين دول دیگر وجهه توان ميخود ندارد چگونه  در ميان ملت يحت

نظر  همملکت ما ب امروزه به يالملل محافل بين .داشته باشد يو اعتبار
و در عوض  دهد ميسياهش را به رایگان از دست  يکه طال اي مستعمره

دانند که  امروزه همه مي .دنکن دارد نگاه مي فقر و اسارت دریافت مي
خون و شيره  رند و درواقعدا خود ید قدرت درما را  ينفت صنایع بيگانگان

مسئول  ست که دولتا آیا نه این .مکند يرحمانه م بيحياتي ملت ما را 
 که نداند این انتخابات است؟ کيست يثروت عظيم مل ياین یغماگر

بيکران و عظيم  يها تاراج بيشتر ثروت يمين منظور یعنه نيز به يفرمایش
دوره  که نداند همين مجلسين رفته است؟ کيستما صورت گ ينفت

ت و اعمال خالف عهداصحه گذاشتن به قراردادها و ت يویکم برا بيست
 گردیده است؟نکه تا امروز صورت گرفته، از طرف دولت خلق  يقانون

 :یسیاست داخل ی در زمینه -6
ات دیگر بيان و قلم و صدها تضييق ياختناق و فشارها و عدم آزاد 

خود  مبارزه راه و آشناست آنها با ایران مبارز ملت کههستند ایيه موضوع
فقط در این مورد  ؛شناسند مي يخوب هها ب کشي ها و حق همه ستم را با این

 يها جهان عموماً و ملت يمترق لمل ،آذربایجان روحانيت مخاطب جامعه
  .باشند مي خصوصاً مسلمان

ایران  ي دیده رسانيم که ملت ستم مي جهانيان ي عامه سمع هب رسا يصدا با ما
ها و کشتارها دیگر  شکنجه، در زیر این همه فشارها، حبس و تبعيدها

، تعطيل چهار روز اخير مبارزات شجاعانه ملت ایران .ستوه آمده است هب
کشيده است که در زیر  ملت ستم ياز صدا يانعکاس مردم آذربایجان

 يبه قيمت جان و مال و هست يفعل يغيرقانون رحمانه دولت ضربات بي
فرامين دین مقدس  هملت ایران امروزه با توجه ب .کند ميخود مبارزه 

هاکه متوجه رهبران  ها و زجر و شکنجه فشارها و حبس غمر علياسالم و 
ظله و  مد يخمين يآقا يالعظم اهلل مخصوصاً حضرت آیت يو مل يدین

است، با تمام قوا خود را  دانشگاه االسالم و اساتيد سایر آیات و حج
که به حریم مقدس اسالم و حاکميت  ير ناپاککردن عناص ادب يبرا



 
 

 

 
 

 331  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

عنایات  اند، آماده کرده است و به یمن ادب نموده ي اسائه ایران يمل
بخش  يآزاد يتحت لوا در و فرجه يتعال اهلل رعجلعص يول حضرت خاصّه

این نهضت مقدس  ،يو مل يمال دینمراجع محترم تقليد تا تحقق تمام آ
 .از آن ملت خواهد بود نهائي يقطع پيروز طور بهادامه خواهد داشت و 

 1314دوم مهر ماه 

 -يابوالقاسم گرگر -يا سيد محمد بادکوبه -يانگج يالحسين حسن
سيد  -يسيد احمد خسروشاه -ایيطباطب يقاض يمحمدعل -يراحمد اه

 -يعبدالحسين غرو -يسراب يمجتهد اهللعبد -يمستنبط غرو يمرتض
 يمحمد غرو -يمحسن شربيان -يجعفر اشراق -يانگج يسيد محمدعل

سيد  -ينياعبدالحميد شرب -يالخلخال يمحمودالموسو -يتوتونچ
 يسيد مهد -يحسن کوگان -ينقالا حسن شریعت -يیوسف الهاشم

 يمحمد حسين انزاب -حسن ناصرزاده -يقانسيد محسن دهخوار -دروازه
 .يسيد کاظم شبستر -ياشراق اهلل يوال -

 يعليقل - ایيحسين طباطب - يحسن رسول :آذرشهر ياز طرف علما
 .يآذرشهر

 .يالحسين الحاج سيد خليل - ياکبر المرند يعل :مرند ياز طرف علما

 به هیئت دولت حوزه علمیه قم فضال  و مدرسین نامه سرگشاده

1/1/8143 

 يبسمه تعال

بار دیگر فضال و محصلين از نقاط مختلف به  يبا فرا رسيدن سال تحصيل
 .اند مراجعت کرده و آماده شروع به درس و بحث شده حوزه علميه قم

ها  بدعت با مبارزه ي نتيجه در هاکه ناراحتي و ها رنج و گذشته سال حوادث
که داد، برخالف آنچه  ها قرباني ،متوجه حوزه شد از طرف دولت

افراد  آهنين ي در اراده يترین تأثير کوچک ندکرد ميفکران تصور  کوته
ننموده و همه با عشق و شوق  يمکتب جعفر این حوزه و دانشجویان

 يادامه تحصيالت و انجام وظائف دین يفراوان به مرکز برگشته و برا
نيز  ملت ایران يدانند و برا چه آنان خوب مي .اند همچنان آماده شده

قرآن  روشن است که حوزه علميه قم سنگر مبارزه رجال دین و حاميان
گذاشت  يرا خال  آنچه نباید آن .است و ظلم و استبداد يدین يعليه ب

و گویندگان و  منا بهو مجتهدین  حوزه علميه قم است که آیات عظام
حویل کرده و به اجتماع و ایران ت توانا در آغوش خود تربيت نویسندگان
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پرارزش منتشر و شبهات  يها کتاب از این حوزه است که .داده است
از همين حوزه است که گویندگان و  ؛دهد ميدینان و مغرضان پاسخ  بي

به نقاط مختلف ایران رفته و بدون اینکه  يوعاظ محترم در مواقع مقتض
مصرف حقوق  سنگين دولت به يها دوش مملکت باشند و بودجه به يبار

که  خيانت و يخوار رشوه و يدزد و فحشاء و فساد از را مردم رسد،ب آنها
و صحت عمل و  يو پاک يدرست هو ب يهمه فسادها است، نه ي سرچشمه

  تاریخ ایران .دارند  دیدگان وامي حمایت از بيچارگان و کمک به ستم
مخصوصاً  انایر روحانيت که دهد مي نشان يخوب هب اخير حوادث مخصوصاً

کشور داشت و در تمام  در حفظ استقالل يمهم حوزه علميه قم چه نقش
مملکت دچار تزلزل و ضعف شده بود، روحانيت با  يکه نيروها يمواقع

از  يبسيار يکه نيروها يدر مواقع .تمام قوا در برابر بيگانگان ایستاد
ها  ناراحتي ایجاد با بزرگ يها فئودال و مالکين از يا وعده خائن مأمورین

روحانيت یگانه حافظ مملکت  يبودند نيرو قهراً عامل نشر کمونيسم
 نجات يایران را از این خطر قطع ،خود يبا استفاده از نفوذ معنو ،بوده
 يخارج د که استعمارگرانتعجب نيست اگر دیده شو ياین جابنابر .داد

روحانيت برخاستند زیرا خوب فهميدند  آنان به جنگ يو مزدوران داخل
را که  ایيه ند خوابتوان ميو حوزه علميه قم برقرار است ن تا روحانيت

و خدمات متأسفانه با همه سوابق  .اند تعبير نمایند این ملت دیده يبرا
وضع حوزه علميه قم را متزلزل و پس از چند حمله  نامبرده، دولت ایران

جرم  هظله را ب اهلل ادام يخمين اهلل حضرت آیت شيعه باالخره مرجع عاليقدر
را  د و احساسات ملت مسلمان ایرانبازداشت نمو يدفاع از دین و آزاد

سابقه و  يب يها ایران با اعتصاب آن مسلمانان دنبال بهبرانگيخت و 
له و  معظم ينظير و فرستادن هزاران طومار و تلگراف  آزاد تظاهرات کم
بازداشت حوزه علميه قم از  .روحانيت را خواستار شد يها تأمين هدف

 در مدظله سخت ناراحت و چند هزار طالب يخمين اهلل حضرت آیت

کنند که هر چه  برند و به دولت اخطار مي سر مي هب يشدید ينگران
 يمحالت اهلل له بشود و نيز حضرت آیت زودتر باید رفع مزاحمت از معظم

 ي را که در نتيجه يدامت برکاتهم و سایر افراد يقم اهلل و حضرت آیت
اند آزاد کنند و بيش از این  بازداشت شده يحمایت از دین و آزاد

حوزه علميه قم انتظار دارد هر  .دار نسازند احساسات مسلمانان را جریحه
 يو آقا يشریعتمدار يو آقا يميالن يچه زودتر حضرات آیات آقا
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 مدظله به قم يخمين اهلل آیتحضرت  يظله با همراه اهلل ادام ينجف
ظله و سایر  اهلل ادام يگلپایگان اهلل آیتتشریف آورده و به اتفاق حضرت 

از حریم مقدس قرآن و دین علماء اعالم دامت برکاتهم همچنان به دفاع 
و علماء مهاجر  درود فراوان بر حوزه مقدسه نجف اشرف .بپردازند
که در این نهضت  ایرانها و سایر علماء اعالم و ملت غيور  يشهرستان

حوزه  .اند قه نداشتهمضای يو از خودگذشتگ يگونه فداکارمقدس از هر
جميله آنان بدین  يداند که از مساع بر خود الزم مي مقدسه علميه قم

 1313االول  يبه تاریخ یازدهم جماد .وسيله تشکر نماید

 اهللاسد -يادنجف آب يمنتظر يحسينعل -ياالردبيل يالمشکين يمهد
 ابوالقاسم -يالروحان يالحسن يمهد -يشيراز يعبدالرحيم ربان -ينورالله

جعفر  -يابراهيم امين -يتهرانال يریالحا يمهد -ياحمد آذر -يخزعل
 صادق االحقر -يجنت احمد -ينجاعيا ياالحمد يعل -يتبریز يسبحان
سيد ابوالفضل  -يربان يمحمدمهد -يزنجان يموسو ميرآقا -يالخلخ

 -مسافريابوالقاسم  -يشيراز ياالنصار يیحي -يزرند يميرمحمد
 -اصغر مروارید يعل -ياالشکور يالحسين ضياءالدین -يتهرانال يمجتب

 يالجورد يمهد -ياالحقر سيد -يخراسان يسعيد سيد محمدرضا
 -يالمحصل عبدالعظيم -يفره يعبدالعل االحقر -يالهد علم جواد -يحسين

االحقر  -يمحمد ابطحسيد -ياکبر مسعود يعل -يیزد مصباح يمحمدتق
سيد  -محمد آل طه -ياردبيل ياحمد پایان -يالسيد محمد باقرالموسو

 -يمحالت يمحمدرضاتوسل -محمد مؤمن -شریعت  حسين -يحسين جعفر
العبد محسن  -يظمحفو عباس -يخسروشاه يسيدهاد -يمحمد محمد

 يلطفعل -ياحمد حسين -يالهد رضا علم -يپورهاد اهللید -يالخراسان
 يمهد -يانتشار يعل -الدین فاضل يمحي -يغالمحسين ایزد -يفقيه
 االحقر -يد نوروزوداو -يحسين ابراهيم -يخادم اهللاسد -يآباد شاه

 -يکرباس يحسنعل -يمحمود خادم -يسيد جعفر شبستر -ياحمدمنتظر
 -يتهرانحسن  -يزمان يمصطف -عبدالحميد هوشيار -يکریم يحسنعل

 -يهاشم حسين -يمحمد يعل -ایيطباطب  حسين -عباس موسویان
حسن  -يتهران يمعز ياده -يتهران يعبدالحسين معز -يملک يعباسعل

 يسيد عل -ياکبر طاهر يعل -يمحمد يموس -حسين حجت -يگنج
اکبر  يعل -سيد حسن اسماعيليان -يرانته ياحمد يسيد عل -يابطح
 .و حدود سيصد امضاء دیگر يرضا استاد -يپور تبریز يمهد
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 یالملل و اخطار به بانك بین نامه سرگشاده
از  مليون دالر وام توسط زمامداران ایران سيصد يخبرتقاضا دیاجر

این بانک اعالم   ایران به مسئولين  ملت .راپخش کردند يالملل بانک بين
ا تقاض يجبار ایران این وام را با تصویب مجلس که هيئت حاکمه کند مي
به سمت وکالت  دیکتاتور آن از طرف دولت يکه تمام اعضا کند مي

 .ندارد يارتباط وجه به ملت ایران هيچ منصوب شده و به

گرفته  مردم ایران نام بهکنيم این پول که  ما با کمال صراحت اخطار مي
به  ...ل و ایيو اسر آمریکااروپا و  يها به بانک يدبه همين زو شود مي

 یا به صورتو  شود ميسرازیر  يافراد یا شخص معين يحساب شخص
بداً مسئوليت چنين ا لذا ملت ایران .رود ایران فرو مي گلوله به قلب ملت

د توان ميفقط  يالملل را نخواهد پذیرفت و بانک بين ياختصاص يها وام
  .( مطالبه کند)شاه پول خود را از بانک بزرگ خاورميانه

  مسلمانان متحد ایران
به جهانيان ثابت نمود که به دروغ  آمریکادولت  راندر جریانات اخير ای

 يمنظور ياستعمار يها نماید و جز هدف مي يخواه يآزاد يدعو
خائن  هيئت حاکمه خرداد 15بود که در  اآمریک يها با گلوله .ندارد

 .ایران را هدف قرار داد وب ملتقل

و  یجهان امپریالیسم آمریكامرگ بر  :این است ایران شعار ملت ،پس از این

که به دستور  يمجلس .و زمامداران آنها یالملل کمونیسم بین یشورو
در  ملت ایران يبا فشار و تهدید و ارعاب پس از کشتار همگان ،بيگانگان

بيگانگان را  يد جز تمایالت استعمارتوان ميکار آمده، ن يرو خرداد 15
يزار و مصوبات و ب يملت ایران جداً از چنين مجلس .جلب کند

 .داند ارزش مي يرا ب معاضدات آن

 31/1/8143شنبه 

را گفتند  يانگشت آقا معروف بهنبود جز آنکه احمد يا صبح خبر عمده -
آقا  به حسن ( وشود مي يیا دژبان يدادگستر کند )قاعدتاً منتقل به هایش را جمع اسباب

چون  يول .( اطالع دادند قرار ضمانتش درست شده است)جوان اهل کاشان صباغيان
 .مانده است نياوردند هنوز در زندان يابالغ کتب

و  متن الیحه دفاعيه را آورد يوکيل دکتر سحاب ،يسرهنگ غفار يعصر آقا -
 4 يمحاکمه برا هابالغ شروع ب يها اطالع داد که امروز صبح در دادگاه نامه
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خواست  هشنبه دادگاه ما ب بنابراین سه .آماده شده بود 31/1/1314شنبه  بعدازظهر سه
 .به خير و خدمت شروع خواهد شد اهللشاء خدا و ان

 و  يخلخال يعل ياز نقده آقا يیک :از اشخاص .عصر «کيهان»فقره تسليت در  4 -
، ، االحقر محمدباقر صدیقينياالحقر شيخ اسمعيل کلباس :آقایان يبه امضا يدیگر

، حاج يبرهان ي، حاج آقا مهديحاج آقا حسين غرض ،الدین عالمه يسيد محي
، محمد ، سيد حسن بنکدارسالمتيان ي، مرتضيرازخآقاکریم و حاج آقا حسين 

، سيد سالمتيان ي، علرس، مدّيحاج يو مصطف ي، مرتض، محمد سالمتيانشم اعظمها
 .، تابشموحدیان ي، رضا حجراالسوديلوالک ي، عليمحمود موسو

 31/1/8143 شنبه يك

مان آمده  دیدن هب دکتر بختيار .باالخره مرخص شد حسن صباغيان .نشنيدم يخبر
 .مهندس هدایت :از یک نفر «کيهان»یک فقره تسليت در  .بود

 31/1/8143دوشنبه 

را به  و رادنيا يو سميع ایيو آقایان عط زندان قصر 1را به بند  يطالقان يآقا -
شوند  نفر مي 11را که گویا  1بند  ينهضت يو تمام رفقا .ل کردندمنتق زندان موقت

 .اند جا داده 4×  3کوچک  اتاقدر دو 
و  دیروز یا پریروز عصر که انتظار دکتر صالح ياستادان دانشکده فن يشورا -

 يتصميم گرفتند زیر بار رئيس انتصاب ،نيامدند يدند ولرا داشته بو يریاضمهندس 
 .نروند
اند از  در دست داشت و به ما خبر داد که رسماً نوشته يا نامه يساق يظهر آقا -

 حرکت به دادگاه آماده يبرا 4بعد همه روزه ما را ساعت  هب  مهرماه 31شنبه  روز سه
 .شد يقطع به این ترتيب دادگاه .دناینم 

 .بودند يو مهندس حسيب در ميان مالقات کنندگان آقایان مهندس سالور -

 11/1/8143شنبه  سه
 اولین جلسه دادگاه

ان نداده ش که دیروز راه و مهندس ابراهيم گوهریان يصبح آقایان مهندس جالل
 يالعاده داشتند، آمدند و دو سه ساعت اجازه مالقات فوق يبودند و از سرهنگ مولو

مذاکرات و تأکيدات و  و دکتر ایرملو يدکتر صدر يبا حضور آقا يبهدار اتاقدر 
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که وضع  ينشوم و حرف ياین بود که در دادگاه عصبان تأکيدشان .ها کردند خواهش
ند که اوالً تعهد کنم در کرد ميتکليف  .باشد يرا بدتر کند نزنم، تا شاید امکان التيام

نداشته باشم، ثانياً شرط مذاکره و غيره را  يسياس يفعاليت اجتماع يصورت آزاد
و آنها بعد  ين مشکل قضيه خودت هستچو .قرار ندهم يزندان يآزادشدن سایر رفقا

  .شوند درست مي
و  دست بهاساس حرف و حيات ما همين است و چگونه  :گفتم ينسبت به اول

ند عمالً مانع من بشوند و توان ميآنها  ينظر نمایم؟ ول صرف يزبان خودم از چنين حق
را نداشته باشند،  يچنين انتظار :هم گفتم ينسبت به دوم .ام مأمور بگذارند در خانه

 يول ؛را آزاد کنند اختيار با او نيست يخواهند زندان مي ياست که وقت يبدیه يول
 .شوم که بدون آنها آزاد شوم يم راضتوان ميمن شخصاً ن

 .لشگر گارد يوسيله کمانکار ارسال هب دادگاه بهدو بعد از ظهر حرکت  -
 4:  31َ رو در ساعت  در پياده يد جمعيت نسبتاً زیادآبا عشرت يدر جنوب يجلو

 يگویا بعداً خيل يتوجه ما شدند، ولمها  يکه بعض شد مينفر دیده  311در حدود 
 .است بيشتر شده بوده

موقع نصف  در آن .است يکه دمِ درِ ورود دادگاه در همان محل دادگاه طيّب
و از  ها غالباً دانشجو تماشاچي .پر شد کلي بهپر شده بود و بعداً  ين از تماشاچسال

سيد  يحاج ي)از جمله آقا از آقایان علما يا همچنين عده .ها و دوستان بودند خانواده
و  نيز آقایان کشاورزصدر ي( از جبهه ملرکت انتشارش يریو حا يریصدرالدین جزا

 .آمده بودند فروهر
دادگاه وضع  .را از در باال وارد کردند زندان قصر يما و بالفاصله قبل از ما رفقا

زیرا بين دو ردیف  .ها اثر آن مشهود بود تماشاچي يها داشت و در قيافه يآور رعب
پشت سر که  يها آنها است و ردیف يجلو که مخصوص متهمين و وکال يصندل

 دست بهسرنيزه و چسبيده سرباز با تفنگ  مه تماشاچيان است، یک صفِ به يبرا
بودند ها و رو به هيئت دادگاه  درميان رو به تماشاچي یک که طوري به .ایستانده بودند

 !خورد چشم ميه و از همه طرف سرباز و افسر و سرنيزه ب
متهمين را  .شد يجلسه رسم .آمدند و دادستان دادگاه ياعضا 3درست ساعت 

شان  یک صدا کردند تا اسم و شهرت و سن و سواد و تابعيت و سایر مشخصات یک
 يا استنکاف کردند و بدون آنکه حادثه يبرطبق تصميم قبل يطالقان يآقا .را بگویند



 
 

 

 
 

 331  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

ایشان پشت ميکروفن رفته  يجا هب وکيل مدافع يسرتيپ مسعود يرخ دهد آقا
 .جواب داد

 متهمين نسبت  اعالم کرد که قبل از ورود به محاکمه اگر يبالفاصله سرتيپ زمان
 يها شماره ترتيب هب )بگوینددارند ایراد دادگاه صالحيت  یا پرونده نقص زمان، مرور به

 (.ردیف ادعانامه
ه نقص وکيل اول من پشت ميکروفن رفت و نسبت ب سرتيپ دکتر شایانفر يآقا
مستند  يذیل را با لحن شمرده و مالیم ول يقانون يایرادها دادگاه و صالحيت پرونده

 :اظهار کرد
که من درخواست کرده  يحضور وکيل مدافع يبازپرس برا ي عدم اجازه -1

و در قانون  دهد مي يکه قانون عموم يحقّ رغم علي ،يبودم در جلسات بازپرس
 .نسخ نشده است ارتشو کيفر  يدادرس
و کيفر  يقانون دادرس 131عدم وجود امر تعقيب در پرونده که بر طبق ماده  -4

)این  شود ميار تمام پرونده است و عدم رعایت آن موجب سلب اعتب يضرور ارتش
 (.هستند عمل شده است يکه غيرنظام خرداد 15اقدام در مورد متهمين 

الزم راجع به اعالميه  يو رسيدگ يدکتر کریم سنجاب يعدم تحقيق از آقا -3
 .و دوستانش عليه بازرگان يض جبهه ملراجع به اعترا مورد استناد دادستان

متمم قانون  ...برطبق اصل بودن کامل اتهام و عدم حضور هيئت منصفه يسياس -1
 حقوقدانان يالملل تصميم کنگره بين يبودن جرم را از رو ي)البته سياس ياساس

 (.کرد تعریف منعقده در کپنهاگ
و عضویت در این  ارتشقضات  يتوأم شدن عضویت در دادگاه انتظام -5

 .دادستان و دادگاه در مورد رئيس دادگاه
 يامير رحيم اهللسرهنگ عزیز يآقا ،دکتر شایانفر ،سرتيپ بازنشسته يبعد از آقا

کوبنده و لحن محکم و مسلط  يدومين وکيل من پشت ميکروفن ایستاد و با صدا
 :ذیل را عنوان کرد خود اظهارات و ایرادها و اعتراضات

 يروحان شخصيت حضور جهت از آن بودن سابقه يب و دادگاه العاده فوق اهميت -1
و  ي)با قرائت متن تلگراف ابراز تأسف آقایان ميالن يطالقان يآقا اهلل آیتقدر  عالي

 .درجه یک دانشگاه و اعتراض به چنين اهانت ز اساتيد( و دو نفر ايشریعتمدار
 اصل  ياز جهت عدم اجرا : اوالً . دادستان ياستناد 1و  11نبودن مواد  يقانون -4
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از جهت اینکه بنا به  :طراز اول و ثانياً يحضور علماعدم  دائر به يدوم قانون اساس
ند کرد ميل يتحم اه فئودال و ها ارباب نبوده ملت طرف از گذشته مجالس شاه هاراتاظ

 .بوده است يتقلب همربوط و انتخابات
  :اعتبار بودن پرونده يب -3

را بازپرس  ياوراق بازپرس زیراز جهت اینکه با وجود صراحت قانون،  ،اوالً
  ؛امضاء کرده و دادیار اصالً حضور نداشته است

 يگزارش و کسب اجازه برا امر تعقيب با آنکه مأمور سازمان امنيت ،ثانياً
کرده است، در پرونده وجود ندارد و این امر  ارتش يدادرس هارجاع ب
ندارد و اگر بزرگ  يو اختصاص به متهمين نظام شدبا مي يضرور ،تعقيب

  ؛دادند اران پرونده را دیده بودند اجازه تعقيب نميتارتش
 نداشته در حقيقت مأمور سازمان امنيت استقالل ارتش يبازپرس دادرس ،ثالثاً

احاله شود  ارتش يآنکه پرونده به دادرسزیرا دو روز قبل از  .بوده است
 .برگ بازداشت متهم را صادر کرده است

با  .باشد يآن نم يبرا صالح ارتش ياست و دادرس بودن اتهام مسلم يسياس -1
 توان ميرا  ين که در آنجا جرم سياسآذربایجا ي استناد به قانون عفو مجرمين غائله

 .استنباط کرد
ایشان از  .رسيد ياول دکتر سحاب وکيل مدافع سرهنگ دکتر علميه ينوبت به آقا

 .مطالعه و دقت تهيه شده بود يها از رو خواند و این نوشته ينوشته ماشين شده م يرو
است، سوابق و  يضرور يدادستان هارجاع ب يایشان در زمينه اینکه امر تعقيب برا

آورد و در بيان  ينامه فعل آیينو  ينظام يها از قوانين قدیم دادگاه يل مفصلیدال
از تجاوز  يجلوگير ارتش يمقنّن و مقتض ت که غرضِفلسفه و لزوم آن اظهار داش

در مرز یکدیگر است و اگر قرار شود که بدون اطالع و  يو فرمانده ایيمقامات فض
مورد تعقيب قرار گيرد، به  يو غيرنظام ياعم از نظام يمتهم ياجازه فرمانده

 .دخور لطمه مي يفرمانده ياختيارات و مسئوليت و مصلحت اندیش
را شرح داد )از جمله انتساب  شده، تا دو فقره آن سپس وارد موارد نقص پرونده

اعالميه  استناد ،ها بدون دليل و مدرک و با وجود شواهد خالف اي با توده يهمکار
 دجمهور هن صدور نامه به رئيسانتساب  بدون تحقيق از خود ایشان، يابنجبه دکتر س

اند و سه نفرشان عضو هيئت  بوده که اینها در زندان يبه چهار نفر از متهمين در حال
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دو فقره استفاده از  .هستند و تازه یک نامه ماشين شده بدون امضاء است ایياجر
اتهام  ؛خود او اصالً غيب است که صورتي، در دستغيب يآقا اظهارات و اقدامات

از  یا ویانبدون پرسش از دانشج يدکتر سحاب در سر کالس به يسياس يها بحث
ویان به دکتر دانشج يها و اعالميه حاشيه يانتساب نشریات با حاشيه و ب ؛دانشگاه

مشعر بر اینکه او در  يایشان استنکاف دارد و مدرک و دليل که صورتيدر  يسحاب
 (...اینها دست داشته است وجود ندارد

داده  يا قبالً دو تنفس ده دقيقه .شدختم دقيقه  1:  11جلسه دادگاه در ساعت َ
 .شده بود

 ،يالدین زین ،يرسول ،يآقایان دیلم يامضاه ب یک فقره تسليت در کيهان -
 (زاده يبهشت و پویان ،گلدوست  ،يبشارت

 8/1/8143چهارشنبه 

در محوطه ایستاده  ييل سوارگشتيم و دو اتومب ظاهراً دیشب که ما از دادگاه برمي
 .بوده است يدکتر ذوالقدر يآقا يانفراد يخاطر زندان يو متعلق به بازجوها بود، برا

سرپا بدون خواب و خوراک ایستانده و  3ایشان را از سر شب تا امروز ساعت 
 !اند کرده يبازجوئ

 جلسه دادگاهدومین 
این مرتبه با اتوکار و  .ه بود که ما را صدا کردندگذشت يبعدازظهر مدت 4ساعت 

 .ها ما را بردند يا اتفاق سایر هم محاکمه هب
نفر ایستاده بود که گفتند بعداً  311در حدود  يد جمعيتآبا در ميدان مقابل عشرت

 در آنرا  411نمره نوبت تا ردیف  ي نفر رسيده بوده است و خودشان ورقه 111به 
 .توجه کردند و کف زدند يا با دیدن ماشين عده .موقع پخش کرده بودند

سالن دادگاه  ؛شدیم رو رو به يا غيرمترقبه ي پس از ورود ماشين به لشگر با منظره
 .مان دم در پایين که مخصوص تماشاچيان است جمع شده بودند بود و وکالي يخال

ه دفتر دادگاه و سالن همان آسایشگاه که داخل لشکر به سره ب ما را یک
 .بردند بود يخوان پرونده

کوچک را مهيا  يها از سالن يیک يکرده با دستپاچگ يمعلوم شد دادگاه را خال
امروز  و داشت جا يتماشاچ نفر 31 يبرا يصندل ردیف دو فقط که طوري به .اند نموده
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 يحت .اند ردهنداده، با پرسيدن اسم و انتساب، افراد خانواده را داخل ک يکارت ورود
 .خورد و خبر از تصميم و تغيير نداشت مي يهم گيج گيج يسرتيپ احترام

که دادگاه تشکيل شود، با همدیگر و با وکال شور کرده و  يدر مختصر مدت
 .کنيم و وکال را عزل ميکرده تصميم گرفتيم اعالم نمایيم که ما سکوت 

  :واسته و گفتمدر شروع جلسه بنده اجازه خ
 الرّحيم  الرّحمن  اهلل  بسم

دفاع  و تسهيل دفاع و حقوق متهم است و  يبرا ایيتمام قوانين دنيا و موازین قض
از  يبعض يما این تغيير مکان دادگاه را که حت .از آنها است يبودن دادگاه یک يعلن

تماشاچيان  يجا برا 111که  يز سالننيز اطالع از آن نداشتند، ا دادستان يها نماینده
وسيله  ههم ممکن است ب اند، و آن گذاشته يداشت به اینجا که فقط دو ردیف  صندل

کردن  ياشغال بشود، تضييق حقوق خودمان و عمالً سرّ مأمورین سازمان امنيت
ما  .مایينم را عزل مي ایم سکوت کنيم و وکال صميم گرفتهبنابراین ت .دانيم دادگاه مي

بنابراین اختيار محاکمه و دفاع  .اختيار همه چيزمان را دارند ،اند گذاشته  را در زندان
 «.کنيم شما واگذار مي همان را هم ب و محکوميت

گاه لشگر چون آن سالن فروش :مؤدبانه گفت رئيس دادگاه يسرتيپ زمان يآقا
اند چنين تغيير  منتقل شود مجبور شده قرار است این تيپ به قزوین عالوه بهبود و 

در  يقصد و غرض گونه هيچاالّ  اند و نداشته يبدهند و غير از اینجا سالن دیگر يمکان
خود را  است و آقایان هم آزادانه مثل گذشته مدافعات يکار نيست و دادگاه علن

 .واقع شود مورد قبولد توان مينکردند(  )که قرائت يا عزل وکال نيز طبق ماده .بنمایند
ها را هم راه  افراد خانواده يحت :برخاسته در تأیيد آن اعتراض گفت يدکتر سحاب

 ...این عمل نيستنده ب ينيز راض اند و ما یقين داریم خود تيمسار رئيس دادگاه نداده

من : ميز زده، اجازه خواست و گفت ي( رو)سرتيپ دکتر فخر مدرس دادستان
گله کرد  .نظر و طرفدار حقوق متهمين هستيم يما ب ي دانم ریاست دادگاه و همه مي

ها  جزو تماشاچي از مأمورین سازمان امنيتام  گفته يکه چرا من بدون رسيدگ
اند رنگ کرده و  داده ،آنکه درشأن دادگاه باشد ياین محل را برا :گفت .هستند
کنند که  ها را بيشتر اند و حاال درخواست دارم تعداد صندلي گذارده يصندل

 ...بيشتر بتوانند بيایند يها تماشاچي

 و باالخره رئيس   شد  يو دکتر شيبان  يز طرف دکتر سحابا  يمتفرق  يها صحبت
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 گنجایش همان که ایيج یا محل همان به تا خواهدکرد فراهم يترتيب کهداد وعده دادگاه
 .را داشته باشد برگردیم

رده و قرار شد این جلسه را ما ادب و اتخاذ سند ک ياین وعده دکتر سحاب يرو
 .جلسه بعد محفوظ نگاه داریم يان را براماعتراض و سکوت قادامه دهيم و ح

اتمام اعتراضاتش نسبت به ناقص بودن پرونده  يبرا سرهنگ دکتر علميه يآقا
دید قبالً نيز نسبت به تصميم ج .را ذکر کرد يخطابه رفت و موارد يپشت سکو

 .آورد عمل بهباید در جریان محاکمه باشد و قضاوت نماید  دادگاه و اینکه ملت
 :رسيد يسرهنگ غفار يبه آقا و به نقص پرونده دادگاه نوبت ایراد به صالحيت

قبالً  .خواند مي يغرّا و گيرا و لحن مردانه مؤثر يشده با صدا ماشين ي نوشته ياز رو
 يشرافت سرباز ياتکا هتر ب را راجع به تأمين محل بزرگ رئيس دادگاه يقول آقا

 .متذکر شد
بودن جرم و  يسياس ي در زمينه يقبل يوکال يها پس از تجليل و تأیيد گفته

و سربازان  چون افسران :را ندارند، گفت آن صالحيت ينظام يها دادگاهفلسفه اینکه 
که انتخاب کردن و انتخاب  يترین عمل سياس اصوالً از دخالت در سياست و از ساده

انند در طرف باشند، پس چطور ممکن است بتو اند و باید بي شدن است ممنوع شده
در نزد  ارتشو قضاوت نمایند؟ حفظ محبوبيت  يرسيدگ يسياس يها قضایا و یا جرم

و ملت برکنار  و اختالفات دولت يسياس يها که از جنجال کند ميایجاب  ملت
و توهين  يتخطّ عمل سازمان امنيت :راجع به ضرورت امر تعقيب نيز گفتند .باشند

بر  نقص پرونده اشاره به اتهام دادستان اما راجع به .است مقام شاهنشاه هاختيارات و ب هب
ایم، استناد به  داشته با حزب توده ي( و من همکارياینکه موکّل ایشان )دکتر سحاب

خوب بود  :نموده، چند صفحه از آن را خواند و گفت «اسالم یا کمونيسم»ب کتا
 !باشند ند کمونيستتوان مي دید آیا این افراد و مي کرد مي يدادستان قبالً رسيدگ

جایگاه   به يدکتر سحابوکيل سوم  يسرهنگ خلعتبر يبعد از تنفس، آقا
سابقين صحبت  يگو اینکه ایشان در همان مطالب و ایرادها .مخصوص خطابه رفت

در کالم و مخصوصاً سابقه و  يطرز صحبت و تسلط نسب لحاظ به يول .کرد مي
ساله دارد، بيانش جالب و شامل  يس ي  گفت ریشه يکه م يو حقوق ایياطالعات قض

 .ازه و برجسته بودنکات ت
 متأسفانه معمول  ينظام يها که در دادگاه يغلط «يها رویه»در  يا از جمله مقدمه
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و باید عدول شود ذکر کرد )مانند سلب حقّ  باشد ميشده است و خالف قانون 
با تعبير  يسياس يها در جرم ينظام يها و دخالت دادگاه يانتخاب وکيل غيرنظام

بنابراین بسيار تأکيد و  .اند( کرده دکتر مصدق يکه در دادگاه جناب آقا يغلط
العاده به ضرر  که فوق يتصریح کرد که مبادا حاال هم یک عمل خالف قانون دیگر

عدم  :نماید« رویه»را  ب شود و آنو مصلحت مملکت است، این دادگاه مرتک ارتش
که  ياگر امر تعقيب سست شود، انضباط و قدرت فرمانده که صورتيدر  .امر تعقيب

 .رود است از بين مي ارتشاساس 
 يها بودن پرونده اظهار داشت که اصالً گزارش اعتبار و ناقص يدر مورد ب

اعتبار و ارزش داشته باشد  دتوان مين ينظامضابط  عنوان به مأمورین سازمان امنيت
شخص ناشناس و خفيه بنا  يرو تواند چون ناشناسند و شهادت و مدرک قضایي نمي

 يوارد مباحث سياس يشناس اند موکّل من در سر درس زمين مثالً اینکه گفته .شود
أمور سازمان م يه است ) و گو اینکه این عمل جرم نيست و حُسن است( ولشد مي

که مأمور سازمان  ياز کجا راه پيدا کرده که در دانشگاه برود؟ در کالس امنيت
از شنيده است، چرا بازپرس  اگر از دانشجویان .د حضور داشته باشدتوان ميامنيت ن

 نکرده است یا از متصدّیان دانشگاه؟ يسئوالآنها 

و حاکم این  يتکيه کرد که قاض ياین نکته خيل يرو يسرهنگ خلعتبر يآقا
 است و آنها باید اطالع کامل پيدا کنند و حتماً هيئت منصفه دادگاه در حقيقت ملت

 .باشد نيست حضور داشته يو تحت تأثير انضباط نظام که مأمور دولت
آبان که بعدازظهر  5 شنبه یکروز  3تقاضا موافقت شد ساعت  ،در خاتمه دادگاه

 .د بياورندآبا مان به عشرت شور با وکالي يآن سومين جلسه دادگاه است ما را برا
، ي، عطاريآقایان ملک قاسم يبه امضا «کيهان»تسليت در  يیک فقره آگه -

 .باشند ميو با ذکر اینکه مردم تبریز متأثر از این مصيبت  از تبریز ي، صادقيملک

 3/1/8143 شنبه پنج

اتهام  هب کرد ميکه اظهار  اهل لتحر يجوان زارع کاشان يصبح عباس آقا ارباب -
اش بر سر منازعات مربوط به  در اثر تفتين داماد  عمه يول عدم اخذ کارت الکترال

 ،داشت يو ناراحت يتاب يب يو درهرحال خيل ،زمين و ارثيه دستگير شده بود
 .خوشبختانه آزاد شد

 چهارشنبه عصر را با مختصر  جریان دادگاه  «اطالعات»و  «کيهان» يها روزنامه -
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البته  . درج کرده بودند مدافع يوکال يها ایرادها و اعتراض عنوان  بهتفصيل و اشاره 
 .مشترک بود يعبارت ي یک سکته يها مثل هم و دارا متن

و  ي)آقایان دکتر کمال علو از اصفهان «کيهان»تسليت در  يیک فقره آگه -
 (.ایيميرمقتد يدکتر مرتض

 1/1/8143جمعه 

دند راه مالقات آمده بو يرا که صبح برا يو دکتر عابد آقایان کشاورز صدر -
 .زاده را اجازه دادند يشبستر يحاج يرسيد،  آقا يساق يبعد که آقا يول .ندادند

 .ها و دوستان آمده بودند ها هم خانواده سایر زنداني يبرا
 :معلوم شد -

از  ایيه ، تفصيل ظاهراً بيشتر و عکس«ژورنال دو تهران»و  «يکيهان انگليس»در 
متفرق  يبرا آمده بوده است و پليس يروز چهارشنبه جمعيت خيل .دادگاه بوده است

 .کردن دست به باتوم برده و اشخاص را زده است
 .اند ا کردهم ي عليه محاکمه يتظاهرات خوب دانشجویان گفتند در اروپا

 .شد ين سرّبازرگا ي به در و دیوار زده بودند که محاکمه در دانشگاه تهران
معامله  لحاظ بهو چه  وکال رفته انعکاس محاکمه چه به لحاظ مدافعات هم روي

 .اخير دستگاه خوب بوده است

*      *      *   

آقایان  به از دفتر زندان قصر يطالقان يآقا 46/6/1314رونوشت تلگراف جوابيه -
 :در شهر منتشر شده است يالکل يکپ يصورت پل هب يو شریعتمدار يميالن

 محضر مقدس آیتين معظمين سيدین سندین 
  .ظله اهلل ادام يو شریعتمدار يحضرتين ميالن

خاطر  يموجب تسل ر جهان شيعهقد تلگراف تفقّد آن دو مرجع عالي
صبر و ثبات، اخالص و بصيرت  .گردید يمخلص و برادران ایمان

د و غبار زوراف يها م ایمان را در دل فروغ ، قهپيشوایان بزرگوار مذهب ح
 تر، مردم با ایمان را مصمم ؛برد ها مي شبهات و تبليغات سوء را از ذهن

 .کند مي  ها را آسان ها و سختي مرارت

و تقوا و طهارت،  شان علم از مراجع بزرگ دین که سرمایه يپيرو
، ياحکام و عدل اله يشان اجرا ول، هدفخدا و رس ينظرشان تنها رضا
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تأیيدات غيبيه  شان ، سالحملت شان رشد و سعادت و استقالل آرزوي
خصوص در این  هب يو وجداناً بر هر فرد مسلمان و ایران شرعاً ،باشد مي

واجب، مخالفان رشد و سعادت مبغوض پروردگار،  يفصل تاریخ
 .اند محکوم نظام حياتمطرود قلوب و 

  1«.ِإَن َبْطَش َرِبَك َلَشِديٌد»

 « .یَضْرَت یَتَح یَبْقُعاْل  َكلَ َو یَكَتْشُماْل َكّْيلَاِ َمُهلَلَا»

 يسيد محمود طالقان -زندان قصر

  *    *  * 

که ایشان و  11/1/1314)بعد از  در مراجعت به مشهد يميالن يآقا ي اعالميه
 .(را بردند يو نجف يشریعتمدار يآقا

 الرّحمن الرّحيم  اهلل  بسم

که اطالع دارید، پس از آنکه متوليان ظلم طور همان، مسلمان ایرانملت 
محاصره  مرا در تهران ي خانه ،يو جنایت برخالف تمام قوانين انسان

 يناگهان طور بهماه  روز هيجدهم این ساختند، يزندان خانه مرا در کردند و
یک روز مهلت توقف  يکنم و حت مجبورم نمودند تا تهران را ترک

و  يخمين اهلل آیتحکومت جور حضرت مستطاب  ندادند تا با زندانيان
مقدس  مالقات و تودیع نمایم و اجبارم نمودند به مشهد يقم اهلل آیت

بوده  اهلل سبيل يکه مهاجر ف يکسان کنند با مراجعت گمان مي .کنم مراجعت
در مبارزه شما ملت مسلمان پيدا خواهد  يآمده بودند، فتور تهرانو به 

حرکت ساختند،  هما را مجبور ب يغيرقانون يها شد که با اتکاء به قدرت
که مکرراً اعالم داشته و طور همان يول ؛4«قُلْ کُلٌ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ»

قرار ندارد که   يموجود در سطح ي مبارزه کنم اکنون نيز تکرار مي
در آن  يرا عقيم نمود و یا با دور و نزدیک کردن افراد فتور بتوان آن

 يکارد به استخوان رسيده بر اثر فشار و ظلم و بيدادگر يملت .ایجاد کرد
رود، مبارزه را عليه  که مي يخود، و با ایمان به صحّت راه هيئت حاکمه
مقصود و ایجاد یک حکومت  هشروع کرده و تا رسيدن ب يحکومت فعل

                                                
 محققاً به قهر گرفتن صاحب اختيارت سهمگين است.   : 14/  ( 15بروج). 1

 کند؛ ... هاي خویش عمل مي بندي : بگو: هر کس طبق پاي 11( / 11اسراء). 4



 
 

 

 
 

 115  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

 !ملت مسلمان .نخواهد نشست ياز پا يطبق وظيفه شرع يمشروع و قانون
نمودم و همه  يحت کردم و خيرخواهمن در این سفر آنچه توانستم نصي

بقا  يساز و پرونده يکش آدم .تذکر دادم که ظلم قابل دوام نيست هروز
 سر جنگ يایران با کس ي کشيده مکرراً گفتم ملت بيچاره و ستم .ندارد
بيش از این به حقوق  ؛خواهد بيش از این به او ظلم نکنند او مي ؛ندارد

و  يخواست او یک خواست انسان .وز نشودو اجتماعيش تجا يفرد
است، حقّ  يباق يپيدا نشده و راه اصالح يتا هنوز انفجار .مشروع است

بسپارید و با  خودش همردم را به مردم واگذار کنيد و حکومت ملت را ب
آنکه حجت خدا را بر آنها تمام کردم، نصيحت و موعظت جز ادامه 

 :گویم  خود مي يابا خد .نداشت يفشار و ظلم حاصل دیگر
َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا  َوِإِني ُكَلَما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم»

 1«.ِثَّياَبُهْم َوَأَصُروا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا

از منافق شناخته شد و  در این راه موافق از مخالف و مؤمن !مسلمان ملت
 خداوند حجت خود را بر عموم تمام ساخت 

 4«َوَيْحَّيى َّمْن َحَي َعن َبِّيَنٍة َّيْهِلَك َّمْن َهَلَك َعن َبِّيَنٍةلِ»
کنم  و تأکيد مي شوم و حال یادآور ميبا توجه به اوضاع گذشته  و من

قبل از هر چيز به تأسيس و  ،نيل به مقصود يو مسلمان برا که افراد مؤمن
 ينياز دارند تا نيرو يو مذهب يورود در یک شکل وحدت اجتماع

البته  .«َّمَع اْلَجماَعة اهللَيُد»ایشان را از تفرقه و زوال محافظت کند که 
باید توجه داشت  ينخواسته پيدا شود ول يخدا ...يممکن است اختالفات

 واَلَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ»تا هدف مشترک است راه نيز مشترک خواهد بود 
اختالف و  اسالم از هر یقين بدانيد که دشمنان 3«وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ

که در جریان تحریم طور همان .سوءاستفاده خواهند کرد يا تفرقه
  يبود که غيرقانون مالحظه شد فقط در سایه وحدت و اتفاق انتخابات

 .بودن افراد آن آشکار گردید يبودن مجلس و انتصاب

                                                
 هاي خود فرو بردند و : هرگاه آنان را فراخواندم تا ایشان را بيامرزي انگشت در گوش 1(  / 11نوح). 1

 جامعه بر سرکشيدند و ]بر لجاجت خود[ پاي فشردند و سخت تکبر ورزیدند.

 : ... تا هر که ]به گمراهي[ هالک شده است یا ]به هدایت[ زندگي یافته است... 14( / 1انفال). 4

 ست و بددل شوید و مهابت شما از ميان برود...: ... و به کشمکش و نزاع بر مخيزید که س 16( / 1انفال). 3
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الصّلوة والسّالم از تمام  عليه در خاتمه اینجانب از طرف صاحب شریعت
اند، از  نموده يخرج داده و فداکار هشهامت ب ،که در این ميدان يکسان

بزرگ  يمهاجرت فرمودند، از علما که به تهران يمقام يعال روحانيون
 ایيد، از علمکنن مي يکه ما را در خارج مملکت یار يو رجال اسالم

دیگر با بيان حقيقت در مقابل ظلم  يها که در مرکز مملکت و در استان
که با به خطر انداختن خود  ينمایند، از خطبا و وعاظ محترم مقاومت مي

دهند، از رجال و  را انجام مي از منکر يوظيفه مقدس امر به معروف و نه
برند، از  سر مي ها به در راه مبارزه عليه ظلم در زندان که ایيه شخصيت

بينند و باالخره  يم به جرم اظهار حق شکنجه که در زندان ایيه مسلمان
 يقدم يکه در راه دفاع از مصالح امت اسالم ياز هر مسلمان و مؤمن

نمایم و از  کنم و تقدیر مي تشکر ميکنند  تحمل مي يدارند و رنج برمي
اميد است با توجه و  .طلبم مي عموم نصرت و توفيق يبزرگ برا يخدا

مسلمان موفق  الفداء هر چه زودتر ملت ارواحنا له اهلل ةبقّيعنایت حضرت 
  .و منصور گردد

 1«.َعَلّْيِه َتَوَكْلُت َوِإَلّْيِه ُأِنّيُب ِهَوَّما َتْوِفّيِقي ِإاَل ِبالّل»

 يالميالن يالحسين يمحمد هاد - مشهد

 4/1/8143شنبه 

 شروع دهمين ماه زندان

و تزئينات جشن  يو عکس چسبان يصبح به دنبال دو روز گذشته بيرق کوب -
 .نبود يخبر دیگر .دادند آبان را انجام مي1

استراحت  و خواب ،جشن مقدمات و بلندگو يوصداسر بعدازظهر 4 :31ساعت َ از
و من(  ياالسالم و شيخ يما سه نفر )سحاب 1را از ما گرفت و تمام مدت تا ساعت 

تغيير ماهيت  ي خورنده زده و تأسف تعجب محبوس کردیم و ناظرِ اتاقدر خودمان را 
به  . بعد،بودیم يانصار يو حاج يخورده، آقا رضا فرهمند فریب يها خواني و تملّق

 .خواند يخطابه مفصل يدوم و کرد مي اعالم برنامه و داد مي شعار ياول ،شدناميد آزاد
 يها آنها و خانواده يها از خانواده يها و بعض جشن زنداني  کنندگان در رکتش

 هم که سرهنگ جناب .ان نگهبان بودندگروه انضمام سربازان و افسران هاستواران ب

                                                
 آیم. سوي او باز مي ام و به : ... توفيقم تنها از جانب خداست؛ بر او توکل کرده 11( / 11هود). 1
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از اینکه  يو خاموش يآقایان تقو .آمد و تبریک گفت، حضور داشت ابتدا خوش در
شرکت  .محزون و سرشکسته بودند يشرکت در جشن شده بودند خيل اکراهاً ناچار به

انداخته است و شنيدن یک خروار تعریف و  که آنها را به زندان يکس در جشنِ
 !دروغين که نه گوینده به آن عقيده دارد نه شنونده يها تملق

 5/1/8143 شنبه يك

ظاهراً به او  يآوردند ول يرا به عموم يدکتر ذوالقدر يجشن دیروز آقا بالدن به
به ایشان  يها و فشارها یيشنيده شد بازجو که طوري به .اند با ماها تماس نگيرد سپرده

مه شده است، ائتالف ترج نهضت که به فرانسه نامه سرگشاده :سه موضوع يرو
به  از اروپا خرداد 15 يکه بعد از قضایا يا و باالخره نامه ،ها اي و توده ها يا جبهه

 ایران يعلما به يکمک مال راجع به اند که اظهارات دولت نوشته و خواسته عبدالناصر
 ...را اگر دروغ است تکذیب نماید

ساعته ایشان را  1صبح فردایش و با تهدید  1شب تا  3از ساعت  ياقرارگير يبرا
 !مجبور کرده بودند بایستد ،دو پا و بدون خوراک و خواب و ادرار يرو

 سومین جلسه دادگاه
دفتر  به وکالمشاوره با  يخودمان برا يقبل يتقاضا طبق که ما رادگذشته بو11ساعت -

آمده، انتقال دادگاه از سالن دفتر سابق  عمل بهکه  يمعلوم شد تنها اقدام .دادگاه بردند
 .را دارد يتماشاچ 61 يیعن يردیف صندل 1که فقط امکان  ایيبه باشگاه لشگر در ج

عدم درج مشروح  تضييق محل دادگاه و به به بنابراین تصميم گرفته شد کتباً و صریحاً
 .مایيرا عزل نم وکالکنيم و   در روزنامه اعتراض شود و اعالم سکوت مدافعات

 :جمعي به شرح زیر تهيه و امضا شد اعتراض دسته

 يبسمه تعال

 5/1/1314 شنبه یک تاریخ به

 ارتش يدادرس 1شماره  ویژه يادتيمسار ریاست محترم دادگاه ع

در تاریخ چهارشنبه  يدومين جلسه رسيدگ يکه در ابتدا يپيرو اعتراض
که فقط دو  ياتاقراجع به تغيير محل دادگاه و انتقال آن به  1/1/1314

آمد، و  عمل به گذارده بودند ينفر تماشاچ يس يبرا يردیف صندل
خواهند داد تا جلسات  يکه فرمودند دستور و تربيت يا عطف به وعده

نفر  111که گنجایش الاقل  يمناسب يآینده دادگاه در محل سابق یا جا
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اینکه متأسفانه این وعده به ميزان  هرا داشته باشد، و با توجه ب يتماشاچ
 نگردید، يمعهود عمل

 ينيّت ریاست معظم و اعضا هيم در حسندانيم، بدون آنکه بخوا الزم مي
تيمسار تا  يم و بلکه تشکر هم از بذل مساعایيمحترم دادگاه تردید نم

 :استحضار برسانيم هاند داریم، مراتب زیر را ب که امکان داشته يحدود

 يیا شکایت خصوص يبر جيب نوع از يجزئ اتهام یک اتهام اینجانبان -1
از افراد خانواده  يا حضور معدوددربسته ب اتاقکه محاکمه آن در 

 يوسيع کلمه عليه جمعيت يمعنا به ياست سياس ياتهام ؛آید نيست عمل به
و قوانين جاریه و در  يقانون اساس يبر سر عدم اجرا که با هيئت حاکمه

 .اختالف داشته است حقوق و منافع ملت ایران ي زمينه

ما راه خطا یا  ،شارت يِیا دادستان دولت ي بنابراین اعم از اینکه به عقيده
 ملت يو طرف دعو ينفع اصل يراه خدمت در پيش گرفته باشيم، ذ

از  «کماهوحقّه»او است که باید  يواقع يو قاضاست و حاکم  ایران
 .جریان محاکمه آگاه شود و قضاوت نماید

 هر کس با مساوات» گوید مينيز  حقوق بشر ياعالميه جهان 11ماده 
منصفانه  يطرف دادگاه مستقل و بي ي وسيله هکامل حق داردکه دعوایش ب

 «.شود يرسيدگ و علناً

نفر  111که گنجایش  يدادگاه از سالن ياین تغيير محل ناگهان -4
وجه مناسب با  يچه جا هم به را داشته است )و تازه همان يتماشاچ

که به  ياتاقبه  ،داخل محوطه لشگر گارد بهموضوع محاکمه حاضر نبود( 
و  يد داخلین جراگيرد و راه ندادن مخبری مي يتماشاچ 31زحمت 

 يکه در جلسه اول ميز «اطالعات»و  «کيهان» يها روزنامه ي، حتيخارج
از قصد  يو ناش يآنها اختصاص داده شده بود، جز آنکه حاک يبرا

 يما و اطالع افکار عموم مدافعات ي تضييق بر ما و ممانعت از اشاعه
فرض که سالن  هزیرا ب ؛را حمل کرد آن توان مير هيچ چيز دیگر نباشد ب
وجه  يچه منظور اوليه استفاده فروشگاه لشگر الزم شده باشد، به هسابق ب

یک سالن یا  يشاهنشاه ارتشمسموع نيست که دستگاه عظيم 
 يها تواند از سالندر اختيار نداشته باشد یا ن يمناسب دیگر ي سرپوشيده

، نمایشگاه يو دانشکده افسر دانشگاه يتأترها يمتعدد شهر )از قبيل آمف
و  ساالر، شبستان مسجد سپه، تاالر فرهنگ، باشگاه افسرانپارک شهر

 .غيره( استفاده نماید
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محترم ما  يمستند و مدلّل وکال جریان جلسه اول دادگاه و مدافعات -3
ها  جلسه دوم نمودیم در روزنامه يکه در ابتدا يو همچنين اعتراض

 يامصورت متحدالمال اکتفا به تکرار اس هفقط ب ؛منعکس نگردیده است
و نقص  دادگاه عدم صالحيت راجع به وکالما و اشاره به اینکه دو نفر از 

 يبدون آنکه بنویسند چه ایراد .اند شده است صحبت نموده پرونده
جریان جلسه دوم نيز که با مختصر  .اند آورده يلیاند و چه دال داشته

از  يها داده شده بود، بسيار ناقص و نارسا و خال روزنامه يبه بعض تفصيل
 .بود يایراد شده قانون ياستنادها

اند  آزادند و خودشان نخواسته ها روزنامه اینکه عذر جواب و است يبدیه
چه عالوه بر آنکه وظيفه و  .بنویسند قابل قبول نيست يبا تفصيل بيشتر

و  يیح چنين اخبار است، نفع ماددر نشر و تشر ينگار رسم روزنامه
زیرا توجه مردم نسبت به  .کند ميفروش بيشتر آنها نيز چنين اقتضا 

  هدارد، ب يو مملکت يسياس ي که جنبه ایران يمحاکمه نهضت آزاد
خانه  نزاع دو همسایه یا دو چاقوکش قهوه يها درجات بيشتر از دادگاه

 .دهند مي به آن اختصاص ایيه ت که ستوناس

است  يجمعيت کثير ،اطالع از جریان دادگاه همردم ب يمند عالقهد هشا
از آنها از نيم  يد جمع شده بعضآبا عشرت يِجنوب که در ميدان مقابل درِ

 .بودند  نوبت گرفته يتحصيل کارت ورود يساعت به ظهر برا

نا به سوابق و تجربيات مکرر، یگانه مانع درج خالصه ما ب ي به عقيده -1
 .هستند يانتظام يها در جرائد و موجب این استتار دستگاه مدافعات

مکرر و شواهد دیگر نيز یقين داریم  يها از طرف دیگر بنا به آزمایش
مان بخواهند خالصه مذاکرات را تنظيم یا  اگر افراد داوطلب یا دوستان

ها دارد  چاپخانه يکه رو يبا کنترل شدید زیع نمایند، سازمان امنيتتو
تهيه  يمعدود يها نسخه یا دست يکپ يمانع چاپ خواهد شد و اگر با پل

 .کنندگان را دستگير و مضروب و محبوس خواهند کرد نمایند، توزیع
 يها اعالميهاخير و  يانتخابات يها کماآنکه در موقع پخش اعالميه

 .ندکرد مي همين کار را اعالم يعلما

حداقل ممکن  با توجه به اینکه ورود مستمعين و ناظرین آزاد را به -5
آید(  عمل بهدادگاه  يصور بودنِ ياز علن يتا آنجا که مسمّاع ي)یعن

ها و اطالع  ا در روزنامهم اند و هم مانع درج و انتشار مدافعات تقليل داده
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 یا این محاکمه در حقیقت و در عمل محاکمه ،اند شده عامه مردم ایران

 .ایيو موازین قض يو برخالف تمام حقوق طبيع یاست سرّ

ما و  ي بودن محاکمه خالف قانون به است از طرف دولت يضمناً اقرار
اعتماد و  زیرا اگر هيئت حاکمه ؛ستکه وارد کرده ا ياتهام و رفتار

ما  مدافعات يبودن دادگاه و افشا يخود داشت، از علن عمل بهافتخار 
 يبلکه سع .کشاند محاکمه را به کنج صندوقخانه نمي .نداشت يباک
هر چه ممکن است بر مأل و در منظر و مسمع عام برگزار شود تا  کرد مي
 .ر ما مقصر هستيم رسوا گردیماگ

که در دو جلسه گذشته از طرف  ينظر به مراتب باال و عالوه بر دالئل -6
مطلع و با شهامت ما اقامه شده است، به این دليل نيز ما دادگاه  يوکال

دانيم و رسماً اعالم  م خود ميو مخالف حقوق مسلّ يحاضر را غيرقانون
 يوسعت کاف ينياید )یعن عمل بهدو مطلوب فوق  ي هداریم که تا اعاد مي

طرف و  غيرمأمور از یک يها محل دادگاه و حضور بالمانع تماشاچي
د یدر جرا - يرقالاقل شبيه به دادگاه با - مدافعات حانتشار مشرو

و منتشر مان بتوانيم آزادانه چاپ  که خود یا دوستان يیا در اوراق يعموم
که قوانين  يشرایط و حقوق ي کليه يم، از طرف دیگر( و تا اجراایينم
سكوت اند تأمين گردد،  مقرر داشته يو دفاع متهمين سياس يدادرس يبرا

منتخب را عزل  یاز خود نخواهیم نمود و آقایان وکال یاختیار کرده و دفاع
و با توجه  ارتشو کيفر  يدرسقانون دا 131و  135)بر طبق مواد  کنیم می

آمده، به  عمل بهکه  يشروع نشده و کليه اقدامات يبه اینکه هنوز دادرس
 (.است داشته يجنبه تشریفات ایيمحاکم جن 11ماده   موجب

 «َو ِنْعَم الَنصري یاْلَمْول َو ِنْعَم اْلَوكّيل ِنْعَم اهللَحْسُبَنا»

 -بازرگان يمهد -يسحاب اهللدکتر ید -يسيدمحمود طالقان يحاج
 -يایباب ياحمد عل -يدکتر عباس شيبان -يسحاب اهلل مهندس عزت

)که عضو نهضت  منش پرویزعدالت -يجعفر يمهد -يابوالفصل حکيم
 (نيستم ایران يآزاد

 *   *    * 

د به آبا عشرت ياتوکار و از درِ غرب ي وسيله هدسته را با هم ببعدازظهر هر دو 
 ان که ظاهراً زیاد هم بوده و هرکدام مند عالقهو  دادگاه بردند تا با اجتماع دانشجویان
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 .گرفته بودند  مواجه نشویم دست به يشاخه گل
 61 يبرا يچهار ردیف صندل يفقط دارا يتر ول بزرگ يمحل دادگاه قدر

اثر  .پس از رسميت دادگاه من اجازه خواستم و شرح فوق را خواندم .بود يتماشاچ
مان بلند  وکالي يهم از بعض ایيسروصد .ظاهر بود رئيس دادگاه ي در قيافه يناراحت

شان را  ا تکليفشد و تقاضا کردند ده دقيقه تنفس داده شود تا مذاکره بکنيم و آنه
 .بفهمند

( که يطالقان ي)وکيل اول آقا يسرتيپ مسعود يمشاوره قرار شد آقا ي در جلسه
راجع به نقص  يصحبت بکنند، ول ينوبت صحبتشان است در زمينه این نامه اعتراض

کسب تکليف و سؤال نمایند که آیا  از رئيس دادگاه دادگاه و عدم صالحيت پرونده
دهند یا خير و اگر قول گرفتند در این جلسه  تأمين آن دو شرط قول مي يبرا

 .ادامه یابد مدافعات
 يداشتند عزل ماها مشروط است و اگر آقابالفاصله اظهار  يسرتيپ مسعود يآقا

 .يم دفاع کنيمتوان ميموکلين ترتيب اثر بدهند ما  يها درخواست هب رئيس دادگاه
 .هم یک قول مبهم تاحدود امکانات داد يسرتيپ زمان

بودن  يراجع به سياس يشت ولندا يا مطالب تازه يسرتيپ مسعود يالیحه دفاع
نمود  1341ها و از جمله در مهر ماه  اتهام دو فقره استناد به قوانين صادره از مجلس

و مخصوصاً ماده  يکه در آنجا به صراحت چندین ماده از مواد مجازات عموم
نيز  در نقص پرونده .اند دانسته يم سياسیرا مشمول جرا يعموم مين عليه امنيتمقدِ

االسالم مرجع  حجت يو اینکه اصالً روحان يقانون اساس 4داد و به ماده  يتذکرات
اد نمود محاکمه کرد استن ایيه در چنين دادگاه توان ميرا ن يطالقان يتقليد مانند آقا

 يامضا هرا هم که ب يیک تلگراف يو شریعتمدار يو عالوه بر تلگراف آقایان ميالن
اند  خطاب کرده االسالم حجتبوده و ایشان را  1درجه  از روحانيون يعده زیاد

 .قرائت نمود
با قامت رعنا و لحن  يطالقان يوکيل دوم آقا يسرهنگ نجات يبعد از تنفس، آقا

خود  ينوشته الیحه دفاع يرسيد، از رو و خالصانه مي ينظر صميم هرسا و گيرا که ب
ایشان عالوه بر تجليل  .را خواند و ظاهراً مستمعين و دادگاه را تحت تأثير قرار داد

 فرد ناسيوناليست عنوان به) يتر شيبانکو د يو دکتر سحاب يطالقان يشخصيت آقا
نسبت به لزوم حفظ  بودن اتهام در زمينه نقص پرونده يو تأیيد سياس ،دانشگاه( و من
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ورد نقص پرونده را تا آنجا که مربوط به شخص م 1سنّت امر تعقيب تأکيد نمود و 
 يبا موشکاف باشد ميعليه ایشان  يساز د پروندهصاز ق يموکّل ایشان است و حاک

 يا و تا اندازه عمده دستغيب از دخالت و نقش يبيشتر این نواقص ناش .شرح داد
چاپ  ،ت و تحقيق از آنها بود )مسئله دیناميتدر اتهامات و عدم بازداش ياحمد

بوده است پس تمام  و چاپ خطبه( و صریحاً گفت اگر مأمور سازمان امنيت ،اعالميه
 .پرونده خراب است

وقت دادگاه را  يمدت زیاد يطالقان يوکيل سوم آقا يسروان حجاز يآقا
 آیيناین بود که برطبق  مدافعات لحاظ بهتنها ایراد تازه و ابتکار ایشان  .فتگر

کند و او فقط  يآور ل له و عليه متهم را جمعیدال ي بایست کليه بازپرس مي يدادرس
بنابراین پرونده در چارچوب قانون  .ل عليه و محکوم کردن داشته استیبه دال  عنایت

خود در ادعانامه  که طوري به عالوه دادستان هب .يموده و ناقص استراه کمال را نپ
سوءظن و گمان رفته است و این خالف قرآن و اصول  يچند مورد رو گوید مي
  .است ایيقض

ها و  يو تکرار قبل يایشان طوالن يها در عين آنکه صحبت يکل طور به يول
 و دادستان صریحاً به دادرسان .هم داشت جالب و خوشمزه يها بود، تکه يسخنور
شان بگذارند و این  خانواده يخرج بدهند و نام نيک برا هشهامت ب کرد ميتوصيه 

 .صادر کنند دادگاه عدم صالحيته ب يتکميل برگردانند و رأ يپرونده را برا
راجع به  .نيست يا در چنين محاکمه که نه نظر و نه مصلحت اعليحضرت خصوصاً

مملکت ما  يزد که برا طعنه مي ،يقانون يبودن اتهام هم عالوه از استنادها يسياس
پيش  يننگ است اگر بگویند در این چندین سال یک اعتراض و اختالف سياس

 ... !نکرده است يا سرفه ينيفتاده، کس اتفاق يياسنيامده است و هيچ جرم س

 .ناراحت کرد يمورد ایشان حاضرین را قدر بي يها طول کالم و مخصوصاًتملق
منتشر شده است  يظاهراً از طرف نهضت آزاد زیر شرح به يا در خارج اعالميه -

 :دداشتن ها که تماشاچي
 (35( / 1)نساء) «.َأْجًرا َعِظّيًما َفَضَل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن»

 ينشينان برتر خانه خداوند با دادن پاداش بزرگ جهادکنندگان را بر)
 (.بخشيده است

 ما و سایرین يبا اسام يو دکتر سحاب يطالقان يز من و آقاسه تا عکس ا
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 عنوان بهکه   يدر تلگراف يو ميالن يشریعتمدار اهلل آیتحضرت  :طرف صفحه یک
ندان قصر مخابره گردید چنين ز هب 1314در شهریور ماه  يطالقان اهلل آیتحضرت 

 (مراجعه شود. 41/6/1314تاریخ هاي  یادداشت  متن تلگراف )به ... :مرقوم داشتند
به   1311ماه  که در آبان يدر ذیل عکس دکتر مصدق يجناب آقا :طرف دیگر 

  :اهدا فرمودند چنين نوشتند ایران ينهضت آزاد
 يآید، از مصالح خصوص يميان م همصالح عموم ب يپا يکه وقت يکسان هب»

که در سياست  يکسان نمایند، به نظر مي صرف يو نظریات شخص
مملکت اهل سازش نيستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه 

 يکه در راه آزاد يکسان هدهند و باز ب خرج مي هب يایستند و یکدندگ يم
گذرند، این عکس ناقابل اهدا  عزیز از همه چيز خود مي ایران و استقالل

 «.شود مي

 دکتر محمد مصدق 1311ماه  آبان -احمدآباد

 : متن خود اعالميه ،در ذیل این دو
 يترین فرزندان نهضت مل ارزنده افتخار دارد که ایران ينهضت آزاد

 ياز اصول اساس ي و عدالت را که با پيروراه حقّ و مجاهدین ایران
اند به  سدّ و مانع شده در برابر مقاصد شوم هيئت حاکمه يو انسان ياسالم
 .نماید يایران معرف ملت

جرم  هاین رادمردان و شاگردان مکتب قرآن را ب ،دستگاه ظالم و استبداد
 ذیل به محاکمه کشيده است؛ يها داشتن هدف

  : اصل اول
به منظور  يبا استقرار حکومت قانون ملت ایران ياحياء حقوق اساس -1

 يمختلف مملکت و برا يقوا يها تيارات و مسئوليتتعيين حدود اخ
  .تأمين حکومت مردم بر مردم

 که صالحيت يحکومت به افراد يو قانون يتفویض قدرت مل -4
 يامروز و در ردیف کشورها يمترق يمملکت را در دنيا يسياس يرهبر

 .بيدار جهان داشته باشند

  : اصل دوم
براساس موازین دین مبين  يو سياس يو اجتماع يج اصول اخالقتروی -1

  .عصر حاضر يو فرهنگ ياسالم با توجه به مقتضيات سياس
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و مبارزه شدید عليه منهيات و  «يو تقو يدرست»تشویق اصل  -4
  .اعتيادات و انتشارات مضرّه

 يخارج هب يصوصاً مظاهر اتکاو فساد خ يبردن عوامل نادرست بيناز -3 
مؤثر و اصيل و سریع و  يها که سد راه فعاليت يو طرد جميع عناصر

 يایران يو اجتماع يهستند یا موجبات تضعيف شخصيت فرد ياصالح
  .سازند را فراهم مي

 يمردم، یعن يو روح يو فکر يمبارزه عليه دشمنان سالمت جسم -1
  ...و نفاق  يماندگ هل و عقبغلبه بر ترس و فقر و ج

 «ایران ينهضت آزاد»نقل از مرامنامه »

*     *      * 

 اهلل نعمت و ایيکتير ياز مالیر آقایان مرتض : «کيهان»تسليت  يیک فقره آگه -
 ضمير روشن

 6/1/8143وشنبه د

 .در پشت قلعه به مدت کوتاه ؛وضع خاص و محدود هب يروز مالقات بود ول -
 ياسرارآميز طور بهجدید  ينفر زندان 41نزدیک به  يچون از دو شب قبل عده زیاد

 .شب و روز در خدمت و رفت و آمدند اند و بازجوها و مأمورین شکنجه آورده
برگرداندند و  ،سخت مجددِ يها را هم بردند و بعد از شکنجه يدکتر ذوالقدر يآقا

و  تضادیون يها اي شاید از توده يشبکه مخف يظاهراً رو .انداختند يانفراد سپس به
عجله دارند که زود به نتيجه  ياند و خيل دست گذاشته يهمفکران دکتر ذوالقدر

 !اند هم آمده بوده پاکروان تيمسار يو حت مقدمسرهنگ  يشنيده شد آقا چون .برسند
 !خير کند هش را با خدا عاقبت ...

از جریان اعتراض و دادگاه روز  يخبر اصالً «اطالعات»عصر و  «کيهان»در  -
 .نبود ما شنبه یک

ه ما را ب يها و عکس يدانشجویان اعالميه اخير متضمن اسام مدر دانشکده علو -
 .ه انداختند و آنها را کندندار يزد و خوردنگهبانان و  ،اند در و دیوار زده

 زیرشرح به  «زندان قصر» نام به يشعر 1/1/1314 تاریخ به بليغ يسيد مهد يآقا -
 :اند داده يطالقان يسروده و به آقا
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 «قصر .Error! Bookmark not definedزندان»

    بلند يافکنده روزگار مرا در دژ
 و یا چون دژ سپند ينا همچون حصارِ

 ينا از ارتفاع طعنه زند بر حصارِ

   سوزد ز غيرتش دژ اسپند چون سپند
  کالت ي کُلک است و یا قلعه يچون بارو

 سهند چون و است سبالن چون بلند برجش

*  *  * 

   ياست در بر آن حصن نادر يا بازیچه
 کُلک را به ریشخند يبرجش گرفته بارو

 تر بزرگ يشهر ي بود کناره يشهر

    و بندبند يخلقش مقيداند و مجز
   مساکنها که در دل این شهر  شد سال

 دیدم هزار چهره معصوم و مستمند

*  *  * 

    خویش محيط فسادِ گردیده پایمالِ
 وز اجتماع دیده بس آزار و بس گزند

 غمزده و رنجبارشان يها بر چهره

  خورند ها که مي سایه و خون دافکنده در
    ربوده است يآن یک نفر تکه فرش

 سفاک و آزمند از منزل توانگرِ

*  *  * 

   خطا رفته راه را ،ز جهل يوان دیگر
 نموده راهنما یا دهنده پند راهرا  يو

 دو عفریت فقر و جهل ز دستِ يیعن

   کار و دردمند اند و گنه آلوده گشته
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   يا دسته ،ليکن بود مقابل آن دسته
 اند فتاده هرگز گنه نکرده و زندان

*  *  * 

   ندمبارز ...اینان که پاکدامن و
 تر از خورند عشق که رخشان يها این شعله

 اند حقّ و عدالت يِادناینها همه م

   با این گناه گشته گرفتار درکمند
   بليغ يدیگر از این مقوله مگو مهد

 کوتاه کن که سامع گفتار حق کمند

راه ، و پيشرو مجاهدان و منادیان يبه پيشگاه سرباز فداکار و رشيد اسالم
سيدنا و  يو استقرار عدالت اجتماع يقوانين و شرایع اله يو اجرا يآزاد

     .تقدیم گردید يسيد محمود طالقان يجناب مستطاب آقا موالنا
 1332 ماه اول آبان - بلیغ یسید مهد

  *   *     * 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  را روز به روز یادداشت به اميد خدا و از این پس خاطرات و جریانات زندان

 .روزي به کار آید شایدکنم یادگاري خواهد بود که  مي

 8143آبانماه  1شنبه  سه

هستيم و چهارمين روز  قلعه اآلن چهار ماه و یازده روز است که در زندان قزل
( بودیم و ضمناً 3/11/1311)از  که ابتدا در زندان قصر باشد ميدهمين ماه بازداشت 

 .گذرد مان مي ماه و ده روز از تاریخ ابالغ محاکمه قریب یک
، آقا سيد يدکتر سحاب :عبارتند از قلعه زندان قزل يعموم 1ها در بند  ياتاقهم 

 .يمحمدباقر خاموش يو آقا يحسن نقو

*     *     * 

                                                
 بنا به مالحظات نهاي زندا یادداشت هاي اکثر دفترچهدر ابتداي  یاد مهندس بازرگان توضيحي که زنده ،

 )ب.ف.ب(. اند نگاشتهامنيتي و شرایطي که در آن قرار داشتند، 
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 جلسه دادگاه  چهارمین
 .نبود يا قبل از ظهر خبر عمده

ه ب وکالمتهمين و  ي کليه .چهارمين جلسه( يرفتيم )برا دادگاه بهبعدازظهر  4
راه داده و  ينفر تماشاچ 11در حدود  .آمده بودند يسرهنگ پگاه يآقا ياستثنا

یک مأمور ضد اطالعات  مخبر يجا هب يمخبرین جرائد گذارده بودند ول يبرا ييزم
 .بود( نشسته بود يمهندس سحاب يکه مراقب آقا ي)همان شخص

 ي در زمينه (5/1/1314 شنبه یک) يجلسه قبل يجمع اعتراض دسته بالدن به
ها و اعالم سکوت  در روزنامه کوچک کردن دادگاه و عدم درج و انتشار مدافعات

از  يکه نوبت دفاعش بود، توضيحات يمهندس سحاب ي، آقاوکالخودمان و عزل 
، باشد ميوکيل معزول  مين مطالب و اینکه تيمسار بهارمستنوشته در تأیيد ه يرو

 .ایراد کرد
اعتراض نمود که سابقه نداشته است متهم  رئيس دادگاه يسرتيپ زمان يآقا

است، عدم درج ها را معين نکرده  تحميل محل دادگاه نماید، قانون تعداد تماشاچي
وار ننویسند و من دستور  خواستيد متحدالمآل این است که شما مي يدر کيهان برا

صحيح نيست و مواد  ایيجن 11و  يدادرس 131استناد به ماده  .دادم مخبرین بيایند
ده  ،ها و تعيين مجدد کردن وکيل شما شاید بخواهيد با عزل .حاکم است 111و  111

 .دید پيش بياوریدمکار را بکنيد و تسلسل و ت همينروز فرصت بگيرید و باز 
داد که عنوان سرفصل که متضمن  يتوضيح مفصل سرتيپ بهارمست يآقا
نشده  يرساند که دادگاه وارد دادرس آن مي ياست و مواد بعد يو دادرس يرسيدگ

 .است
نباید اخالل  يطرفين دعو ؛دان مبارزه کنيدمي اینجا را نباید تبدیل به :دادستان

دیگر هم عزل وکيل مجاز نبوده است، نباید مانع تراشيد که  يها در دادگاه .کنند
دادگاه تکليف  يو برا شود ميبلند  يشرمندگ يجا همتهم ب .قضاوت انجام گيرد

د، د اگر متهمين امتناع کردننایکنم ابالغ نم از دادگاه تقاضا مي .کند ميمعلوم 
د که حق انعزال ندارند و باید دفاع ایيابالغ نم وکالبعد به  .صورت مجلس شود

تر  یيناهستم و باید پایم را از شدّت پ دولت و من دادستان و نماینده ملت .کنند
هست  يانسان هم هستم و ميل دارم حقيقت روشن شود و اگر اشتباه ينگذارم، ول

 .رفع شود
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 :قبالً از طرف متهمين سه نکته را تذکر دادند :پس از تنفس سرتیپ بهارمست یاآق
از خارج، انتشار و درج در جرائد، وسعت  يناراحت يتشکر از ریاست دادگاه ول

 .مکان
 يوکيل تسخير عنوان بهحال اگر مرا  ؛شده باشد، گفتند يبدون آنکه چنين قرار

 يول ،و من اعتراض کردیم( يمهندس سحاب يخوانم )آقا ام را مي دانيد، الیحه مي
 ؛ياز فردوس ياشعار :را خواندند صالحيت و نقص پرونده هایراد ب ي ایشان الیحه

و اینکه تمدن  آنها  آمریکاکشور  يوازن رئيس دیوانعال يها حرف ؛حکایت صلوات
 يها قضاوت ؛اند یاد گرفته است و قضاوت را از ایران زمين مشرقمرهون فرهنگ 

وصيت داریوش که  ؛بر قضات که رعایت قانون را بنمایند يگير داریوش و سخت
آنکه  يجا هطور شده است و ب و حاال این ،تان نزاع بيندازد نگذارید اهریمن ميان

ارشاد و اصالح مردم بپردازد و  القدر به جليل يبه دفاع کشور بپردازند، روحان افسران
ش لنگ شده ا که یک ثلث دروس يتعليم نمایند )و دانشکده فن و جوانان استادان
اگر قانون  ؛اند ها دعوا و محاکمه  راه انداخته تد( با این سوءتفاهمراه بيف هاست ب

قتل و  ياستثنا هب) محاکمات ي همه آمریکادر  ؛نباشد، مملکت کن فيکون است
ایم،  حال که ما همه چيز را از آنجا گرفته .است موارد اعدام( با حضور هيئت منصفه

 محکمه، این ؛از آنها بگيریم يهم الاقل در مورد اتهامات سياسرا  ياین یک
 ...در تجليل دین و دانش ياز فردوس ياشعار باز و ؛دین و دانش است ي محکمه

آن  ي اعتراض و قرار شد جز در زمينه تيمسار بهارمست عمل بهنسبت  ،در تنفس
را  و دادستان رئيس دادگاه يباید  جواب ایرادها خودم، و بنده .نامه صحبت نفرمایند
سرهنگ  يضمناً آقا .بجویند يحل بنمایند و راه يشورخودشان داده، خواهش کنم 

 .را روشن کنند وکالعزل  ي مسئلهبه  ایياز نظر قض يخلعتبر
کرده،  يیها صحبتبنده با مالیمت و ادب در جواب آن ایرادها  شد و طور همين

کنيم،  يد ما تحميل محل دادگاه ميگفت ميما دقت کرده بودید، ن ي گفتم اگر به نامه
و تسلسل و تعطيل  وکالکرده، یا قصد تبدیل نرا قانون تعيين  يیا تعداد تماشاچ
، خدمت به موکلين دادستان يجا هایم ب ما خواسته ،عکس هبلکه ب ؛دادگاه را داریم

االّ ما  و .ایشان کنيم، تا بيایند و مجرم را بشناسند و آگاه از جریان محاکمه بشوند
است و در  سازمان امنيت ي دادگاه نيست و از ناحيه ي معتقدیم تضييقات از ناحيه

ق داریم سکوت کنيم و اختيارمان را ح يشنویم ول شویم و مي دادگاه هم حاضر مي
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بست  خروج از بن يبرا يد و ترتيبایيبنم يخواهش داریم شور .دست دادگاه ندهيم
 .بدهيد

مرا خواست و معلوم شد حداکثر کوشش خود را  رئيس دادگاه يدر تنفس آقا
که رفع محظور هدد دستور دتوان ميرسد و ن بيشتر از این زورش نمي يول .کرده است

م، یيگوبمملکت  عاليه مصالح خالف يهاچيز ماها اگر يول .ها بنمایند روزنامه از دفاع
 ي من هم گفتم بنابراین در جلسه .ها اجازه درج آنها را بدهد اجازه دارد به روزنامه

آید و  يها چه در م شب در روزنامه فردا زنند، تا ببينيم پس ما حرف نمي يفردا، وکال
 .گيریم تصميم ميبعد 

بگویم، قرار  وکالرفقا و  هرا ب يهم بدون آنکه جریان مذاکرات دو نفر طور همين
 ،مان خواهند گفت دهيم، وکالي شد فردا شب خود ما که سکوت را ادامه مي

 .حرف بزند نداریم تا دادستان يها زده شده است و فعالً عرض حرف

 1/1/8143چهارشنبه 

ورفت داشته و ها در محوطه آمد ينبود و کماکان بازجوها و امنيت يرصبح خب
 .جدید استتار کامل برقرار بود يها زنداني يرو

 پنجمین جلسه دادگاه
مهندس  يوکيل آقا يسرهنگ پگاه يآقا به رئيس دادگاه يطبق قرار دیروز، وقت

ام و  از طرف موکل معزول شده :ایشان جواب داد ،تکليف صحبت کرد يسحاب
 .صحبت شده است يقدر کافه نيز ب دادگاه و عدم صالحيت راجع به نقص پرونده

 يوکيل آقا يسرهنگ رحيم ياآق ي، ولسرهنگ اعتمادزاده يآقا طور همين
و اظهارات خودِ رئيس  دادستان  يدر جواب ایرادها يتوضيحات مفصل يایباب يعل

نشده  يکه دادگاه وارد دادرس داشتن متهمين تا زماني حق عزل ي دادگاه در زمينه
 .که مخصوصاً امروز آورده بودند، ضبط شود ياست، داد تا این مطالب در نوار

بر حقّ  ي( برخالف قرار ما رفت و دالیليمحکي يوکيل )شاید آقا يصارم يآقا
 ،شمن و عدالت ي، وکيل آقایان جعفريسروان حجاز يهمچنين آقا .کردن داد عزل

 .خواست تکليف او را معلوم کند از دادگاه
 .رسيد و نوار را عوض کردند يقبل از تنفس دوم نوبت به دادستان

  با آنکه رئيس مدافع يوکال چرا که اعتراض کرد  : دادستان دادستان های جواب
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 .اند کرده ياً اظهار کرده است که متهمين حق عزل وکيل ندارند، پافشاردادگاه رسم
اتهام و جرم آقایان بگویم دادگاه مکلّف  دربارهنيستم که هر چه  يکماآنکه من مدع
  .به قبول آن است

بودن جرم و حضور هيئت  ي، از جهت سياسدادگاه در مورد ایراد به صالحيت
از جهت عدم امر تعقيب، با اشاره به احکام مکرّرِ  ، و در مورد نقص پروندهمنصفه

از آنها، توضيح داد که یگانه مرجع  يو قرائت چند تا صادره از شعب دیوان کشور
مرتکب شده  ينظام يها که احياناً دادگاه يفاز خال يجلوگير يدار برا صالحيت

در  ينظام يها به صالحيت دادگاه يباشند، دیوان کشور است و دیوان کشور رأ
 .کرده استصادر ،عدم امر تعقيبعدم حضور هيئت منصفه و موارد مشابه و با وجود 

و ضمناً قرار شد ما را  14/1/1314 شنبه یکموکول به تنفس تعطيل و  يجلسه برا
 .عصر شنبه ببرند که با وکالیمان مشورت کنيم

ما یک  ه)که در دادگاه آورده بودند و ب ياعالميه کميته دانشجویان جبهه مل -
 ( :نسخه رسيد

 شرافتمند ایران ملت
زده است و  ترین  عمل ممکن دست شرمانه به بي ایران يتگاه حکومتدس

را  ياز رشيدترین و فداکارترین مبارزان نهضت مل يا عده ي محاکمه
هر چه بيشتر  ایيرسو يبرا ياین سند دیگر .شروع نموده است

 .ها است ها و آبروباخته خودفروخته

اساس آن محاکمه که بر يا رهپوچ و مسخ ي اندک به ادعانامه يتوجه
ن ویژه دادستا ي ادعانامه .باال است يها بر گفته يگيرد، گواه صورت مي

، سند ایران يآزاد عضو نهضت و دانشجویان عليه استادان ارتش
در  .ستگاه حاکمه و اقرار صریح به جرم است نه ادعانامهمحکوميت د

مرداد  41دادستان متذکر شده است که پس از  «اقرارنامه»این  ي مقدمه
و  مهندس بازرگان يامکان نداشت، آقا يسياس يکه فعاليت علن 1334

ه وضع ب 1333زدند و تا بهار سال  يليت مخفهمفکران او دست به فعا
امکان نداشت( تا اینکه  يسياس يهمين منوال ادامه داشت )فعاليت علن

و فرمایشات  يمل يدوره بيستم مجلس شورا به مناسبت انتخابات
کليه دستجات و »و امکان شرکت  انتخابات يدر مورد آزاد اعليحضرت

 ،زدن نداشتند( در این انتخابات )که تا آن تاریخ حق دم «ها شخصيت
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نيز در صدد برآمدند که به تجدید  يمل سران و کارگردانان سابق جبهه
 «...بپردازند این جبهه ينعلفعاليت 

 يیعن 1333تا سال  1334مرداد  41از  يیح  واقرار صر هترتيب ب اینه ب
که در سال  کساني يبرا يعلن يفعاليت سياس گونه هيچهفت سال امکان 

 علم يو آقا -آوردند وجود بهرا دوباره  ایران يجبهه مقدس مل 1333
با بيان دیگر  .نبوده است -او اقرار نمو يودن فعاليت سياسب يقانون هنيز ب

مملکت ایران را در مقابل قانون  يدر این مدت اصول هشتم که اهال
و نهم که جان و مال و مسکن و شرف افراد را  ،داند الحقوق مي يمتساو

اشخاص را  کند ميو دهم که حکم  ،داند از هر نوع تعرض مصون مي
حکم  هو دوازدهم که جز ب ،حکمه توقيف کردبدون حکم م توان مين

که تبعيد و  و چهاردهم ،نماید را محکوم مي يقانون هرگونه مجازات
 يو بيستم که به آزاد ،دارد را ممنوع مي بلد خودسرانه افراد ملت ينف

ها و اجتماعات  یکم که تشکيل انجمن و و بيست ،کند ميحکم  مطبوعات
را  يدوم که سانسور در مراسالت پست و و بيست ،دارد ا آزاد اعالم مير

را  يسوم که افشا یا توقيف مخابرات تلگراف و و بيست ،کند ميقدغن 
 يعلت ممنوعيت عموم هو ب ي، از اصول متمم قانون اساسدهد مياجازه ن

امکان شرکت کليه »له از شرکت آزاد در انتخاب نمایندگان، که از جم
، اصول قانون شود ميدر هفت ساله مورد بحث، مستفاد « ...دستجات 

شرکت در انتخابات و  يو حق عموم مردم برا در باب انتخابات ياساس
 تعطيل شده و مواد راجع به حقوق بشر -تشکيل و تصميمات مجلسين

 .بشر نقض گردیده است يمندرج در اعالميه حقوق

را جزاً  که اساس مشروطيت يبنابراین با توجه به اصل هفتم قانون اساس
که نادیده  يقانون مجازات عموم 14داند، و ماده  تعطيل بردار نمي کالً و

را در حکم قيام عليه حکومت  يگرفتن و رعایت ننمودن قانون اساس
مرداد  41، از ارتشویژه  که به اقرار دادستان يداند، کسان مي مشروطه

اند، مستحق مجازات اعدام  این عمل دست زده هب 1333تا سال  1334
 .هستند

سال اصول قانون  1که مدت  کند مياقرار  يدادستان نظام که حاليدر 
که  دهد ميخود اجازه  هب يو متمم آن نقض شده است چگونه و ياساس

 يها ها و دولت که ملت يهم در جهان دانشمند دانشگاه را آن استادان
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اً مراقبند که نکند دایمنمایند و  ها خرج تربيت استاد مي بزرگ ميليون
کشور به  قيام عليه امنيت عنوان بهرا بدزدد،  يرقيب دانشمند دولت

 محاکمه دعوت نماید؟

و  ندس بازرگانو آقایان مه يطالقان اهلل آیتبه حضرت  ينظام دادستان
برد مقاصد داده است و  پيش ينسبت تشبّث به بيگانه برا يدکتر سحاب

اند و  ایران افتخار ملت يپرست يو اجنب يراکه در مبارزه با اجنب يمردان
سر ه ب يغيرقانون ياه در زندان دایممين جرم ه درست ده سال است به

 ،يوطن از بدبخت و نجات همه را به عشق راه مصدق اند، و این برده
دارد و در این  متهم مي ياند، به چنين امر بر خود هموار نموده را اسارت

د به مناسبت اتحا تلگراف تبریک به جمال عبدالناصر ،مورد دليل او
ممالک استعمارزده از قيد  ایيبه ره يو اظهار اميدوار يعرب يکشورها
مفاد تلگراف توجه نکرده و تنها نسبت  هاما گویا ایشان ب .است استعمار

حساسيت داشته است، وگرنه ناچار باید گفت  اسم جمال عبدالناصر به
ها موافق  ملت يملل استعمار زده و آزاد ایيبا ره رتشاکه دادستان 

داند و  را جرم مي يعرب ينيست و یا آنکه دادستان مزبور اتحاد کشورها
جرم و تبریک گوینده را در خور مجازات  تبریک به مجرم را هم

را که  يفعل دولت يکنيم که اعضا ه ميدر این صورت توصي .داند مي
 -اند اتحاد را امضا نموده که پيمان -و سوریه دولت عراقدو  ایيشناس به

 ي اند جنبه اند، به محاکمه دعوت نماید چه آنچه آقایان کرده اقدام کرده
دارد و نسبت به مصالح  يمعمو ي و جرم دولت  حاضر جنبه يشخص
 .است يمملکت

 15آنها را متهم به دست داشتن در وقایع  ارتشویژه  که دادستان يکسان
ممنوع از  زندانيِ 1311کرده است، از سوم بهمن ماه  1314خرداد سال 
و  دادبر آن نيستيم که در اطراف قيام ضد استب در اینجا .اند مالقات بوده

پرسيم در  وارد بحث شویم، اما از شما مي 1314مقدس پانزده خرداد 
را به صِرف اظهارنظر در باب  يزندان يا دنيا ممکن است عده يکجا

انقالب یا ضدانقالب  -یک واقعه و خوب یا بد دانستن آن يچگونگ
محاکمه بخوانند و عليه آنان  ن آن بهبود طرفدار یا مخالف -شمردن آن

 ادعانامه صادر نمایند؟

است  ياطالع از قانون و مقررات قانون ياین اندازه ب دادستان يآیا آقا
اظهار  يطرفدار انقالب باشد و حت يداند بر فرض هم کس که نمي
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د نتوا مين  ،از او در این جهت سرنزده يعمل ينماید تا وقت يطرفدار
گرچه تردید نيست که اخاصه که از قول متهم نوشته است ) .مجرم باشد

را در ادعانامه خود ذکر نکرده  دادستان عين مطالب آقایان و تمام آن
گونه تمنيّات  يم اینتوان ميولکن از جهات گوناگون ما ن ...» :است(

از  .«منتشر کنيم يجمعيت و هيئت منا بهخودمان را برمال کرده و  يباطن
دادستان  يآقا .اند هزارها سال پيش تاکنون قصد جرم را جرم ندانسته

ولو  -داد و تاریخ حقوق جزا را خود مي هحق بود زحمت مطالعه ب
را  ننموده و آن يرا جرم تلق يتا تمنيّات باطن کرد ميمطالعه  -يسطح

و آبرو و  کرد مين شروطهم به ضدیّت سلطنت يمنطبق بر مواد قيام عموم
 .برد را تا این مقدار نمي يحيثيت دستگاه قضای

پس بر ما  ...» :نویسد از قول متهم مي است که دادستان عجيب اینجا
 يو احياناً انقالب يو فطانت  مقاصد اجتماع ياست که با نهایت زیرک

االّ ضایعات زیاد و نتيجه  ر کنيم وقانون مستت يها را در لفافه خودمان
خواهد؟ اگر مقاصد در  دادستان از این بهتر چه مي .«صفر خواهد بود

در کادر قانون  ينخواه ينيز خواه يقانون مستتر شد، هر انقالب يها لفافه
که به انقالب دست زده شده  شود ميمگر هم اکنون ادعا ن .خواهد بود

دسته دیگر افتخار  يدسته جرم و برایک  يبودن برا ياست؟ آیا انقالب
و  يسياس يها داند، باید در باب جمعيت است؟ اگر دادستان نمي

آنها مطالعه نماید تا بداند که منظور از تشکيل یک  يها مرامنامه و هدف
اگر جز در  گوید ميمتهم  يوقت .، ایجاد نظم تازه استيجمعيت سياس

عات زیاد و نتيجه صفر خواهد بود، مرتکب لفافه قانون عمل کنيم ضای
ضرر  هجرم نمودن ب و استنباطِ يبلکه جرم دانستن این معن ؛شود ميجرم ن

 .است يوظيفه بازپرس متهم  و تخلف از حدود

ده و بيان همه دانسته را تعميم دا يایباب يعل يبيان آقا ارتشدادستان ویژه 
 .گفته است، مجرم شناخته است يایباب يعل يعلت آنچه آقا هو آنها را ب

 يآقا .کنند ظاهراً در دادگاه بلخ هم ظواهر امر را بيش از این رعایت مي
 جرم باشد، مهندس بازرگان يایباب يعل ياآق  برفرض که بيان !محترم

قدر  چرا مجرم است؟ این از دو حال خارج نيست، یا دادستان آن
 يزندگان ي ها است از مرحله داند بشر قرن اطالع است که نمي يب

گذشته، و  -آمد يحساب م هکه جرم عضو قبيله، جرم قبيله ب -يا قبيله
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جرم و  نامه خود نموده است،در ادعا که صورتي هامروز تعميم جرم ب
دنيا  يدر کجا .این خود ایشان مجرم و درخور مجازات استبنابر

را به  ي، جمعيتشود ميکه یک عضو جمعيت مرتکب  يعلت جرم هب
 يعلت جرم هرا ب ایران ملت توان مي ينظر و هکشند؟ آیا ب محاکمه مي

 نمود؟ از افراد آن مرتکب شده است، محاکمه و محکوم يکه یک

 ارتشویژه  از ربط دادستان يدر هر حال برفرض محال که مطالب خال
است و باید  يوقوع پيوسته باشد، این جرم سياس هب يصحيح باشد و جرم

 .يشود، نه در یک دادگاه نظام يبه آن رسيدگ در حضور هيئت منصفه

، یدلیر نهضت مل با درود گرم و فراوان به زندانیان تهران دانشجویان دانشگاه
 شرمانه دستگاه استبداد این عمل بی هاعتراض نسبت ب عنوان بهخود را  یصدا

ابراز  یده و خشم و نفرت خود را نسبت به این محاکمه فرمایشبلند کر
 .دارند می

 ملت یزندان یپیشوا با سالم گرم به مصدق

 ایران یو همه مبارزان فداکار نهضت مل

*     *      * 

 ياز اصناف خيابان نادر يا عده :از مشهد تسليت در کيهان يسه فقره آگه -
، يالهد ، علميالهد و آقایان غالمحسين مصباح مشهد از اصناف بازار يا ، عدهمشهد

از طبقات مختلف  يا عده يو به امضا يميالن ي، محمدحسن حسينمحمد کراچيان
 .مشهد
زندان  خرداد 15وضع زندانيان  هآمده بودند، راجع ب دادگاه که به ياز کسان يیک -

  :را کرده بود این اظهارات يموقت شهربان
اند و در سه  موقت هنوز در حدود پنجاه نفرشان در زندان خرداد 15از زندانيان 

اند که  نفر بودهاول در حدود پانصد تا ششصد  يروزها .برند سر مي هب 4در بند  اتاق
ها و اعمال خالف  يها و ناراحت شکنجه .بردند سر مي هب يدر سه بند با کمال ناراحت

 ،شود ميکنند عزاخانه درست  تعریف مي يانسانيت که نسبت به آنها اجرا شده، وقت
 .آنها وارد شده است هب يصدمات  و تلفات .اند و در زندان هم از تعرض مصون نبوده

 نگار بسته يآقا !اند نکرده يهاشان فروگذار مأمورین از تجاوز به آنها و به خانواده
 .باشد ميماه است در بازداشت  5هم  حقوق يدانشجو

 داده بود،  يسرتيپ زمان يکه آقا ي، برخالف اميد و قول «کيهان عصر»روزنامه  -
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 .به حداکثر اختصار برگزار کرده، اصالً اشاره به اعتراض و نامه ما ننموده بود
 6در  يدانشجویان ایران ياز اعتصاب غذا العرب و صوت ، قاهرهيمل يرادیوها -

بودن سران  يو زندان شاه يو خارج ياعتراض عليه سياست داخل عنوان به شهر آلمان
موضوع محاکمه ما را هم گفته  يرادیو مل .شب قبل صحبت کرده است يجبهه مل

 .است

 1/1/8143 هشنب پنج

 يها و چند نفر زنداني يوضع س .آوردند 3، ظاهراً شوفر، به بند يیک نفر زندان
 .مرموز کماکان مستور است

را که در  يبه مالقات آمدند و دفاع وکيل مدافع يسرهنگ صفار يعصر آقا -
 .ما خواندند يبرانوشته بودند  جواب دادستان

 يها حرف ياز اختصار و استتار جلو گذاشته بود ول يامشب پا قدر کيهان -
را هم خالصه کرده و آنجا  اظهارات دادستان يحت .و حساس ما را ننوشته بود ياساس
 .، حذف یا تحریف کرده بودشوداز کلماتش اعتراضات ما استنباط  شد ميکه 

 81/1/8143جمعه 

مشاهده شد و  يگذشته گشایش يها روز مالقات بود و نسبت به هفته -
بيچاره  يها وچند نفر زنداني يمثل اینکه کار آن س .ها را هم راه دادند غيرخانواده

 .العاده خارج شده باشد و استتار فوق اخير، از مراحل کشف و فشار و شکنجه
نزد خانواده منتقل  يخانه قبل هرا نيمه آزاد کرده، ب يخمين اهلل آیتشنيده شد  -
 .برده شوند به قم شنبه یکآزاد نيست و قرار است  يمالقات عموم يول .اند کرده

 .، خوب استيميالن ي، مخصوصاً آقاروحيه و وضع روحانيون
 .و منتشر شده است يکپ يما که در دادگاه خواندیم پل 5/1/1314عتراضيه نامه ا -
اش تشکيل  در خانه يریاض يکه آقا يا با وجود جلسه يفن  استادان دانشکده -

نظرشان را نسبت به کاندید ریاست  يخصوص طور بهداده و تکليف کرده است که 
اند ما باید رسماً  اند و گفته همان شخص را انتصاب کند، زیر بار نرفته ا صالحبدهند، ت

خواهيم کرد )البته  يبازنشستگ يخواهند تحميل کنند تقاضا بدهيم و اگر مي يرأ
 (.اند این مطلب را نگفته يهمگ

  يسحاب دکتر يبرا آمده هقلع قزل به ،امنيت نسازما مدیرکل مقدم سرهنگ يآقا -
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 .نداریم يداریم یا خير؟ البته ما هم گفتيم کار يو من هم پيغام داده بود که آیا کار
وضع  هنسبت بسخت  يانتقاد ي که جنبه يیک مقاله روزنامه انگليس ي ترجمه -

 .پخش شده است داشته است گفتند در بازار ایران لتدو

 88/1/8143شنبه 

بيچاره  ایيرض يب و حاجها، طيّ انتظارها و احتمال ي امروز صبح برخالف همه -
 !! را تيرباران کردند

قبالً هم روز  .رفتيم دادگاه به وکالمشاوره با  يبرا ير قبلبعدازظهر برطبق قرا -
و سرهنگ  يو سرتيپ مسعود يعصر و جمعه صبح آقایان سرهنگ غفار شنبه پنج

 .کشاورز صدر يچنين آقاهم .آمده بودند قلعه مالقات ما دو نفر در قزل هب يرحيم
این بود  -نيز توافق شده بود يو رحيم يکه با آقایان مسعود -و من ينظر دکتر سحاب

 يها وکالیمان بعد از اتمام حرف يکه ما متهمين کماکان سکوت را ادامه دهيم ول
ما  ؛اند نمایند و بگویند متهمين ما را عزل کرده ي، از دفاع و جواب خودداردادستان

 يچون دادگاه هنوز نظر قطع يول ،هم عقيده داریم که قانوناً حق این کار را دارند
 .خواهيم دادگاه اظهارنظر کند آنکه وضع روشن شود مي يخود را نداده است، برا

دو نفرشان  يقایان باید دفاع را ادامه دهند، یکصورت چنانچه دادگاه گفت آ در این
دادگاه راجع به  يتمام و رأ يدادستان بپردازند تا مرحله رسيدگ يها جواب حرف هب

صالحيت و عدم نقص داده  هب يچنانچه رأ .صادر شود و نقص پرونده صالحيت
 .مایيخاذ تصميم نممشورت و ات وکالشود، مجدداً متهمين و 

و  يسرتيپ مسعود يامروز که آنجا رفتيم، نظر هر هفت نفر رفقا و همچنين آقا
 يا هيچ اثر و فایده به دادستان يها ند جوابگفت ميخالف ما بود و  يسرهنگ پگاه

نشده است، بنابراین نباید از حرفمان کدام انجام  ما هيچ ي ندارد و چون دو خواسته
وضع مظلومانه و  .سکوت را بشکنيم وکال هدادن دفاع ب عدول کنيم و با اجازه

به  يمنطق يها بيشتر از جواب يایم، اثرش در خارج خيل که گرفته يآميز اعتراض
 .باشد مي -شود ميکه درج هم ن -دادستان

سرهنگ  ي، آقايبر دکتر سحاب عالوه ينظر من هم به این ترتيب متمایل شد ول
هم  ينجات يآقا.بدهمجواب دادستان  هباید بمن که  کرد مي يسخت پافشار يغفار

قاطع  ي جلسه بدون نتيجه .مطيع موکلين هستم گفت مي يول .همين عقيده را داشت
 يول .شود که ایشان قانع شود يحبت کنيم و سعص يختم و قرار شد با دکتر دو نفر
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هایش را زده است، دادگاه  حرف دکتر قانع نشد و عقيده داشت فعالً چون دادستان
يم، بيرون هم یمان را در دادگاه نگو طرف او خواهد رفت و ما هم که مدافعات هب

ه را هم بيشتر بر سر لجاج دستگا .شود مينخواهيم توانست منتشر کنيم و حق ما ضایع 
 .کنيم در ماهيّت محروم مي آوریم و خود را از حق مدافعات مي

 83/1/8143 شنبه يك

 .رفتيم دادگاه بهبعدازظهر 

 ششمین جلسه دادگاه
 .هایش را دنبال و تمام کرد صحبت دادستان ،تمام جلسه

 ، نقص پروندهيدر بازپرس عدم حضور وکيل مدافع :یمسار شایانفرت یدر جواب آقا
 .کشف حقيقت برسد هنقص آن است که بدون وکيل آن دادگاه نتواند ب .نيست

هم  راه نداشت، در متفرعات آن ينظام يها دادگاه به يوکيل دادگستر يوقت عالوه به
 يو خود او در دادگاه انتظام در مورد عضویت رئيس دادگاه .راه نخواهد داشت

 .نيست ياشکال
 سازمان امنيت گزارش کسب اجازه عضو :یسرهنگ رحیم یدر جواب آقا

کردن اوراق نعمل خالف بازپرس در امضا  .صدور امر تعقيب نبوده است ياستدعا
کارش  يغرض يبازپرس با ب .دادگاه را دارد، نه عدم صالحيت نه عنوان نقص پرونده

به  ارتش يمتمم قانون دادرس 1عدم حضور دادیار هم طبق ماده  .م داده استرا انجا
 نواضح بود چو ي گذارده شده است )این حرف سفسطه يرئيس دادرس تشخيص

را پس و پيش کنند، حرف  باز شده است که اگر آن يدر متن و عبارت ماده پرانتز
 (.آید يدرست درم دادستان

زیرا  ،نيست عدم تحقيق از تلگرافخانه  نقص پرونده :سرهنگ علمیه یجواب آقا
یک مدارک از متهمين سؤال شده و پاسخ آنها موجود است و در مورد  یک هراجع ب

به )این حرف دروغ است چون راجع به تلگراف  آنها اشاره خواهيم کرد هماهيت ب
 و سربازان از هيچ د و اعالميه خطاب به افسرانجمهور هن رئيس نامه بهو  سران عرب

 .(نکرده است يکدام ما سئوال
و  صادر شد، ضابطين از دیوان کشور ياگر حکم :یجواب سرهنگ خلعتبر

 قانون نگفته  . نمایند مي، بر آن حکم  بودن آنها ثابت نشودها مادام که خالف  دادگاه
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 .شود ميرعایت تعدد جرم ن يسياس يها جرماست در مورد 
من عليه موکل  يساز پرونده :یسرهنگ نجات یو آقا یسرتیپ مسعود یجواب آقا

بازپرس با رعایت  يادعا است و آقا صرفِ يدر مدت آزاد از طرف سازمان امنيت
نيت، متهم را آزاد کرده و بعد با رؤیت مدارک مسلّم دستور بازداشت مجدد  حسن

ود، به بازپرس نب يسرهنگ نجات يچون ایراد آقا .داده است )اینجا هم سفسطه است
ب هم که بازداشت نشده است، بسيارند غي در مورد دست .بود( به سازمان امنيت

در جرم  ياند و این عمل تأثير از علل، مورد تعقيب قرار نگرفته يعلت هکه ب يکسان
 روندهچون ایراد راجع به جرم نبود، راجع به نقص پ .ندارد )این هم باز سفسطه است

 ياظهارش تکيه شده است، در بازپرس هکه ب يبوده است، که چرا از چنين شخص
 (.تحقيقات نشده و با متهمين مواجهه داده نشده

 .تجليل کرده است اعتراض کرد که چرا از بازرگان يبه سروان حجاز
در اینجا مفيد  آمریکااظهارات رئيس دیوان کشور  :سرتیپ بهارمست یقاجواب آ
رسم ما هم که به بازپرس اختيار داده شده است متهم را به تشخيص  .فایده نيست

 .است اآمریکیا بازداشت نماید، بهتر از رسم  و خود با قيد تعهد یا ضمانت آزاد کند
بودن سکوت  مجدداً راجع به قاطعيت و تام وکالبعد از ختم جلسه بين متهمين و 

، طرفدار سکوت تام )متهمين يدکتر سحاب يبه استثنا يشد خود ما  همگ يمذاکرات
و سرهنگ  يو سرهنگ نجات يسرهنگ غفار :، آقایانوکالدر  يو وکال( بودیم ول

اصالً سکوت را  ور دکتر بهره يآقا .بودند وکال، طرفدار جواب دادن از طرف علميه
 يهمگ يول ؛سخت طرفدار سکوت تام بود يسرتيپ مسعود يآقا .دانست غلط مي
 .م، آنها تبعيت خواهند کردایيبگيریم و کتباً اعالم نم يعخواستند تصميم قط از ما مي

را در  يماجد يآقا نام به يسيد معمّم يبرگشتيم، یک آقا هقلع قزلشب که به  -
 يها چهار روز قبل در اثر حرف گفت ميشام  رِسَ يها ضمن صحبت .حياط دیدیم

یک افسر با لباس سيویل، او را به  يدر یک دکان، و شکایت فور اهآميز به ش اهانت
آثار اختالل در  .بردند و حاال گزارش به اینجا کشيده است يو شهربان يکالنتر

سابقاً هم  .ها را زده بوده است این حرف يو شاید در حال مست شد ميوجناتش دیده 
 .در اینجا بوده است رمضان در اوایل ماه يچند روز

 81/1/8143دوشنبه 

  يآقا : آورده بودند(ي)از انفرادرا  يمتين موقرِ يآقا ي، ول آزاد شد يصبح ماجد
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يالت و این دسته تشک .است يدکتر ذوالقدر يظاهراً جزو دسته آقا .يدکتر عشق
 ينفر 311رود در حدود  اند و انتظار مي لو داده شده يکل هاند و ب داشته ایيه نقشه

 .گرفتار شوند
 .ما بياید اتاققرار شد به  ياالسالم شيخ يآقا -
 يو سرهنگ غفار آقایان سرهنگ علميه يدکتر سحاب مدافع يعصر وکال -

 صورت الیحه و یا دفاع معزول جواب دادستان هشان که یا ب آمدند و در تأیيد نظریات
 .داشتند يرا بدهند، پافشار

زیاد در  يو نارضایت ياحتایجاد نار يرضای يو حاج گفته شد که اعدام طيّب -
 .شهر کرده است

 84/1/8143شنبه  سه

بعدازظهر در دادگاه و اینکه آیا  ي راجع به تصميم و رویه يصبح با دکتر سحاب -
دکتر( و یا ما سکوت را ادامه  يسکوت مطلق و عام بکنيم )برطبق نظر همه منها

ف خودشان دفاع نمایند، مذاکره کردیم و به امر دادگاه و از طر وکال يدهيم ول
نبوده تصميم واحد گرفته شود، و  يچون نظر رفقا بر این بود که تشتت و اختالف رأ

نفر داده  و نظر او را تبعيت کنند، من هم اختيار به  حاضر بودند اختيار را به یک يحت
حت دکتر دادم که با توجه به نظریات و دالیل گفته شده هر طور خودش مصل

سکوت ما   ،دکتر سه شق مختلف  را )سکوت عام .داند، تصميم بگيرد و تمام کند مي
استخاره با قرآن کاغذ آورده  ي( را رويصحبت همگیا  ، ووکالصحبت  يو آزاد

در  که برادران یوسف يو صحبت (14)آیه سوره یوسف)شق دوم خوب آمد  .کرد
مرتبه  ایم، اجازه بده یک گرفته يکيل کم :گویند اول به پدرشان کرده مي مراجعت

1(.کيل بيشتر بگيریم دیگر برویم، برادر یوسف را هم ببریم و
 

 هفتمین جلسه دادگاه
 يو نارضایت يابالغ شد و با وجود ناراحت وکال هرفقا و ب هصبح، ب يتصميم اتخاذ

متهمين کرد، هرکدام  رو به دگاهرئيس دا يوقت .اکثریت، طبق آن عمل کردیم
ما ترتيب اثر داده نشده است،  يدرخواست يچون به شرایط قانون :نوبت خود گفتيم هب

 معزول  شما کرد ابالغ وکال به تند، نسبتاً لحن با دادگاه رئيس .دهيم مي ادامه را سکوت
                                                

 .  63/  (4یوسف). 1
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 .نيستيد و باید دفاع کنيد

 استنادات دادستان .زنيم حرف مي امر رئيس دادگاه به :وکیل اول من شایانفر یآقا
 هيئت منصفه  و امر تعقيب که به چند فقره آراء صادره از شعب دیوان کشور راجع به

 هخواهند فرجام طرف از چون .نيست فوق موضوع دو بر ناظر آراء آن اند، جسته توسل
 ،ایيقض ي است نه رویه ایيذکر نشده بوده است و ثانياً حکم یک شعبه، تصميم قض

 .(1331صادر نشده است )ماده واحده مجلس در سال  يچون از طرف هيئت عموم
در  يوزیر دادگستر ي، بيانيه دکتر باهرسپس با اشاره به جواب دیوان کشور

و  از دخالت دو قوه مقننه يها ناش و تصریح به اینکه نابساماني يمورد لوایح پيشنهاد
مرحوم خليل  ي از دخالت قوه مقننه )تبرئه ایيه است، مثال يمجریه در امور قضای

و محاکم  ( زد و در مورد دخالت قوه مجریهالسلطنه و مصادره اموال قوام يبطهماس
آورد و با استدالل  هایي نمونه که به آنها داده شده است ایيه و صالحيت ينظام
هم در امور  آن -نظاميان يها فقط باید در اتهام ينظام يها نشان داد که دادگاه يخوب

 .دخالت کنند -يو جنگ يصددرصد نظام
 يخوب هکه ب يمحکم ي غرّا و شمرده و قيافه يبا صدا ،یسرهنگ رحیم یآقا

داد، مفصل و مدلل با  را نشان مي امروز رئيس دادگاه يتربيت يو ب يیجواب تندخو
 .تمسخر صحبت کرد يتسلط و گاه

که اجرا نشده است، و بنابراین قوانين ناشيه از  يقانون اساس 4در مورد ماده 
به توشيح ملوکانه نرسيده بود،  1و  61اگر این دو ماده  :مجالس قانونيت ندارد، گفت

نفر  5که به تصویب  حال طور هميندانست؟  آنها را قانون مي دادستان يآیا آقا
، تعيين 13بر طبق اصل  عالوه به .طراز اول نرسيده است، ماده قانونيت ندارد يعلما

را  دادستان يآقا .است تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه ا، بالعموم يشخص مدع
 کدام حاکم شرع تصویب کرده است؟

 :سه سئوال را مطرح کرد
 نداده است؟ يرا در دوران بازپرس را بازپرس اجازه حضور وکيل مدافعچ

 را امضا نکرده است؟ يچرا اوراق بازپرس

 وجود ندارد؟ يحاضر نشده و امضای يچرا دادیار در جلسات بازپرس

جا کرده و برخالف  دخالت بي يضابط نظام ي، یعناین است که سازمان امنيت يبرا
و بازداشت و آزادکردنِ  ،داده است به بازپرس دستور مياو ، يدادرس آیينقانون و 
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رس و دادیار پبنابراین باز .صورت گرفته است ور سازمان امنيتدست به بازرگان
 .کنند ياز مسئوليت این عملِ خالف قانون شانه خال اند خواسته

 .است يدر امور قضای این همان دخالت قوه مجریه
برده و بعد  )راجع به امر تعقيب( را در دیوان کشور 131که ماده  صحبت دادستان

 طور همان ،قشنگ دانست و گفت ي سفسطه ،بودن را درآورده است يمسئله سياس
علت اینکه شهود رانخواسته بوده  هرا ب يیک دادگاه تجدیدنظر يرأکه دیوان کشور 

طراز به ایراد شعبه دیوان کشور اعتنا نکرده و  هم دادگاه تجدیدنظر ياست شکسته ول
شعب  يبنابراین آرا .ستبدون خواستن شهود، متهم را باز به اعدام محکوم کرده ا

الگو کار  ينيست که رو يدکان خياطهم آور نيست و این دادگاه  الزام دیوان کشور
 .کند

که حرف ایشان را   صحبت، ایشان از کالم جلسه قبل رئيس دادگاه يدر ابتدا
د و گفت سند کر اتخاذيد، یها را در ماهيت بگو قطع کرده و گفته بود این صحبت

اتخاذ شده بوده است و این دادگاه  -قبل از صحبت دادستان يحت -نظر دادگاه
 .ناصالح است

 *   *    * 

 يرا شب به عموم يدکتر ذوالقدر يآقا جدید مربوط به ي دو نفر از دسته -
 .کارگر تعميرگاه است يو دیگر از آنها خياط يیک ؛اند آورده

 85/1/8143چهارشنبه 

آوردند  يعموم را به يذوالقدر دکتر متهمين پرونده نفر دیگر از طرف ظهر یک -
با  گوید مي ياست ول شرکت واحد 11که همين امروز گرفته بودند و کنترلر خط 

 .يصاحب شاه يسيدتق يآقا ؛و مسلمان است ينداشته و عضو جبهه مل يآنها ارتباط
 .برده بودند يشب که از دادگاه برگشتيم او را به انفراد يول

ـ   تظـاهرات عليـه شـاه    :هـا شـنيدیم   از تماشاچي در دادگاه - ب در اطـراف  و لـه طيّ
را  يا خـرداد عـده   15 يهـا  ایـن دليـل مجـدداً از آزاد شـده     هوده و بـ اش زیـاد بـ   جنازه
خوانـده شـده    اش نمـاز  بر سـر جنـازه   .باز جمله برادرزاده یا خواهرزاده طيّ .اند گرفته

خـتم   هـم علمـا   در قـم  يحتـ  .زیـاد بـوده اسـت    ي( و جمعيت خيلـ يفومن ياست )آقا
 .اند گذاشته
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با ما  يو همدرد دولت و شاه هدر انتقاد ب يشرح «ن ساینساکریسچي»روزنامه 
 .ها نوشته بوده است دادگاهي

 هشتمین جلسه دادگاه
 رغم عليقبالً تذکر و تأسف از اینکه  :دیروز یها صحبت دنبال به یسرهنگ رحیم یآقا

اند  و مانع درج اخبار در  نيامده و کيهان ، مخبرین اطالعاتوعده رئيس دادگاه
 .اند ها شده روزنامه

دادگاه  يض  شدن مجدد رأور، نقکش يعال شعب دیوان يحاکميت رأ ي در زمينه
از  همطراز دادگاه سرتيپ کيهان خدیو را مثال زدند که منجر به نجات تجدیدنظر

اصوالً در  دیوان کشور .خود سرهنگ شده است ياعدام متهم و بازنشسته شدن  فور
که باید با  يجرم سياس درباره يکلطور به .دهد ميواصله نظر  يها مورد شکایت

از  يقانون 61همزمان با تصویب ماده  1311باشد، در سال  حضور هيئت منصفه
 .مجلس گذشته است

 ب که اصالًغي دست ي ، تحت تأثير بودن بازپرس و مسئلهدر مورد نقص پرونده
چطور وارد پرونده شده است؟ باد آورده  يطالقان ياین یادداشت منتسبه به آقا

و  شود ميدر پرونده زاد و ولد  يپریان است؟ چطور یک اوراق شاه ي است؟ قصه
 ؟شود ميفوت  يیک اوراق

ضبط صوت از طرف  يتقاضا :یوکیل دکتر سحاب سرهنگ دکتر علمیه یآقا
در  .ها تماشاچي يشناسنامه برا ي از مطالبه يجلوگير يتقاضا ؛متهمين یا تماشاچيان
، توضيح داد که نظریات دیوان به آراء شعب دیوان کشور مورد استناد دادستان

تشخيص جرم با  .است يو قانون يمور حکمنيست، در ا يکشور در امور موضوع
بودن جرم دادگاه  يمتهم راجع به سياس يدر جواب ایراد وکال يول ؛ها است دادگاه

در اینصورت دیوان کشور نظر  ،ملزم است استدالل کند و نظر موافق یا مخالف بدهد
 .دهد مي

 يو هيچ رأ ييچ قانونه ،کرده از جمله گفتند يدر مورد امر تعقيب، بحث مفصل
 ،برعکس ؛نگفته است که در مورد غيرنظاميان امر تعقيب الزم نيست دیوان کشور

و به موجب  ،يضابطين نظام ي ملزم است و هم کليه هم دادستان ،برطبق مواد قانون
این  .ور امر تعقيب، متهم را احضار کندبازپرس مجاز نيست قبل از صد 111ماده 

 ارتش يدادرس يها در پرونده فقط در تهران ،ها نشده است نقض قانون در شهرستان
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قانون  که صورتيدر  .در بين بوده است، تخلف شده سازمان امنيت يو آنجا که پا
همان  يو دارا ينکرده و گفته است آنها هم ضابطين نظام ایيچنين استثن ساواک

، يدر مورد فروشندگان آلمان يمثالً در پرونده باتر .ها هستند وظائف و مسئوليت
 .دادستان چون امر تعقيب صادر نشده بوده است، مانع احضار آنها شده است

علت فعاليت مضرّه دستگير و ه را ب يدکتر سحاب يطبق برگ پرونده، آقا ساواک
 موقع دادستان )در این دهد ميبه ضابط ن يکس چنين حقّ کرده است و هيچ يزندان

و فقط  43ط به ماده را خواند، معلوم شد مربو 41ماده  سرهنگ علميه .41گفت ماده 
غيرمترقبه و مؤدبانه بود و مثل شالق  يجواب خيل .مشهود استهاي  بزه در مورد

 (.ها خندیدند دهان دادستان خورد و تماشاچي هب

را قبل  يمل کرد که سران جبهه به اعمال خالف قانون ساواک ياعتراضات دیگر
و  ،هميل خود بازداشت کرد هکنند، بنآنکه در رفراندوم تبليغات  يو برا  دوماز رفران

دارد و بعد آزاد  خواهد نگاه مي گيرد و تا مي خواهد مي کس را هر وقت ميهر
 .مراجعه نماید يدادرس ه، بدون آنکه اصالً بکند مي

است که زیر بار مقررات  يوزیر وابسته به نخست يساواک دستگاه غيرنظام
 ،يفرمانده .کند ميخواهد بدون توجه به جرم و مدرک عمل  رود و هر طور مي نمي

و  است و بين ملت ارتش يآن برا يبدنام يساواک ندارد ول يرو ينظارت و کنترل
 .اندازد يفاصله م ارتش
را محاکمه  يآزاد يکه دانشجو يراجع به امر تعقيب، در یک دادگاه دیگر -

 ينظام يها وارد بر قانون دادگاه استناد کرد که چون قانون ساواک ، دادستانکرد مي
مأمورین  نون ساواکقا 3ماده  که صورتيدر  .است، اصالً احتياج به امر تعقيب ندارد

دادگاه  .به لحاظ وظایف و طرز تعقيب مانند سایرین شناخته است يرا ضابط نظام آن
اما  .شود ميخارج ن ارتش ياند پرونده از دادرس داده است چون مطمئن يطور رأ این

این  خطر ي رهیدا نيست، الزم بتعقي امر ها غيرنظامي يبرا گوید مي کهحاضر دادستان
 .است يآزاد يدادستان دادگاه دانشجو يتر از ادعا ادعا و خالف قانون آن وسيع

  *    *    * 

بردند و دو  يرا به انفراد يصاحب شاه يکه برگشتيم، سيد محمدتق هقلع قزلبه  -
 .را آوردند زندان باغ مهران يها نفر از عرب
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 86/1/8143 شنبه پنج

، سه روز خيال شنبه یکخودمان تا دادگاه  هاوایل صبح طبق معمول گذشت و ب
گذشته   3از ساعت  يکم يدادیم ول جمعه را وعده مي يراحت و مالقات خانوادگ

مالیم گفت شما باید منتقل  يو صدا يشده با ناراحت قاتاوارد  يساق يبود که آقا
 .بار است بخوریم بعدازظهر برویم يکه رو يگفتيم پس ناهار .زندان قصر ...شوید

هایمان را گرفت که بگوید بيایند اگر کتاب و  نمره تلفن منزل يمراجعت کرد و حت
عالوه بر آن، خواستيم که یک  .بکنيم يداریم بدهيم ببرند و مالقات يدیکاغذ و زوا

 .حمام خارج هم برویم
ها  يها و مالقات و خداحافظ زائد و بستن اسباب يها حمام و ناهار و انتقال اسباب

 يبه اداره زندان شهربان ياستوار قابل تمام شده، سه بعدازظهر با آمبوالنس و به اتفاق
انتظار و تشریفات، بوسيله ماشين  ي( رفتيم و از آنجا بعد از مدت)زندان موقت

 .نزد رفقا شدیم 1تحویل داده و وارد بند  به زندان قصر يشهربان

 در زندان قصر

 دومين بار یبرا

 يو به همان بند ، به زندان قصرقلعه وز کم اقامت در قزلپس از پنج ماه و دو ر
عمارت و  .اقامت داشتيم، برگشتيم جبهه يروز قبل  به اتفاق رفقا 43که چهار ماه و 

عوض شده   يها و مأمورین و وضع عموم زنداني يول .ساختمان مثل سابق است
و قاتلين و همچنين  يو هروئين يد اشخاص ناجور و دستجات قاچاقچاز وجو .است

مثل سابق از طرف رئيس  .العاده، در زحمت هستيم فوق ایيج و فشار کم ياز تنگ
 .آید ينم عمل به يا عالقه و مراجعه گونه هيچهم  زندان و افسران

 ،يربان ،يیعقوب :ه، آقایانغير از نه نفر دادگایا سابق  خودمان ينفر از رفقا 15
سال  ي)دانشجو يمفيد ،چيان قاليچه ،يانتظار ،(يعال يدانشسرا ي)دانشجو يآزاد

 (.گرفته شده است يکپ يستگاه پلکه در تير ماه با د يسوّم پزشک

)برادر و پسر  يآقایان طاهر :منتقله از زندان موقت يها نفر از پانزده خردادي 11
 ،ورامين( )آموزگار يجعفر يهاد ،صداقت( يدوز )پيراهن ينعمت يآقا ،آقاکوچک(

 يکمسل يعل ،کش( )آهنگر و لوله عباس محکم ،)از ورامين( يجعفر يحاج
محمدیان  ،(ساز س )دوچرخهنوی کتاب ،(يگران )کارگر بلورساز شيشه ،آموز( )دانش

  41در ) يلباسچ -(ي)شاگرد بزّاز يیاسکو ،(ي)ورامين یيعال يتق ،(يورامينکاسب )
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 .(ساز )قاب يآقاجان حسن ،اميد( ي)تاجر سرا يگودرز ،گرفته شده( مرداد
و  سه برادران چنگيز ،سرگرد قوانلو ،يآقایان سرهنگ قوام :سابق از زندانيان

 .و حسن کوچکه و... جهانگير
 :ها زندانيسایر 

ا را ه هستيم و چهارده نفر پانزده خردادي 4×3کوچک  اتاقما پانزده نفر در دو 
مالقات هم  .العاده در فشار هستيم اند و فوق جا داده 3×5بزرگ  اتاقاز سه  يدر یک

 .باز از پشت ميله است
سرود  1صبح صبحانه،  1 :دارند يا و برنامه ياین دو دسته با هم انس و همکار

 يسکوت برا 14تا  11  :15تنفس،  11قرائت و تفسير قرآن،  3 :31تا  1 :15، ایران
استراحت، پس از آن مطالعه یا  يسکوت برا 16تا  11و ناهار  مطالعه، بعد از نماز

نماز تا  44 : 31 .امور زندان يشام جلسه ادار، قبل از مغرب نماز جماعت .يسخنران
 .خواب يسکوت برا صبح

 81/1/8143جمعه 

دیروز هم  .است نه جمعه شنبه پنجدوشنبه و  ي، مالقات روزهادر زندان قصر
چون مالقات از پشت ميله  يول .از دوستان که خبردار شده بودند، آمدند يبعض

کردیم و حاضر  يو من اعتراضاً خوددار يو دکتر سحاب يطالقان يآید، آقا يم عمل به
 .به مالقات نشدیم

با همدیگر  ایيجز آشن يا عمده و خبر برگزار شد دیگر يبرنامه جمعه قبل روزها
 .نيامد عمل به

 81/1/8143شنبه 

 يیک :جدید آوردند يشد و دو نفر زندان يصدا و خبر، سروشب بعد از نماز -
و جعل و نظائر آن  که ظاهراً وکيل عدليه است و متهم به قاچاق يهاشم يآقا
 .يجبهه مل ي، عضو شورامهرداد ارفع زاده يو دیگر آقا باشد مي

از طرف  1: 15روز چهارشنبه  :از قول خودش زاده بازداشت و انتقال ارفع جریان
و چون  ،آیند يم -است که دانشجو -توقيف برادرش بامداد يبرا امنيت سازمان

 :گوید ميه زاد ارفع .برند ميبه سازمان او  يجا هیابند، پدرش را ب يبرادرش را نم
ه همراه پدر زاد ارفع يول .کنند قبول نمي .ایشان مسافر هستند و کار دارند، مرا ببرید
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 کند مي يزند و تند به او طعنه مي يمقدار يسرهنگ مولو .رود مي به سازمان امنيت
او را  گوید ميو  شود ميدر بحث اوقاتش تلخ  .با هم بنشينيم بحث کنيم :گوید ميو 

گویند )شاید خود  بعد مي .اندازند ياو را م يیپستو اتاقدر یک  .کنند يببرند زندان
من  گوید مياو  .ياستعفا بده يو از جبهه مل يتعهد کن به دانشگاه برو ( کتباًيمولو
 يدوم شما خيل توقع يروم ول دانشگاه نمي هجو نيستم و کارت ندارم بنابراین بدانش

برند و در  مي هقلع شوند او را به قزل آنها هم حاضر نمي .ربط است يعجيب و ب
کار  اید که ایننم ، قبول ميکند مي يیکه بازجو يسرهنگ .اندازند يم پاسدارخانه

 عنوان بهه زاد ارفع .آوریم فردا صبح شما را بيرون مي گوید مياست و  يعمل لغو
ه حاضر قلع در قزل .نماید مي ، اعتصاب غذاياعتراض به این بازداشت لجباز

فقط سربازها  .ما نيستيد يشما زندان ،گویند شوند نامه اعتراضش را رد کنند و مي نمي
 يروز به زندان موقت شهربان بعد از ده شبانه .دهند به او مي يگاه ليوان آب گاه

 .فرستند دهند و آنها هم او را به اینجا مي تحویلش مي
او را که حالش هم  .مدآ عمل به يتظاهرات دوستانه و تجمع زاده ارفع در ورودِ

 به زندان يا بالفاصله نامه .خوب بود و ماشاءاله خوب مقاومت کرده بود، خواباندیم
ش ا عيادت هب يکاووس یکم خواجه دکتر ستوان .خود نوشت يراجع به اعتصاب غذا

 .آمد

*     *     * 

 يآقا وکالاز  .مالقات بردند يما را به دفتر دادگاه برا يصبح برطبق قرار قبل -
سرتيپ  .ها کردند با خانواده ياز رفقا مالقات يبعض .آمده بود يسرهنگ رحيم

دادگاه  ياخذ کارت ورود يکه برا يمکّ يبه آقا ارتش يرئيس دادرس يخسروان
توصيه  .خواهد داد به نقص پرونده يدادگاه رأ :مراجعه کرده بود ظاهراً گفته است

 .تند حمله نکنند يسرهنگ رحيم يکرده بود آقا

*     *     * 

 دام طيّبو اعتراض و انزجار مردم )مخصوصاً جنوب شهر( نسبت به اع ينارضایت
ها و  نظامي ياند مجالس هفت برپا کنند، ول زیاد است و خواسته  يایرض يو حاج

 .اند ها مانع شده کالنتري
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 81/1/8143 شنبه يك

و  زاده با ارفع يدرد، در صدد هميو پانزده خرداد از جوانان نهضت يا صبح عده
و دکتر و من  ينظر آقایان طالقان .برآمدند و با ما مشورت نمودند اعالم اعتصاب غذا

بنمایند و بعد اگر تا  با مقامات زندان ياین بود که فعالً اکتفا به مذاکره و اخطار شفاه
 .نشد، نامه بنویسند و مهلت هم بدهند يرفردا خب

رئيس بند راجع به این موضوع و  يادمر سروان خان يدکتر و من با آقا 11ساعت 
و همچنين مسئله   ياز سياس يعاد يها جا و لزوم تفکيک زنداني يموضوع تنگ

و گزارش خود را رد کرده است  زاده ارفع  ي معلوم شد نامه .مالقات مذاکره کردیم
  .خواهم کردهم مذاکره و گفت با مافوقم 

مذاکره و  پور يسرگرد سياس يآقا نسبت به موضوع دوم وعده داد با رئيس زندان
  .مایدنماید نظر ما را بقبوالند یا ایشان را بياورد تا با خودمان مذاکره ن يسع

مسئله سوّم  گفت از حدود اختيار و قدرت ماها خارج و موکول به  راجع به
 .است يتصميم رئيس شهربان

دیشب مجدداً راجع به دادگاه ما مفصل صحبت کرده و مدت ده دقيقه  يرادیو مل
و بعد گفته است که در جمعيت حقوقدانان و غيره من حرف زده  از سوابق خلع ید

شناخته شده و از آزادگان خواسته است  يغيرقانون آباد ، دادگاه عشرتجهان
 .اعتراض نمایند

 نهمین جلسه دادگاه
دم در گفته بودند  ،آورده بود يایباب يعل يکه برادرِ آقا ياوالً دستگاه ضبط صوت

 يبا سرتيپ زمان يسرتيپ مسعود يآقا يوقت .باشد باید با اجازه رئيس دادگاه
 .صحبت کرد، موافقت ننمود

از آنها  يزیاد ي عدهکه  -از تماشاچيان پس از رسميت جلسه و پر بودنِ دادگاه
 يدکتر سحاب يوکال يو سرهنگ غفّار آقایان سرهنگ علميه -ها بودند از خانواده

 .صحبت کردند
خواست  صحبت يدر ابتدا (جلسه قبل مدافعات دنبال به) :سرهنگ علمیه یآقا

گذارند،  ندارد و نمي يا دانستند فایده ها، که البد مي نيامدن مخبرین روزنامه راجع به
 .شد و مانعصدا درآمد  هزنگ رئيس ب کهدهد  يتذکر و اعتراض

 ها  پرونده است الزم بود خواهد دادستان که کشور دیوان شعب يرأ فقره دو مورددر
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حال دیوان و در هر .بياورند تا ببينيم اصالً احتياج به امر تعقيب داشته است یا نه را
و  ،يلقبسوابق و مراحل  ي ، نه کليهکند ميرا نگاه  حکم دادگاه تجدیدنظر کشور

 .دهد ميحکم فرجام خواسته و آنچه در آن قيد شده است نظر  يرو
تعقيب  يحق ندارد و سابقه ندارد جلو يگفته است هيچ فرمانده که دادستاناین

 1331آنکه در سال  يبرا .ندارد صحيح نيست يرا بگيرد و بنابراین امر تعقيب اثر
صادر شده و به کليه فرماندهان تأکيد شده است که  ارتشاز طرف ستاد  يا بخشنامه

اگر مدارک و دالئل کامل  نيست، برگردانند  .امر تعقيب تعلل ننمایند در صدور
 که صورتيامر تعقيب بدهند و در  يو اگر جرم محرز است، فور .تکميل شود

 .عرض برسده بنویسند تا ب ارتشمصلحت بدانند، گزارش به ستاد 
خود را آشنا نکرد و گفت  و دادستانمورد گفتم  11، من راجع به نقص پرونده

 ارتشکيفر و  يدادرس نصّ قانون که صورتيدر  .کنيم صحبت مي فعالً در صالحيت
مله از ج .شود يتواماً رسيدگ ي این است که هر دو مسئله و دستور رئيس دادگاه

 «ینَدِاهِجَمُالْ اهلل لَضَفَ»و  و اعالميه سران عشایر موارد نقص، تلگراف سران عشایر
 .اند پرونده آمده يردرآورده توها پَ اند و این اعالميه بوده است که موکلين در زندان

منتشر نشده که صورت  ي د و کشف اعالميهجمهور هن رئيسبه  ي ين نامههمچن
 .مجلس شده است

کردن  و مدرک درست يساز پرونده قصد حتماً ،يطالقان يکردن آقاآزاد راجع  به
 نهضت يمؤسس و عضو شورا لحاظ بهزیرا ایشان و موکل من  .در بين بوده است

موجبات  يطالقان يآقا يپس چطور است که برا .اند بودن، در وضع مشابه قرار داشته
نشده است؟ جز آنکه بگوئيم  يدکتر سحاب يآقا يبرا يفراهم شده است، ول يآزاد

پدیدار شده بوده است و بعد  تشنج در بين علماء و مساجد يها موقع نطفه در آن
اند، دور و بر فرزند و  اند و گرفتار نشده بوده که مورد حمایت سازمان برنامه يکسان

ها را درست کنند، چون در این  ها و حيله اند، تا آن بهانه آمده يطالقان يخانواده آقا
 .ناقص استقسمت تحقيقات نشده است، پرونده 

 يسياس يها درس بحث رِ، که سَيدکتر سحاب يهمچنين در مورد اتهام آقا
را  يا نامه ،نشده و تحقيقات ناقص است و من در عوض يه است، باز رسيدگکرد مي

اند که استاد  یق کردهنوشته و در آنجا تجليل و تصد يشناس که دانشجویان رشته زمين
 .نمایم ه، تسليم ميشد مياز آن خارج ن يا و بحث بوده است که ذره چنان شيفته علم
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نقص پرونده استفاده  راجع به ، من از آراء دیوان کشورعوض دادستان هاینک ب

احکام :نمایم مي
18/5/1

موجب  ،يبازجوئ نقص در آنها به موجبفقره دیگر که  6و  1066
 .است نقض حکم

 در پرونده و پاسخ متهمين موجود است، در هيچ يل کافیکه دال اظهار دادستان
 .کند ميمن صدق ن يایراد ي فقره 11یک از 
 .عدم امر تعقيب هنظر ب اوالً ابطال کيفرخواست :تقادا

 نزد بازپرس هو اعاده ب دوم، اعالم صدور نقص پرونده ي ر وهلهد

 سوم، دعوت هيئت منصفه ي در وهله

از یک  يقصد جلوگير هامر رئيس و ب هب يمعزول هستم ول :یسرهنگ غفار یآقا
 .کنم بدعت و خالف صحبت مي

 1انطباق کامل با بيانات و طالقتدر ختصر در فن سفسطه تعریف و توصيف م
 .کالم دادستان

 .عدم اصرار بر ادعانامه و حاکميت قانون بر همه چيز :در دو چيز توافق با دادستان
نقض قانون  ي غلط وسيله يگير را با نتيجه آراء صادره از شعب دیوان کشور ذلک مع

استدالل دادستان و استفاده از سکوت  .ضد و نقيض يها استدالل .کند مي ياساس
 :غلط استیل زیر در موارد مشابه با دادگاه حاضر به دال شعب دیوان کشور

ه صادر نشد يچون از هيئت عموم .نيست ایيصادره از شعب، روش قض يرأ -1
 .باشد يد دافع و رافع قانون اساستوان مياست و تازه ن

قلّت و شدت محکوميت افراد  در باره يخواه قرائت شده فرجام ي دو فقره -4
 آیين 131و  يقانون اساس 14عدم رعایت اصل  هاست، نه راجع ب حزب منحله توده

شرح و تفسير قوانين از وظایف مجلس  گوید مي 41اصل  .ارتشو کيفر  يدادرس
 .است
که قانوناً منحل  شده است و حق فعاليت ندارد، قابل  يجمعيت در بارهحکم  -3

گرفتن  اصالً احتياج به و نيست ياساس طرفدار قانون يقياس با افراد یک جمعيت قانون
 يوزیر دادگستر هکشور ب دیوان ينامه عموم .کشور نداریم و نظر از قضات دیوان يرأ

، کند مي  ياحساس ناامن ه، ملتایيمقنّنه و مجریه در قض ي، با دخالت قواگوید ميکه 
                                                

و گشاده شدن، گشاده زبان شدن، فصيح و تيز زبان شدن، گشاده زبان، فصاحت )از  طالقت یعني: خندان .1
 فرهنگ عميد(.
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قانون بگذارید، ملت  يمُنزل را دارد و اگر باز هم پا رو يِملت صورت وح يبرا
 .دهند محبوبيت خود را از دست مي کند و افسران يم يبيشتر احساس ناامن

در  خاطرجمع کردن دادرسان يخود را کرده، برا يذکر دادستان اگر دادستان
 (.و صالحيت به عدم نقص پرونده يأقانون است )رخالف عمل 

بودن و نبودن جرم ندارم، از همان نوع  يسياس به ياینکه ایشان گفتند من کار -
و دادگاه هم ناچار است جواب این  کند ميسفسطه است و حقوق آقایان را تضييع 

 .احکام و آثار فرق دارد حيثز ا يچون جرائم سياس .مسئله را بدهد
شوندگان  کنندگان و انتخاب جرم، مواد قانون انتخاب بودنِ يسياس ياما دليل قطع

ت یا که برضد امنيّ يمقصّرین سياس گوید مي( که 11ماده  13و بند  3است )بند 
که  «ين عليه امنيت کشورمقدِمُ»ماده  ياند، یعن قيام کرده يمل برضدّ اساس حکومت

هم گفته است که تعریف نشدن  از طرف دیگر دیوان کشور .اتهام همين آقایان است
 .عرف مراجعه کرده در مورد جرائم قتل و غيره هم هست و باید ب

به دو فقره جواب داد که  دادستان ؛قص کردنداعالم نفقره  46وکال  :نقص پرونده
 ایيج هیک ماده قانون، ضرر ب يدارد که عدم اجرا اظهار مي اینکه .کننده نبود قانع
نشاندن ناحق، باید  يکرس به يالبته برا.باعث تعجب و تأسف است يخيل .زند نمي

دکتر  يضمن دفاع از آقاایراد دیگر دادستان که چرا من  .قانون را کنار گذاشت
چون  عالوه بهو  ،پذیر نيست اتهام تفکيک !ام را خوانده ، تأليفات بازرگانيسحاب

تأليفات و  ي، یعنيکند و این یک يآور ل له و عليه را جمعیدال يبایست بازپرس مي
فعاليت  .حقيقات استبشود و نشده، نقص ت يرسيدگ يبایست سوابق متهمين مي

 جمهور هند نامه رئيس ؛، فاقد دليل استياسالم يها آقایان در کادر انجمن يسياس
 اند، را پيشنهاد کرده ياند یا رژیم داشته يآیا کاندید تغيير رژیم يبرا .فاقد دليل است

راجع به روابط آنها با  يچه گزارش رائي؟وزاند یا  داشته يرروسِسَ يا یا با دسته
اند یا  بوده داده است؟ اینها مخالف رژیم سلطنت مشروطه يخارج يکشورها

من  ،که گفت يوزیر و نخست را تعطيل کردند که دو سال مشروطيت ایيه دولت
ا بستن زبان و قلم مردم که در این دادگاه به چشم ، یدهم مجلس اهميت نمي يبه رأ

(؟ اینها با حکومت کار دارند نه با مدافع يما و فهرست وکال روزنامهخورد ) مي
 (.اصيل يها و اعالميه نمایند )نامه سرگشاده و به اعليحضرت توهين نمي اعليحضرت

  و يدادرس آیين 131و  131متمم، مواد  14اصل  : فهرست مواد رعایت نشده یا نقص
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کيفر  و يدادرس 151در مورد عدم صورت مجلس، ماده  133، ماده ارتشکيفر 
 146، ماده ياوراق بازپرس يو عدم امضا ...ماده  ؛که بازپرس رعایت ننموده ارتش

 ت رعایت نکرده و خودسرانه بازداشتامني  که سازمان ارتشو کيفر يقانون دادرس
 .است  نموده 

تأمين  ،با قدرت حکومت و توجه به اینکه شاه سابق .وظيفه دادرسان يسنگين -
 .خالف قانون نکرد يکرد ول امنيت

 31/1/8143دوشنبه 

 و یي، عالياز جمله دکتر حجاز ياز آقایان مالقات داشتند و اشخاص يبعض -
 .مده بودندآ جودار

بزرگ  اتاقخواهيم دو  مي :ما آمده گفت اتاق به يستوان عربستان يظهر آقا -
 ياتاقبحث کردیم و گفتيم در هر  يخيل .نفر بدهيم 36را اختصاص به شما  يغرب

هم  اتاقنفر در هر  13او تا  .آورد يم يناراحت يخوابيد و خيل شود مينفر ن 14بيش از 
 .نشدیم يما راض يایين آمد ولپ

یک بند را  ،و مرا خواست و گفت []سحابي ، دکتريادمر سروان خان يعصر آقا
 اتاقنفر در سه  41را از اینجا ببریم و فقط  يعاد يها ایم که زنداني کرده يخال

را  يبزرگ غرب يها اتاق ،ينفر نظافتچ 3 عالوه به همنفر  36شما  .کوچک جا بدهيم
افزوده نخواهد شد و اگر از  يعاد يها وجه بر تعداد زنداني يچه ضمناً به .داشته باشيد

يد از راهرو توان ميها جا بدهيد،  اتاقآوردند و نخواستيد در  يمل جبهه يها زنداني
 نفر بيشتر نباشد، 14 اتاقکه در هر  کردیم ولحرف ا يما رو البته .استفاده کنيد

گذارید، چند نفر از ما  نفر که شما به حساب ما مي 36در بين  تأکيد کردیم و گفتيم
 ي ایشان قول داد آن چند نفر را در ظرف هفته .خواهيم با آنها باشيم نيستند و نمي

 .دیگر منتقل کند يجا آینده به

 38/1/8143شنبه  سه

بزرگ  اتاقکوچک و راهرو به سه  اتاقنقل و انتقال ما از دو  قبل از ظهر -
مقيم آن  يها زنداني يچون برا .فراوان يبا برو بيا و بگوومگو يول .آمد عمل به

باالخره  .دیگر منتقل شوند و حاضر به تخليه نبودند يها ناگوار بود به بندها اتاق
)البته در مذاکرات و تصميمات ما طور خاتمه یافت که آنها را در راهرو جا دادند  این
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در سه  يمل ينفر غيرسياس 6و  يچ انضمام سه نفر نظافت هدخالت نداشتيم( و ما را ب
 .يغرب اتاق

 دهمین جلسه دادگاه
اشخاص و   رعایت ادب و نزاکت و عدم توهين و افترا به :مدافع یوکال  تذکر رئیس به

 .مؤسسات

حق بازداشت  بازپرس جز شخص خود یا دستور دادستان :یسرهنگ غفار یآقا
 .داده نشده است به سازمان امنيت ينداشته است )ماده قانون( و چنين حق

)افراد،  !این محاکمه را مهم تشخيص نداده است؟ ارتش يچطور رئيس دادرس
 (موضوع، جرم

 يانتظام مملکت حفظ است انتظام حفظ يبرا تعقيب امر صدور ،دادستان قول هب اگر
 .تر است مهم که

استدعا  .نقض شده است ارتش يقانون دادرس 41 و 46 ،45 ،41 ،مکرر 43مواد 
موضوع  .ديخالص کن را از دست مأمورین ساواک شارت يکنم دستگاه قضای مي

افتادند و  يدام م هب يساز ، مباشرین پروندهیدکرد مي يدیناميت را اگر رسيدگ
 .نفع متهم تمام شد هشاید ب يجوئ يپ

را عزل کردند و ایراد ایشان این بود م يدکتر سحاب يآقا :یسرهنگ خلعتبر یآقا
هم برخالف  ندارد، و مطبوعات يحالت علن يکه چون دادگاه برخالف قانون اساس

 .ارتباط هستز نظر قانونگذار اآزاد نبودند )و بين این دو امر  يقانون اساس 41ماده 
که  شود ميدر دادگاه حاضر شوند( و چون استنباط ند توان مين چون تمام ملت

سندان کوبيدن است،  يمشت رو ندارد، و مدافعات  يمحاکمات به این شکل معن
نمایم و اگر  بنده تمکين کردم و گفتم حقوق شما را مجدداً از دادگاه تقاضا مي

 .نمایم نکاف مياست ترتيب اثر ندادند، از حضور در دادگاه
 ایي، با استفاده از ماده قانون جنوکالنظر ریاست دادگاه در مورد عدم حق عزل 

در  .است ياستيناف ي و مرحله ایيمحاکم جن يچون آن قانون برا .صحيح نيست
مواجه با  يوقت يهر فرد .حاکم است 311است و ماده  يدادگاه بدو این که صورتي

به حقوق متهم توجه  يوقت .العمل نشان دهد دفاع شد، حق دارد عکس يعدم آزاد
د عدالت را توان ميهم ن ياالمر دادگاه حسب .است ياالمر نشد، دادگاه حسب

  ياصل محاکمات سياس يالعمل نشان داد تا جامعه که قاض رعایت نماید و باید عکس
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 .اند انجام دهدد را که الزم مي ياست، عمل
 موقع رئيس ناراحت شده زنگ  زد و اخطار کرد که در حدود صالحيت در این

و حوصله  يمقاومت کرد و با خونسرد يخلعتبر يآقا .آزاد است ملت .صحبت کنيد
 :چندین بار تبادل ایراد با رئيس کرده و چنين ادامه داد

ها دخالت  روزنامه يگوئيد رو موکل محترم من این است که چون مي يتقاضاها
دادگاه  يرا به نظر منش دهد که صورت مدافعات يندارید، دادگاه به ایشان گواه

و ضمناً یا دستگاه  .خارج یا مطابع چاپ نمایند يها از روزنامه يرسانده و بعد در یک
 .صوت بياورند کپيه بردارند، یا خودشان ضبط نآ يصوت حاضر را بدهيد از رو ضبط

دادگاه قرار تخفيف  ،اصول محاکمات 163کنم طبق ماده  خود من هم تقاضا مي
 .چون ایشان فرار بکن  نيستند ،تأمين صادر نموده، موکل مرا آزاد نمایند

 :در زمينه تناقض پرونده، از برگ اول تا آخر خراب و خالف قانون است
ایشان  يموقع نه جرم در آن که حالياند، در  را جلب کرده يبدکتر سحا يآقا
اتهام را با تفهيم دالئل و  بيایدساعت  41اند و نه بازجو، که باید در مدت  داشته

امر تعقيب ندارد و در هر لحظه که تذکر داده  .بنماید، نيامده استاعالم مربوطه 
هرگونه امر تعقيب در پایتخت با  .دنایو ابطال نمباید پرونده را متوقف  شود مي

تصریح به این در آن حکم  دیوان کشور .پذیر هم نيست سفسطه ،است شخص پادشاه
بوده،  ارتشخواهنده دادستان  امر نکرده است، بلکه چون در تمام آن احکام، فرجام

اظهارنظر  هبودن اتهام و امر تعقيب نشده، دیوان کشور هم مکلّف ب يياسو معترّض س
 يبازجوی يها برگ - .اند استناد کرده يیک امر منف هدادستان ب .است و نکرده نبوده

حضور  ي اجازه -بدون امضاء باطل است  يسند رسم .هستند يدر حکم اسناد رسم
این حق  411چون ماده  ،اند اند و حق نداشته نداده يرسدر ضمن بازپ وکيل مدافعبه 

استفاده کنيم و حق نداریم از  ييم از قوانين عمومتوان ميرا به متهم داده است و ما 
 .استفاده نکنيم 114ماده  زیرتبصره 

 يدند، دادستانکسب امر تعقيب خواسته شود، اگر تأیيد فرمو از اعليحضرت :تقادا
 يپس از آن پرونده را برا .احراز مقام خود از حاکم شرع کسب اجازه نمایند يبرا

 .بخواهند يرا از دادگستر تکميل برگردانند و باالخره هيئت منصفه
قانون اجازه  46ماده  يموجب اصل اولویت، وقت هدر قسمت آخر کيفرخواست ب

که هنوز  يمجازات عمل نسبت به يطریق اول هشده را ندهد، ب يت تکرار جرم قطعرعای
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قرار نگرفته است، حقِ اعمال ماده مربوط به تعدد یا تکرار جرم را  يمورد رسيدگ
 .تنوع و تعدد است يطبعاً دارا يسياس يها ندارد و اصالً جرم دادستان

وجود دارد که مشاراليه آنها را منسوب  ایيه رونده موکل من بيانيهایراد اینکه در پ
هستند و  يها و استنادها، اسناد غيررسم داند، چون این اعالميه به جمعيت خود نمي

( )دادستان يمدع ي که، موکل من تکذیب کرد، بر عهده اند، همين قابل تکذیب
 .است که اثبات اصالت کند

 که صورتيدر .دانسته است يآزاد جرم را از تاریخ تشکيل نهضت دادستان
بعد از تاریخ تأسيس است و تشکيل یک جمعيت  يشده مربوط به خيل ارایهمدارک 

باعث  ي، جرم نيست و این اظهار کيفرخواست خيليبا مرامنامِه موافق قانون اساس
که  يکه پرونده نسبت به سایر اشخاص و کسان همچنين اظهار این .ب استتعج

 !اند مفتوح است هم نشده يدستگير و بازپرس

 *    *   * 

 :ها داده شد به این شرح از طرف تماشاچي يا در دادگاه اعالميه
 ( :ياسالم مؤتلفه يها هيئت يامضا هب)

 .عاليقدر اسالم يمناسبت هفتمين روز شهادت جانگداز شهدا هب

حاج »و  «ایيطيّب حاج رض»شادروانان  يجاودان پایان زندگ بهشت
نصيب  يذاب ابدو ع دنيا و جهنم يو روسياه «ایياسمعيل رض

 .گران  است کاران و ستم جنایت

، در راه تأمين منافع شوم خود سياه خوار استبداد بار دیگر دیو خون یک
ار مقدس آث محو و مسلمان ایرانملت  و اساس استقالل يکه انهدام هست

 ي در آورد و ریشهه شعائر دین خدا است، چنگال از آستين جنایت ب
ایران را قطع  يملت حقيق ي حيات دو فرزند شجاع و از جان گذشته

د و تشدید آبا پادگان عشرت يو فرمایش يقالب ي نمود و با آغاز محاکمه
آخرین  يو سياس يعاليقدر مذهب يها فشار و مضيقه بر شخصيت

 يتزویر و ریا را از چهره منحوس خود برداشته و ماهيت شيطان يها پرده
 .خویش را نمایان ساخت

تصور  ،شکن و ضدّ دین بيگانه ده و استقالل خانمان برباد يها سياست
نمایند با تقویت نوکران سرسپرده خود و جدال با عقاید و مقدسّات و  مي
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و  يآوردن آزاد دست بها که در راه ر يند ملتتوان ميما  يمنافع و آزاد
عام و  خود قيام نموده است سرکوب کنند و با قتل يسياس تأمين استقالل

و تسلط اجابر و  يو تيرباران و تشکيل محاکم فرمایش و شکنجه زندان
 يها بر جان و مال و ناموس و سرنوشت او بر نقشه اوباش سازمان امنيت

 .پليد خویش جامه عمل بپوشانند

فرزندان  يهمّت واال هبزرگ و قهّار و ب يخدا يیار هها است که ب سال
 خصوصاً ایران ياسالم يها در کشورها شجاع اسالم، تمام این نقشه

جز شکست و  يطراحان و مجریانش حاصل يه و برابرمال گردید
خاطر ارعاب مردمِ  هبگذار عمّال بيگانه ب .نداشته است يو ناکام يروسياه

فرزندان شجاع و دلير ما را سوراخ سوراخ  يها دیده، سينه محروم و ستم
نظير  يا بگذار مردان آزاده .کنند يرا متالش نموده و مقر آنان

محترم  استادان يو دکتر سحاب و مهندس بازرگان يطالقان االسالم حجت
را در محوطه ترور و وحشت و در زیر سایه  و ارزنده دانشگاه و دوستان

 ياعتراف خودشان مجر هکه ب يا اراده ينظاميان ب دست بهسرنيزه 
الشأن اسالم و  عظيم يبگذار پيشوا .اند، محاکمه و محکوم شوند نفرما

 يآقا يالعظم اهلل آیتمسلمان ایران حضرت ملت  يرهبر شجاع و توانا
 يو دیگر پيشوایان بزرگوار و غيور اسالم در زیر فشار نيرو يخمين

انگيزترین  و تحت نفرت محروم ياز آزاد ،خوار و خون ياهریمن
اطراف شهر  يها بيابان يها بگذار گودال .قرار گيرند يپليس يها روش

دلير و قهرمان این ملت پر  يدیده ول از اجساد فرزندان گرسنه و ستم
 .استوار گردد يشود، تا مشعل فروزان عدالت و آزاد

طيب » دو تن از دليرترین فرزندان ایران 11/1/1314در سحرگاه شنبه 
ترین  که با تحمّل سخت «ایيحاج اسمعيل رض»و « ایيرض حاج

خالف  يها حاضر نشده بودند نسبت يفرسا و غيرانسان طاقت يها شکنجه
جرم عالقه به دین، زیر  هبپذیرند، ب را به روحانيت حقيقت سازمان امنيت

شان  آشام اجانب جان سپردند، اما نام رگبار و گلوله نوکران خون
 .بخش صفحات تاریخ مبارزات ضد بيگانه گردید زینت

از  يعموم يها ترین اندوه يهمراه تاریخ يدر این هفته موج نفرت عظيم
درس خود را تعطيل  زه علميه قمبرخاست و متعاقب آن حو کشور ایران

 .روح آن بزرگ مردان مجلس تذکر ترتيب داد يشاد يو برا

 ترس  از اش، يسياس ثبات يتمام ادعا با يدیکتاتور حکومت اما در تهران
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راه انسانيت  دمجالس یادبود آن دو شهي يخشم و نفرت مردم، از برقرار
 .دار ساخت و بيش از پيش قلوب مردم را جریحه يجلوگير

تسليت  داغدار به بازماندگان این دو شهيد يبا قلب مردم مسلمان ایران
کنند که در دفاع از حریم مقدس  شان قسم یاد مي خون پاکه گفته و ب

ننشيند و مانند این دو مرد فداکار  يت عمّال بيگانه از پاقرآن و قطع دس
بزرگ و توجهّات  يخدا .هرگز تسليم اجانب و عمال او نگردند

    .پشتيبان ما هستند عصر)ع( يول

 یاسالم مؤتلفه یها هیئت

*     *     * 

ها  متن نامه نام بهداشتند  مدافع ينيز تماشاچيان و وکال يا کتابچه شده ي عالميها -
حاج سيد  اهلل آیتعظام به حضرت  يو علما مراجع عاليقدر تقليد يها و تلگراف

 ( :قصر )زندان يمحمود طالقان

 يقهرمانان دلير از نهضت آزاد»نفر  1 يجلد، اسام يدر صفحه اول بعد از رو
 «.اند کشيده شده يکه اکنون در بند گرفتار به محاکمه نظام ایران

 : 11/1/1314 تاریخ به ایران ينهضت آزاد يصفحه بعد مقدمه به امضا

 .الرحيم الرحمن اهلل بسم

از مردان  يگروه يبه رهبر 1311در اردیبهشت ماه  ایران ينهضت آزاد
و  يحاج سيد محمود طالقان اهلل آیتمجاهد و فداکار از جمله آقایان 

تشکيل شد و به حکم  يو دکتر یداهلل سحاب بازرگان يمهندس مهد
 يایران و اعالميه جهان يعاليه دین مبين اسالم و قوانين اساس يمباد

خاطر احياء حقوق ه خود را ب ي ، مرامنامهو منشور ملل متحد حقوق بشر
با استقرار حکومت قانون به منظور تعيين حدود اختيارات و  ایران ياساس

تأمين حکومت مردم بر مردم  يمختلف مملکت برا يقوا يها مسئوليت
 .ایران عرضه داشت به ملت

نظير رهبران  يو صراحت ب ایران يمبارزات قاطعانه و پيگير نهضت آزاد
آگاه و  روحانيت ي)به همراه شاه يها شکني قانون يش در افشاا گرامي

انداخت و تصور  مبارز و دیگر مردم(، لرزه بر پيکر ناتوان هيأت حاکمه
مذبوحانه واداشت تا آنجا که امروز  يتالشه را ب آینده، آنان يروز سيه
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 يخاطر حفظ موجودیت متزلزل خود، شخصيت بزرگ عالم اسالم هب
 ،اند و مراجع عاليقدر دیگر را به بند کشيده يخمين يالعظم اهلل آیت

و سایرین را مجبور به ترک  يو شریعتمدار ياهلل ميالن حضرات آیات
نهضت  و اکنون رهبران ارجمند ،ایجاد کردند يضييقاتنمودند و ت تهران
مفتضح و  ي کردن، به چنين محاکمه يها زندان را پس از ماه ایران يآزاد

 .اند کشيده يغيرقانون

بقات ط .خواه انباشتند مبارز و عدالت يها ا را از انسانه چال زندان سياه
رگبار مسلسل بستند  هب يطلب و حق يخواه جرم آزادي هرا ب مختلف ملت

خاطر  هرا ب ایران يترین فرزندان نهضت آزاد ياز گرام يو گروه
از شعار  يو ملت و پشتيبان مراجع تقليد ي با جنبش مترقيانه يهمگام

ها  گاه شکنجه هو عمّالش ب در مبارزه با استعمار دکتر محمد مصدق
غافل از آنکه ملت از دیرباز دوست را از دشمن و  يول .گسيل داشتند

به حساب دیرین جنایات  يخادم را از خائن بازشناخته است و روز
 ملت ایران 1«.إِنَ رَبَکَ لَبِالْمِرْصَادِ» .خواهد شد يخائنين رسيدگ

داند  خود مي ي و ارزنده را به منزله محاکمه این افراد شریف ي محاکمه
 .کند مين يپوش چشم يخود از هيچ کوشش ي حقوق حقه يو در ایفا

ن فداکار، ممتاز عالم اسالم از این رادمردا يها شخصيت يپشتيبان
و حق و  پيشگاه جهاد به ایران است که ملت يسپاارج از س پر ينمودار

   .دارد عدالت تقدیم مي

 (ایران ينهضت آزاد 11/1/1314)

 :قرار زیر استه ها ب ها و نامه تلگراف
 41/6/1314          يو شریعتمدار يميالن اهلل تلگرام حضرات آیات

 1/1/1314            مقدس از مشهد يميالن اهلل آیتنامه حضرت 

 11/1/1314               از قم يشریعتمدار اهلل آیتنامه حضرت 

 11/1/1314        مرعشي يالدین نجف شهاباهلل  یتآجوابيه حضرت 

 15/1/1314                از قم يحاج سيد احمد زنجان اهلل آیتنامه حضرت 

 13/1/1314           قم از و صدر يحائر اهلل آیتنامه حضرت 

 11/1/1314         از قم يسيد محمد صادق روحان اهلل آیتنامه حضرت 

                                                
 : که البته صاحب اختيار تو در کمين است. 11( / 13). فجر1
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 .را دارد يمحکم يمنطق ي صورت اعالميه

، يالدین جزائر، صدربحرالعلوم يآقایان حاج 1/6/1314مورخ  يتلگرام شهر
، ي، محمد هاشميان رفسنجاني، سيد محمود ضياء بحريالدین طالقان يسيد محي

 ،يمطهر يمرتض ،يالزنجان يرضاالموسو ،جويان، غالمحسين يالدین انوار يمحي
 يشيخ مهد ،يمحمد حسن جزایر ،صدر يبن يالموسو اهللنصر ،يریجزا يسيد عيس

 ،يسيدحسين الموسو ،يمحمود االردکان ،يالهد علم يالموسو يمرتض ،ياصفهان
 ،يحسين رسول ،يالهد علم يسيد مصطف ،يخلخال يمحسن موسو ،يحسين غفار

اصغر  يعل ،يمرتضو ،يسيد نورالدین طاهر ،يسيدجعفر هاشم ،يریحا يمهد
 اهلل فضل ،يموسو اهلل سيد حبيب ،يرفسنجانخميني سيدحسن  ،يکرمان يصالح

 ،يریحا يحاج شيخ جواد فومن ،سيد احمد عسر ،يالدین شيراز يرض ،مهدیزاده
 .يسيد ابوالفضل موسو و امام جمعه زنجان يحاج سيد عزالدین حسين

 46/6/1314 يو شریعتمدار يبه آقایان ميالن يطالقان ياآق يفجواب تلگرا

 :يآقاسيد محمد صادق روحان يمتن نامه آقا
 بسمه جلّت اسمائه

حاج سيد محمود  يوالمسلمين آقا االسالم حجتجناب مستطاب 
و سایر  يحضور عال هره بدرود و تحيّات واف .دامت افاضاته يطالقان

و  مهندس بازرگان يبرادران مجاهد، مخصوصاً دانشمند معظم آقا
تقدیم، اميد است عنایات  يسحاب اهللدکتر ید يدانشمند محترم آقا

العالمين  و ارواح يعصر روح ياالرضين ول يف اهللبقية خاصه اعليحضرت
و لرزان مخالفين دین  يالفداء شامل حال شما گردیده و موفقيت پوشال له

 .کشور را در هم بکوبيد و استقالل

طبق  يول .نمودم يو اعالم پشتيبان يابراز همدرد يفقبل در تلگرا يچند
وسيله از  ک بدیناین .اند که اخيراً رسيد، تلگراف را نرسانده ياطالع

 .نمایم شما از قرآن و حریم مقدس دین تقدیر مي مجاهدات و مدافعات
تان بر  يو اجتماع يشما و همکارانتان که صفات دین ي خبر محاکمه

زیرا قطع  .مزید بر تأسف و تأثر گردید .پوشيده نيست، رسيد ایران ملت
، و این دادگاه است یو غیرقانون یشما غیرشرع ی اصوالً محاکمه نظر از آنکه
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به امور شما را ندارد، در آن دادگاه رعایت ظواهر  يرسيدگ صالحيت
به مملکت به  !! چه آنکه شما را به اتهام خيانت .اند امور را هم نکرده

است و حاکم و  بنابر این طرف دعوا ملت ایران !کشند محاکمه مي
او است و باید او کماهوحقه از جریان محاکمه آگاه شود و  يقاض

شما  ي ما رسيده است، محاکمه هکه ب يطبق اخبار يول .قضاوت نماید
و مردم مسلمان و شرکت  بدون حضور هيأت منصفهو در بسته،  اتاقدر 

 يپذیرد و انتشار مدافعات وکال ي، انجام ميو خارج يخبرنگاران داخل
و  يزبان خارجه که ب يدیفقط در جرا .د ممنوع استیشما هم در جرا

با  يآور ، با عناوین وهنشود مينفع آنان منتشر ه خارجيان و ب يبرا
 .نویسند شما را مي يعکس و تفصيالت جریان دادرس

احساسات مردم مسلمان  رغم عليل کند که خيا بداند چنان هيأت حاکمه
شما  ي زنجيرکشيدن و محاکمه با به اعالم و مراجع تقليد يو علما ایران

اید  را که در میان نسل جوان و دانشگاه روشن ساخته یمشعل هدایتند توان مي

به  ادامه داده و حتماً یان راه خودنموده و آقا  يبزرگ  ، اشتباهخاموش سازد
 .شد خواهند  لینا  يپيروز

شما  ي بارهدردادگاه  يکه، رأ که الزم است به آن اشاره شود آن يامر
ها است که  ارزش ندارد و ملت مدت ملت ایران يهر چه باشد برا

و متن  زنجير کشيده، قضاوت نموده که شما را به يشما و دولت ي درباره
 .محفوظ خواهد ماند تاریخ معاصر ایران ي این قضاوت در سينه

نموده و  ياز شما اعالم پشتيبان مسلمان ایرانملت  نام بهدر پایان بار دیگر 
که در پيش  ينماید که شما را در راه بزرگ مسألت مي ياز خدا

 .و برکاته اهلل توالسالم عليکم و رحم .فرماید اید، موفق و مؤید گرفته

 1313/ 4ج   15
 یالروحان یاالحقر محمدصادق الحسین 

 1/1/1314 :يميالن اهلل آیتمتن نامه 

 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم

حاج سيد محمود  يوالمسلمين آقا االسالم حجتب جناب مستطا
پيوسته  .رسانم عرض مي هدامت ایامه تسليم و تحيت فراوان ب يطالقان

و  بازرگان يمهندس مهد يو آقایان دانشمندان محترم آقا يحضرتعال
را در موقع دعا  يو دیگر آقایان برادران دین يسحاب اهللدکتر ید يآقا
 .العاده افسرده و متأثرم گوناگون فوق يآمدها آورم و از پيشیاد
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 شما آقایان که مفخر این ملت ي  درباره آور آنکه هيئت حاکمه شگفت
داشته و با نيّت  بليغ يسع يو اجتماع يهستيد، و مدام در خدمات دین

آنکه تمجيد و توقير  يجا هکوشيد، ب مي يپاک در مصالح امّت اسالم
 .کند ميبرد و اخيراً محاکمه  زندان مي و به کند مينماید، دستگير 

آمدها سابقه دارد و چنين ابتالئات را  در این نشأة چنين پيش  يبل
هم هست  يدیگراند و البته نشأة  اشخاص بزرگ و مردان با ایمان داشته

 .هم تشکيل خواهد شد و نعم الحکم اهلل يعدل اله ي و محکمه

چه  .و تأثر افزود يخبر شروع محاکمه شما آقایان رسيد و نگران يبار
 شما آقایان صحيح است، و نه محکمه صالحيت ي آنکه جداً نه محاکمه

صورت دیگر ه ب در آن حقایقکه ساخته شده  ي را دارد و نه پرونده آن
د در این توان ميندانم کدام ایمان و وجدان  .باشد ميدرآمده، قابل اعتبار 
 .ميانه قضاوت نماید

 العظيم  يالعل اال باهلل الحول وال قوة
 يالشکو نرفع .ارواحنا فداء يوليه المهد يال و ياليه سبحانه المشتک

 33/1/8143چهارشنبه 

 دادگاه ی یازدهمین جلسه
و  ي، سرهنگ نجاتيسرتيپ مسعود :، آقایانيطالقان يآقا مدافع يوکال

 .صحبت کردند يسروان حجاز يا مقدمه
ور دست بهمتهم  يبازداشت و آزاد -تکرار معزول بودن  :یسرتیپ مسعود یآقا

که  این .(ارتش يدادرس 136تا  144و برخالف قانون بوده است )مواد  ساواک
 .دادگاه حاکم مطلق در سرنوشت پرونده است، صحيح نيست :گفته است دادستان

 ،31 ،41 ،41 ،11 ،15 ،1مواد  .دارد يمراحل يدادرس عالوه به .حاکم مطلق خدا است
، شرع را حاکم و ناظر بر قوانين دانسته و مسلماً يمتمم قانون اساس 13 و 11 ،11

  .تشخيص با مجتهدین است و مقام مجتهدین را فوق نمایندگان مقرر داشته است
 يها محکوميت يقانون راجع به عفو و بخشودگ عنوان به يقانون 45/1/1341در 

که مرام آن ضدیت با  يگذشت که بند اول آن تشکيل جمعيت يو عاد يسياس
و ماده  عفو مجرمين عليه غائله آذربایجان 46/5/1346باشد و قانون  سلطنت مشروطه

 يطبق رأ دیوان کشور 5شعبه . قانون انتخابات 3
1320/9/11

نظر داده است که تعریف  1248
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 يبدو يرأ .را در نظر نگيرند ها آن که دادگاه شود ميدليل ن ينشدن جرم سياس

1339/4/5
 يدیوان کشور و رأ 1شعبه  366

1340/3/30
دیوان کشور مصرّاً  دادگاه تجدیدنظر 368

 53و از لحاظ اعاده حيثيت مشمول ماده  يرا سياس کشور مين عليه امنيتقدِاتهام مُ
 يتسر 3شعبه  يرأ 131ماده  يراجع به عدم اجرا .دانسته است يمجازات عموم

محاکمات جزا تا  131وظائف دیوان کشور از ماده  .سایر احکام و موارد ندارد به
 يمختلف  صادر شده که هيئت عموم  از شعب يمعين شده است و آراء متعدد 114

 اگر دادستان .(يطریقه اصرار هیا ب ينقض کرده است )قانون رویه وحدت قضای
را منجزّاً تأیيد  131دهد که تعقيب بدون ماده  ارایهکشور  از دیوان يتوانست یک رأ

جواب دادستان راجع  .گيرم مي پس 131کرده باشد، اعتراض خودم را در مورد ماده 
و کيفر  يزیرا قانون دادرس .صحيح نيست يبه عدم تناقص عضویت در دادگاه انتظام

آن الیحه  1ماده  .است يانتظام يها سال قبل از الیحه قانون دادگاه 41 ارتش
و اعمال خالف  يعمليات قضای ي کليه هب يرسيدگ يوظيفه دادگاه انتظام گوید مي

 يف قانونیو اهمال و مسامحه در وظا و دادسرا ها حيثيت و شئون کارمندان دادگاه
يد به تخلّف ایشان برسيد؟ توان ميهستيد، چگونه  يشما مرئوس ریاست دادستان .است

 .استفاده کرد، چون خالف اصل قانون است شود ميو از اشخاص دیگر هم ن
 :خالصه طور بهپس 

 ،4) ينون اساسقا عدم رعایت اصول مسلم لحاظ به دادگاه الف( عدم صالحيت
 (متمم 13و  13 ،13 ،14

و کيفر  يمواد قوانين دادرس يعدم اجرا لحاظ به دادگاه ب( عدم صالحيت
اصول  11 و 113 ،151 ،153 ،131 ،131) يو سایر قوانين مملکت ارتش

 131و  135آن قانون و مواد  45و  11اکمات جزا، بدون در نظر گرفتن مح
موکّل برخالف نصّ  يتوقيف غيرقانون -متمم دکا  1ماده  يعدم اجرا - دکا

 (.صریح قانون

شد  يب و احمدغي هم تکرار و تأیيد سابقين در زمينه دست راجع به نقص پرونده
فروشنده دیناميت هم تحقيق نشده که در چه  يو اضافه کردند که از پرویز گودرز

 .تاریخ چه مقدار فروخته است و این دیناميت کجا رفته است
 .تذکر معزول بودن به اميد ارجاع پرونده به دیوان کشور :یسرهنگ نجات یآقا

نخواسته است خود  د چيست؟ دادستانایينيست، بفرم يسئوال کردم اگر اتهام سياس
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 ایشان و حکم به يبنده هم تأس .را درگير این بحث بيندازد
1338/8/27
را  5شعبه  1632/24

  :خوانم مي
است و  يسياس اگر وکيل متهم ادّعا کرد که بزه مندرج در این ماده»

صِرفِ اینکه در  هشود، دادگاه بِ يرسيدگ باید با حضور هيئت منصفه
بلکه باید با ذکر  .ندااجمال بگذر هد بتوان ميقانون تعریف نشده است ن

  .«دالئل قبول  یا رد نماید
 .ید تا دادگاه تصميم بگيردهم باید استدالل خود را عرضه نما دادستان

است و با آنکه  يمحل، دادگاه بزرگ و تاریخ ياین دادگاه با همه کوچک
آن  يدر خارج رو .مسئله روز است ذلک معنویسند،  بيش نمي يها چند سطر روزنامه

 .شود ميبحث و تفسير 
چاپ اعالميه  .شده است يساز زمينه يطالقان يبازداشت آقا يبرا :نقص پرونده

بازپرس با عجله و بدون دقت عمل کرده است و  .بوده است يبا تمهيد قبل افسران
را رعایت نکرده است )احضار مطلعين و شهود که خود بشناسد یا متهم  131ماده 
موجبات چاپ  و تهران شخصاً و رأساً در شيراز گوید ميکيفرخواست  .کند( يمعرف

چاپ کرده؟ با چه وسيله و در چه  يپرسم ک مي .اند و نشر اعالميه را فراهم کرده
و بعد  يشخص يکپ يبا ماشين پل ب در شيرازغي دست دهد مي؟ پرونده جواب يتاریخ
و مرموز  ينامرئ يها فعاليت .م نشده استانجا 133ه دما .پخش کرده است ياحمد
 .پوشاند توان مين يرا با هيچ سرپوش يب و احمدغي دست

خواهند و شغل و  دار مي ها شناسنامه عکس بعد از تنفس، تذکر اینکه از تماشاچي
ما خواستيم مسئله دیناميت را مطرح کنند، چون  .کنند آدرس را یادداشت مي

توجيه و اثبات  يآن برا  طرح .اند بوده يب و احمدغي دستکارگردان آن 
 .بوده است يساز پرونده

چند بار تا لب  .(ایيام )افسر هواپيم من پرافتخارترین و فداکارترین حرفه را داشته
 .بگویمام، باید حقایق را  ام و اکنون که دفاع از یک مجتهد نامدار را گرفته گور رفته

پرونده را به  .کار رفته است هب ایيه است، دست ياین پرونده ناقص است، ساختگ
 .شویم و دادرسان و عدالت دادستان ينظر يبرگردانيد تا بيشتر مستظهر به ب يبازرس

که  گيرم مردم احساس غرور کنند، نسل جوان اميدوار شود من نيز خدا را شاهد مي
  در بارهفردا تاریخ  ،در هر حال .قلب و حقيقت نبود، پس بگيرم ياگر عرایضم از رو
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 .شما قضاوت خواهد کرد
قضات سه  :از رسول اکرم يتيمّن و تبرّک سخن يبرا :یسروان حجاز یآقا

 خواهم دادرسان )چون من نمي هنمدو دیگر در ج دسته در بهشت یک :اند دسته
کنم که از حاال تا  ان برسم، این حدیث را عرض ميشمحترم را در جهنم خدمت

دسته اول  .آن فکر کنند( يآینده دادگاه که عرایضم را خواهم گفت، رو ي جلسه
دسته  ؛ا بشناسد و جور کنددسته دوم حق ر ؛حق هکننده ب به حق و قضاوت عارف

 .جهالت قضاوت کند يسوم از رو

*  *  * 

ما آمده است،  دادگاه بهرا چون مرتباً  يها شنيده شد که برادر مفيد در مالقات
 .کرده است احضار و شکنجه سازمان امنيت

 دانشگاه هب راجع يصحبت سنا مجلس در يتربت عماد :شد دیده عصر يها روزنامه در -
 .اند جرم فساد اخالق در زندان هب کرده و گفته است هم اکنون دو نفر از استادان

 31/1/8143 شنبه پنج

دیگر  يحمام رفتيم و رفقا .روز حمام و مالقات است در زندان قصر شنبه پنج
 .از پشت ميله داشتند ایيه مالقات يو پانزده خرداد ينهضت
آمد و قرار  عمل بهبحث  در مجلس سنا يدیروز عماد تربت يها راجع به حرف -

و من،  يدکتر سحاب يسنا، به امضا رئيس مجلس عنوان به يآميز عتراضا ي شد نامه
 ، که استادانو دکتر شفق و پرفسور عدل دکتر صدیق يبنویسيم و رونوشت برا

 .بنویسيم و علوم يدانشکده فن يشوراها يهستند، و همچنين برانماینده در سنا 
 .تنظيم شد که در پرونده دادگاه هست يا نامه

 34/1/8143جمعه 

 .برگزار شد يعاد يروزها يها نبود و برنامه يا خبر عمده

 35/1/8143شنبه 

نيامــده بــود و از  يکســ مــدافع ياتفاقــاً از وکــال .يممالقــات رفتــ يبــرا دادگــاه بــه
 .دستگير نشد يو مطلب يکنندگان هم خبر  اتمالق

 .بودند ياالسالم شيخ يدادگاه بعدازظهر آقا يمجاور مشغول تدارک برا اتاقدر 



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  151

 

 اتفاق سرهنگ پریور هزیردست، ب فسرانو ا ، رئيس زنداندادگاه بهموقع رفتن ما 
او هم که  .شد يا تصادف و مالقات و مذاکره .آمده بودند 1بند  رئيس کل زندان به

و  يپرس اول کشيده بود، بالفاصله و بدون احوال اتاقداخل  هب يدر غياب ما سر
 .صحبت رفته بود

 36/1/8143 شنبه يك

 يبرا :گفتند در قرارگاه دژبان يبه اول .را خواستند يو لباسچ يصبح آقایان آزاد
در  يو از دوم ،(عرب يوکيل انتخاب کند )دادگاه سرتيپ صالح دادگاه تجدیدنظر

دادند، که  يگرفته قرار آزاد تهران ایيز حوزه قضتعهد عدم خروج ا يدادرس
 .هم آزاد شد يعصر

 دوازدهمین جلسه دادگاه
و ماللت و  يگرفت و موجب خستگ يحجاز يآقا يها سراسر جلسه را ورّاجي

 .گفتن يا یک حرف و مطلب تازه .دادگاه شد يها و حت و تماشاچي وکالقرقر ما و 
ما پيرو  ي دفعه اول را هم نداشت و با تذکار اینکه همه يها کاري بياناتش شيرین

ببينم،  يهستم و اگر خالف و خيانت نيّات هستيم، یا خود من هم مأمور سازمان امنيت
، ادرسانو د جا نسبت به دادستان بي يها گزارش خواهم داد، و تعریف و تمکين

 يبين آقا  يیومگودر اول و قبل از جلسه دادگاه بگو .زیاد ایجاد نمود يحالت ناراحت
 .درگرفت  يو رئيس راجع به کارت ورود يرحيم

 ياه سوسياليست جامعه دانشجویان سازمان1314ماه آبان نيمه ي اعالميه دادگاه در -
عالميه نسبت به ادر این  .دیده شد «دوستان دانشجو -رفقا» عنوان به، ایران ينهضت مل

راه انداختن  هو ب  افزایش شهریه و تضييق و تهدیدها و اعمال دکتر جهانشاه صالح
 کردن يزندان رب همچنين و رؤسا کردن انتصابي و دانشگاه در يپليس و يجاسوس دستگاه

 .و دیگر یاران مبارزشان اعتراض شده بود يطالقان يو آقا و محاکمه دو تن استادان
پيش آقایان  مهندس سالور يآقا :آید يم عمل بهنفع ما  هب يدر خارج اقدامات -
 .کند ميتالش زیاد  يمهندس جفرود يآقا ،هم رفته است ينخع و قدس يریاض

و سرلشکر  قدم، پيش سرهنگ مصالح يپس از مذاکرات با آقا کشاورز صدر يآقا
و بعد در جواب  .نبودیم و ناراحتيم يرفته و از او شنيده است که ما راض پاکروان

 ،يامام مهندس شریف يبروند و صحبت کنند یا آقا صالح پيش شاه ياینکه آیا آقا
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 .بروند يامام شریف ياز مهندسين نزد آقا يرا توصيه کرده و قرار است جمع يومد
 دانشجویان .نمایم اولين فرصت اقدام مي من در :گفته است ار همدرب  وزیر ينخع قدس

و  يامام نامه شریف .اند کرده يعماد تربت يها در زمينه حرف ياعتراضات يحت
 .داده شد يسرهنگ غفار يها به آقا رونوشت

 31/1/8143دوشنبه 

تصادف داشت، یک با اول ماه رجب روز تعطيل دادگاه و مالقات بود و چون 
 .روزه گرفتيم يعده ده پانزده نفر

 31/1/8143شنبه  سه

و تجليل از ماها،  يو با ذکر اسام دادگاه بهدیشب ظاهراً راجع  رادیولندن -
 .کرده است ایيانتقاده
 .پر شده است ياخير و ظاهراً نظام يا توده يها از زنداني قلعه قزل -

 سیزدهمین جلسه دادگاه
 .مهربان ي خداوند هر دو جهان، خداوند بخشنده نام به : بهارمستسرتیپ  یآقا

در مجلس  يعماد تربت يها عليه صحبت يمؤثر يدر مقدمه اعتراض شدید منطق
آقایان  که این !يچه جمعيت ؟ بهي، در چه مقاميچه کس ي از ناحيه يچه تهمت :کرد سنا

 .بوده است همين يبرا باشد، شده منعکس ها روزنامه در شان مدافعات اند خواستار شده
 .پاسخ شایسته نمایند يآنها گذارده اقدام برا يجا هکنم خود را ب تقاضا مي از دادستان

 يمعنا تذکر اینکه پرستش به )با «ميهن -شاه -خدا»آرنگ  يبيانات ایشان ابتدا رو
هم  يپرست شاه .يداد و راست :گفت خواست خدا پيدا است .خدا دانستن نيست( رفت

صحّه  شاه رسيده است، پرپر کنيم )پرنده با بال  هقوانين را که ب ياین نيست که اجرا
شاه راجع  يگفتارها از يپرد( و تعداد زیاد تک بکنيم نمي پرد اما اگر پرها را تک مي

 3/5/1344را خواندند )در  يو عدالت اجتماع يقوانين و اصالح دادگستر يبه اجرا
 و ميتينگ 1341، نوروز 1/1/1343، سالم عيد 11، گشایش مجلس در سالم بعثت

که به  يکسان هخودم نسبت ب يبر سبيل  اخالق فطرکه گفته بود من  1311مرداد  41
و بعد دو حکایت،  .گيرم( اند، کينه بدل نمي کرده يشخص من فهميده یا نفهميده بد

، نقل از راجع به انوشيروان ي( و دیگر)ابوجعفر منصور اسالم يراجع به خلفا يیک
 و قدرت   چطور به استقالل و سلطان ، که خليفه ذکر کرد « فریاد خوزستان» وزنامه ر
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  .دادند عليه خودشان اهميت مي يقضات، حت
جان هم  هش ببيند فرزندان يم يمام ميهن گریان است وقت :در مورد ميهن هم گفت

 .کنند قوانين اجرا شود يباید سع و دادرسان پس دادستان .اند افتاده
 العموم يسابقاً مدع :، اول راجع به واژه دادستان گفتدر پاسخ به بيانات دادستان

 که صورتيدر  .در کيفر بيگناهان  يپافشار ند و تصور پيشقراول  ميرغضبان وگفت مي
 عنوان بهاز خود گفتند که  موردي .قانون يمعنا هداد از ریشه دات ب ي دادستان ستاننده

 يتبرئه و تقاضا یک ستوان یک محکوم به اعدام را در دادگاه تجدیدنظر ،دادستان
 .نشان کرده است

شهادت انتظار  هب .جریان روز است روشنفکران جریان این دادگاه در پيش
مطالب را  ي ها همه دستور دهد روزنامه شما بفرمایيد اگر رئيس دادگاه .ها تماشاچي

دادم در  را مي شما بودم، نوار مدافعات يمن اگر جا .کنيد بنویسند، شما تعقيب مي
سلب  يبرا ي، کافيانتظام يرا به دادستان و حاال همين اقرار دادستان .بگذارند رادیو

 .دانم از دادگاه مي صالحيت
مطلب  .نيستم ياساساً در مقام بحث در جرم سياس :گفتند در مورد هيئت منصفه

ما همين را  .اجرا شود درصد 111شما باید بکوشيد قوانين  .سرِ همين جا است
اش صدور  درست شده است که برنامه يآیا حزب .کنيم شکایت مي يانتظام دادگاه به
 !نباشد؟ يسياس يباشد و نهضت آزاد يقال

را دعوت  حق دارد هيئت منصفه يگفته است مگر دادگاه نظام دادستان يآقا
و تابع قانون  مگر این دادگاه محکمه نيست؟ تابع ایران .ها است کند؟ از آن حرف

 صراحت ندارد؟ 13نيست؟ مگر از هيئت منصفه وحشت دارد؟ مگر اصل  ياساس

 .باید برعکس باشد که صورتيدر  .از مظلوميت بازپرس دفاع کرده است دادستان
خارج  يطرف زیرا او است که خشت اول این پرونده را کج گذاشته است و از بي

  .شده است
 ! رود پرونده کج تا ثریا مي  پُرسنده کجخشت اول چون نهد 

يت چندین ماه یک اهم يب موضوع ينبودن اتهام، پس چرا برا در ردّ تشخيص مهم
 !اید؟ زندان انداخته همشت دانشمند را ب

محاکم  يامور انضباط .وارد نيست :يانضباط است يا مسئله نظاميان يبرا امر تعقيب
  يفرمانده دوران از مثال دارد)یک يحکمت و فلسفه ،تعقيب امر .دارد خود هب مخصوص
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 (.الملل اول در جنگ بين ز گروهان ترکو مثال دیگر ا خودشان در آذربایجان

 دهد ميدستور  يدادستان هب 31در برگ  :خالف قانون ساواک يها از دخالت
 .قات بکنندبياورند تا مال زندان دژبان هب يموکل را از زندان شهربان

و  يو بحث فلسف يفعاليتم متمرکز در نوشتن مقاله و سخنران :موکل گفته است
چرا بازپرس تحقيق نکرده است؟  .بوده است بوده و مبارزه با افکار ماتریاليست يدین

و  يطالقان يامثال آقا يها و فعاليت دانشجویان يانجمن اسالم همچنين راجع به
 .يو دکتر سحاب بازرگان

  :آورد يخاطر م هرا ب سينا يبوعل  يممتاز، رباع يها چنان اتهام، به چنين شخصيت
 ...گزاف و آسان نبود يکفر چو من

 !ترین دشنام است بزرگ ياخالق اصول به آقایان پابند نبودنِ خواست بهکيفر يادعا
ممکن است این نامه را  :گفته يحکيم يکه آقا در مورد نامه رئيس جمهور هند

 .اند کس دیگر سئوال نکرده داده باشد، از هيچ يمهندس سحاب يآقا
، قلّت دادستان يدفعه قبل برخالف بيان آقا يیاختصارگو :یپگاه  سرهنگ یآقا

دادستان  يآقا .علّت عزل موکل بود هنبود بلکه ب بضاعت در سخن یا نداشتن مطلب
داد هيئت  حق نمي دادگاه بهدانست و  اتهام مي بودنِ يکه خود را فارغ  از طرح سياس

، امر دکا 411ماده  که صورتيدر  .نياورد يرا دعوت کند، هيچ دليل قانون منصفه
مراجعه  يعموم يکيفر يقانون دادرس هکه هر جا مواجه با اشکال شدیم، ب کند مي
در  .کردند و ایشان اجتهاد مقابل نص و استناد به آراء شعب دیوان کشور .مایينم

 ایيحق بود فقط دو شعبه )جز :را زده و گفته بودند خودشان قبالً پنبه آن که صورتي
 .حجت است يهيئت عموم يداشت و چون تعدد شُعب هست، فقط رأ و حقوق( مي

تر به مقصود را که خواندند ) آن دو حکم نزدیک
1338/12/26

چون  ي(، در اول3شعبه  9433
ننموده بود، دادستان  پخش اعالميه از خود سلب صالحيت راجع به گاه تجدیدنظرداد

گفته  و .دهد ميو قانون حکم  يفرجام کرده بود و دیوان کشور، مابين قاض يتقاضا
وجه  يچه هب .( صحيح نيستيدادگاه عاد 5بود قرار عدم صالحيت )موضوع ماده 

آوردند که ببينيم آیا  يخوب بود پرونده را م .با مسئله مطروحه ما نداشت يارتباط
کرده است؟ اگر  يه هم رسيدگمنصف بودن و هيئت يموضوعات سياس هدیوان کشور ب

شرط آنکه هيئت  هب .گيرم کشور تأیيد کرده باشد، من اعتراضم را پس مي شعبه دیوان
 يموقع تبادل صحبت با دادستان شد و دادستان به منش داده باشد )در این يرأ يعموم
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از  يخواه دیگر قرائت شده فرجام يرأ .کنند( دستور داد در صورت مجلس درج
 .بوده است از طرف دادگاه تجدیدنظر اهانت به شاه ي جهت در نظر نگرفتن مسئله

مقصود  :را روشن کرده است ، وظيفه دیوان کشوريمدن يدادرس آیين 551ماده 
، ي، تشخيص این است که حکم یا قرارِ مورد درخواست فرجاميفرجام ياز رسيدگ

 .موافق قانون صادر شده است یا نه

 *      *    * 

 .بين يگيت و اردالن ،يریجزاآقایان  : از تماشاچيان

 31/1/8143چهارشنبه 

 چهاردهمین جلسه دادگاه
از طریق نصوص و قوانين جواب  يچون همکاران قبل (:)بقيه یسرهنگ پگاه یآقا

 .اظهارات ایشان بحث کردم کلمات و ياند، من رو را داده دادستان

نظر مابين آراء صادره از شعب  دیروز، حال که اختالف يها صحبت دنبال به
 .کنم دادگاه رسماً از دیوان کشور استفسار کند وجود دارد، تقاضا مي دیوان کشور

ب، که گفته وم طيّمرح ي همين دادگاه در محاکمه با استفاده از جواب دادستان
بنابراین در محکمه  ؛سوادند و بي چاقوکش متهمين نيست، چون ياین اتهام سياس :بود

 .است يحاضر که خالف آن است، دیگر آن استدالل صحيح نيست و سياس
 :هدر مورد نواقص پروند

 يکه آقا يگزارش :گفته است يسرهنگ رحيم يدر جواب آقا دادستان يآقا( 1
اند، گزارش بازجو به رئيس  مالحظه کرده بازرگان ي در پرونده يسرهنگ رحيم

پس  .، در حکم امر تعقيب استاست و همان فرستادن پرونده به دادسرا ضابطين
دو کار  :داند و آمر تعقيب را رئيس ضابطين ميور تعقيب هست دست بهدادستان معتقد 

 يغيرنظامي  که یک اداره -د رئيس ساواکتوان ميکه ن ناحيه ي فرمانده .خالف قانون
 .باشد -است
مجلس، تفسير قانون نموده و  يجا هب دادستان .ياوراق بازپرس يعدم امضا( 4
از عدليه را  يو حکم باشد مياست و نقص مؤثر ن يین یک تخلف قضایا :اند گفته
 يفقط دادگاه قاض .تخلّف  را وارد دانسته است دادسرا که صورتيدر  .اند داده ارایه

 يا مؤثر بودن یا نبودن، قيد و اضافه .است نقص پرونده يرا تنبيه نکرده است، ول
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دانست،  گذار الزم مي اگر قانون .اند دادستان از پيش خود کرده ياست که آقا
برد و  در مورد غبن، غبنِ فاحش را اسم مي يکه قانون مدنطور همان) گفت مي

وسیله دادگاه، علیه بازپرس  هحادر ب یبنده هم برطبق درخواست کتب .(کند ميتعریف 

 .نمایم اعالم تخلف می
در کيفرخواست در مقابل انکار متهمين،  دادستان .ياستناد يمدارک اتهام( 3

  :گوید ميپسند،  دليل محکمه يجا هب
 .اند شده ...ها و  فرار از کيفر منکر انتساب  این اعالميه ياین آقایان برا»

د رافع توان ميیک از دفاعيات ن محرز است و هيچ يوقوع جرائم انتساب
  .«اتهام باشد

ها جرأت  ياند که خيل را بيان داشته ياین آقایان مطالب !هم شد بينّه؟ دمانيم اینخو
خرند و شدیدترین انتقادات را در نامه  ها را مي تمام محروميت .اند را نداشته بيان آن

 اینها خودشان را حاضر !پس اینها چه ترس از فرار و کيفر دارند؟ .اند کرده سرگشاده
دانستند که  مي .روشن شود يآن شمع، خلق ایياند مثل شمع بسوزند و از روشن کرده
دليل و تحقيق،  يو ب يانصاف يچرا با کمال ب .العمل خواهد کرد حاکمه عکس هيئت

صحّت و سقم مدارک  ي دربارهدانيد؟ در هر حال چون  گو مي این آقایان را دروغ
که این  يتحقيق الزم دارد، تا زمان دادستان ياختالف پيش آمده است، و ادعا

 .نيامده پرونده ناقص است عمل بهتحقيقات 
دادستان  عنوان به دادستان يکه آقا ، از ترس اینرفع تشویش دادرسان يبرا

تان  ایشان را جلوي يیگو ماید، یک مدرک خالفآنها را تعقيب ن يدادگاه انتظام
دکتر  يآقا يو تکذیب خط عليه بازرگان يمل مجعول جبهه ي اعالميه :گذارم مي

  ...آن  زیردر  يسنجاب
 .تسلیم دادگاه کردند علیه دادستان ییك اعالم تخلف قضای

و صميميّت و تسلّط کامل بر کلمات و با  يبا متانت و شيرین يپگاه يبيانات آقا
و متهمين و  مدافع يالعاده حسن اثر در وکال شجاعانه، فوق يبردن ابتکارهاکار هب

 .العاده ایجاد کرد تماشاچيان داشت و مسرّت و تحسين فوق

 *      *   * 

و  يکه با مهندس ریاض ایيه و صحبت مهندس سالور ياز جمله تماشاچيان آقا
 .تسليم مشاراليه شده بوده است يامام نامه مهندس شریف .شده بوده است ينخع قدس
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 .آزاد شده است قلعه از قزل يخاموش يسيد محمدتق يشنيده شد آقا -

 11/1/8143 شنبه پنج

 .نشنيدیم يچيز هم خارج از .نداد رخ داخل در يخبر .شد برگزار و بود حمام روز

 8/1/8143جمعه 

، امروز ما را دادگاه يمنش يشنبه و بنا به ابراز انسانيت سرگرد اسدالله يبجا
 .هم شد طور همين ؛مان را ببينيم ها بردند تا فرزندان مالقات با خانوده يبرا دادگاه به

 يریاض يآمده بود و اظهار داشت آقاه( زاد خانم )به اتفاق خانم گوهریان -
اخير هم با  ي هفته :کرده( و گفته است  شان آمده )یا مراجعهدومرتبه منزل ای

 يایشان( خيل قول به) تو داشته است و شاه ي دربارهمالقات و مذاکره  اعليحضرت
ها  خودش را از اطرافي الزم است بازرگان يکس دارد ول ارادت و عالقه به فالن

  ...قدر به آنها نچسبد، چون اعليحضرت به او احترام دارد این جدا کند و
 هستند؟  ياشخاص کوچک يیا دکتر سحاب يطالقان يمگر آقا :گفتم

  ...ا هستنده بازاري ؛نه مقصودشان آنها نيستند :گفت خانم گوهریان
 ياصرار و خواهش داشت که ما در دادگاه عصبان يال از طرف ریاضدر هر ح

تا  يایم و هيچ حرف سکوت گرفته  تند نزنيم )که گفتم تصميم به يها نشویم و حرف
 يکارها دنبال بهکردند،  نزده و نخواهيم زد( و بعد هم قول بدهم که اگر آزادم حال به

یا  .هم ندارد مبارزه را کنار بگذارم يا ه فایدهبروم و حاال ک يو زندگ يخانوادگ
 :ا نداشته باشم )گفتمه به بازاري يو کار بکنم ایيکنم خودم به تنه الاقل هر چه مي

د مأمور توان مي شاه يول .تعهدِ سکوت و تعطيل، که برخالف عقيده و وظيفه است
 يکه خيل يریاض يپس آقا :انم گوهریان پرسيدنددر خاتمه خ .بگمارد و مانع شود(

دفعه  ها، یک به محبت و خدمت است، چه بکند؟ گفتم عوض این حرف مند عالقه
 وکال يحساب يها است و چه جواب يبيایند در دادگاه، ببينند ادعانامه چه افتضاح

خودشان، و  مصلحت يد با شاه حرف بزند، بگوید براتوان ميو اگر  .دهند مي
 ...نقص برگردانند عنوان بهخودشان، پرونده را  يو آبروریز ایياز این رسو يجلوگير

*     *     * 

که قرار آن  ها بحمداهلل خوب و شاد بودند و مذاکراتي راجع به عقد پيکوک بچه
به عمل آمد. ضمناً چون  پيکوک خودِ ه وزاد اند. با خانم را براي جمعه آینده گذاشته
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 عقدبخواهد که براي حضور من در مجلس  قصد داشت از ریاضي خانم گوهریان
مأمور و افسري همراهم  خصوصي اقدام کند، گفتم به این شرط که در مجلس عقد

 نمایم. کنند، صرف نظر مي ماد نيست یا جرأت نمينباشد و اگر اعت
 .در مالقات نشنيدند يسایر رفقا هم مطلب مهم

 3/1/8143شنبه 

باعث تعجب و تأسف و  يقتل کند .شنيده نشد يا ها اجرا شد و خبر عمده برنامه
دومين بار  يه بود، براکه دو هفته قبل آزاد شد يلباسچ يآقا .شد يزیاد يها بحث

 .امروز ناهار فرستاده بود

 1/1/8143 شنبه يك

 شروع یازدهمین ماه زندان
 .صفحه چهار ؛رفقا دادند از يیک هرا ب 1314 ماه آبان يدانشجو ، پيامدر دادگاه -

تشکيالت  ي درباره مفصل بحث .وظيفه نظام به شان اعزام و دانشجویان اخراج به اعتراض
 يانحصارطلب ي درباره يصریح و انتقاد يبا لحن مؤدّبانه و معقول ول يجبهه مل

 يبحث در چگونگ .و تفرقه يو عدم توجه به نيروها و دستجات دیگر و سست يسياس
زیر بپروراند و در این مدت  هب را بنده و سر خواهد جوانان که مي يفرهنگ استعمار

نقل از اکونوميست  هب بازار يکساد .شهریه و مخارج موانع تراشيده است لحاظ به
 .ياالسالم تجليل از شيخ .اکمه آنهاو مح يتجليل از سران نهضت آزاد .لندن

آمده بودند و  دادگاه به، 1/3/1314مذاکرات روز جمعه  دنبال به خانم گوهریان -
مالقات آمده  هب مجدداً ایشان و کردیم صحبت يریاض يجریان را با آقا :اظهار داشتند

 يجلو يراه کرد مي، اصرار يگریه در موقع خداحافظ ي، و حتو با عالقه و احترام
و دوستان  يپایش بگذارید که بتواند بدون آنکه به شرافت شما و آقایان دکتر سحاب

که او رئيس  يمثالً قول بدهيد تا وقت .شما را فراهم کند يآزاد ي بربخورد، وسيله
ها  دانيم چه خرابي فایده هم که ندارد و ما مي .نکنيد يخارج عملاست، در  مجلس

ي  که مالقات دارد، اجازه 6/3/1314خواهد روز چهارشنبه حال ایشان ميدرهر .است
گوهریان با تذکار   خانم .را بگيرد يامام مهندس شریف ياتفاق آقا همالقات ب 

و قول  يها به سرپرست، اصرار داشت حرف خوب خانواده، و احتياج بچه يها يناراحت
 حال گفتم درهر من .بدهم ياطالع به ریاض يشرافت من هم برنخورد، برا که به يمفيد
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 ...نظر شود ندارد مالقات و تبادل يندارند، پس مانع يفعالً که آنها تعّهد و الزام

 پانزدهمین جلسه دادگاه
 خواند(: مي نوشته و تندتند ياز رو ،ی)وکیل دکتر شیبان زادهسرهنگ اعتماد یآقا

وقت گفتن و گفتن  هدو چيز تَيره عقل است، دم فروبستن ب»، یَدُ اللَهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ
 ا وَمًصْخَ مِالِلظّوا لِونُکُ» :به حکم ي، وليدفاع با حالت معزول .«يوقت خاموش هب
 .تو از نصيحت و پند ي، هر چه دانيکه نشنوند بگو ي، گرچه دان1«وناًعُ ومِلُظْمَلْلِ

ین دستگاه اگر از صوت صحبت کرده فهماندند که ا راجع به ضبط در مقدمه
لزوم  ي در زمينه .زنيم مان را مي ترسيم و حرف است، بداند که ما نمي طرف ساواک

گفتند، این بود که  وکالکه عالوه بر اظهارات سایر  ي، چيزحضور هيئت منصفه
 ، هيئت منصفهواستِ اقدام عليه امنيتاستان پنجم در مورد یک کيفرخ ایيدادگاه جن

 يل سياسیاز دال .ملل متمدّن رسم چنين است ي را دعوت کرده است و در کليه
 يها بازجویان از فعاليت يها بودن نيز، عالوه بر آنچه سایرین گفته بودند، سئوال

مخالف نبوده  يسلطنت ي مشروطه با سلطنتِ ينهضت آزاد .متهمين بوده است يسياس
 .مخالف بوده است و با هيئت حاکمه بلکه با استبداد

 يزندانرا فوراً دستگير و  ایيجا متهم جن ( اینکه هيچعمل ضابطين)ساواک ایراد به
مشاور مخصوص  يآیند )حت يو اول در تعقيب تأمين دليل و مدرک برم .کنند نمي
درآمد، پس از آنکه در موقع تبادل کيف، عکس برداشتند، با  را که جاسوس يکند

ر بدون جرمِ مشهود، را چهار با يدکتر شيبان که صورتيدر  ؛بردند( ياحترام به بازجوئ
پرونده را که ساواک باید فوراً نزد مأمور  .اند در خيابان یا در خانه دستگير کرده

 .کرده نزد خود نگاهداشته است نم يشيراز يبفرستند، مثل تنباکو يتعقيب قضای
 113 ماده برخالف .است شده عمل احضاریه برگ بدون :عمل بازپرس ایراد به

 .دالئل له و عليه نکرده است يآور جمع .مدارک اتهام را گوشزد نکرده است
دادیار حضور نداشته است پس  .اوراق را امضا نکرده است 153 ماده برخالف

که  يعملفعل یا از  يبازپرس مجرم است )زیرا که جرم عبارت است از خوددار
نکرده است، پس خود  يجلوگير کرده است( و اگر دادستان يقانون امر یا نه

 .شده است يمرتکب تخلف قضای

                                                
 از امام علي)ع( : براي ظالم، چونان دشمني باشيد و براي مظلوم،  یک یاري دهنده.  .1



 
 

 

 
 

 163  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

 اند؟ از بين رفته است، چرا آقایان هنوز در زندان يبا آنکه بيم تبان :قرار تأمین

 اوالً تکذیب تمام آنها، مواد و نقص را دادستان :قرار مجرمیت و کیفرخواست
 يپس کس .است که مانع کشف حقيقت بشود ينقص چيز :اند جواب نداده و گفته

 !ش چپ است، نقص ندارد؟ا انگشت دارد، یا پایش لنگ است، یا چشم 6هم که 
نيست و آقایان در  چون هيئت منصفه، ندارد صالحيت :بعد خود دادگاه ی مرحله

که به ریاست سرتيپ  ي، دادگاهضویت دارند )در زمان آزمودهع يدادگاه انتظام
 (.صادر کرد، منتظر خدمت شد مخالفِ دادستان يتشکيل شده بود، چون رأ اتحادیه

صادر  يرأتهدید،  يِهم ممکن است تحت تأثيرِ حسّ يقبل نکرده دادرسان يخدا
 .، مقبول نيست«ورذُعْمَ ورُأمُمَلْاَ» يبدانند که در محکمه عدل اله يول ،نمایند

 و دادخواه و دادجو و دادرس دادگاه

 دادشان امداد نيست جمله بر بادند گر بر

 ؛ام به این اهميت و ابهّت  ندیده يدگاهوقت  دا هيچ :ور سرهنگ بهره یآقا
مشکّله دادگاه، تعداد و معلومات متهمين،  يشخصيت و مقام متهمين، اعضا

 ارتشکه مایه افتخار  مدافع يو باالخره وکال و رئيس دادگاه شخصيت دادستان
اش سياق  بحث کرد و نتيجه شود ميبهتر از این ن يدر هيچ محفل دیگرپس  .اند بوده

، مسلماً شود ميباآنکه در خارج درج ن .خواهد شد يبعد يها و سرمشق دادگاه
باید  ایران يپس حيثيت و آبرو .ثبت خواهد شددر تاریخ مکتوم نخواهد ماند و 

 .محفوظ بماند
الطرفين  يباید تسليم دادگاه مرض عليه يو مدع يعمد :گفت که  دادستان جواب در
زده،  يکسه اند که ضرر ب عليه يهستيد، نه اینها مدع يخصوص ينه شما مدع ؛باشيم
ميل خود  هرا طرفين ب کرده باشند، نه دادرسان را حالل يحرامیا را حرام و  يحالل

 ه در شرایط عادالنه و آزادانه است )اگر در مسجداند و نه محل  دادگا انتخاب کرده
و اطمينان در وضع  ينداشتند، از نظر روان يبود، و قضات لباس نظام یا دانشگاه

 .(گرفتند قرار مي يبهتر
 :نواقص پرونده ی درباره

 يبراد و پرونده گذارده شود، فایده ندار ياگر بعد از این، امر تعقيب رو( 1
 .نماید ایجاد اعتبار نميگذشته 

 )تفحص  اند کرده عمل يقانون موازین برخالف ضابطين ؛نيست متشکل ي پرونده (4
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نصف شب در  از بعد1متهم در ساعت  ي، دستگيردادستان يدر خانه بدون اجازه کتب
برداشتن  .شد ميهم روز  که صورتيدر ؛خانواده يبرا يخانه و ایجاد وحشت و ناراحت

مورد استناد و احتياج  ياند و نه در بازپرس که نه پس داده ایيه و کتاب ها یادداشت
 43یا  13)نقض اصل  .اند صورت جلسه نشده است و قبض رسيد نداده .بوده است

 111و  1اصول محاکمات جزا،  31، يکيفر يدادرس آیين 43و مواد  ياساس  قانون
نداشته و مدرک کيفرخواست  يموقع جنحه و جنایت توقيف متهم که در آن .(دکا
ماده  .است يقانون اساس 11برخالف اصل  ،اند نوشته است که بعداً در زندان يا نامه

اما مأمور  .مستنطق حق ندارد بدون دليل جلب کند :ویدگ مياصول محاکمات  141
هر موقع شب وارد خانه  دهد ميخود حق  ه، بيبدون داشتن امر و لوازم مقام ساواک

است یا  خواهد در زندان نگاه دارد؟ سازمان امنيت مردم شود و هر قدر مي ي و النه
 يول ،به جرم با علم ها را يگانگسترها و جان يحت F.B.l کاآمریدر  !سازمان وحشت؟

 .(بدون برگه، حق ندارد جلب کند

 .ف خود را درست انجام نداده استیبازپرس وظا

 4/1/8143دوشنبه 

 يریاست سرتيپ صالح ه)ب را به دادگاه تجدیدنظر يمنوچهر آزاد يصبح آقا
و  يسرسر يخيل يها ( بردند و پس از تبادل صحبتسرهنگ فروغ يو دادستان عرب

 منوچهر از دادرسان پيش يدر ضمن شور، سرهنگ .به شور رفتند کوتاه، دادرسان
کرد و مطمئن شد که  ایيه او سئوال يآمده راجع به نمازخوان بودن و مسلمان يآزاد

سه سال   يحداکثر کيفر، یعنو  يدادگاه تأیيد دادگاه قبل يرأ يول .گوید ميدروغ ن
 !حبس درآمد

  *    *  * 

 يول .ماه رجب روزه گرفتيم يروزهِ مستحب عنوان بهامروز را  يهفت هشت نفر
خواهش دوستان  هکرده بودند، استحباباً ب يکه قصد قرض يظهر جز چند نفرنزدیک 

 .افطار کردیم

 5/1/8143شنبه  سه

 شانزدهمین جلسه دادگاه
 :بقیه مدافعات ؛ (یایباب یعلآقای )وکیل  ور سرهنگ دکتر بهره یآقا
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 رَبِ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ»، و 1«أُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَهِ»، «اهللِ  مسْبِ»ا صحبت بشروع 
4«.الشَيَاطِينِ

 

صول محاکمات ا 13اده از ماده رابعاً و در زمينه وظائف بازپرس، با استف عنوان به
چهار  در 61ماده را حق این و کند، يبازپرس دارد حق بازپرس موقع چه گوید مي کهجزا

 يدر بازجوئ که صورتيدر  .از آنها اقرار و اظهار مقصر است يو یک کند ميشق بيان 
و جرم مشهود هم در کار نبوده  .اید چه دستگير شده يشما برا :پرسند تازه از او مي

باید مدلل و موجه و  يمأمورین بازپرس يها گزارش :گوید مي مم دکامت 4ماده  .است
مفاد این قانون در پرونده  یک، صدهزارمدر اینجا  .منضم به مدارک مثبته باشد

که نکيرین )مأمورین مهاجم شبانه( از خانه ایشان  يمدارک .نگردیده است يعمل
نفع  هآنها پرسش نکرده است؟ شاید ب يآنها را نخواسته و رواند، چرا بازپرس  برداشته

 اند اند و بعد گفته داشته نگاه روز در زندان 16چرا شریک ایشان را  .آمد يمتهم درم
I am sorry  اند؟ تجارتخانه را ده بيست روز برده و آورده و مزاحم شده يچرا منش 

اند  کرده يمعرف ایيباب احمد نام به اند، انداخته زندان هب يوقت را يایباب يعل احمد يآقا
اند که  در پرونده گذاشته يگزارش ایيباب اسم احمد يرو يو بعد از اطالعات شهربان

 مازندران فرهنگ در يا توده ي سابقه و است آورده مرز از قاچاق قند عدل4 :گوید مي
چرا  .اند در پرونده ایشان گذاشته يمحلوج ياز آقا يدیگر سوابق يو جا !داشته است

 چنين اشتباهات شده و چرا بازپرس آنها را در پرونده باطل نکرده است؟

 و اکراه و اجبار ممنوع است و يو انحراف يسؤاالت تلقين گوید مي 3جام 145ماده 
محاکم  نظم مطلوب و رجوع به يخواستار و بيان و عقيده يآزاد د حقمتح منشور ملل

 اند اً خواستهدایماز این نظریات اجرا نشده و  یک هيچ ذلک مع .دهد ميصالحه را  يمل
است( ميان بکشند و اظهار عقيده  يرا )که قانوناً از مسئوليت مبرّ اعليحضرت يپا

 .1تقلّب است ،اینها تقرب نيست .انداختن بکنند مملکت را وسيله زندان ي بارهدر

                                                
 کنم؛ ...  : ... من کار خود را به خدا واگذار مي 11( / 11غافر) .1

 برم. هاي شياطين به تو پناه مي اختيارا، از وسوسه : ... صاحب 31( / 43مؤمنون) .4

 (يیعالمت اختصاري )آئين محاکمات جنا. 3

 خواند: منظور منع ارتباط دادن مطالب به شاه هب ور حدیثي که آقاي بهره .1

الملوک  قلوبهم بيدي، ایما قومٌ اطاغوتي، فجعلت القلوب وجل، انا خلقت الملوک، وجعلتقال اهلل عزّ
عليهم رحمه، و ایّما قوم عصوني، فجعلت قلوب الملوک عليهم سخطه، اال التشغلوا انفسکم بسبّ 

  الملوک.
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که در قرار مجرميت  است يموکل بنده و سایر آقایان تحریف ترین ضربت به بزرگ
چنين  ...این نامه يروح کل»قسمت اول  و کيفرخواست از نامه ایشان شده، هم

جمعيت ما » گوید ميدیگر را، که  ياند، و هم بندها را حذف کرده «رساند مي
، «اند کنيم که دعوت به انقالب ننموده يباید پيرو و از علما .است يجمعيت قانون

 .(مجا 15و  11معادل  دکا 154و  151د اند )برخالف موا مسکوت گذاشته
بهترین افراد  ترین لذت من این بود که به مردم فهماندیم در ميان افسران بزرگ
کنم این آقایان مقصر نيستند،   د و بهترین خدمت این است که ثابتنوجود دار

 يها ت دادگاهصالحيّ يجا بي دادنِ که با توسعه ایيآنه .اند و طرفدار قانون خادم
 ارتشکردند، سلب آبرو و احترام از  را در چشم مردن ميرغضب ارتش، ينظام

 .نمودند
 يداشت که اصالً برا عقيده ور دکتر بهره ي، آقادادگاه در مورد عدم صالحيت

 يجرم عالوه به .نيستند صالح يفا دادگاه نظام 14و  11برطبق اصول  يجرم سياس
بودن،  فرض جرم هب ها مشاهدهها و  یک از اعالميه چون هيچ ،واقع نشده است

 .االصاله نيستند صحيح
انطباق با کيفرخواست  يوجود دارد، ول يجرم سياس گوید مي اگر دادستان

م و اگر شک و تردید در کار يرا بکند ببين يندارد، پس خودش تعریف جرم سياس
 .نفع متّهم تعبير شود هاست، به موجب بدیهيات حقوق باید ب

 .ندارد ينبوده و اساس يو منطق يقانونو  يو شرع ياین پرونده عقل ،در هر حال
 ي نداشته باشد و فقط بنا به ادعا، قاطبه يخصوص يکه هيچ مدعّ ياصوالً جرم

صورت  د باشد و در اینتوان مين يدار شده باشند، جز جرم سياس جریحه ملت ایران
 .خارج است ينظام يها دادگاه از صالحيت

 عنوان به، برطبق صورت جلسه، يو سرهنگ رحيم چون آقایان شایانفر :رئیس
ن خطاب به وکيل اند، بنابر ای صحبت کرده يایباب يو عل آقایان بازرگان وکيل مدافع

 .يحکيم يآقا
نظاميان است که در این  به يرسيدگ :گوید مي دکا 1ماده ؛ یسرهنگ صادق یآقا
 43ماده  .اش نظاميان بوده است گذار نظر اوليه آید و قانون يم عمل بهها  دادگاه

باید  ي، یک بازپرس و یک منشادستان، یک ديدر معيّت هر دیوان عاد گوید مي
 حاضر که صالحيت ها از ميان افسران دادگاه يرؤسا :41این بازپرس کو؟ ماده .باشد
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اگر دادگاه مطابق روح قانون، صرفاً  .(يعلمالبته و  ياین کار را داشته باشند )اخالق
قدر توسعه دادیم که به  این ياما وقت ؛نداشت يخت، اشکالپردا مي يف نظامیوظا هب

عنایت خاص  يالزم است به صالحيت علم ،پردازیم مي يو سياس يعموم يدعاو
 .کرد

 يثبات يب»صحبت از  1در کيفرخواست در مورد متهم ردیف  :بودن یاز بابت سیاس
ماده  .بودن را قبول دارد يکيفرخواست سياسپس  .شده است «نامبرده يعقيده سياس

را تعریف کرده است در مجله  ي، امور سياسيو والیت يایالت يها انجمن 113
 را برحسب مصالح مربوط چنين يم سياسی، جرا1314سال ، 4شماره  ،«يدادگستر»

اگر  .ت داخله، خارجه، مختلط و مرتبطجرائم بر ضد امنيّ :کرده است يبند تقسيم
داشت،  مي ياختصاص يها در دادگاه نظر بر عدم حضور هيئت منصفه يقانون اساس

این  يهيئت منصفه نشده، برا از يذکر و اگر در دکا کرد مياستثنا  14مانند اصل 
 يامور سياس هدیده است که عرصه این قانون ب را نمي گذار خواب این است که قانون

بودن  يزیرا سياس .الفارق است قياس مع آراء شعب دیوان کشور .توسعه پيدا کند
ان کشور در است که دیو يبودن( از موارد موضوع ایيبودن یا جز يجرم )مانند نظام

 .ها است و با دادگاه کند ميآن دخالت ن
 .صورت جلسه ندارد يشده، ول يبازرس يحکيم  يمنزل آقا :تناقص پرونده

ادُک   114تبصره ذیل ماده  .یک از آن اوراق منتسب به ایشان نيست بنابراین هيچ
( 1363اعالميه حقوقدانان عالم ) .شدبا يوکيل همراه متهم در بازپرس گوید ميکه 

داشتن  همأمور تحقيق باید متهم را ب گوید ميهم در آن نماینده داشته است،  که ایران
بدون رعایت آن اقامه شود، بالاعتبار  يلیمستحضر نماید و اگر دال يچنين حق

 .خواهد بود
که تعقيب  يپس از وقوع بزه ارتشستان داد :دکا 1ماده  :امر تعقیب یعدم اجرا

 ...تشخيص دهد  ياست، هر گاه قرائن را کاف ينظام دادگاه آن در حدود صالحيت
 .این قانون در هر حال الزم است 131رعایت ماده  :تبصره

وقوع نپيوسته است  هب يچون تعددّ .خواست مورد نداشته استکيفر يالحاق 4ماده 
 (.را زیر بگيرد يکه یک جمع هفت هشت نفر ي)مثل اتومبيل

 6/1/8143چهارشنبه 

 :و تماشاچيان شنيده شد وکالکه در دادگاه از  ياخبار
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 16تظاهرات  يبرا يرا که تبليغات یا اقدامات در دانشگاه دو سه نفر از دانشجویان
  .اند اند، گرفته و اخراج نموده هکرد مي آذر

مفصّل تشکيل  يدادگاه ما از طرف طرفداران مصاحبه مطبوعات راجع به در فرانسه
  .داده شده است

  .داشته استصحّت  سه روزه ياعتصاب غذا در آلمان
 ؛جالب بوده است ي، خيلاروپا ي، نشریه ارگان جبهه مل«ایران آزاد» 11شماره 

  .هم درآمده و خوب است 15نشریه شماره 
مراجعه کرده و از  يمرعش ينجف يبرآمده، به آقا درصدد تحبيب علما دولت

مهندس  يآقا .مساعد بوده است يگلپایگان يآقا يایشان جواب رد شنيده است ول
 .کرده و جواب رد نشنيده است يمذاکرات راجع به ما، با شاه يامام شریف

  *   *   * 

 .بردند و تعيين وکيل خواستند دادگاه بهرا  چيان هفرخ قاليچ يآقا -

 هفدهمین جلسه دادگاه
و  يو رحيم طول کشيد و در ضمن آقایان شایانفر يرسميت و شروع جلسه قدر

و احتمال  ينگران این دیروز، جریان يرو قبالً بين ما .خواست دادگاه را رئيس يغفار
 صصالحيت و نق خواهند امروز تمام کنند و وارد شور راجع به پيش آمده بود که مي

شده است که دو نفر  يبعد از مراجعت آقایان، معلوم شد موافقت کل .بشوند پرونده
جلسه  ياما وقت .دارند يناراحت يسرهنگ رحيم يقااز آ يول .از آقایان صحبت کنند

 .صحبت صدا زد يرا برا يو سروان حجاز زاده تشکيل شد، فقط آقایان شریف

پسندد  يکه نيک يقوم ه، ب1.«وإِیَاکَ نَسْتَعِينُ إِیَاکَ نَعْبُدُ: » زاده سرهنگ شریف یآقا
 .يعادل و نيک رأ يِ، دهد قاض يخدا

 .نمایم مي يچون آش خاله است، عرایض يول ؛اشاره و تصریح به منعزل  بودن
قانون  .يم سياسیاز جرا يتعریف و تفکيک جرائم عموم :دادگاه عدم صالحیت

آنها را  ،مواد مذکور در فصل اول و دوم، از باب دوم يضمن بعض يمجازات عموم
ارد بشوند و بحث در این مقام و استدعا از دادگاه دارم که دادستان .تعداد کرده است

بودن یا نبودن  يمن وارد سياس گوید مياینکه  هعمل دادستان ب .بودن بکنند يدر سياس
                                                

 خواهيم. کنيم و تنها از تو یاري مي  را بندگي مي: تنها تو  5/  ( 1)ه. فاتح1
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حسن را نزد او فرستاده باشند،  نام به ياست که زندان يشوم، مثل زندانبان جرم نمي
کار ندارم،  يحسن و حسين بودن زندان و بعد بگوید من به .حسين آمده باشد يول

 يکه مأمور مرز شرق يیا فرمانده .بياندازم را در زندان ياست که فردام این  وظيفه
 يو غرب يمرز شرق به يمن کار ،کنند و بگوید ایيراهنم ياو را به مرز غرب يباشد، ول

بر خط قانون  يریل، یعن يمثل قطار است که حتماً باید رو يامور قضای .ندارم
 دانند؟ قانون خارج مي يدگاه را از قلمروآیا دادستان، این دا .حرکت کند

کتباً و  دادستان .در این دادگاه تکرار شده است ممسئله انگور و عنب و اوزو
 يثبات يبودن اتهام کرده است )ب يشفاهاً با صراحت یا داللت تصریح و تأیيد به سياس

، يگير و کناره يو صحبت و سخنران رانای حزب عضویت در ،بازرگان يعقيده سياس
تبریک  ،اند دانسته تصریح کرده يرا دادستان عقيده سياس داخل شدن در این احزاب

 (.که برخالف سياست ایران است يائتالف يبرا ایران ينامه نهضت آزاد

 .اند عضویت مرا در نهضت جرم دانسته :یجعفر یموارد نقص برطبق یادداشت آقا
ام  و اظهار داشته .ام نفرستاده يام ول ام من تهيه کرده را گفته تبریک به سران اعراب

 خود استقالل ينهضت در کارها ياست و واحدها اعمال من مربوط به دانشجویان
از خود  من تحقيق کنند، تلگرافِ نشده را جرم  ي، حتيبدون آنکه از کس .دارند

این  که صورتيبازپرس سئوال کرده است نيّت شما چه بوده است؟ در  .اند دانسته
ش از من تحقيق من گفتار عدالت هراجع ب شيراز مسافرت به .است خود انکيزیسيون

عضو  يجعفر يمهد ياند که معلوم شود یک آقا ب را نياوردهغي دست .نشده است
 .اند حساب من گذاشتهه است ب يا آهن را که توده راه

 (شمن عدالت ي)وکيل آقا يسروان حجاز يآقا
  :فرمایش حضرت امير

 -َو الَشِريَعُة ُسْلَطاٌن َتِجُب َلُه الَطاَعُة -اْلَعاَلُم َحِديَقٌة َسَّياُحَها الَشِريَعُة»
َو  -َراٍع َيْعُضُدُه اْلَجّْيُش َو اْلَمِلُك -َو الَطاَعُة ِسَّياَسٌة َيُقوُم ِبَها اْلَمِلُك
َو الَرِعَّيُة  -َو اْلَماُل ِرْزٌق َيْجَمُعُه الَرِعَّيُة -اْلَجّْيُش َأْعَواٌن َيْكُفُلُهُم اْلَماُل
 ،1« َو اْلَعْدُل َأَساٌس ِبِه ِقَواُم اْلَعاَلم -َسَواٌد َيْسَتْعِبُدُهُم اْلَعْدُل

 هم مکرر   شاهنشاه . دارد يمقام شامخ چه يخواه و عدالت بينيد که قضا  يپس م

                                                
 13، ص: 15 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج  .1
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که قوانين مصوّبه  شود ميبرقرار  يعدالت وقت .دارند يعدالت اجتماع يکوشش برا
صدر و  سعه دادستان يآقا .کند مينفسِ قانون داشتن، تأمين عدالت ن يول .اجرا شود

متهمين هم همين گذشت را  ي بارهدرقوانين دارند، خوب بود  هگذشت زیاد نسبت ب
 .گذاشتند داشتند و اصل را بر برائت و طهارت مي مي

محکوم شوند، شما در برابر نسل مملکت مسئول  در این دادگاه اگر استادان
 .خواهيد بود

، ها غيب نه امثال دست .باشم( آن ياین است که بنده عضو )افتخار شأن ساواک
خواهند، ناچار باید  گيرند و از آنها گزارش مي که چون در آخر ماه سيصد تومان مي

خواست  که مي ينام يرضای ي درباره يبکنند )حکایت سرلشکر دفتر يیک کار
و شخص  يیک سلمان 4خدام شود، بعد در رکن است مأمور خفيه در دژبان عنوان به

کرده  يمعرف رمز حزب توده عنوان بهرا گير داده و چند برگ مسئله جبر را  يدیگر
 (.بود

قضاوت هر شخص ترازو و معيار خاص الزم است )زعفران را با ترازو  يبرا
 .در تحقيقات باید رعایت شود يکشند( و وجه چسبندگ مثقال مي

از ایشان نکردم، چون قرار به  يدر دوره اول دفاع :عدالت منش يدر مورد آقا
 يقلمکار آش شله .داد يجواب کل هم نکردم چون دادستان ياما ضرر ،سکوت شد

سطح  لحاظ بهش من عدالت يآقا .داد هر کس دو مالقه ميه درست کرده بود که ب
غير از هشت نفر دیگر است مانتاليته  هم جور  يدیگر ي در مرتبه يو علم يفکر

را مالک کيفرخواست گرفته است،  ها که دادستان آن دیگر است و همان خواب
عضویت در  هکه اعتراف و افتخار ب ينفر 1 هيچ یک از .دليل نقص عقل ایشان است

در  .باشند ميش، منکر عضویت ایشان من اند و خود عدالت کرده ينهضت آزاد
صراحت حکایت از عدم عضویت  هست که به يهم مدرک يجعفر يپرونده آقا

 .عضویت ایشان ندارد يترین دليل برا کيفرخواست کوچک .کند ميش من عدالت
او چربيده است و  يپختگ ایشان بر يجوان .تاریخ وقوع بزه نارسا است لحاظ بهپس 

 .و شهرت خواسته است با بزرگان پيوند کند يترق يبرا

 1/1/8143 شنبه پنج

 :که رفقا در مالقاتها شنيدند ایيخبره
 ظاهراً به ایشان مراجعه شده  يول ؛راست نيست يخمين اهلل آیتموضوع آزاد شدن 
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مؤدبانه و  يکه در آن انتقاد خيل دانشجویان بههاخبار ج .اند و زیر بار شرایط نرفته
کميته  .قرار گرفته است صالح يمتين از جبهه شده بود، مورد ایراد و تکذیب آقا

يه تظاهرات آنها معاونين اعالم يجا هاند و ب دانشگاه اعتراضاً استعفا داده دانشجویان
فردا  يما، برا ي درباره مذاکره با شاه يبرا يامام و شریف يریاض .اند را داده آذر 16

 .اند وقت گرفته
 -است يساز ش قابا که شغل -دخردا 15 يها از زنداني يحسين آقاجان يآقا -

 .امشب آزاد شد
مالقات کرده است  يرا رئيس شهربان يو عباس سميع ایيرحيم عط يآقا -

 (آینده شنبه پنج)شرح در 

 1/1/8143جمعه 

برنامه جشن  .دیده شد يبود، تدارک جشن چون شب عيد مولود حضرت امير
 يول .و چند قطعه نمایش بود ایيو پذیر  يو مثنو يقرائت قرآن و سخنران :شامل

پس از  .( خبردار شد، مانع گردیدي)ستوان دوم عربستان سرِشب که مدیر زندان
فقط با قسمت  يول .شد به رؤسایش مجدداً تلفن و جلب موافقت کند مذاکرات قرار

کرده،  را مخالفت يفکاه و نمایش زیاد، استدالل و اصرار رغم عليکرده،  اول موافقت
 .ایستاد تا پرده و تزئينات نمایش را جمع کردند اتاققدر در  ، آنایيبعد از پذیر يحت

دکتر  يو مثنو يطالقان يآقا يخنرانها دعوت داشتند و قرآن و س زنداني ي کليه
 .آمد عمل به ایيگذشت و پذیر يو تلخ يدرون يبا ناراحت يول يخوب هب يشيبان

 .خشمگين از عمل زندانبان متفرق شدند ي مدعوین با خاطره
اینکه تدارکات جشن  ي ها و تکبرش، به بهانه و ناجوريها  يتلخ دنبال به هزاد ارفع

 .مزاحم من است، قهر کرده و به داالن رفت

 1/1/8143شنبه 

رحيم  يآقا .هم آمده بودند يسرهنگ غفار يآقا .مالقات رفتيم دادگاه بهدر 
دانم  چرا  نمي ،گفته است  اند و او برده ييررا پيش سرتيپ نص يو سميع ایيعط

فعاليت  ييد در نهضت آزادتوان ميبا وجود کسالت شما و اعتراف به اینکه ن ساواک
 .کنيد، حاضر به آزادکردن نشده است

 .آمده بودند به مالقات در زندان و تاجيک يدکتر حجاز
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 81/1/8143 شنبه يك

در گروه  خرداد 15، که بعد از يکاسب و رعيت ورامين يحسين محمد يآقا -
شده بود، با قرار تضمين  بوده است و دستگير مهاجرین به تهران يچندین هزار نفر

 .تومان آزاد شد 3111
کالس دوم  يدانشجو يمنوچهر مسعود يآقا يدر عوض ده نفر جدید، یک -

آذر  16شعار  يدانشکده پزشک يدر جلو 6/3/1314، که روز دانشکده حقوق
برده  يو سرتيپ حکيم دانشگاه گرفته پيش سرهنگ فریبرز يها نوشته، و فراش مي

عضو  .رفته بوده است، به اینجا آوردند قلعه انتقال داده و قزل 1 يپس از آن به کالنتر
 .است ایران حزب ملت

و  -است عضو گمرک فرودگاه گوید ميکه  -گویا کامبوزیا يآقا يدیگر
 .آميز داشته اشارات مسخره چاپخانه داده بوده است که نسبت به شاه هب ایيه داستان

 هجدهمین جلسه دادگاه
ش من عدالت يآقا وقوع جرم مربوط بهدر مورد تاریخ : ()بقیه یسروان حجاز یآقا

چون  .که تازه مربوط به ایشان نيست 11نه اردیبهشت  ،معلوم شوددقيق قانوناً باید 
از طرف دیگر، کيفرخواست باید نسبت به هر متهم،  .عضویت در نهضت ندارد

 .و دربست ينه کل ،مستقالً اقامه دليل و ادعا کند

 .دليل ندارد يار دارد، ولادعانامه گردش ک
ش مينوت اعالميه را به من عدالت يکيفرخواست که آقا يدر موضوع ادعا

وسائل  و انواع  ببرد، قابل قبول نيست چون در تهران ب داده که به شيرازغي دست
 .دروغ است، یا ایشان دیوانه بوده استبنابر این یا  ؛بيشتر است يچاپ خيل

 يهم گذاشته و چنين موضوع خطرناک يدر مورد دیناميت چرا بازپرس چشم رو
 .نکرده است يرا تحقيق کاف

اند که داده یا  ش نگفتهمن عدالت ي، نه آقايطالقان يرا نه آقا اصالً آن مينوت
 .ام، قابل تأمل است را برداشته ام آن ش که رفتهمن عدالت ي گرفته باشند، و گفته

هيئت  يعادل و وارد در شئون قضا هستند ول  دادرسانهللشاءا ان :صالحیت در باره
و محافل  مردم ایرانسابقه و مورد توجه تمام  ياین دادگاه ب ،حالدرهر .ندارد منصفه

 .ما سروکار دارید است و شما با آبرو و حيثيت ملت يالملل بين يقضای
  يکپ يپل دستگاه ؛يحکيم يآقا به اتهام دو :(یحكیم یآقا )وکیلیغفار سرهنگ یآقا
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 .ایران يو عضویت نهضت آزاد
 ،اعتراض رئيس( و )زنگ است شده حساب جرم که است يکلمه آزاد شاید همين

جرم که نيست، حق  اعالميه حقوق بشر 13داشتن برطبق ماده  يکپ ياالّ دستگاه پل و
ضت را نه ي اثبات اختالف رویه یا مرام، مرامنامه يبرا يبایست بازپرس مي .هم هست

در  .اند که خالف آن عمل نموده کرد ميگذاشت و ثابت  مي يحکيم يآقا يجلو
 يحکيم ينيست و تقریرات آقا ي، مدارکجمهور هند رئيس ه بهایياجر مورد نامه هيئت

من  :گفته است هم يبازپرس در .اند ایشان نسبت داده که به است آن از غير يیدر بازجو
گویند در منزل شما بوده  ندیده بودم و آقایان که مي يیرا تا روز بازجو يچنين مينوت

کرده  قبول مدرک و تحقيق بدون بازپرس .باشد داده يسحاب مهندس يآقا شاید است،
م شده بود، ه يمجلس فرض که صورت هب .را به پست داده است است که ایشان آن

 .خوب است، نه محضر دادگاه يعطّار يو برا .را ندارد هایيهيئت اجر يتازه امضا
حساب عدول  هآقایان را هم تحریف کرده و انحراف خود را ب يها بازپرس گفته

 .آنها از مرامنامه جمعيت گذاشته است
بفرمایند، جواب  يهر قدر با فصاحت و بالغت مطالب از این پس هم دادستان

که در  يجدید يمگر آنکه چيزها ؛ندارند يمجدّد ایشان را نخواهم داد، چون دليل
 .پرونده نباشد، بياورند

م از فرمایشات قابل توجه ریاست دادگاه، تأیيد و تکرار این است که بر ما مسلّ
کتاب »علت آن این است که  .اند ها نداشته اي با توده يرتباطآقایان عقيده و ا باشد مي

 يبرا حاال .اند برده آنها افکار  به يپ و اند خوانده را بازرگان 1«اسالم یا کمونيسم
 ایران يکنم که تنها با مرام نهضت آزاد و هموطنان ثابت مي و دادرسان دادستان

 توان ميبا سرنيزه ن ؛ایجاد کرد يالملل در برابر کمونيسم بين يسد توان مياست که 
فکر پيش  يند با نيرودشمنان زورم رغم عليهم  مکتب انبياء .فکر را گرفت يجلو

نوع  یا یک يپرست شده که ماده رو رو به يا امروزه بشریت با فکر تازه .رفته است
 دتوان مي خود ي رویه و مرام ي اشاعه با ،يآزاد نهضت جمعيت .است يپرست بت

 .با پرونده، نقص آن است ه نبودن تأليفات بازرگانهمرا .را بگيرد ماتریاليسم يجلو
                                                

است که همراه  در انجمن اسالمي دانشجویان 1331عنوان سخنراني در اواخر سال  «اسالم یا کمونيسم» .1
چاپ و منتشر شده و اکنون یکي از آثار مندرج  «از خداپرستي تا خودپرستي»با دو سخنراني دیگر با نام 

توسط « مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»با عنوان  1311ي آثار است که در سال  در جلد هشتم مجموعه
 کتاب عرضه شده است )ب.ف.ب(. به بازار شرکت سهامي انتشار
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 مرتجع مشت یک آقایان این که شود مي شنيده اشخاص ياز طرف دیگر، از بعض
Réactionnaire شده است که  يهای سمپاشي .اند و قدرت شهرت يجوو جست در و

 يگر چنين نبود، صحبت افکار شيطانو ا .نماید در ذهن دادرسان اثر سوء مي
 و دین ميان مرز» کتاب به مراجعه آنها، يدیندار طرز درک يبرا .ندکرد مين

 .را هم بخوانيد 4«جوانان با سياست يباز»کتاب  .بفرمایيد 1«سياست

خواهيم  یم و ميمند عالقه ارتشبه حيثيت  ،نداریم ي، منافع مادمدافع يما وکال
دیگر  ي بود، کفه يترازو، ادعانامه دادستان ي یک کفه .نشوید يشما مرتکب اشتباه

ماها  ي ترازو و مافوق همه يباال .گذاردیم يو قوانين جار يما یک مشت مواد اساس
آگاه به همه چيز  و دهد ميکاران  نيکوکاران و کيفر به گناه خدا است که پاداش به

  .3« تُعِزُ مَن تَشَاء وَتُذِلُ مَن تَشَاء» :است
 ،باشند و خدا و عدالت را از نظر دور ندارند معترف و مؤمن اميدوارم دادرسان

 .بروند راه شرافت و خير دنيا و آخرته ب
نوع  اند و یک ياستاد و بقّال در برابر قانون مساو :که دادستان ي در مقابل گفته

اما باید دید آیا در تمام مراحل این تعقيب  .باید رفتار شوند، ما هم تسليم هستيم
که اینجا وجود ندارد  قانون  يآنها رعایت شده است؟ یا چيز ي درباره، قانون ایيکذ

ست که سزاوار ا آن يکنيم، برا شخصيت آنها تحقيق مي ي بارهدراست؟ ما اگر 
که چون  يآن دستگاه .کنند يشکن همه قانون نيست در مورد آنها مجریان قانون این

که به  ينموده است، در حال اند، آنها را متهم به ضدیّت با سلطنت از او انتقاد کرده
 خدا قسم اگر شما این مدافعاته ب .جدا است ، حسابِ پادشاهيصراحتِ قانون اساس

باید  .نرسانيد، نزد خدا و شاه و ميهن شرمنده وسرافکنده خواهيد بود عرض شاهه را ب
 .برسد و امر تعقيب خواسته شود عرض هب

                                                
هاي  در دومين کنگره انجمن 41/6/1311تدوین و تکميل سخنراني مورخ « مرز ميان دین و سياست» .1

ي آثار است  است. این اثر نيز از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه د جامع نارمکن در مسجاسالمي ایرا
 )ب.ف.ب(.

به صورت کتابچه، در قطع رقعي توسط کتاب فروشي  1331در مهرماه « بازي جوانان با سياست»کتاب  .4
ي آثار  شده و اکنون از آثار مندرج در جلد چهارم مجموعه ( چاپ و منتشرچهر )مقابل دانشگاه تهران

منتشر شده است  توسط شرکت سهامي انتشار 1311در سال  «مقاالت اجتماعي و فني»است که با نام 
 )ب.ف.ب(.

 کني؛ ... هرکه را بخواهي، اقتدار بخشي و هر که را بخواهي، ذليل مي : ... 46( / 3عمران) آل .3
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 ياید و مبنا سرگشاده را که آنها قبول دارند، تحقيق و بحث نکرده ي چرا نامه
  :کنم را قرائت مي از آن ياید؟ قسمت تان قرار نداده قضاوت

تا چه قبول افتد و  ...صورت واحد ههستيم و از آن ب يما تابع قانون اساس»
 «...چه

بيفتد باید خود او و مردم بدانند که قانون آنها را به زندان  به زندان ير کساگ
که تحت  شود ميانجام  ارتش دست بهمتأسفانه حاال همه این کارها  ؛انداخته است

 .است فرمان مستقيم شاه
 !همه حرف بس است این ،در خانه اگر کس است

 .که قبالً هم درخواست شده بودرا دارم تبدیل قرار آقایان  يتقاضادر خاتمه 

*  *  * 

 و کشاورز صدر ،يآقایان حاج طرخان :اند آمده بوده دادگاه بهکه  ياز کسان -
 .يمرتاض

 ایران يآزاد که از طرف نهضت 1/3/1314 تاریخ به يا یک اعالميه دو صفحه
 يا هم اعالميه يدانشجویان جبهه مل .ما رسيد دست بهمنتشر شده بود، در دادگاه 

 .اند آذر داده 16راجع به 

 ایران ينهضت آزاد دانشجویان ياعالميه کميته مرکز
1/3/1314 

با نهضت  هيئت حاکمه ي وحشيانه يِ، دشمنمردم مسلمان و مبارز ایران
 .اميرآباد يها خرداد به خوابگاه 15شب بعد از  و یورش نيمه ایران يآزاد

بودن،  يمصدق و يو اعالم مسلمان 11تأسيس نهضت در اردیبهشت 
 .خواهانه به مبارزات آزادي يفکر يو رهبر يدادن تشکيالت اصول

بر  يمتک يو قانون ياستقرار حکومت مل يهدف نخست نهضت آزاد
 .باشد ميمترقيانه  ياه ها و برنامه هدف يو سپس اجرا يانسان ينيروها

 به این اصول و گروه مؤمن از مردم شریف يافتخار متوجه کردن گروه
استعمارگر  ي که برگزیده يبنابراین دستگاه دیکتاتور .از جان گذشته

اگر هيئت حاکمه  .کند مياست، وحشت دارد و اقدامات مذبوحانه 
قادر به  يرا تضعيف کند، ول افراد آن ي ا جعل و شکنجهخيال کند ب

او نخواهد بود و هر روز اوج  يعقيدت يو مبان يمحو اصول فکر
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تشکيل دادگاه  .رساند خود را به انجام مي االمر رسالت گيرد و عاقبت مي
بودن  يو سرّ مدافع يممانعت از نشر اخبار آن و تهدید وکال ،يفرمایش

 پا و سکوت دادستان يدادگاه، اعالم سکوت متهمين و جواب ب يعمل
 .فقره نقص پرونده 46در مقابل 

ها موجب تزلزل علت  و نشان دادن نارضایتي يمبارزات داخل ي ادامه
چه اکنون کوشش بسيار  .دستگاه مزدور خواهد شد يجهان يوجود

 ينماید تا خود را در جهان صاحب مکتب و تِزِ خيرخواهانه معرف يم
تشکر از دوستان خارج کشور از تظاهرات و اجتماعات مکرر در  .نماید
سکوت  .يالملل و مراجع بين و در سازمان ملل متحد آمریکاو  اروپا

طلب  کشتار مردم حق .شود ميستگاه فاسد سبب تثبيت د يغيرمنطق
را مجبور به  يدیکتاتور ي دارنده نگاه يها حکومت يجنوب ویتنام

 .کرد تعویض دیکتاتور

از  يناش يها با تکيه به سرنيزه به ترميم آسيب استعمار نو اکنون در ایران
فرستادن  :فریب جهانيان انجام داده بود يپرداخته است که برا ایيمانوره
االختيار به  مسلوب يها يا و بورژواها به سنا و سازمان امنيته فئودال

آوردن  کار يها و قراردادها و رو تصویب لوایح و استقراض يمجلس برا
 .گوها دزدها و بله قربان

 نهضت ياعضا و است هشا يها زندان در يخمين اهلل آیتحضرت هنوز 
 اعزام ؛هستند يزندان فرسا طاقت يها شکنجه با و با سرنوشت نامعلوم

جان برکف با  .کنيم ما سکوت نمي يول .ها سربازخانه به دانشجو دوستان
 يبا نيروها يهمگام .ایستيم ينم ي، از پايایمان به هدف و عقاید انسان

 .يدیکتاتور يکوبيدن دژها هم به يبرا يمذهب اصيل و رهبران شریف
و  يخمين :يخواه و عدالت يارکان آزاد درود به .نهضت ادامه دارد

 .رفته سربازخانه درود به دانشجویان .ها ر دادگاهيدرود ب .مصدق

 1/3/1314 -ایران يدانشجویان نهضت آزاد يکميته مرکز

  *   *     * 

 شانزده آذر 
 باد  یگرام نسل جوان ایران یها شورانگیزترین حماسه

در پيکار  يو بداندیش يسه مرد اندیشمند که با نامردم .گذرد سال مي ده
ما  يدانشجوئ يانگيزترین روزها  شانزده آذر در عين آنکه خاطره .بودند

ور دست بهدانشگاه  .آید يشمار م هب دانشجو ياست، ماللت بارترین روزها
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 يا مقدمه نبود و برنامه يزرگ بدنائت ب .دشمنان نهضت محاصره شد
به  از این سنگر دانشجویان .شکستن دانشگاه تهران درهم ياست برا

مصمم بودند سربازان  .دهند گ پاسخ ميبزر مصدق يآزاد يندا
دم نزند و  يزاداز آ يدرآورند تا دیگر کس يگ را از پابزر مصدق

 ...جاویدان نسل جوان يحماسه قهرمان :وجود آمد هآذر ب 16 ترتيب این به

 16اما اشتباه و باالخره در  ،خفقان محيط يپس از آن تالش فراوان برا
مراسم تجدید عهد با  دانشگاه در دانشجویان ي با شرکت همه 1333 آذر

گذرد و دستگاه  اکنون سه سال از آن تجدید عهد مي .شهيدان خویش
هستند  يدانشگاه مدافع آزاد  يتر است و دانشجویان صاحبان واقع زبون

 .و حق پيروز خواهد شد

 يو آن سه نفر را گرام آذر 16عزیزان را در آستانه سالگرد  ي خاطره
که آنان  يا عقيده و آرمان سر بر کنيم مي عهد و بندیم يم پيمان م وداری مي

  .را نگهداریم سر باختند، دالورانه مانند ایشان سرببازیم و نام مصدق
برقرار باد پيوند  ،آذر، درود به مصدق بزرگ 16باد خاطره  يگرام

و  ،و استعمار در سراسر جهان عليه استبداد ایران دانشجویان يناگسستن
  .آزاد و آباد يدر راه تحقق ایران

 ایران یسازمان دانشجویان جبهه مل

 88/1/8143دوشنبه 

 يشنيده است که سرهنگ شاه حيدر ينعمت يآقا .دیگر بود روز مالقات زندانيان
 .تر کرده است سخت -شود ميتوصيه  از علما يا چون از طرف عده -ش راا وضع
 يبه سرپرست يو تاریخ ایيجغرافي يها و سؤال ياطالعات عموم ي جلسه ،شب -

 .داشتيم يدکتر سحاب

 83/1/8143شنبه  سه

دست و  ،يخيس و يمتناوب وجود دارد و بارندگ يِبارندگ که یک روز است
 .پاگير شده است

 .نداشتيم، چون قرار به رژه بوده است بعدازظهر دادگاه -
بحث و تصميم گرفته شد که  يدادگاه يرفقا طرف، بين این هاز چند روز قبل ب -
 تسليم دادگاه  يمجدد ي ، نامه داد و عدم نقص پرونده به صالحيت يدادگاه رأ اگر 
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 .مایيرا اعالم نم وکالکرده سکوت خود و 

 81/1/8143چهارشنبه 

 يزظهر تبدیل به برف سنگينمتناوب ادامه دارد و بعدا يبارندگ .نبود يا خبر عمده
 .شد و قطع گردید

 نوزدهمین جلسه دادگاه
، يایباب يعل يپرونده در مورد آقا يها از نواقص و تخلّف :سرتیپ شایانفر یآقا
 ؛( شدهيای)احمد باب يبا اسم عوض ياست که از اداره اطالعات شهربان يسئوال

و  يآموز دو عدل  قماش و سابقه دانش رسيده )قاچاق ياطالعات غلط عجيب
در  ؛(در تيپ گرگان يو دستگير و پخش اعالميه در مازندران يا هتود يآموزگار
 ایيجز ، از قسمت سجّليقانون مجازات عموم 56ده بایست برطبق ما مي که صورتي

 يه است و آقاشد ميصدور شناسنامه  محل يیا دادسرا يدادگستر يفن ياداره مرکز
موقع در  در آن ،ينمتبادله به اداره کل جنگلبا ياه برطبق چند فقره تلگرام يایباب يعل

 .تجارت داشته است تهران

ایشان با استنتاج غلط بوده است و  در ایام زندان ينامه خصوص ي دربارهتحقيقات 
، بازپرس نظریات بازرگان يبعد هم در بازپرس .برخالف نظر ایشان تعبير شده است

الاله اال »قسمت اول و آخر عبارت را حذف کرده، از  ه است وتذکر نداد ایشان را
کشف حقيقت  يبرا يبایست مي که صورتيدر  .را نشان داده است «الاله»، فقط «اهلل

و اغفال نباشند  ي؟( سئواالت تلقين454) يکيفر يدادرس آیينکوشا باشد و برطبق 
 .نکرده باشند

چند ماده که هر  دادن جرم به استدالل و انطباق :شود ميمه مربوط ه که به ينقص
متهمين  ي هم به کليه 11ماده  .اولویت ي و ممنوع است )برطبق قاعده يکدام سياس

 .اند نداده ارایهل یوارد نيست و دال
ارک اما مد .يتاریخ تشکيل نهضت آزاد، تاریخ و محل وقوع جرم :مودوع دیگر

 .و کيفرخواست است نقص پرونده .است 1311بعد از اردیبهشت  يهمگ ياستناد
چون جرمِ مستمر، مثل سرقتِ برق و  .اگر منظور جرم مستمر باشد، باز صحيح نيست

 يو علن يبا مرامنامه قانون ينهضت آزاد .است يغيرقانون يآب و استعمال نشانها
 ياطالع داشته و جلوگير يانتظام يها آن دستگاه يها عاليتتشکيل شده بود و از ف
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متعرّض نشده و جرم ندانسته  هست که دادستان ایيه اند و در پرونده اعالميه نکرده
 .اند اصيل بوده يها برگ که صورتيدر  .است
 :صادره سه قسمت است يها اعالميه يکلطور به
حقيق درست نشده است )ضمناً کيفرخواست ها که مربوط نيست و ت مجعول( 1

 يآقا 15صفحه  :حضرت سيدالشهداء ي از جمله در مورد خطبه .ها دارد ضدّ و نقيض
 .مستقالً بازرگان 11در صفحه  ؛تعلق به نهضت 3در صفحه  ؛شخصاً و رأساً يطالقان

در انجمن  ي، بدون مدرک و دليل، و دکتر سحابایرانعضویت بازرگان در حزب 
در اول  يسال  تأسيس نهضت مقاومت مل .دقت است يدليل و ب ي، بمهندسين ياسالم

 .(و آخر کيفرخواست متفاوت است
با حاشيه  ،دانشجویان يها اعالميه ،مثل اعالميه تبریک .اردد يخصوص ي جنبه( 4

 .نداشته و مورد تأیيدشان نيست هایيو هيئت اجر اکه ارتباط به شور حاشيه يو ب
دانشجویان هم  .نکرده است به اساسنامه نهضت يتحقيق و رسيدگ دنبال بهبازپرس 

و هيئت  امورد تأیيد شور عالوه به ؛اند ها داشته يناراحت اند اگر اهانت کرده و تند بوده
البته کميته  .از مسئولين آنها تحقيقات بشود يبایست مي ،ه نبوده و نيستایياجر

ها آنها را  اند و در سخنراني زیرا رهبران متدین وجودش مفيد بوده است، دانشجویان
 هستند که نفت ياینها کسان .اند هکرد مي يها جلوگير اي از انحراف و پيوستن به توده

 .کار انداخته است هب را بازرگان اند و دستگاه تصفيه بزرگ آبادان کرده يرا ملّ
اعالميه  ،مرامنامه و اساسنامه ،1311مرداد  نشریات اصيل )نامه سرگشاده( 3

ها انتقاد از دستگاه  در این نوشته .(41/1/1311فرمان ه اعالميه مربوط ب ،11/1/1311
 يرو .گرفته است انسته و ندیدهآنها را جرم ند اند و دادستان کرده  هيئت حاکمه

 .اند کرده دیگر آنها را متهم به مخالفت با مقام سلطنت يها اعالميه
 يآقا :يقبل ي چند نکته. (يایباب يعل ي)وکيل دیگر آقا یسرهنگ رحیم یآقا

من هم  ؛است در کشف حقيقت با او کمک کنيم از ما خواهش کرده دادستان
 يهایم و مواد قانون خالف دیدند، فقط مداد رو کنم هر جا در صحبت خواهش مي

  .دارم ما را بدون جواب نگذارند يجد يو تقاضا .شوم ميز بزنند من تسليم مي
 .صياد دویدن مزه دارد( ي)صيد از پ

 .اطالع مردم خواهد رسيد هبه هر تقدیر ب ما و پاسخ دادستان يها البته گفته
 دانند،  را از مرتجع بودن مي )ع(يفرمایشات عل  هب يدر خارج استنادها :دوم ی نكته
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ما به اسالم عيب است،  يمند عالقهو متهمين مسلمانيم و اگر  مدافع يما وکال يول
 .يمکن این عيب افتخار مي هب

و اینکه نگویند آقایان  تيمسار شایانفر يها رفع توهم از گفته يبرا :سوم ی نكته
 يافتخار این آقایان در این اجتماع تعداد ؛کنند را مطلقاً تکذیب مي يانتشارات انتساب

از نواقص بزرگ  ياینها دو قسم است و یک يول .اعالميه است و نظریات صحيح آنها
آنچه در دوران بازداشت  هب .کرد ميتفکيک  يبایست مي يبازپرس .باشد ميپرونده 

 اب هجو هيچ بهها  وليت اوليئمس .يآقایان صادر شده است و آنچه در دوران آزاد
یا  يبه مرخص يرئيس دانشگاه نظام يآقایانِ حاضر نيست )مثل اینکه تيمسار زمان

ها که در  ي، بعضرسم احزاب م بنا بهه يدوران آزاد يها اعالميه .(مسافرت بروند
در داخل  يول ؛مؤسسين و رهبران است هطرح شود، مربوط ب ایيو کميته اجر اشور

فعالً موقع بحث در  .اند اند، مسئول داشته يکه اختيارات يدستجات ، حزب برابر مرامنامه
این عدم  .مطرح است ایيمسئوليت قض ؛ها نيست افقت آقایان با آن اعالميهمو

اما دفاع  .د شير یا خط بکندتوان ميچون دادگاه که ن ؛است ي تفکيک نقص پرونده
 :از جمعيت و شخص موکل

کيفرخواست را از اول تا آخر  يو محترم، ول يگرام دادستان ،همکاران محترم
در یک مورد خدمت بزرگ و شجاعت قابل  يول .دانستند يمعن يبارزش و  يب

و همفکران و طرفداران چون   اند بازرگان آنجا که گفته :اند خرج داده هتقدیس ب
که  1333دادند و در سال  يبودند، تشکيل جلسات مذهب يمحروم از فعاليت علن

حال با  .را تشکيل دادند يشد، جبهه مل آزاد انتخابات فعاليت در امر اعليحضرت هب
نبوده است، چون اعليحضرت دو دوره  يهم آزاد 1333اینکه بعد از سال  هتوجه ب

، نفع آقایان است هانتخابات را منحل کردند، این بيان دادستان نه تنها اعتراف جالب ب
امکان فعاليت  1333 سال اعتراف به اینکه قبل از .مهم است يبلکه یک سند تاریخ

 که صورتيدر  .اند را داده مردم نبود تا اعليحضرت اجازه آن يآقایان و برا يبرا
ها همين را  آقایان هم که در تمام اعالميه .بوده باشد يبایست از اول مي يآزاد
ذاتاً  يایران دهد مي اعتراف دادستان نشان .نيستبا دادستان  ياختالف ؛اند هگفت مي

 ي نماینده يدادستانرسمي این اظهار یک مقام  يو سياس ياثر تاریخ .درست است
واقع شده است )سلب  يحال که جرم !العاده است اران فوقتارتشو بزرگ  دولت

 .اند هها بود ي( دادستان باید بگویند مسئولين کيآزاد
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 لحاظ بهایم و  شرکت نکرده يخارج ها است ما در جنگ مدت :نقص دیگر پرونده
ایم که  داشته يو قهرمانان يرهبران سياس يول ،اند نرسيده يما به افتخار افسران ينظام

که خوشبختانه تحت  -شدن نفت يمل يبرا ي، یعنيدر جنگ بزرگ با خارج
عليه  دکتر محمد مصدق يجناب آقا يرهبر هب -بوده است حمایت و تأیيد شاهنشاه

 «سوریتم» ياند و با وجود کشت کرده و این آقایان شرکت ، مهندس بازرگانمزامپریالي
(Mauritius )رئيس  بازرگان .جنگيدند دوش مي ه، دوش بيو هنگ چترباز انگليس

دکتر  يگاهِ جناب آقاداد يکه برا يدر پيام شاهنشاه .بوده است ید خلع هيئت مدیره
حال آیا  .شدن نفت باید در نظر گرفته شود يفرستادند، تأیيد کردند که مل مصدق

شان  قهرمان، آیا سوابق خدمت و افتخارات مردان این يبرا 151ماده رعایت به بازپرس
 يمرد دمدم زرگانبا .تنها نبوده است دکتر مصدق يرا در نظر گرفته است؟ آقا

 .بوده است اقدامات آنها چند برابر کردنِ عایدات مملکت ي نتيجه ؛طلب نيست جاه
 .متأسفم که ذیل این کيفرخواست را دوست من فخرمدرّس  امضا کرده است

را  يجبهه ملو اعالميه  يدکتر کریم سنجاب يبه امضا 11/11/1333اعالميه دیگر 
 .نمایم ، تقدیم دادگاه ميدهد ميرا نشان  دادستان يکه مخدوش بودن اعالميه استناد

  *    *  * 

 يد ولرفته بودن ، روز جمعه پيش شاهيامام و شریف يمعلوم شد آقایان ریاض -
متغيّر بوده است که مصلحت صحبت  مهندس ابراهيم گوهریان يآقا آنقدر نسبت به

 .اند ندیده
و مجرد  را از شش هفت روز پيش به زندان موقت ابراهيم گوهریان يآقا

با استفاده از پرونده و  که دکتر پيراسته باشد مي يکایتظاهراً مربوط به ش .اند انداخته
 .کرده است ایشان عليه شهردار تهران يکار اطالعات مقاطعه

جریان دادگاه ما ه اقدامات و اعتراضات زیاد راجع ب آلمان يدانشجویان ایران -
 .اند چسبانده آلمان يده و به در و دیوار شهرهاکر

 .شده است يو مهم يجمع هم گویا اقدامات دسته آمریکادر 
خواسته بوده است و  يگذشته رئيس شهربان ي شنبه پنجرا  ایيرحيم عط يآقا -

 يسياس يها کسالت و ممنوعيت از فعاليت  عر بر داشتنِمش يایشان هم یادداشت
 .اند داده يحفظ جان خود نوشته به رئيس شهربان هور پزشکان معالج و عالقه بدست به
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مذاکره با ایشان و  ي لهآمده بوده است، دنبا يدکتر باهر يچون وزیر دادگستر يول
 .شده است يمنتف يسميع يپذیرفتن آقا

 84/1/8143 شنبه پنج

ها  آنچه در مالقات .دیگر مالقات داشتند يرفقا هم بعد .شد انجام و بود حمّام روز
 :شنيدند

آذر وجود دارد و تراکت زیاد ریخته شده  16 يدر دانشگاه جنب و جوش برا
 يبازپرس هرا ب ....و  ي، نراقيزرکشور :گر، سه نفر دانشجویاناز طرفِ دی .است

 .اند خواسته
و دو  اند آورده تهران هرا ظاهراً گرفته ب و متحرک تبریز شجاع واعظ يقاض يآقا

ضمناً در این اواخر در منابر اعتراض و تظاهرات  .اند روز است مردم بازارها را بسته
 .مخالف دستگاه و موافق دادگاه ما زیاد بوده است

 يبا حرارت گویند مؤمن را که مي احمد شهاب يآقا نام به يا جوان فعال ارزنده
خرداد فعاليت داشته است، دیروز  15و بعد از  خرداد 15از است، و در جریانات قبل 

 .رود اش مي در بارهاند و احتمال آزار زیاد  گرفته در بازار

 85/1/8143جمعه 

 ،یّنگویند جوان متد سابق که مي يق و زندانحقو يدانشجو يحسين يقاض يآقا
 .نفرمان ناهار فرستاده بود يس ي همه ياست، امروز برا يا شهامت و ارزندهبا

 86/1/8143شنبه 

علت تأخير را گفتند چون دادگاه  .دیر يخيل منتهي .مالقات رفتيم يبرا  دادگاه به
 وهعال به( و يعباس زاغ و ..... ،يبایست ببرند )نور را مي داشتند که نفرات آن يدیگر

 .سرباز کم داشتند اند، رفته به جالليه آذر 41تمرین رژه  ينفرات تيپ برا
 :آنچه در مالقات شنيده شد

از  يا عده يو حالت اعتراض عليه دستگير تبریز يها و خيابان بسته بودن بازار
 .( ادامه داردواعظ يقاض يد آقا)و شای طالب

او  يول ،اظهار کرده بوده است قویاً را مطلع و شهردار  يکيفر نقيب بازپرس دیوان
 وزیر و نخست يتا آنکه گزارش و کسب تکليف به وزیر دادگستر کند مين ایياعتن

 يطرف جرم شوند که از یک ناراحت مي يو خيل کند ميسير  و وزیر کشور و شاه
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 يناچار راض .بوده است و انتخابات کنگره ي کرده است و از طرف دیگر گرداننده
رود )روز بعد در دادگاه از  يش بازپرس ميظهر پازشوند و بعد مي يجلب و بازپرس هب

 يمقبره مرحوم مهندس ابراهيم يبرا شنيدیم که چک  مهندس گوهریان يامين يآقا
کنار شده یا در هر حال شهردار بر يشهردار داده نشده بوده است ول دست بهبوده و 

 (.شود مي

به منزل  يزندان يرفقا يلذیذ برا ي یک قابلمه پنير تازه دکتر مصدق يقاآ
فرستاده بودند که روز بعد سر ناهار همراه با نان و گردو مصرف و مورد توجه و 

 .داشت يتشکر فراوان شد و برکت

 81/1/8143 شنبه يك

دقيقه سکوت  د، یکسرو يجمع آذر قبل از خواندن دسته 16مناسبت  هصبح ب -
در تذکر و تجليل این روز  يمقتول داده و شرح مختصر یاد سه نفر دانشجویان هب

 .خوانده شد
بازداشت و روز  15/1/1314که روز  جبهه يجوان عضو شورا زاده ارفع يآقا -

 .ه منتقل گردیدقلع آورده شده بود، امروز ظهر به زندان قزل این زندانه ب 11/1/1314
  :گفت يا در موقع عبور از درِ ميله .آمد عمل بهمشایعت و احترام و مسرت 

نخواهيم  ياز پا يهستم و تا پيروز ایران يمن یک سرباز نهضت مل»
 «.شان ترسم و نه از آن زندان شان مي نه از این زندان ؛نشست

 -و نمازخوان هستيم يخرداد 15و  يکه اکثراً نهضت -ایشان در اقامت ميان ما
نشان داده بود، که باعث تأسف  ينامطلوب يها و ناسازگاري يو نارضایت يابراز ناراحت

عصر روز قبل و شب  .شده بود يا چند نفر افراد جبهه يو تعجب عموم و شرمندگ
 .آمد عمل بهرفع کدورت  يا تا اندازه

فهميده و معقول  برزگر ،یيعال يتق يآقا گشتيم، برمي  شب که از دادگاه -
 .آزاد شد يورامين

 :که در دادگاه شنيدیم ياخبار
دستگاه،  ها قبلِ مدت تهدیدات و تدارکاتِ رغم عليه، دانشگا آذر 16تظاهرات  -

حاضر در مقابل دانشکده  دانشجویان 1: 31قبل از ساعت  .با موفقيت انجام شده است
طرف افراد طرفدار اند و با آنکه از  دور محوطه راه افتاده هاجتماع کرده از آنجا ب يفن

آمده بوده است،  عمل بهمخالفت و ممنوعيت از دادن شعار  يدکتر خنج يآقا
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و اعتراض عليه دادگاه ما  دکتر مصدق يو تجليل از آقا يعليه دیکتاتور ایيشعاره
 ایيه ، سخنرانييدانشکده فن يجلو ت بهدر مراجع .باال کرده بودند ایيه داده و لوحه

را  يریزند و شش هفت نفر هفت هشت کاميون سرباز مي يول .شود ميشروع 
ها که تشکيل هم نشده بوده  سایرین متفرق و کالس .زنند برند و مي گيرند و مي مي

و  يبين چون پيش کتکني يدر پل .گردد است، تا آخر روز )یا شاید تا ظهر( تعطيل مي
شب  یک .تر بوده است ها باشکوه نشده بوده است، تظاهرات و تعطيل کالس يممانعت

ه را دستگير کرده بودند و دانشگا يجبهه مل ي ، کميتهآذر 16یا دو شب قبل از 
و سه نفر   ينفر خنج 1گفتند  .عهده گرفته است هروز را ب آن يکه رهبر يا کميته

فراوان در سکوت و سمبل  يسع صالح ينقل قول از آقا هبوده است و اینها ب يباند
 .اند کردن تظاهرات داشته

 يخواهد سه نفر دانشجو مي از دولت آلمان در آلمان ایران يسفارت کبرا -
را که اخيراً در تظاهرات عليه جریان دادگاه ما فعاليت کرده بودند، اخراج  يایران

دهند که حاضرند آنها  اطالع مي ریو مصر و الجزا ياندونز يها سفارتخانه يول .نماید
 .خود بدانند ي ا تبعهر

 .آمده بود دادگاه به يامين اهلل تنصر يآقا -

 بیستمین جلسه دادگاه 
 بر صالحیت یو رأ

 يتذکر نظریه آقا: (یایباب یعل یمربوط به آقا )بقیه مدافعات یسرهنگ رحیم یآقا
علت عدم امر ه ب يپرونده باطر يها راجع به عدم تعقيب غيرنظامي سرهنگ علميه

 .تعقيب و یک بام و دو هوا بودن کار

و عدالت،  و امنيت ير به آزادیو فرمایشات ملوکانه دا يتبليغات رسم رغم علي
 يها برگ .ترین عامل سلب امنيت است بزرگ اککه ساو دهد مياین پرونده نشان 

یک ورق زده تا معلوم  را یک 1311تير  31مربوط به  ایيباب يعل يپرونده اول آقا
او از اتهام، عدم وجود مدرک و دليل جرم، عدم احضار  ياطالع يبودن بازجو، بن

اميد ه ب يداشت صادر کردن، و صدور رأمتهم از طرف بازپرس، و ندیده قرار باز
 يو تحقيق، و بعد دستور آزاد يقبل يبازداشت از طرف دادگاه بدون بازپرس

به عدم  ،داده ارایهمقدمه و دليل متهم از طرف ساواک، و اطاعت بازپرس را  بي
راض هرکس در این مملکت از دست ساواک وجود دارد شدیداً اعت يکه برا يتأمين
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انسان  يطورکه ساواک با یک فرد ایران دو ساله با گنجشک این ي یک بچه .کردند
ها و  يبدبين ي ، عمل نکرده است و همهکند ميگيرد و رها  کرده مي يباز

پرونده که  يو استناد  به برگ آخر ارایهبا  .مردم از ساواک است يها نارضایتي
و  دادسراه ب يشدید ي حمله ،است يلوجمح يتق نام به يمربوط به شخص دیگر

مثل من در این مملکت هستند که از  ينموده گفتند هنوز افراد بازپرس و دادستان
 .نمایند و شرافت و مليّت دفاع مي يآزاد

 ارد تخلّف را که مواخير است نيز مو زندانه دوم که مربوط ب ي نسبت به پرونده
اند، و اوراق  منزل ایشان ریخته هاست، و برخالف انسانيت شبانه ب يمو مانند اوله ب

 نام بهقند  يقاچاقچ يا که بازپرس توجه نکرده و مربوط به یک فرد توده ياشتباه
داً استعجاب و اعتراض و ایراد مجد ،اند است، در پرونده ایشان گذارده ایيباب احمد

 .شدید کردند
 .را یادآور شدند و نقص پرونده به صالحيت يایرادها ي در خاتمه خالصه

از صبر و حوصله و  وکال يها تأسف از جریان مذاکرات و سوءاستفاده :دادستان
با تحریف و تصغير و تکبير  يکه گاه مختلف آنهاکردن بيانات  خالصه -حلم دادگاه

  :فریبانه بوده است، به سه قسمت خالصه کرد شائبه در لفافه و ظواهر عوام يباشائبه و ب
  ،پرونده امر تعقيب ندارد -1
  ،لزوم هيئت منصفه -4
  .موارد نقص پرونده -3

آنها تکرار  يها حرف چون و ام داده موضوع توضيح سه روگفت قبالً در اطراف ه
جلسه بحث دیگر  41 يبرا يجزء شوم مستمسک مکرّر است و اگر بخواهم وارد جزء

 «1: 31تا  1: 31رفتن به شور از ساعت » .کنم اضافه نمي يخواهد بود، بنابراین چيز

 و عدم نقص قرار صالحیت
اتفاق آراء چنين نظر  هب هيئت دادرسان .داده شد انپاسخ الزم از طرف دادست

 :دادند

  :صالحیت دادگاه  هالف( ایراد ب
موافق قوانين  يمحاکم نظام گوید مي 11چون اصل  .وارد نيست 13اصل  استناد به

شده،  صادر همنصف هيئت حضور بدون حال هتاب که يکاماح ،شود مي تأسيس مخصوصه
 .منع نشده است يگردیده است، عضویت در دادگاه انتظام کشور ابرام از طرف دیوان
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 :ب( نقص پرونده
با  دیوان کشور ها الزم نيست، غيرنظامي در باره 131امر تعقيب موضوع ماده ( 1

 .توجه به محتویات کل پرونده ایراد نگرفته است
افراد یا مراجع و جلب کارشناس با توجه به  ياز جهت عدم تحقيق از بعض( 4

در خود دادگاه  131تحقيقات از خود متهمين و امکان استفاده از ماده 
 .نيست ياشکال

زپرس نقص تحقيقات نيست و با توجه به با يعدم حضور دادیار و عدم امضا( 3
 .رسد نظر نمي هوارد ب دادستان مدافعات

 .خرید دیناميت مورد بحث کيفرخواست نيست( 1
 .ندارد به نقص پرونده يعدم رعایت مقررات ربط( 5
 .باشد مياست، مقدور ن یياتبدیل و تخفيف قرار متهمين چون جرم مهم و جن( 6
ما و  ينبود، برا به شهامت و شخصيت دادرسان يدادگاه با آنکه از ابتدا اميد يرأ

رئيس ي  در قيافه .غيرمترقبه و ناراحت کننده بود يو تماشاچيان خيل وکالمخصوصاً 
 .شد ميه دید يو گرفتگ يو اعضا نيز ناراحت يو منش دادگاه

نامه اعتراضيه  اعالم ادامه سکوت و تسليم ، ما تصميم بهيچنين رأی يبين قبالً با پيش
چون دیروقت بود و تنفس داده شد،  يول ،کرده، آنها را حاضر و امضا نموده بودیم

 .شنبه گردید موکول به سه

 81/1/8143دوشنبه 

شان آمده  رفقاي مالقات هب و دانشجو يو بازار ياز آزادشدگان ورامين يبعض
 .و لبو آورده بود يترش يمقدار يلباسچ يآقا .بودند

 81/1/8143شنبه  سه

 ي دیده العاده شکنجه بازداشت شده و فوق يبلورساز گران کارگر شيشه يآقا
 :آنچه در دادگاه شنيده شد .د، امروز آزاد شدخردا15

را  يشدت ادامه دارد و ده پانزده نفر هب تبریز يها و هيجان اعتصاب بازار
از اوضاع  ت شاهپورهان گفته اسایرا یا رادیو پيک يرادیومل .اند آورده قلعه قزل هب

را که  يا ن نامهایرا رادیو پيک .کنند مي  يآور خود را جمع يها اند و اسباب نگران
  کبير ایرانشاه و سفير  هو قصد اعدام ب اعتراض عليه محاکمه  عنوان  به پاریس استادان
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 .کرد مياند منتشر  نوشته

 بیست و یكمین جلسه دادگاه
 (دادستان يها قرائت کيفرخواست و صحبت)

 کیفرخواست
ها و اشتباهات  با غلط ،يمنش يسرگرد اسدالله .کشيد  یک ساعت طول کيفرخواست

 .خواند مي آن را آور خنده فراوانِ

 امتناع متهمین از جواب
در جواب  :به گناه خود اعتراف دارید؟ گفتم :یک ما کرده پرسيد  رئيس رو به یک

 .فعالً آره یا نه يش، ولا موقع هب :گفت .د بخوانمایياست که اگر اجازه فرم يشرح
 .کنم بود نمي يمعذرت از جواب یا عرض يجواب همگ

پنجم  ي جلسه در خود بيانات ي مقدمه در که ایيه حرف تکرار و توضيح :دادستان
که آقایان را نشناخته  گناهم نيستبا متهمين ندارم، يو ششم زده بود)خصومت شخص

نگاه دارد تا تحقيقات کامل بکند،  سال متهم را در زندان 5د توان ميباشم، بازپرس ن
کنم و از  است، دادگاه را تحریک نمي ياوراق بازپرس يکيفرخواست من از رو

 يوکال يبعض يلطف يگله و گذشت از ب يمقدار .شوم( شنود ميبرائت متهمين خ
 يکه گفته بود دادستان عاجز است جواب بدهد و به بعض ي)سرهنگ رحيم مدافع

 يتباه بازپرس و اداره اطالعات شهرباناش راجع به يمقامات اهانت کرده بود، ایرادگير
عدم  به ي، اعالم تخلف سرهنگ پگاهيایباب ياحمد عل جاي  به ایيدر مورد احمد باب

این امضا  و ،امضا شده است که صورتياز طرف بازپرس در  ياوراق بازپرس يامضا
اینکه خودمان  هو احترام به متهمين و دعوت دوستانه ب يدلجوئ .اند( را بعداً کرده

از جمله  .صحبت يکامل برا يم و از نيّات خود بگوئيم و دفاع کنيم و آزادایيبي
فرض جهل و نقش داشتن  در سياست و عدم امکان  ید و افتخار خلع ياشاره به استاد

در این پرونده صحبت بر سر عقيده و فکر و  :از جمله بياناتش اینکه .من کرد يبرا
فقط شخص متهم  .نيست يواقع نشده است، چيز محسوس يعمل خارج .نيت است

در موضوع عدم  .خود را ظاهر کند يتقصير يد بتوان ميبهترین وضع  است که به
دخالت و حق  گفتم که رئيس دادگاه :ها، گفت انتشار اخبار دادگاه در روزنامه

 .نویسند نمایندگان سنا را هم نمي يها و صحبت يدادگاه باطر .ندارد يدخالت
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 *    *   * 

 .يدکتر عال يو آقا يلباسچ يآمده بودند، آقا دادگاه بهکه  ياز جمله کسان
 41/3/1314 شنبه یکداشتند، جلسه آینده به  آذر 41رژه چهارشنبه چون تمرین 

 .موکول شد

 31/1/8143چهارشنبه 

بحث و جلسه راجع به تصميم در جلسه دادگاه و تنظيم  .نبود يمطلب و خبر مهم
 يجا هب يسرگرد تيمور يما آقا این روزها رئيس زندان .نامه اعالم سکوت داشتيم

 .مدیر رفت يشد و عربستان يسروان خانمراد

 38/1/8143 شنبه پنج

 :دیگر شنيده شد زندانيان يها آنچه در مالقات
جرم همراه داشتن  هب را که قبالً در قزوین ، دبير دبيرستان کمالایيرج يآقا
روز  11شده بود، به  يدادگاه يو آزاد ول ينهضت دستگير و زندان يها اعالميه
 .اند محکوم کرده زندان
( قرار است با ضمانت 11/3/1314 شنبه پنج)به یادداشت  احمد شهاب يآقا

 .تومان قباله آزاد شود 14111
 .امکان مالقات پيدا کرده است واعظ مشهد نژاد يبدالکریم هاشمسيد ع يآقا

و دادگاه منتشر  از طرف نهضت راجع به جریانات تبریز يا یک اعالميه دو صفحه
 .شده است

راجع به دادگاه ما داشته است  يا مقاله «اومانيته»روزنامه  ،ایران برطبق  رادیو پيک
رکز تحقيقات )م C.N.R.S و C.T.C و C.C.T ياعتراض يها نامه «لوموند»و روزنامه 

اند شما که  اند و گفته نوشته به شاه ایران ي( را که از طریق سفارت کبرافرانسه يلمع
را از  و روشنفکران و دانشجویان دارید چرا استادان يو آزاد يداعيه دموکراس

شان بکنيد درج  دربسته اعدام ي خواهيد در محاکمه کنيد و مي ا آزاد نميه زندان
 یيآمریکاو  ایيکشور اروپ  34 يیدانشجو يها نمایندگان اتحادیه .کرده  بوده است

 .اند کرده دادگاه بهبا ما و اعتراض  يدرد نيز ابراز هم ایيو آسي یيآفریقا و

 33/1/8143جمعه 

  اشور  يبرا ، نامه استعفا  يها  شنيده شد که کميته دانشجویان جبهه مل در مالقات
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 .و در مورد نهضت هم اعتراض کرده است يدرد ده و در آن به همفرستا
دسته گل و پرتقال آورده  -که درست هم نشناختيم -يو دواچ يآقایان منصور

 .بودند
وسلّم جشن  عليه و آله اهلل يصل حضرت رسول اکرم مناسبت مبعث هشب ب -

 ي ساعته یک ي، سخنرانيآن قرآن با ترجمه، اشعار مثنو ي برنامه .گرفتيم يخصوص
 .بود يو اشعار و شوخ ایي، پذیر1(من )تبليغ رسول اکرم

 مهندسين يبعداً شنيدیم که برطبق دو بار اعالن در روزنامه، جشن انجمن اسالم -
  صحبت نيا و شکيب ایيکتير  آقایان .شده برگزار موفقيت ن باحس يحاج هم در مسجد

ها گرفته و در خاطرشان از  قيافه يمنته .اشعار خوانده است ...دکتر يکرده و آقا
 .اند ما پژمرده بوده يگرفتار

 31/1/8143شنبه 

از اقوام و  يدیر ما را بردند ول .د(آبا مالقات رفتيم )در عشرت هبود و ب روز مبعث
 :آنچه شنيده شد .آمده بودند يزیاد ي دوستان عده

ادگاه ما، و د زندان مناسبت بهو  يدرد هم هخودش ب يدر عروس يدکتر حجاز
شاهد  عنوان بهرا که  يخمين اهلل آیت ياخو .و طرب باشد ياجازه نداده است موسيق

با  ایياحمد طباطب ياند، راجع به مالقات و روابط آقا خواسته بوده يبازپرسه ب
 .کرده است يطالعا يبوده است و ایشان اظهار ب اهلل آیت

 و اصناف تهران ، و بازرگانانحوادث آذربایجان در باره ينجف يمرعش يآقا
 :اند ذیل داده شرح بهدر صفحه واحد  يا اعالميه

 م روحانيتیک سال است عَلَ ، اکنون قریبمسلمان و متدین ایران ملت
طرق مختلفه آنچه را که صالح ملت و مملکت بوده صریحاً بيان و  هب

این  ي فاسده يرا به عواقب وخيمه و توال مصادر امور و هيئت حاکمه
، متأسفانه اولياء امور در صدد هودواقف نم يو غيرانسان ياعمال ضددین

انصراف از اعمال غيرمشروع نشده بلکه با ایجاد تشنّج در نقاط مختلفه، 
 .کشاند مي يدانسته و یا ندانسته مملکت را به پرتگاه سقوط و بدبخت

                                                
چاپ و منتشر گردید و  1314تدوین و تفصيل یافت و در همان سال  «تبليغ پيامبر»این سخنراني با نام  .1

توسط  1311در سال  («1)بعثت»ي آثار است که با نام  اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. انتشارات قلم



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  131

 

 يقم اهلل آیتو  يخمين اهلل آیتحضرت  يهنوز حادثه اسفناک گرفتار
سر  هدامت برکاتهما از یاد مردم نرفته و در مرکز تحت مراقبت شدید ب

د را ایجاد و در طول این جریانات عجيب به مشه ي برند، غائله مي
محترم دانشگاه اقدام و صفحات تاریخ را  محاکمات رجال و اساتيد

از  يا است که عده يده چند روزنمایند، باز هم اکتفا نکر دار مي لکه
 يیگو جرم حق هب را برکاتهم دامت آذربایجان کرام يخطبا و اعالم يعلما

حقير از  .اند اعزام نموده تهران از عالم اسالم دستگير و به يو پشتيبان
آمد ناگوار  جهت این پيش هن شدیداً متأثر و باخير آذربایجا ي غائله

، عيد بزرگ درس را روز شنبه تعطيل و روز مبارک مبعث ي حوزه
و  ر و اصناف محترم تهراناز آقایان تجّا .را جلوس نخواهم نمود ياسالم

 آذربایجان ياین جریانات سوء با برادران دین يها که در ط شهرستان
مقام والیت حضرت  العاده متشکر و به نمایند فوق مي ياظهار همدرد

الفداء التجاء نموده و از خداوند  له يروح ابيطالب بن ياميرالمؤمنين عل
    اهللب اال  يو ما توفيق .نمایم داد ميها استم جليل در رفع این گرفتاري

 1383رجب  22
 یالنجف یالمرعش یالدین الحسین شهاب

  *    *    * 

  یعملیات ددمذهب، بازرگانان و اصناف تهران
 کنند ح میرا تقبی و خالف انسانیت هیئت حاکمه

سراپا دروغ مربوط به روز  يها زمان با تظاهرات و نطق هفته گذشته هم
 .انجام گردید توسط عمّال استعمار ي، جنایت دیگرحقوق بشر

 يحضرات حجج اسالم آقا مقام و مبارز آذربایجان عالي روحانيون
و  يو اهر و آقایان ناصرزاده يا دروازه ي، آقايخسروشاه ي، آقايضقا

شبانه  يیگو جرم حق هرا ب يو آقازادگان بناب يو بخشایش ایيو بک  يانزاب
از  يپشتيبان يبرا مردم مسلمان و غيور تبریز .اند هزندان فرستاد هربوده و ب
این  هخود ب ي نموده و با اعتصاب چند روزه يتعطيل عموم روحانيت

اً از دایمکه  يحکومت دیکتاتور ياند ول اعمال ننگين پاسخ گفته
و انواع اذیت  يسرنيزه و یورش نظامبا توسّل به  !! زند بشر دم مي حقوق

و آزار و خفقان و سانسور شدید، پس از چهار روز تعطيل، مردم را 
آذر  16هم در روز شنبه  اعتصاب نموده و در تهران مجبور به ترک
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 .قرار داده است را مورد حمله مسلحانه پليس تهران دانشجویان دانشگاه
جرم  هو دانشجویان دانشگاه ب ر و کسبه تبریزاز تجّا يو اکنون گروه زیاد

 يساز برند و پرونده ا بسر ميه در زندان يعالقه به مذهب و حقوق انسان
 .شان در جریان استعليه ای

سابق در  يها گري که از وحشي فاسد و ستمگر با این ي هيئت حاکمه
و  ر و آیات عظامقد و توقيف مرجع عالي مدرسه فيضيه ي حادثه

و  و مشهد و شيراز در تهران دفاع و کشتار مردم مسلمان بي روحانيون
ایشان و  يتوقيف پيشوا ي و ادامه عيلاب و حاج اسمکردن طيّشهيد

رهبران  ي و محاکمه يخمين يالعظم اهلل آیتر حضرت قد مرجع عالي
محترم و  و توقيف واعظ يطلب نهضت آزاد فتمند و حقمتدین و شرا

در مشهد و اختناق و سانسور شدید، جز  نژاد يهاشم يشجاع آقا
نبرده است، باز با این  يسود و کينه و نفرت شدید ملت يجهان ایيرسو

است که  مسلم يول .کند مي ایينم قدرت خيال خود هآميز ب اعمال جنون
 .سازد خود را نزدیک مي يبيش از پيش سقوط حتم

این اعمال ضدّ  هتنفر شدید خود را نسبت ب بازرگانان و اصناف تهران
ابراز  يور آذربایجانغ و حکومت اظهار نموده و با برادران مسلمان يبشر

 .نمایند مي يهمدرد

غيور و مبارز  ، درود به مسلمانانمجاهد آذربایجان يدرود به علما
و  يف انسانیکه در راه انجام وظا يآذربایجان، درود به مسلمانان

بزرگ  يخدا .شدن باک ندارند رانو تيربا از زجر و شکنجه يمسلمان
    .طلب است یار و مددکار مسلمانان حق

 بازرگانان و اصناف تهران

 34/1/8143 شنبه يك

 .زدیم مختلف مي يها بعد از پنج روز فترت، امروز روز دادگاه بود و حدس
شاهد  عنوان بهو امثال او را  و دستغيب يجلسه کردیم و بحث کردیم که اگر احمد

ما برسد، چه  ههایش  را تمام کند و نوبت ب حرف يم و اگر دادستانیبياورند چه بگو
آوردند و از ما سئوال کردند، چون ممکن است جواب  يقرار شد اگر شهود .کنيم

وت خواهيم کرد و اگر به متهم ردیف به سؤاالت، به بحث و دفاع بکشد، از اول سک
 ل سکوت صحبت کنم یدر دال يمشروح ي تکليف دفاع کرد، من بلند شده مقدمه 1
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 .همه رسيده است بخوانم و بدهم يامضا هرا که ب يتأیيد سکوت کل ي و بعد آن نامه

 بیست  و دومین جلسه دادگاه
تذکرات دفعه قبل و اینکه برطبق قانون، تکرار و خالصه  يمختصر: ()بقیه دادستان

بازپرس موافق بود، ادعانامه  ي ، اگر دادستان با عقيدهيو بازپرس يیپس از بازجو
تکميل یا عدم  ي مسئله .و اگر دادستان پرونده را برگرداند مسئول است دهد مي

 يوقت .رفته استرا نگ آن يکه قانون جلو خاصه ،ياست نظر يتکميل تحقيقات امر
 يها در برگ .نبود الزم جدید نظرم تحقيقات هب را دیدم،  يخط يها ها و نوشته اعالميه

اند و  از آنها را آقایان تصدیق کرده يپرونده تردید و تصور جعل نکردم چون بعض
 يهمگ و است منشاء یک بودکه از معلوم و ،شبيه هم با قرینه و قياس يرو از ها يبعض

مقدمين  (1)ي و مصداق ماده کند ميگر مردم را عليه حکومت تحریص مانند همدی
مقبول  ي بهانه ،نامناسب يها تکذیب نکردن آقایان از اعالميه .است عليه امنيت

 ي نامه تکذیب به راجع .شد مي هم استقبال است، نبوده حکومت با مخالفت زیرا .نيست
عليه سران نهضت مقاومت  بودن آن اعالميه جبهه يجعل يو ادعا يدکتر سنجاب يآقا
بين جبهه و نهضت  يمناقشات و اختالف يمل کنگره جبهه مجلس ، چون در صورتيمل

مربوط به  يها اعالميه .آمده است ينظر درست م هبوده پس آن اعالميه هم ب يآزاد
هم وحدت مضمون و وحدت حروف داشته و تعداد زیاد در نزد  رسسران عشایر فا

 .بوده است ها ينهضت

را شروع  يا صفحه 11من پشت تریبون رفتم و مقدمه  ،بعد از تنفس اول: بازرگان
ن بود که اش بحث در ای خالصه .را در دو جلسه صحبت کردم کرده دو ثلث آن

د توان ميسه منظور یا به سه صورت  ياصوالً دفاع بکنيم یا نکنيم؟ دفاع یک متهم رو
 : باشد
ما  يو تبليغ آنها )برا يو استفاده از پشتيبان ياطالع و ارتباط با افکار عموم -1

ها با وجود  است، ثانياً روزنامه يو خصوص يوجود ندارد، چون اوالً دادگاه خانوادگ
و توجه و  يان تهرانمند عالقهع تمکه مج اهميتي -اکمه،وع محاهميت موض

شاهد  و اروپا و دانشمندان فرانسه و دانشجویان يکارگر يسندیکاها يها اعتراض
 .(باشد ميممنوع از درج  -آن است 

چون  ،ما وجود ندارد يهم برا )این يقاض يو مدرک و تأثير روتمهيد دليل  -4
صادر گردید، ثابت  مدافع يها و مدارک وکال استدالل ي همه رغم عليکه  يبا قرار
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این پرونده که  .ما از خود دفاع کنيم يچه چيز يبر مبنا عالوه به .شد فایده ندارد
اند از  خواسته گویند و کيفرخواست دادستان ندارد و اگر مي  ياسدرست و اس ي پایه

 (...مان صحبت کنيم عقاید و نيّات

  *     *   * 

 نام بهاعالميه  :دادگاه شنيده و گرفته شد  و اشخاص در مدافع يآنچه از وکال
و  از نجف يخوئ اهلل آیتاعالميه  ي و ترجمه راجع به آذربایجان ایران ينهضت آزاد

در اول و  يبدهيم، با اضافات دادگاه به 13/3/1314که قرار بود در  يا نامه ي شده چاپ
 .آخر

 خاستندپا ه ب بر دد استعمار آفرینندگان مشروطه
ساخت تا  يگلرنگ  جار يخون يکه نيم قرن پيش جو يغيرت يها رگ

و سرسبز گردد، بار دیگر خون  برومند و مشروطيت ينهال آزاد
و  بر ضد دیکتاتور يش بجوشيد و در آذرآبادگان جنبش مقاومتا مقدس

 .او برپا کرد يحام استعمار

درآمد و کاخ  هب ها که دیروز از آستين ستارخان يهمان مشت درشت
گره شد  يگرام هم زد، امروز در آذربایجانرا بر يمحمدعليشاه استبداد

 انگليس ترین نوکر امپریاليسم فرومایه اهریمن دیکتاتور ي و بر سينه
 .کوبيد

ده و استبدادشکن، جنبش مقاومت آزا چند روز است که آذربایجان
 يها دش با نطقمجاه يرا گرم کرده و علماا م ملت ياستعمارضد

شان را عليه  و مردم شجاعش با اعتصاب چهار روزه، قهر مقدس ،يمذهب
ابراز  استعمار انگليس يدین مظالم و بي هاعتراض ب عنوان بهو  دیکتاتور

 .اند داشته

ریخ ميهن ما سپر پوالدین که در تا يپرست دلير و وطن از آذربایجانيان
گونه  همين ،اند بوده و بلشویسم استالين يتزار و روسيه يتجاوزات عثمان

عامل  ها که رژیم محمد عليشاه همان، يضد اجنب آذربایجانيان .سزا است
 ارتش يمارشال افتخار يیحي را سرنگون کردند و غالم يوسيه تزارر

ب و خائنين را از خاک وطن راندند، طل تجزیه يها و بلشویک سرخ
 يژنرال افتخار مرگ بر صورت سياه دیکتاتور يِرفت که سيل انتظار مي
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، دژ دین و ملت آذربایجان آذر ماه 16شنبه  .بنوازند انگليس ارتش
 وقت دانشگاه تهران گذرانيد و همان چهارمين روز اعتصاب خود را مي

پيروزمند  يمقدس پایگاه معنویت در اعتصاب ن و قمخواها سنگر آزادي
تظاهرات  ایران يو دیگر شهرها مشهد يبرد و در دانشگاه رضو بسر مي

جهانيان دیدند که ملت چگونه یکپارچه و هماهنگ به بزرگداشت  .بود
، يشکن ، قانونو اعتراض و پيکار عليه استبداد یرانا ينهضت مل يشهدا

جالدان دیکتاتور بيش  .برخاست هيئت حاکمه ينشاندگ و دست يدین بي
ماه  آذر 16القدر را دستگير ساختند و شنبه  جليل تن از روحانيون ياز س

در  .قرار دادند يرا با تانک و گلوله مورد تجاوز چنگيز تبریز اعتصابيون
حضرت  .کردند يرا زندان تن از دانشجویان 51تهران نيز بيش از 

و حضرات حجج اسالم آقایان  يقاض يعلسيد محمد يالعظم اهلل آیت
 يزندان آباد اینک در پادگان عشرت يا و دروازه يسيد احمد خسروشاه

و برادران  ي، اهر، وحدتيهستند و حضرات حجج اسالم آقایان انزاب
در لشکر  باشند مي راه حق و مجاهدین علما  ي که از اجله يا مراغه يبناب

 .اند محبوس تبریز

ما را که در  يدسته از رهبران مل ور اربابانش دستهدست به هيأت حاکمه
اند، تسليم  ميدان مبارزه رشادت و بصيرت و ایمانشان را ثابت کرده

، ایران ينهضت مل يپيشوا دکتر محمد مصدق .کند ميدژخيمان 
قدر نهضت  ، سران عاليشيعيان يمقتدا يخمين يالعظم اهلل آیتحضرت 

مبارزمان محبوس و از  و دانشجویان ارجمند ين و علماایرا يآزاد
 .اند محروم دین و ملته خدمت ب

 .طلبان ن، حقخواها کيشان، آزادي هم

تر  تان را منظم صفوف کند مياز شما دعوت  ایران ينهضت آزاد يرهبر
و  امان بر ضد دیکتاتور يجانبه، پيگير، آتشين و ب همه يساخته و جهاد

ما را  ،م با ایمان و بصيرتاتحاد، تشکل و نظم توأ .پيش گيرید استعمار
  .رساند مي يبه پيروز

  ایران ینهضت آزاد
و  يو نفهميدیم ک ،اطالع بودیم يسابقه و از آن ب يب کلي بهما  ي)این اعالميه برا

 .(نوشته است  يکِ

 *   *    * 
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 عاليقدر و زعيم مجاهد حوزه علميه نجف اشرف يپيشوا يمتن پيام تاریخ -
پيرامون جریان  يالعال مدظله يخوئ سيدابوالقاسم يحاج يآقا يالعظم اهلل آیتحضرت 

 .روز در ایران
در نجف  روحانيت ي فشرده يدر جریان روز از نيرو قدر ایران عالي يعلما

 .دام ظله کمک طلبيدند يخوئ اهلل آیتو زعيم مجاهدش عالمه  اشرف
آن لزوم مبارزه عليه  و ملت ایران يعلماه خود ب ي در این پيام شکننده اهلل آیت

 .اند این مبارزه مقدس موضع گرفته ي ر جبههگران را ستوده و خود نيز د ستم

 الرحمن الرحيم اهللبسم 

 َبْعِد ِّمّيَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َّمآ َأَّمَر الّلُه ِبِه َأن  َواَلِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الّلِه ِّمن»
 1«.ِئَك َلُهُم الَلْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الَداِرُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأْوَل

در  مجاهد ایران را که ملت ایيه ها و ناراحتي رنج :عاليقدر روحانيون
من سخت ناگوار  ي، براکند ميوضع حاضر طبق اظهار شما تحمل 

که  يم زشتیگونه جرا این وچه هيچ بهحقا در جهان امروز ما دیگر  .است
و ملت  يبا دین و رجال دین جنگ يآن برا ي ایران و هيأت حاکمه شاه

آنها با  يدیگر دشمن .، قابل تحمل نيستشود ميایران مرتکب  شریف
و  يگر با ستم روحانيت نابودکردنِ يکه برا يو کوشش يمقدسات اسالم

 يا ثمره يبرند، جز ایجاد وحشت و اضطراب عموم کار مي هب يزاب حيله
اندازد که آیا مسير این ملت و یا  يتنها مردم را به این  سؤال م .ندارد

 .شود يم يکجا منته هگر ب این یاغيان ستم دست بهآن  يپيشوایان روحان

آشکارتر از طرد آن عده از قوانين  بر خيانت این گروه يگواه گونه هيچ
دین  يو خيانت نسبت به مباد ،شان سازگار نيست که با مصالح يمملکت

نسبت به اسالم را تعهد  ياینان وفادار .باشد يمقدس اسالم در دست نم
 يها که قوانين آن بر شالوده يمسلمان اند تا بتوانند در یک ملت کرده

 هيأت حاکمه ي گذشته .ده است، حکومت کنندبنا ش يجاویدان اسالم
که امتياز این حکومت در وضع  شود چنان يبا ننگ و عار مشخص م

                                                
شکنند و روابط )نيکوي خویشاوندي( را  : و کساني که پيمان خدا را پس از بستن آن مي 45( / 13عد ). ر1

کنند، مورد نفرین ]خدا و  کاري مي گسلند و در زمين تبه آن فرمان داده است، مي که خدا به برقراري
 را ]در انتظار[ دارند. مردم[ هستند و دشواري آخرت
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را در کوباندن  آن ي است که یک نمونه ایيه ایيحاضر فضيحت و رسو
که از این عمل شجاعت مآبانه خود  يو افتخار يو علم يمراکز دین

مدال فاتحين  حقا که باید ملت ایران .کنيم مي دهند، مشاهده مي خرج هب
کاران نصب  کند که موفق شدند تا این اندازه  این جنایت ي را بر سينه
 يها و تجاوزات ياین همه گستاخ .خون و آتش کشند هرا ب يمراکز علم

 ي نمونهروا داشت،  مابيگناه و مبارز  را که هيأت حاکمه نسبت به طالب
قيود  ي کليه يو الغا ياز انحطاط وضع در ایران و سلب آزاد يآشکار

تأسف است  يمضحک و در عين حال جا يخيل .است يو انسان ياخالق
دین و  يشدت دم از عدالت و اصالح بزنند و برا هب يکه این گروه طاغ

در همان وقت زیر سایه حکومت  يکنند، ول يميهن اظهار دلسوز
از حقوق و مصالح  يدار جرأت اظهار عقيده و جانب يدشان اح سياه

مزدور با کمال  يها وقت که روزنامه  باز در همان .نداشته باشد يعموم
 ياصالح يها قدم عنوان بهها و دسایس دستگاه را  نيرنگ يآزاد

خير و  يافکار و آراء خود برا ينتوانند از رو يپروراند، رجال دین يم
است که حکومت رفتاري  ،بدتر از این وضع .دصالح مردم پرده بردارن

 .شود ميمرتکب  مردم به علما يها ها و نامه جبّار نسبت به تلگراف
 يبا مباد يترین منافات مردم را کوچک يها امانت ي کنترل و مصادره

از این بيشتر هم آیا  !آورد يحساب نمه در دنيا ب يو حقوق بشر يآزاد
را در فشار و مضيقه قرار  يملت يها يممکن است آراء و افکار و آزاد

و رفاه  د در فکر آسایشتوان ميدیگر  يداد؟ آیا چنين حکومت سياه
 مردم باشد؟ يها يملت و تأمين نيازمند

و  يمل يشعارها ي دهند زیر پرده يکس اجازه نم به هيچ مردم ایران
 يست این دستگاه معنا آیا ممکن .بپردازد به کوباندن ملت ياصالح

آن عمل کند؟ تجاوزات مکرر دستگاه ه اصالح را بفهمد تا بتواند ب
با ملت در  يمشت آنها را در دشمن يمجوز قانون گونه هيچحاکمه بدون 

ننگ و  ي کهترین ل و تدریجاً حکومت سياه آنها بزرگ کند ميدنيا باز 
 .آورد بار مي هب ملت ایران يعار را برا

آمد، قلوب  عمل به و تهران و تبریز که در قم يا وحشيانه يکشتارها
وسيله یک  دار کرد و بدان را در تمام اقطار عالم جریحه مردم جهان

 .حساب خود افزودند يم بیجرا ي دهبر پرون يننگين دیگر ي صفحه
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 يمين مناسبت برپا شد، برادران عراقه که به يمجالس سوگوار در عراق
گناه را  مردم بي ي وحشيانه يها ریزي آنها سخت بر آنها گریستند و خون

سخت محکوم کردند و خواستار تعقيب قاتالن و مجازات شدید 
 .دهان آنها شدندمحرّکان و فرمان

مين ه و سالمت ادراکش به ایران دانيم که شجاعت ملت ما نيز مي
گران حفظ خواهد کرد و موفق  او را از تسليم در برابر این ستم يزود

 ي که در اختيار دارد، کليه يسرشار يروح يخواهد شد با نيروها
 .اثر سازد يو ب ياند خنث کرده يبين او پيش يبرارا که دشمنان  يمخاطرات

چند  دست بهسرنوشت کشور و دین خود را  آیا سزاوار است ملت ایران
نفر از دشمنانش بسپارد؟ و آیا شایسته است که در قلب کشور ایران 

بر  يپس از آنکه دوست کوچکو بيگانه پایگاه درست کنند؟  يبرا
 يتر وجود آوردند، منطقه نفوذ بزرگ هب با مسلمانان يشالوده دشمن

آنها داد؟ آیا شایسته است که چند نفر از افراد منحرف با  دست به
 يکنند؟ آیا بجا است که یک نفر مزدور یهود يمقدسات یک ملت باز

 ترین دستگاه ش به بزرگا درجه مقام ثروت برسد و قدرت يبه اعل
کار  لایيمصالح دولت اسر يها که برا کشور و اکثر شرکت يتبليغات

 کنند، بسط یابد؟ مي

بپرسيم آیا در تمام  ایران ما است که از هيأت حاکمه ي این وظيفه
اش  يليغاترا پيدا خواهيد کرد که دستگاه تب يجهان کشور يکشورها

داند،  ينم متوطن که خود را از فرزندان ملت يدر اختيار یک نفر یهود
 خواهد برخالف مصالح کشور انجام دهد؟ باشد تا هر چه مي

کنيم با  را که ایمان به مقدسات خود دارند، دعوت مي ایران ما ملت
بدون اخالل و اغتشاش، که دشمنان  يطرق مقتض هب دشمنان دین و وطن

قدر است که  عالي يعلما ي عهدهاز آن استفاده کنند، بجنگند و بر
ِإَذا »کنند که  يمقدس که در پيش دارند، رهبر يا را در وظيفه مسلمانان

 .1« اْلَعاِلُم ِعْلَمُه َفَمْن َلْم َيْفَعْل َفَعَلّْيِه َلْعَنُة الَله َظَهَرِت اْلِبَدُع ِفي ُأَّمِتي َفْلُّيْظِهِر

 يپاک خود آبيار يها رجال مجاهد ما پيوسته درخت اسالم را با خون
 يو پژمردگ يهم اکنون از تشنگ .یافتندرا باز اند و نشاط آن کرده

                                                
م باید عالِ  ها در ميان امت من شيوع یابد، ق: هرگاه بدعتالحق و کشف الصد حدیث نبوي، به نقل از نهج. 1

 علمش را آشکار کند، اگر کسي چنين نکند، نفرین خداوند بر اوست.
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کنم که خون ناچيز خود را  تخار ميمن اف .کند مياحساس شکایت 
کاران تقدیم  ستم يدر راه حفظ دین و قرآن و نابود يقربان عنوان به

جز  يمن چيز يگران و دشمنان اسالم برا با فشار ستم يزیرا زندگ .کنم
 .مرگ یا بدتر از مرگ نيست

و در طليعه  مردم ایران ي عهده هب يمقدس بار سنگين امروز در این جهاد
 ينهاده شده است که اميد است در عمل و ادا يمذهب يها آن شخصيت

ميسر است که  يپيروز يایران تنها وقت ملت يبرا .نکنند يآن کوتاه
عاليقدر خود را رها نکنند و در زیر پرچم آنها و به  ياطراف علما

و  يدرس فداکار ته است ملت ایرانشایس .آنها مجتمع شوند يرهبر
که در مبارزه بر آنها  يمسلمان عرب يها مواجهه با دشمن را از ملت

آزاد و با  يخود و زندگ يطلب استقالل يها سبقت گرفته و به آرمان
 .اند بياموزند شخصيت خود رسيده

و  مسلمان ایرانکلمه ملت  ي، پيوسته در راه اعتالاعالم ياآقایان علم
جهانيان  يبلند کردن بانگ مظلوميت و استغاثه آنان در برابر افکار عموم

تمام دنيا، به  بلکه جهان اسالم و عرب زودي به .کنيم کوشش کرده و مي
دنيا  زودي بهملت مجاهد ایران واقف خواهد شد و  يها حقيقت رنج

 هيأت حاکمه يها العمل تجاوزات و فشارها و گستاخي عکس عنوان به
 .را محکوم خواهد کرد آنان

ن از سياست شوم خود بازنگردند، امرشا حال اگر هيأت حاکمه با این
م و تعدیات یجرا ي روشن خواهد شد و با ادامه ایران بر ملت زودي به

آنها را که پر از ننگ و عار و  ي خود، صفحات تاریخ گذشته ي سابقه
وقت  سازیم و در آن يچهل سال است در برابر جهانيان منتشر م يآلودگ

 زودي به .شان خواهند گفت را در حقآخرین سخن خود  ،است که علما
ظلم و  ياز زنجيرها ملت ایران نجاتراه ما را در  يها رنج ي ثمره

که  يخطر هنسبت ب خواست خدا و با ایمان و درایت مسلمانان هب ،طغيان
مجاهدات  زودي بهمشاهده خواهيد کرد و  کند ميرا تهدید  آنان ستيِه

که به  يدر ایران و قطع ید حکومت نیمفسد ي قطع ریشه هپيوسته ما ب
زور بر اموال و نفوس مسلمانان  هکند و ب يدراز دست يمقدسات اله

 .خواهد شد ياعمال قدرت نماید، منته

 «یابوالقاسم خوئ - نجف اشرف»
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که  ياز رجال ایران يبا یک ياله خوئ مصاحبه حضرات آیت باال ضميمه ي مقاله
بيش از چهارهزار نسخه چاپ در اش  ترجمه ،چاپ شده بود يعربه بصفحه(  34)در 

 .و منتشر گردید

  *   *   * 

 :ستان  داده شده استاز دو يکه در دادگاه به بعض مبارزین آذربایجان ي اعالميه

 1 .«اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم ُّمْؤِّمِننَي َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم»

 ها هستيد اگر واقعاً مؤمن سست مگيرید، محزون نشوید، باالترین امت)
 (.باشيد

 حق و باطل است؛  ي، روز تجلّيجب  روز تاریخر 45 شنبه پنجروز 
 يغاصبين حکومت اسالم دست به جهان که هفتمين رهبر شيعيان روزي

را بر سکوت  زندان يها شربت شهادت نوشيد و با کمال افتخار گوشه
 .ان و افسار گسيختگان ترجيح داددر مقابل زورگوی

آن  ، فرزند برومندشود ميسال بعد، تاریخ از نو تکرار  1411عجبا 
 اهلل آیت، يخمين يآقا يالعظم اهلل آیتحضرت  بزرگوار، مرجع عاليقدر

االسالم  ، حضرات حججيقم يآقا اهلل آیت، يسيد محمود طالقان يآقا
، يا دروازه ي، آقايخسروشاه ي، آقاایيطباطب يقاض يوالمسلمين آقا

و سایر  يسحاب اهلل، دکتر یدبازرگان يمجاهد مهندس مهد استادان
جرم  هب هارون زمان دست  به ،ياسالم مبارزین راه مصالح ملت

 .شوند زنجير کشيده مي هب يخواه عدالت

ابيطالب درس  بن يسزاوار است که استقامت و شهامت این فرزند عل
 يداخل يها کوبيدن پایگاه يباشد و برا افراد مسلمين جهان يبرا يبزرگ

 .تر بنمایند تر و منظم صفوف خود را متشکل استعمار يو خارج

 مبارزین آذربایجان

 35/1/8143دوشنبه 

سکوت، بحث و  ي بحث قبل از نامه يبرا .اند نشنيده يا ها چيز عمده در مالقات
 .تصویب و تجدیدنظر شد
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 36/1/8143ه شنب سه

 بیست و سومین جلسه دادگاه

 وکالبا  یتنفس و شور قبل
پریروز داشتند که ممکن است ایراد بگيرند وارد دفاع و  يها از صحبت ينگران وکال

که قابل تعبير و  ایيه برطبق بحث و مشورت قرار شد با حذف قسمت .ام ماهيت شده
 .و نامه را بخوانم و بدهمل سکوت صحبت بنمایم یدال يتعميم به دفاع باشد، رو

 ؛و تمجيد از سرهنگ مقدم يتوجيه و رفع توهين از سرهنگ بهزاد :بازرگان
  :زیرطریق  هصحبت ب ي ادامه .پریروز يها خالصه از صحبت

م، اما این دو ایيبنم يگناه مان صحبت کنيم و اثبات بي ما حاضریم از نيّت و باطن
گو دانستن ما و پس گرفتن  آن قبول شما و راست ي بيان ما )و الزمه يراه دارد؛ یک

عمال آن سوابق و اِه اید( و دیگر مراجعه ب است که زده ياخالق يها همه تهمت آن
يد با مراجعه به آشنایان و همکاران ما و تحقيق در توان ميرا شما بهتر از ما  )و این
مقررات و  ي، اجراشود مياما منظور و عامل سوم که موجب دفاع  .د(ایيبنم خارج

و  که در سایر شئون ما این رسم برقرار استطور همان .انجام تشریفات و ظواهر است
 ،ارتش ،اتمطبوع ،انتخابات، کاخ سنا ،ي)کاخ دادگستر شود مياسم اکتفا ه ب

و واقعيت داشته  يتمام( بدون آنکه معن يدادگاه همه چ ،ياساس  و قانون مشروطيت
اتفاقاً هدف و عمل و خدمات ما در مخالفت با این رویه بوده است و ما  .باشد

را دست  يریش و قيچ .یل بگيریمخواهيم حرف تحویل بدهيم و حرف تحو مي
  :اما با عمل، نه با حرف؛ و عادل هستيد شما اثبات کنيد که صالح .دهيم ميا خود شم

 کردار نيست گفته چون نيمکه صد  گفتار نيست هسراسر ب يبزرگ
اخبار  تهران يها بدانيد که ممکن است شما ما را محکوم کنيد و نگذارید جریده

  :دادگاه را بنویسند، اما
   عشقه هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد ب

 عالم دوام ما ي ثبت است در جریده
 13/3/1314مورخ  يا ماده 1باشد، نامه  يآنکه مطالب خالصه و قطع يسپس برا

متهمين را قرائت و تسليم کردم )این نامه با اختالف اینکه دادگاه را  ي کليه يبه امضا
اند و  امضا نکرده يطالقان يغيرمستقل است و آقا ينوشته ول ياالمر ا حسبدر آنج

 نيستم، در اعالميه صفحه  ایران يآزاد ش هم نوشته است عضو نهضتمن عدالت يآقا
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 .1(نقل شده است 14
گرفته از من  دست بهمتضمن نامه فوق را  ي هچاپ شد ي اعالميه: رئیس دادگاه

داده است؟ اطالع دارید یا خير؟ معذرت خواسته  ایران يآیا نهضت آزاد :پرسيد
 .کنم با آنکه توضيح و دليل دارم ناچار سکوت مي :گفتم

د چون در يگفت ميکه  بيانات شما خالف حقيقت است و این شود ميمعلوم  :گفت
 .ایم، درست نيست ها را ما نداده ایم آن اعالميه بوده زندان

و نامه  که از مؤسسين هستيد، و بيانات بازرگان يعال جناب :یسؤال از دکتر سحاب
 اید، آیا این اعالميه با اطالع شما بوده است یا بدون اطالع شما؟ قرائت شده را شنيده

کيفرخواست  ي دربارهاز امضا کنندگان آن شرح هستيم و بنابراین : یدکتر سحاب
خود هم خواهش  ياز وکال .کنم نمي يو موارد مطروحه در دادگاه هيچ عرض

تاریخ نامه  :این سئوال هبابِ ادب راجع ب اما مِن .نفرمایند يکنم در دفاع من چيز مي
گناه سؤال فرمودید  هاعتراف ب هکه از ما راجع باست  يروز از آن ،است 13/3/1314

 .بخواند، اجازه نفرمودید د آن نامه را بازرگانایيو عرض کردم اجازه فرم
مسبوق هستيد که وضع ما در این  .رفت اجازه داده نشود قرائت شود این مي زعمِ

حاال  .نداشتيم و نداریم ارتباط .فرق دارد يماه و نيم جریان دادگاه با سابق خيل یک
ها امکان هست و ما اطالع  ، مشورت با آنها، تماس با خانوادهوکالدر دادگاه تماس با 

منتشر شده  يدانيم چگونه از طرف نهضت آزاد ایم و نمي ما واسطه نبوده .داریم
 .با خارج تماس نداریم و با اطالع ما نبوده است ياست، ول
به متهم یا  پس از آن رئيس دادگاه ؛دارد مقرر مي 131ماده : یپ شایانفرسرت یآقا

 هم وکيل نيست که هم متهم يبنابر این اجبار .دفاع بپردازد هب دهد ميوکيل اجازه 
پشت این تریبون  مدافع يوکال ،ور ریاستدست بهتمکين  يبرا يول .دندفاع بپرداز هب

سه مرتبه خود اینجانب در اطراف  .اند عرض رسانده هآمده آنچه الزم بوده است ب
را به ماهيت اختصاص  از آن يام و قسمت صحبت کرده و عدم صالحيت نقص پرونده

لين نيست و کيفرخواست موک ي حاضره از ناحيه يها اینکه اعالميه هدادم و راجع ب
مورد تکذیب  يحاال هم مفاد کيفرخواست و موارد استناد .آنها را جرم دانسته

استدعا دارم با مراجعه  .دانم نياز مي ياینجانب است و خود را از بحث مجدد ب
 اینجانب  موکلين برائت حکم اتهامات، ردّ به مربوط لیدال و مربوطه جلسات صورت هب

                                                
   ي آثار. این مجموعه 514و صفحه  يمتن اصل 14صفحه . 1
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 .ندارم يدیگر هم عرض را صادر نمایند و

 31/1/8143چهارشنبه 

 ي ، و همچنين اعالميهدادگاه بهاعالم سکوت ما  ي نامه انتشار قبل از وقتِ ي قضيه
برضد  آفرینندگان مشروطه»، تحت عنوان منتسبه به نهضت راجع به آذربایجان

 يافراد خيل يها و تندروي يانضباط ياز رفقا را از جهت ب يعضب« پاخاستند هب استعمار
تصميم بر سکوت  ذلک مع ؛و جلسه داشتيم ،ناراحت و نگران و آشفته کرده بود

ها مضطرب و نگران  تماشاچي يها و بعض در دادگاه روز قبل هم خانواده .تأیيد شد
 .ود ما برگشتس هخواست خدا ب هنبود و ب يچيز مهم که صورتيدر  .شده بودند

  *   *     * 

 يداخل ي نشریه ،بعثت» نام به يا هصفح 6 ي شده يکپ يپل ي یک نشریه در قم -
خواهانه و  آزادي يدر آمده است که خيل 43/3/1314 تاریخ به «حوزه علميه قم

 .مبارزانه است
تحول و جنبش  ي حوزه )تاریخچه نهضت ،)سرمقاله(يهمگان بعثت :آن مندرجات

امکان  يبررس ،که در نتيجه فشار و فساد دستگاه پدیدار شده است( اخير روحانيت
 علم ،(يهمه زندان سازش )ردکردنِ هرگونه سازش با خفقان حاضر و یا وجود این

ت أهي ما ،ها نکته ،نزدیک( ي شدن مسئله مذهب در آینده خاموش به ي)اميدوارگفت 
 .اخبار و ،یک روایت ،سياست از دین جدا نيست ،ميکن مي را استيضاح حاکمه

*     *     * 

 : هما به دادگا يتسليم 13/3/1314اعالميه نهضت متضمن نامه  -

 يتعال بسمه

 1332به تاریخ نوزدهم آذرماه 
 ارتش یشماره یك  دادرس ویژه یریاست محترم دادگاه عاد

، پس از خود و عدم نقص پرونده اینک که دادگاه با اعالم صالحيت
و  يوارد مرحله دادرس يمرحله رسيدگ از ،بيست جلسه بحث و دفاع

استحضار  هرا ب زیر مراتب فرماید، مي ما تکليف دفاع هاست و ب ماهيت شده
 :رسانيم دادگاه محترم مي
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الحاسبين  الحاکمين و اسرع که احکم ایيحمد و سپاس به پيشگاه خد -1
خلق عطا فرمود، ما ه بخدمت حق و عشق  هما ایمان ب هکه ب ایيخد؛ است

 .مان سربلند و سرافراز داشته است در پيش مردم و در ضمير و وجدانرا 

 هَلْ تَرَبَصُونَ بِنَا إِالَ إِحْدَى»محاکمه هر چه باشد، خود را مشمول  ي نتيجه
دارید؟( را  يو خوباز د يجز یک يما آیا انتظار ي)برا 1« الْحُسْنَيَيْنِ

مان کنيد،  ایم و اگر محکوم اگر تبرئه شویم از بند رسته ؛دانيم مي
  يصورت چون فدا در این .مان تقویت و تأیيد بيشتر خواهد شد مکتب

درک کرده،  را 4«ادهَجَ وَ ًةيدَقِعَ ُةويَحَالْ نَاِ»ایم،  در راه حق و عقيده شده
 .ایم وجدان را خریده سبحان و آرامش يرضا

خاطر دارند، اینجانبان در سومين جلسه دادگاه با قرائت  هب که طوري به -4
تغيير و تضييق محل دادگاه و  نسبت به 5/1/1314مورخ  ي و تقدیم نامه

ه در از درج و انتشار مذاکرات دادگا يانتظام يها که دستگاه يمخالفت
نمایند، اعتراض کردیم و چون محاکمه را  ها و نشریات آزاد مي روزنامه

دیدیم، اعالم سکوت کردیم  يو شرایط محاکمه را غيرقانون يعمالً سر
 .خود را عزل نمودیم مدافع يو آقایان وکال

فوق، آقایان  يریاست محترم دادگاه، موقع ایرادها ي بنا به وعده -3
صحبت خود ادامه  دو جلسه به وکيل مدافع عنوان بهمنتخب  يکالو

نيامد و فقط  عمل بهها  متأسفانه سلب ممانعت از روزنامه يول .دادند
که کمتر از نصف محل اوليه گنجایش دارد، منتقل  يدادگاه به محل

ور ریاست دست بهتمکين  يابر مدافع يپس از آن آقایان وکال .گردید
کنند،  دادگاه و با تذکر اینکه منعزل بوده، از پيش خود صحبت مي

از طریق  يدر جلسات بعد .پرداختند جواب اظهارات تيمسار دادستان هب
محترم تقاضا شد که چون جمعيت کثير  ياز آقایان وکال يبعض

 يکارت ورود  دریافت هب اطالع از محاکمه موفق هان بمند عالقه
و  -ها نيز اخبار دادگاه را مجاز نيستند درج کنند شوند، در روزنامه ينم

نوشتند، تاریخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام  يگاه م آنچه گاه
کردند، و همان خبر  يبود که صحبت م  یيرئيس و دادستان و وکال

د اوالً نایزه فرماجا -مختصر نيز از جلسه چهاردهم به بعد قطع شده است
                                                

 .  54( / 3توبه) .1

 کردن در راه آن است. ستي که زندگي، عقيده داشتن و جهادبه در از امام حسين)ع( : .4
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کار اندازیم یا الاقل  هآورده ب يصوت ها دستگاه ضبط خود ما یا تماشاچي
دادگاه کپيه برداریم تا مردم بتوانند  صوتِ دستگاه ضبط ياز نوارها
 ي از مذاکرات جلسه يا ثانياً در هر جلسه خالصه .را بشنوند مدافعات

دادگاه  يپس از مطالعه و تصدیق منشقبل تقدیم ریاست محترم شود تا 
 يصفحه مرقوم فرمایند که انتشار آن از نظر قانون يباال يا دو کلمه

 .انتشار آن در خارج باشد يبرا ياشکال ندارد و این مجوز و امکان

نيز ترتيب اثر داده نشد و معلوم گردید  يقانون ياین دو تقاضا همتأسفانه ب
 يعمل ندارند و کسان ينيّت، آزاد نریاست محترم دادگاه با وجود حس
خواهند  ينم هجو هيچ بهباشد،  يشان م که حکومت و اختيار کار در دست

 يها يکار ها و خالف کشي مردم از جریان این محاکمه و حق ي عامه
اند، مطلع  مرتکب شده ارتش يو دادرس که سازمان امنيت يعجيب

تمام  رغم علياالّ چه دليل داشت که با چنين اصرار و فشار،  و ؛دندگر
از  يمحاکمه بگذارند و حت يسرپوش رو يو قانون يموازین حقوق

دار نمایند و نام  شناسنامه عکس ي ، مطالبهيتقاضاکنندگان کارت ورود
 .و تهدید را فراهم آورند يو نشان آنها را ثبت کرده موجبات ناراحت

اصول قانون  هب يکه سراسر متک يمنتخب با بيانات يوکالآقایان  -1
بود،  محکم و بدیهيات مسلم يو قوانين مصوبه و دالیل منطق ياساس

بودن اتهام و  يرا ثابت کردند )از جهت سياس دادگاه عدم صالحيت
یک شخصيت  ي محاکمه ي، عدم صالحيت برابودن هيأت منصفهن

و همچنين عضویت تيمسار رئيس این  االسالم حجتطراز اول  يروحان
  يو غيره( و بيش  از س ارتشقضات  يانتظام يدادگاه در دادگاه عال

آشکار پرونده را تشریح نموده، نقص و  يها قص و تخلففقره موارد ن
پرونده را مسجل ساختند )از قبيل فقدان امر تعقيب، عدم  ياعتبار يب

وارده دارد،  يها در اتهام ياساس که نقش ياسنادیا تحقيق از اشخاص، 
 يورز در تشکيل پرونده، غرض يصریح قانون يرعایت نشدن دستورها

ها و  ، تخلفيدر بازپرس يطرف بي يجا هب يساز پروندهو تحریف و 
از حدود و اختيارات و  آشکار و مکرر سازمان امنيت يتجاوزها

توضيحات تيمسار  ي دیگر( و کليه ي و جهات عدیده يف نظامیوظا
 يتک ایرادها واب صریح به تکرا رد کرده مصراً خواستار ج دادستان

 يتيمسار دادستان نخواستند یا نتوانستند جواب يول .خود شدند يقانون
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دادگاه بدون  ذلک مع .سابق خود نيفزودند يها بر گفته يبدهند و چيز
و با  مدافع يمتقن آقایان وکال يها موجه و استدالل يتوجه به ایرادها

صالحيت خویش و عدم  هب يدادستان، رأ يآقا ي هتکرار دالیل رد شد
 .دادند نقص پرونده

بودن و  يکه در دومين جلسه، غيرعلن ينظر ما نه تنها موجبات هب -5
ادامه یافته و تأیيد شده است،  کرد ميبودن دادگاه را ثابت  يغيرقانون

که صادر  يآمد و قرار ملع بهکه  يبلکه با آزمایش و اتمام حجت
ندارد یا عامل مؤثر  يرأ فرمودند، بر ما محقق گردید که دادگاه استقالل

 .باشد يغير از حق و منطق م يدر آن چيز

 ؛و تضرّع و تملّق هستيم، نه تطميع و تهدید و تشبّث اما نه اهل تمنّ -6
ت، حق و قانون و منطق ما و آنچه در شأن دادگاه اس ي بلکه یگانه اسلحه

 .در این صحنه کارگر نگردید يا متأسفانه چنين اسلحه ؛است

موارد  ي زیاد داریم، و کليه يکيفرخواست گفتن ياینک با آنکه رو
که  يردّ آنها دالیل فراوان است، با وضع ياتهام را تکذیب کرده، برا
البته  .بينيم يدر دفاع از خود نم يا ترین فایده مشاهده کردیم، کوچک

قدر شواهد بر مخدوش بودن مدارک در  طرف آن بي يهر قاض يبرا
د با توجه توان ميپرونده و کيفرخواست وجود دارد که خود 

گردید، قضاوت صحيح  ارایه يقبل ي مرحله که در مدافعات  ایيه نمونه به
این بيش از پيش  بنابر .ستني يدفاع ما در مرحله دادرس هب يبنماید و نياز

بحث و  .مصمم گردیدیم از این پس نيز مهر سکوت از لب برنداریم
است  يدعو يکه صاحب اصل اطالع و قضاوت ملتبا ه ن يدفاع وقت

 دارد؟ يا در دادگاه داشته باشد، چه نتيجه يرسد و نه تأثيرب

م، آنجا که این اصول را نبينيم، جز حق و قانون نداری يما که هدف يبرا
 .شناسم يسکوت و محکوميت را از هر کالم و مقام رساتر و سزاوارتر م

منتخب منعزل که حداکثر دانش و بينش و کوشش  يآقایان وکال -1
ظهور  هدادگاه ب ياول ي خود را توأم با شهامت و شرافت در مرحله

و  ایران يات نظامدر تاریخ محاکم يدرخشان ي رساندند، و الحق صفحه
اردند، یقيناً مانند ما فکر زیادگار گه ب ارتشافسران  يبرا يافتخار

آنها نيز بدون آنکه قصد تمرّد از قوانين و مقررات دادگاه را  .کنند مي
داشته باشند، چون هرگونه بحث و دفاع را بيهوده و اتالف وقت 
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اینکه شرعاً و اخالقاً وکيل و  همضافاً ب .خواهند فرمودن يدانند، صحبت يم
 .بنمایند يمأذون از طرف ما نيستند که دفاع

 *       *    * 

محترم، تحقيق و دفاع و تشخيص و  مدافع يمراتب باال، ما و وکال هبنا ب
کار البته اف .کنيم يخود آقایان واگذار م هسره ب تصميم و حکم را یک

شما قضاوت  ياین پرونده و رأ يو مردم جهان رو ملت ایران
دار  حق را بحق ایينه ي در مرحله يعدل اله ي خواهندکرد و محکمه

 .خواهد داد

 1.«َوِنْعَم الَنِصرُي َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل ِنْعَم اْلَمْوَلى»

 ،يسحاب اهللدکتر ید ،بازرگان يمهندس مهد ،يسيد محمود طالقان
 ،يایباب ياحمد عل ،يدکتر عباس شيبان ،ياله سحاب مهندس عزت

ش )که عضو من پرویز عدالت ،يجعفر يمحمد مهد ،يابوالفضل حکيم
 (.نيستم ينهضت آزاد

 *     *    * 

 دادگاهبیست و چهارمین جلسه 
 ي در جلسه .خواهم فاش کنم را مي يبسيار بسيار مهم ي مسئله: یسرهنگ رحیم یآقا

ها نشان دادند که در  تماشاچي هب «دار سوراخ» ي رئيس یک اعالميه يقبل آقا
 يه متوجه نکاتک مدافع يو اجازه ندادند وکال شود مياین صورت منتشر ن هها ب خيابان

کنم معلوم نمایند چه  عدالت و قانون استدعا مي نام بههستند جواب بدهند و حاال 
هستند که نهضت  ياین اعالميه را داده است؟ چرا با آنکه ایشان رئيس دادگاه يکس

نماید، و  محاکمه مي اهانت به سلطنتو  اتهام اقدام عليه امنيت هرا ب ایران يآزاد
اند، این شخص  جرم پخش اعالميه نهضت در توقيف نگاهداشته هرا ب يجعفر يآقا

 دست بهرا که اعالميه  يدارم ناشر و کس ارتش ياند؟ تقاضا از دادرس را رها کرده
 .روشن شود ملت ياین دادگاه حاضر نمایند تا حقيقت براتيمسار داده است، در 

مانده باشد که کشف  يباق يامر مهم يوقت يو دادرس يرسيدگ، 411برطبق ماده 
شاید ناشر آن  .تر از این نيست مهم يهيچ امر مهم .گردد، ممکن است منقطع شود

                                                
 دعا: خدا ما را کافي است و نيکو کارگزار، نيکو کارساز و یاوري است.  .1
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 قانون و عدالت رئيس دادگاه نام بهنده اگر این شخص حاضر نشود، ب .باشد دستغيب
 .کنم را متهم مي

  :بود، فرمودند دادستان ي که برازنده يصورت هتيمسار ریاست دادگاه ب ؛مطلب دوم
خودتان که  يمفاد آن با الیحه تقدیم يکل طور بهاعالميه مزبور »

شما  يها حرف شود ميپس معلوم  .است دادید برابر دادگاه به هللشاءا ان
 يها که اعالميه شود ميترتيب معلوم  چون با این، خالف حقيقت است

  .«دیگر را هم که قبول ندارید، صحيح است
و کيفر  يدادرس 31و  يکيفر يدادرس آیين 36بسيار تعجب کردم و ایشان مواد 

با صحيح گفتنِ به کيفرخواست قبل از رفتن به شور نقض  ، رئيس دادگاهارتش
 .اند کرده

برداشته شده و  يدار گفتم نکند از کارتن ادار سوراخ ي بعد از دیدن اعالميه
کردن عليه این نه نفر از بهترین  پرخاش .ارده استزدر اختيار تيمسار گ يا اداره

 !هر که درافتاد ورافتاد يبا آل عل .اشتباه ایشان است فرزندان کشور
شاید خود ایشان  .بودند که این منتشر شده است ياصالً چرا عصبان : مطلب سوم

 بازرگان يآقا قول بهدر مورد ادعانامه یا  .اند ل در خارج نبودهیهم موافق انتشار مسا
 .ندارم يعرض يثان دستغيب يد تا معرفگفته ش ،نامه، آنچه باید گفته شود فحش

، عزل مسموع ایيقانون محاکمات جن 11رئيس اخطار کرد که برطبق ماده 
 .دایيقانون دفاع فرم نام به يعال جناب .نيست
 .باید قبل از دفاع تکليف آن معلوم شود يموضوع ردّ دادرس: سرهنگ علمیه یآقا

اند و از حاال حکم محکوميت را صادر  ریاست مدارک جرم را تأیيد کردهتيمسار 
موارد ردّ  .(دکا 415اند )برطبق ماده  را از دست داده يدادرس اند و صالحيت کرده

 .حق متهمين است يدادرس
و ردّ صالحيت  حيتقبالً عرایض مفصل در مورد صال: یسرهنگ غفار یآقا

حق دارد بگوید حکم دادگاه  يهر کس .ایم شده رو رو بهحاال با وضع جدید  ؛ام هکرد
 .ماند نمي يگو و دفاع باقو گفت يدیگر جا ؛قبالً نوشته شده است

فردا بلکه چند  .ها است پرونده بر همين اعالميه يمبنا ،اما راجع به این اعالميه
ما از اول راجع  .مربوط به این آقایان نيست ،نهضت بدهند يامضا هگر بدی ي اعالميه

فرض محال هم که این اعالميه را آقایان قبالً منتشر  هب .به این موضوع اعتراض داشتيم
  يگناه بي به يپ ایران ملت دارند اصرار اینها .ندارد عصبانيت ،نيست يباشند،گناه کرده
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 .ا ببرد، توسل به هر وسيله مشروع استآنه
اظهارنظر نسبت به  تاًتا تکليف سکوت دادگاه که صراح: یسرتیپ مسعود یآقا

 .م بکنمتوان مين ياند، روشن نشود دفاع مجرميت کرده
روز، تا با اظهارات دی يمسئله تعيين تکليف روز دادرس: یسرهنگ نجات یآقا

 .ندارم يتعيين نشود عرض
ملزم هستم هم رعایت منویات موکلين و هم امتثال امر : یسروان حجاز یآقا

حکایت صيّاد و گنجشک در سرما )ال بأس  ،يقانون ي ریاست دادگاه و انجام وظيفه
دّت و شدّت استنباط من از بيانات تيمسار ریاست دادگاه با آن ح .الرجل( عليک من

با  دادستان ياما آقا .همکاران نبود و توّهم پيدا شده است )اعتراض و همهمه(
این پرونده  ي پنبه .بعد خالف آن معلوم شد يتأثير گذاشتند ول شان مرا تحت بيانات
ارند و آنچه قبول د ،آنچه قبول دارند .م شد که ناقص استهمه مسلّ يایم و برا را زده

هيچ  ،بيش از این .سوءتفاهم و سوءظن است ؛چسبد ينم يقبول ندارند با هيچ سریش
 .خواهم برائت موکلين را مي .طرف مستعد شنيدن عرایضم نيست

 ،يحکيم ،يایباب يعل ،يشيبان ،يسؤاالت رئيس از متهمين )آقایان مهندس سحاب
  .و اعالميه نهضت يا ماده 1ش( پس از خواندن نامه من عدالت و يجعفر

  .ياید؟ بل آیا شما آن نامه را امضا کرده
 .مورد تأیيدتان هست؟ سکوت يآن یک

گفته بود  که دادستان این هع بدفاع از خودشان راج يمقدار: یسرهنگ پگاه یآقا
خواستم آبرو و نام  ياند و توضيح اینکه م با اعالم تخلف بازپرس سوءنيت داشته

بگوید  سازمان امنيت هتحقيق ب ياینکه قاض ياگر ایراد گرفتم، برا .حفظ شود ارتش
کار خود را  ساواک .ه کيفرخواست کذب محض استبدانند ک .بنشين سر جایت

 .ندهد مأمورین مثل دستغيب دست به
ور رئيس خوانده شد و اختالفات مختصر که دست بهدو نامه که   توضيح راجع به

 .مابين آنها وجود دارد
 .کرده است پيش آمده است که تيمسار را ناراحت يوضع ؛دفاع موکل هاما راجع ب

ردّ  يادعا يوقت .صحيح بوده است يسرهنگ رحيم يآقا يایراد و استنباط قضای
 يها در دادگاه يگيرند ول خود قضات تصميم مي يعاد يها شد، در دادگاه يقاض
 .است دادهب ردیوان حکه امر تشکيل  يگزارش به مقام ينظام
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 31/1/8143 شنبه پنج

 :آنچه شنيدند .بود يزندان يمالقات رفقا
 يقاض يآقا .اند قلعه و بقيه در قزل يا ، دروازهي، خسروشاهيقاض :آقایان -
 .است يانفراد
که  يمرعش ينجف يآقا عمل بهمنبر نسبت  يرو يشریعتمدار يآقا در قم -

کرده بودند،   را تحریم داده و عيد مبعث تبریز يعلما يگيردست بهاعالميه راجع 
 .اعتراض کرده است

 .اند را هو کرده صالح دانشگاه، دانشجویان يدر جشن ورزش -

 31/1/8143جمعه 

، مجلس تفسير مناسبت تصادف با ميالد حضرت سيدالشهداء هشب گذشته ب
 .گرفته شد ایيو پذیر يسخنران

 11/1/8143شنبه 

بيشتر خنده و جيغ ویغ  اهللاز هر دفعه ماشاء نوید .مالقات رفتيم يبرا دادگاه به
 !کيف کردم يخيل ؛رفت مي سر و صورتم وره ب و کرد مي

 يآقا .اند ش کردها ه است توقيفدرفته بو صدرآقاي دیدار  هکه ب يگفتند کس
تمام شده  يطالقان يآقا قرآنتفسير جزء اول  گفت ميمحجوب هم آمده بود و 

ها  چاپخانه ،من يها و سایر کتاب «يمسئله وح»چاپ  يبرا .است و طالب زیاد دارد
 .ترسند مي شان نيست و از سازمان امنيت راه دست

 .دادیم تشکيل يشوخ و آجيل و يشيرین و ميوه اجتماع ،یلدا شب مناسبت به ،شب -

*     *     * 

 22/11/1332شنبه  سهتا  1/11/1332 شنبه یكاز 
 هیچ یادداشتی در دست نیست

*     *     * 

 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم

 1«َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا»

واردات و  .خارج هستيم هسبت باثر ن يخبر و ب يو ب بسته و محدود زندان در محيط
آنها را ثبت  توان ميو مشاهدات و مسموعات آنقدر کم است که  يصادرات وجود

                                                
 داند که فردا چه خواهد کرد... : ... هيچ کس نمي 31( / 31لقمان). 1
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آمد و  هم در پيش و هزاران پيش خصوصاً که دادگاه تجدید نظر .و یادداشت کرد
ایع زندان و روز خاطرات و وق هاميد خدا روزب بنابراین به .حوادث در انتظار است

 .آید يکار هشاید ب يروز .نویسم اطالعات و نظریاتم را در این صفحات مي
 [بازرگان]
31/11/1332 

قصر )که  1شماره  در زندان .باشم روز است که در بازداشت مي 41سال و  یک
 1) يمل يِنفر سياس 11دیگر  زندانيانِ هم .(ایم به اینجا منتقل شده قلعه مجدداً از قزل

و بقيه  يغيرحزب يا نفر جبهه + دو ایينفر بق + یک ينفر فروهر + یک ينفر نهضت
 و هروئين قتل و اختالس و قاچاق يعاد نفر زندانيان 41( و در حدود يخرداد 15

هستيم و  يبزرگ شمال اتاقبا پنج شش نفر دیگر در سه  يما نوزده نفر مل .هستند
برنامه  .است يسروان غفّار يرئيس زندان آقا .کوچک و داالن اتاقسایرین در سه 

نوبت دو نفر مسئول غذا  هر روز به .کنيم مي يزندگ يجمع داریم و دسته يو تشکيالت
، یک شهردار مراقب حياط يایباب يعل يات آقامکانیک مسئول کل ا .اند و نظافت

، يبار بحث اجتماع یک ،، سه بار تفسيريبار جلسه عموم یک يا ، هفتهيمسعود يآقا
 با پرداخت آزادِ يومصندوق عم ي وسيله همخارج ب .يیک یا دو بار اطالعات عموم

 .جماعت داریم شب نمازوو ظهر ،يجمع عصرها ورزش دسته .شود ميتأمين  يمخف

 11/88/8143چهارشنبه 

، يها برطبق قرار قبل مدافع و خانواده يوکالو مالقات با  يخوان پرونده يبرا
 .د بردندآبا دو روز ما را به محل دادگاه به عشرت يا هفته

عقيده نداشتند اقدام و تعيين مهلت  مدافع يوکال ،يخوان ت پروندهتعيين مدّ يبرا
و جریان  مربوط به مدافعات يها و تصميم يعموم يها مشورت يبرا يشود ول

 .نماینده تعيين کنند دادگاه، قبول کردند سه نفر از ميان خودشان به عنوان
 :و مالقات کنندگان شنيده شد وکالکه از  يمطالب و اطالعات

 صالح :بعد از شش ماه رکود و اختالف، آقایان يمل ه جدید جبههایيهيأت اجر -
 .اند انتخاب شده یيو اميرعال يو حسيب يو سنجاب

آخر آن، اجتماع و تظاهرات در  ي و مخصوصاً روز جمعه در ماه رمضان -
خوب بوده، شش هفت نفر از مأمورین  يخيل و مخصوصاً مسجدجمعه مساجد

 .اند را کتک فراوان زده بازار ان امنيتمعاون سازم «يسليمان»و از جمله  ساواک
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 .ابتهاج يوزیر و نخست شاه يشهرت عدم مراجعت فعل -
با  ،شده يکپ يیک صفحه پلدر  «ينهضت مبارزین اسالم» يبه امضا يا اعالميه -

دسامبر  14است که در آن ترجمه مقاله  ، بدون تاریخ منتشر شده بوده4شماره 
خواه  آزادي يبه مبارزات علما يمل اقدامات جبهه»تحت عنوان  «لوموند»روزنامه 

و تمایل آنها  ین مقاله تحوالت اخير روحانيتدر ا .است درج شده «یابد يپيوند م
 يو دموکراس يطرف مبارزات مل هخواهش را ب روشنفکر آزادي مخصوصاً جناح

 يبهه ملدر پيوند آنها با ج يحساس نقش ایران ياست نهضت آزاد شرح داده و گفته
 .وجود دارداعتراض زیاد  ،داشته و در ایران نسبت به اقدامات شاه

 8/83/8143 شنبه پنج

 يشب گذشته با قرار التزام که بعد از یک جلسه بازپرس يمنوچهر مسعود يآقا -
هنگام  يا درقه و نطق مبارزهو ب ياند مرخص شد و تشریفات خداحافظ از او گرفته

 .خروج به عمل آمد
 اهلل ت کرده بود که در محضر آی نقل ي، کسيزندان يرفقا يها در مالقات -

 .است ( یا شنيده)دیده  را در قم يخمين يو عزیمت آقا يتلگراف آزاد يشریعتمدار

 3/83/8143جمعه 

صبح در حياط  1ساعت  «ایران يا»سرود  بعد از ماه رمضان ؛نبود يخبر مهم
 .برقرارشد

 1/83/8143شنبه 

 گذرد. سيزده ماه از بازدداشت مي .نبود يخبر مهم

 4/83/8143 شنبه يك

و  يطرخان ه آقایان حاجاز جمل ،آمده بودند يدر مالقاتِ امروز دادگاه، عده زیاد
و  و آقا سيد ابراهيم يآقا هاشم و حسين زاده ي، مهندس قلاز بازار هزاد يشبستر
عضو گروه  ي، شش هفت دانشجوو چند نفر دیگر از مسجد هدایت ابراهيم يمشهد

و  دکتر بهفروز ،يمسعود يآقا يبه رهبر و غالباً از دانشکده حقوق «ایرانيسم پان»
و عده  يو دکتر قانع بصير دکتر قریب ،از دانشکده علوم يو خانم حبيب دکتر خرسند

 .دیگر يو ميوه و گل و هدایا يبا شيرین يزیاد دیگر
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است و راجع به علت   شده يمنتف و همچنين ابتهاج منصور يوزیر شایعه نخست
اطالع درست و  يکس ،ایران يها و رادیو روزنامه يو سکوت فعل تأخير مراجعت شاه

اختيارات و تصميمات و اطالعات در وجود خودش  ي ندارد، زیرا همه يصحيح
 .است متمرکز شده

را تأیيد  ریشتتظاهرات مخالف در ا ي مختلف و مطمئن، مسئله ي ار واصلهاخب
در یک  گفتند شاه .است آن تبليغ شده يرو يخيل اروپا يها ماید و در روزنامهن مي

 .است ميليون مارک باخته 15 يقمار
برگزار  در مسجد ارک زاده قوام ييد مهدمرحوم آقاس يبرا يدیروز مجلس ختم

 محکم و تند صحبت کرده ياند و صدر بالغ حضور داشته يمل شده که سران جبهه
 .است 

او را سوار ماشين خود  مدافع ياز آقایان وکال يکه تصادفاً یک «يمقبل»سرلشگر 
 .است دادگاه بوده يتماماً نتيجه رأ در اروپا است تظاهرات ضد شاه کرده بوده، گفته

فاع وزیر د «مک نامارا»که شنيده شده بود  -به وضع ایران ياظهارات نارضایت
ج قسمت اخير آن، عکس با در و روزنامه کيهان -است  کرده اعتراضرسماً  آمریکا

 .است نمود کرده بود، معلوم شد که واقعيت و قطعيت داشتهحقيقت را وا

 5/83/8143دوشنبه 

از  ينان برنج يا جعبه يتنعم يآقا .از پشت ميله بود يزندان يروز مالقاتِ رفقا -
، ي، شيبانيایباب يعل منا بهکارتِ اسم،  ي جفت جعبه 5 يمحتو يا طرف خود و بسته

 يناصر کالر يو من از طرف آقا يطالقان يو آقا ي، دکتر سحابيمهندس سحاب
 .هدیه آورده بود که تشکر شد عنوان به

 ي)آقا مفصل از طرف باشگاه مهرگان يا چهار صفحه ي یک اعالميه -
بند آن، اضافه حقوق معلمين و  و ترجيع ياست که مطلب اصل ( منتشر شدهدرخشش

اضافه حقوق معلمين سبب کسر بودجه » :است که گفته بود وزیر تجواب به نخس
قلم و بيان و حيف و  يفراوان به عدم آزاد يها ضمن آن اعتراض يول «.است  شده
 .است ها شده دولت يها د و دزديیو مخارج زا وزارت فرهنگ يها ميل

 6/83/8143شنبه  سه

  يآزاد منوچهر دوم ستوان :اند شده مأمور و معين افسرکشيک دو زندان سرئي يبرا -
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 ...و ستوان دوم

آذر(،  16است )بعد از   که آزاد شده دانشکده ادبيات يدانشجو يدیروز مؤتمن -
نفر دیگر  ه و یکزاد و مقدس ينراق ،برليان ،قنادیان :آقایان يبه مالقات آمده بود ول

 يدانشکده فن يدانشجو يضيای .اند ، هنوز در بازداشتاز زندان موقت يها از انتقالي
 .اند هم هنوز آزاد نشده يسيدجواد يو حاج

 1/83/8143چهارشنبه 

 .د رفتيمآبا و مالقات به عشرت يپرونده خوان يبرا -
يش از ب) و دو نفر از تبریز و علما ا، دانشجویانه از دوستان و بازاري يعده زیاد -

 ،اند و اخيراً آزاد شده يجا زندان دو نفر از تبریز که در همان .صد نفر( به دیدار آمدند
 در تهران ظاهراً طلبه يمراد يآقا يول .بودند يو شيخ مراد ياسنق يآقایان شيخ جليل

 .آمده بود احمدزاده هم از مشهد يآقا .است
 يدیدن آقا هب «کيا»و سرلشگر  «پاکروان»سرلشگر  گفته شد که در مشهد -
 يخمين ياند که به آقا ردهاند و چندین نفر از قول پاکروان نقل ک رفته يميالن
 «.نباشند طور مردم تشنه خون اعليحضرت بکنيد که این يفکر» :است گفته

و  و بازار و نمایندگان علما تشکيل یک کميته از احزاب يبرا فروهر يآقا -
 .کرد ميرا بگيرد از ما دعوت  جبهه يجادانشگاه که 

دادگاه خبر آورد که محاکمه از روز یکشنيه  يرفته بودند، منش وکالکه  يموقع -
ما هم پيغام فرستادیم  .فرستادند وکال يشروع خواهد شد و ابالغ برا 11/14/1314

 .نمایند که عقب بيفتد ياقدام
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زحمتکش و  ياخو «يایباب يجبار عل» يکه به همت و جدیّت آقا يبا اقدام -
به عمل آمد، دادگاه به  وکال، از طرف يایباب يعلاحمد  يآقا ي و ارزنده مند عالقه

 .برویم يخوان پرونده يچهارشنبه افتاد و قرار است از روز شنبه هر روز برا
انسان » :يها کتاب تجدیدچاپ اجازه و آمده هم رانتشا شرکت پيشخدمت دیروز -

 .گرفت را مي «اسالم جوان»و  «يتا خداپرست ياز خودپرست» ،«يخودجوش»، «و خدا
 يو من در اثر محکوميت ما و جنبش عموم يطالقان يآقا يها فروش و رونق کتاب

 را  «مرز ميان دین و سياست» در تبریز .است  خوب شده يخيل حمداهلل به، مردم و علما
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 .بار دوم يرا هم برا «مذهب در اروپا» .اند سه بار چاپ کردهدو 
پيدا شده و  يبان جامع نارمک سقف مسجد يم برایباز هم دیروز شنيد -

 .اند ساخته
 گفت مياست،  ياجتماع يها کنندگان که عضو سازمان بيمه از مالقات يیک -
 در سفارت ایران يمجلس ي، ارسنجانبه ایتاليا تدارک مسافرت شاه يپيش برا يچند

شاه،  شش ماده و خدمات و اصالحات ي بارهدر .و اتباع ایران تشکيل داد از تجار
 عضو وزارت پپورسرتي يآقا .است  هکرد مياستقبال را  يساز صحبت و زمينه

به  ياست، اظهارات و ایرادات که در مأموریت یا مسافرت بوده و حضور داشته رجهخا
اختيار  را در پکه پورسرتي شود ميسبب  «يفضول»این  .نماید ميها  آن گفته
از  که دیر وقت يبگذارند و احضارش نمایند و چند شب قبل در حال يکارگزین

کلفت به او  سه ناشناسِ گردن ،و تنها بوده است گذشته پشت دانشگاه مي يها خيابان
ل دیگر، شدیداً مضروب و مجروحش یکنند و با پنجه بکس و وسا حمله مي

 ياتفاقاً دکتر .است  فوق و دستور بوده ي مرتبط به قضيه ينمایند که به احتمال قو يم
 بيمارستان کنند و دکتر او را بلند کرده به ، آن سه نفر فرار ميشود مياز آن جا رد 

البته جراحات و ضربات وارده به سر  .نماید ميمنتقل  ياجتماع يها سازمان بيمه
ببرند و کاسه  بيمارستان نجميه شوند روز بعد او را به ناچار مي که طوري بهشدید بوده، 

 .حالش فعالً وخيم است .شود ميمفصل انجام  يسرش را بردارند و عمل جراح
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 ن بودهجدید نيز ای يگير سخت .اند اضافه کرده يعاد يزندان يا باز هم افراد تازه
 .اند ممنوع کرده کيسه بافتن و کمربند( را به زندان ياست که ورود نخ نایلون )برا 

را  روم يو ایتاليای يخبر استقبال و تظاهرات دانشجویان ایران امشب رادیو ایران -
از تظاهرات « پيک ایران» يول کرد ميرا پخش  يطلب اصالح يو شعارها نفع شاهبه 

، يایران بل :ي)با شعارها عليه شاه «فلورانس» و کارگر و روشنفکران دانشجو 1511
 و تظاهرات احزاب Unita نقل از روزنامه  (، بهبس است يجالد عياش و شاه نه

ر روم اطالع د ن و دانشگاهآموزا دانش يها و انجمن و سوسياليست کمونيست
 .داد مي

 .زد ينم يبه ایران حرف از اتمام برنامه و مراجعت شاه رادیو ایران -
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 رئيس دادگاه .بودند وکالغالب ؛ صبح زود به دادگاه رفتيم يخوان پرونده يبرا
آقایان اعتراض و استنکاف کردند که ؛ ضار کردآجودان تيپ اح ي وسيله هآنها را ب

 يقدم ستوان شاه يآقا يیک ساعت از بعد .دادگاه بيایند دارند اینجا به ياگر ایشان کار
آورد، آمد و گفت تيمسار خواهش  يبرد و م مأمور انتظامات که ما را به دادگاه مي

دادگاه هم آمده و  يدر این فاصله منش .ریدخوردن تشریف بياو يچا ياند برا کرده
آقایان رفتند و در مراجعت گفتند  .شود مياطالع داده بود که دادگاه فردا تشکيل 

 .بسيار مالیم و مؤدب بوده و قبول کرد دادگاه چهارشنبه تشکيل شود رئيس دادگاه
 .به عمل آمد مدافعات ها و کيفيت دفاع و تقسيم راجع به پرونده يمذاکرات

 88/83/8143 شنبه يك

 .و مالقات به دادگاه رفتيم يپرونده خوان ياول وقت برا
حاج سيد صدرالدین  ياز جمله آقا .کنندگان نسبتاً زیاد بود مالقات ي عده

 يا عده ،(يشبستر ي)داماد آقا يطيب ،يدکتر عال ،دانشپور ،فروهر ،يبهشت ،يزایرج
 .و غيره و دانشجویان از بازار

 :که شنيده شد يمطالب
با ایشان بد  است و رفتار سازمان امنيت آزاد شده يسيدعبدالرضا حجاز يآقا -
شده به مناسبت انتشار اخبار  يهم که تنها شخص زندان موحدیان يآقا .است نبوده

 .است آزاد شده دادگاه بوده، در نيمه دوم ماه رمضان
 دانشجویان يها احتياطاً تمام گذرنامه ، سفارت ایرانرود شاهقبل از و ریشتدر ا -

و تهدید کرده  (است بدهد داده )یا خواسته پليس  کرده و به يآور را خواسته و جمع
به دانشجویان ابالغ  يفور «مصر»سفارت  يول .خواهد گرداندکه آنها را به ایران بر

، شود ميسفارتخانه هم دیده افتضاح  .بدهد يکرده که حاضر است گذرنامه مصر
 .است آنها را برگردانده

اند ما  رفته و گفته به اداره کل سيلوها ياز کارشناسان روس يا عده شنبه پنجروز  -
 .خواهيد، بگيریم و بسازیم را که مي ایيایم دستورات شما و مشخصات سيلوه آمده

هم به همان اداره مراجعه کرده و  یيآمریکاکارشناس  يا در همين لحظات عده
را به  ایران يایم سيلوها مدهما آ اند برطبق درخواست چند سال قبل دولت ایران گفته

 ...تر از سایرین بسازیم ارزان يبها
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، از طرف پورسرتيپ يحمله سه چهار نفر و مضروب کردن شدید آقا ي قضيه -
 .ایشان هنوز در اغما است ؛ایشان تأیيد شد ي دیوار خانه هدیوار ب ي همسایه

 .است دست به فروش مهمانخانه و امالک گذاشته  يياد پهلودر شمال کشور، بن -
، و تجليل از نهضت تشکيل دادگاه تجدیدنظر راجع به «پيک ایران»امشب رادیو  -
 يآنها و لزوم همکار ياست، و آمادگ  داشته که حزب توده يو تأیيد ایران يآزاد

 .صحبت مفصل کرد يخاطر آزاد يو برا يدر مبارزه با دیکتاتور يمل احزاب
برطبق معمول شعر و  يموقع خداحافظ .نفریم 11حاال  ؛آزاد شد يیاسکو يآقا -

 .و مردانه ایراد کرد يبامعن يساده ول يعمل آمد و دم در نطقبه  يو روبوس يشاد
ظاهراً راجع به تظاهرات و نطق نيز  .ش کردندا معطل يها خيل بعد سر تفتيش اسباب

 .اند فرستاده زندان يصورت مجلس کرده به نگاهبان

 83/83/8143دوشنبه 

آمده بودند و مشغول  وکالنصف بيشتر  .رفتيم باز به دادگاه 1صبح ساعت 
پيش آمد  يا یک مرتبه حادثه .و تبادل نظریات راجع به دادگاه شدیم يخوان پرونده

از  يش مشغول رونوشت بردارمن و عدالت يجعفر .که ظاهراً به نفع ما تمام شد
 .ارده بودندزگ يند و کاغذ کپبود يجعفر ي نهضت از پرونده 11بهمن  ي اعالميه

شيطان « يصفاورد»، به تحریک سرگرد «آریا»سرهنگ دوم   يدادگاه آقا يمنش
 کنيد؟ مي کپيچرا که کند مي پاره و گيرد مي را آن خشونت با آید مي ،ارتش يدادرس

شوند و اعتراض  جمع مي وکال ؛کنند بيداد ميو و داد کرده مقاومت و آقایان هم 
دادگاه مانع  ياستناد اینکه منش ههم ب وکالریزند،  داخل مي هسربازها ب .نمایند مي

کردن  است، و در این شرایط دفاع ده شدهپرون يخواندن و یادداشت برداشتن از رو
 ...روند دهند و مي نویسند و به دفتر دادگاه مي مي نامهآنها ميسر نيست، استعفا يبرا

 ياست و عمل منش آمده با تظاهر به اینکه از طرف رئيس دادگاه يبعداً صفاورد
 ...تعيين نمایند يشما وکيل تسخير يبرامجبورند  گوید مياست،  نبوده يکار خوب

جراحت وارده  ي ارایه يکه برا يایباب يش و علمن و عدالت يآقایان جعفر يلو
 دتوان ميشنوند که ن روند، از او مي ش پيش رئيس دادگاه ميمن عدالت دست به

 .اردهم مورد ند يرا بپذیرد و وکيل تسخير وکال ياستعفا

 81/83/8143شنبه  سه

 نيامده بودند و سایرین هم اتفاقاً  ي مستعفمدافعِ يوکال .رفتيم دادگاه دیر به يقدر
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ند استعفا فقط در صورت عذر موجه گفت ميند و کرد ميآنها را تأیيد ن يعمل استعفا
از طرف دیگر رئيس  .اند داشته مورد فقط حق اعتراض قابل پذیرش است و در این

به آقایان ابالغ شود که استعفایشان پذیرفته » :نوشته بود استعفانامه زیردر  دادگاه
روز  يسرهنگ غفار يضمناً آقا .«شود ميدادگاه تشکيل  3نيست و فردا ساعت 

 که طوري بهرفته استعفایش را تبدیل به اعتراض کرده بود،  قبل، پيش رئيس دادگاه
با این اوضاع و  .متهمين وکيل دارند ي دادگاه امکان تشکيل هست و همه يفردا برا

هم  رئيس دادگاه .رفته مذاکره و گله کرد يسرهنگ خلعتبر ياحوال باالخره آقا
دعوت کنند فردا صبح بيایند تا  يطرف ایشان از آقایان مستعف خواهش کرد از

 .به عمل آید يجوی دل

 84/83/8143چهارشنبه 

 ولین جلسه دادگاه تجدید نظرا
 :پر شده بود )از علماء ينفر تماشاچ 15ن قبالً از سال .رسيدیم 3نزدیک ساعت 

 ها يدوستان، محالت ها، خانواده ،دانشجویان نفر دیگر، و چند يو شبستر يمطهر آقایان
تر  تازه، مؤدب يها قيافه رئيس و دادرسان 3:  31تشکيل دادگاه ساعت َ .ا(ه و بازاري
 .يو ارفاق در حدود دادگاه قبل ييرگ و سخت يتر از دادگاه قبل و مالیم

و پرسش و ثبت اسم و شغل متهمين و قرائت مقدمه،  يقانون يپس از تذکرها
 .، شروع شدصالحيت و نقص پرونده ،لسِ اعتراضات راجع به مرور زمانصورت مج

از طرف من شد  اترفقا، شروع مدافع يبرطبق قرار و شور و قرائت و تصویب قبل
ه مقدمه و چهار عنوان )مرور را ک يقبل يتنظيم ي و در مدت یک ساعت الیحه

وار  ( داشت، خطابهعدم صالحيت و لت شکستن سکوت، عنقص پرونده ،زمان
م و معترض خود مصم ي منظور این بود که در اولين برخورد، ما قيافه .صحبت کردم

 يمش کنيم و برنامه و خط يتأثير بگيریم، نهضت را معرف را نشان دهيم و آنها را تحت
 .بدهيم وکال دست به

از خدا که خالف حقيقت نگویم،  يو تقاضا اهلل بعد از بسم :یسرهنگ غفار یآقا
پایه و  ي بت، کيفرخواستِباطل اس 131اعالم اینکه پرونده از اول تا آخر طبق ماده 

 .دفاع کردند، دروغ است وکالمتهمين و  گوید ميکه  يدادگاه بدو يرأو  غيرواقع
و بيان  يجوی و حقيقت يبه انتخاب راه رستگار ارشاد دادرسان يا اتهام غلط، شمه

 پيشنهاد کردند با  . خواهم را نمي شاهنشاه کشور و و ارتشنام  ياینکه من جز اعتال
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 .گرفتند هم به ساواک يایرادهای .به مواجهه بحث شود دادستان
 به مسئله صالح ياستيناف يرسيدگ يدادگاه را اوالً برا :یسرهنگ پگاه یآقا

  :است باطل بوده يچون دادگاه بدو .ندانستند
 يها دادگاه -415اول ماده  - دکا 31ماده  1است )بند  شده  ياعالم رد دادرس -1
  .است ا( و از آن ساعت دادگاه از قانونيت افتادهدک ينظام

کرد  يجنای يها دادگاه 11رئيس استناد به ماده  .اند وکيل کردهمتهمين عزل  -4
چون  .است  نشده بوده يدادگاه وارد مرحله رسيدگ، 131و  دکا 135طبق ماده  يول

فرض هم  هشما ب .نشده 1يبدایت يشود و رسيدگ يپرونده باید در سه مرحله رسيدگ
  .ساقط است که بر طبق قانون عمل کنيد، از درجه اعتبار

را  يقانون ما جرم سياس .عدم حضور هيأت منصفه، ثانياً از جهت خودِ این دادگاه
استرداد  1 و 53 و 55 ،جزا 51 ،قانون جزا 46است ) شناخته يتعریف نکرده ول

 حکم ،مطبوعات 31 ،مجرمين
28/8/27
 يکميسيون علما ،يجنای يدیوان عال 4ه شعب 1632/24

 (.يدر تعریف جرم سياس 1345  حقوق در کپنهاگ
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 روز حمام و مالقات
شعار و  ي القات آمده بود، معلوم شد در آن شب به واسطهبه م ياسکوی يآقا -

اند و  فرستاده ي، صورت مجلس کرده او را به اطالعات شهربانيخداحافظتظاهراتِ 
بعدازظهر  3د و آبا عشرت يو باالخره بازپرس قلعه و بعد قزل ياز آنجا زیر آگاه

 .است باالخره مرخص شده

 دیده و حالشان خوب بوده قلعه در قزل يرا اسکوی و عبودیت يآقایان ميثم -
 .است 

بازداشت شده  45/11/1314که در اعتصاب   يداروساز يبين  دانشجو پيش -
 .است  بود، اخيراً آزاد شده

 86/83/8143جمعه 

 و خانواده و دوستانِ و دانشجو يربازا يعده زیاد .دادگاه رفتيم ،مالقات صبحِ
 .آمده بودند يخيابان اسالمبول

                                                
 ي، اول کار.به معناي آغاز و اول چيز« بدایت». 1
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است آورده بود  ينهضت مبارزین اسالم ياز آنها این اعالميه را که به امضا يیک
ما ماهيت این  يهنوز برا .(يکپ يهم پلو یک نسخه  يچاپ -ریال  5/1، بها 3)شماره 

 :جمعيت یا شخص، معلوم  نيست
 خدا منا به

َقْرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعَزَة َأْهِلَها َأِذَلًة  َقاَلْت ِإَن اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا»
 1«.ُلوَنَوَكَذِلَك َيْفَع

کنند و مردمان  وارد شوند، آنجا را فاسد مي يدیار گفت شاهان چون به)
 (دهند گونه کارها انجام مي نشانند و از این خاک مذلت مي هرا ب يگرام

 .شود ميوارد  گاه به شکنجه شاه

 يدانشجویان مبارز کشورها يبه همراه يعزیز و دلير ایران دانشجویان
( )شاه شاهان ، از شاهنشاهکوبا و دانشجویان ضد استعمار يعرب ياسالم

در  !!! دبه عمل آوردن ياستقبال پرشکوه در مسافرت اخيرش به اروپا
، درود به رهبران مرگ بر دیکتاتور يبا شعارها ریشتپایتخت ا وین
، به سراغ اتومبيل او رفتند و ایران ي، درود به سران نهضت آزاديمذهب

مرغ گندیده و زباله خيابان ابراز  و انزجار خود را با پرتاب تخمنفرت 
، به مجرد پياده شدن از هواپيما، با ایتاليا در فرودگاه فلورانس .داشتند

سویش هجوم ه ، بدزد، دور شو ، دور شو دیکتاتورشعار دور شو خائن
در دیگر شهرها همه جا با موج  .ش پناه بردا بردند تا به عجله به اتومبيل

به ماهيت ضد  مردم اروپا که طوري به .شد رو رو به کينه و نفرت ایرانيان
ها،  ها، سرسره يپس از بدمست .بردند يش آشکارا پا او و سلطنت يمل

 311111که قيمت بليط لژ آن معادل  معروف وین يبه اپرا يقمارها، شب
چارلز »تصادف  طور بهمجاور او ظاهراً  يدر صندل .رفت ریال است

در  .نشسته بود انگلستان «اینتليجنت سرویس»عضو برجسته  «براونينگ
تأتر  ي صحنه تأتر بودند، آن دو صحنه يکه همه سرگرم تماشا يلحظات

  :چنين اظهار داشت شاه او به .ندداد ميسياست ميهن ما را ترتيب 
هرز و  ایران ي اول دستگاه حاکمه ي عنوان مهره درست است که تو به»

گير دوستان  که گریبان يو با دور انداختن تو بحران سياس يا خراب شده
بلکه  ،خاطر تو هما در ایران است فرو خواهد نشست، اما این کار را نه ب
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ها مصمم  کنيم و در آخرین بررسي يها نم کردن مهرهجا هاز بيم جاب
و کسر  يهرگاه بحران اقتصاد .شدیم که با بازگشت تو موافقت کنيم

را به  يدیگر ي بيش از این شدت یافت، عده يودجه و ورشکستگب
کنيم تا با گرفتن  دو سال مصدر کار مي يتو یک يسپر بال ي منزله

 وضع اسفناک اقتصاد هيأت حاکمه هعالقه ب از دول ذي ينقد يها کمک
 «.پایان دهد

اربابان  که بيش از پيش به يحال در 1314 اسفند 11 شنبه یکروز  شاه
ن و خواها گاه آزادي شکنجه ،وارد ایران گرم است، اش پشت يانگليس

 يها کریه و دست ي با همان قيافه جالد استعمار .شود ميطلبان  حق
 .گذارد قدم مي اه قهرمانان دین و ملتگ شکنجه اش به خون آلوده هب

 ياالمر رود که درست در همان روزِ ورودش، دادگاه حسب احتمال مي
 .اش را تشکيل دهد نخستين جلسه ایران يتجدیدنظر سران نهضت آزاد

انگيز و ضد  رات هيجانکه از تظاه يا نشانده با کينه دست دیکتاتور
است، و با اعالم   دل گرفتهه ب مقيم اروپا يدانشجویان ایران يدیکتاتور
و با سادیسم مُزمن خود، نسبت به  اینتليجنت سرویس ينظر قطع

نشان خواهد  يخشونت بيشتر و مسلمانانِ ضد استعمارن خواها آزادي
وحشتناک  يها آینده شاهد صحنه يها ميهن مقدس ما در ماه .داد

 .خواهد بود يجالدان اجنب يرحم و بي يسفاک

 ن پرشورخواها کيشان شجاع و آزادي هم

شوم  يها کردن نقشه يخنث يا برابيشتر خود ر يبيایيد با آگاه
به قهر خود و به عدم  .متحد و متشکل شویم .آماده سازیم استعمارگران

مزدور ادامه  ي هيأت حاکمه ي خائنانه و مزورانه يها شرکت در برنامه
و  استعمار يها و مقاومت مداوم ما در برابر خواسته يمنف ي مبارزه .دهيم

که با  کند ميعمالش، سرانجام دستگاه حاکمه را آنچنان سست و لرزان 
 .فرو خواهد ریخت آخرین تکان و جنبش ملت

 ینهضت مبارزین اسالم

 1361فوریه  ،14شماره  ،چاپ بغداد ،«هالجمهوری»خبر روزنامه  ي همچنين ترجمه
 :از رفقا داده شد يیک دست به( 43/11/1314)

  .دادند ميتينگ در ایتاليا به ضد شاه يدانشجویان ایران
 شوند  امت شاهاق هتل محل خواستند وارد مي کهرا دهندگان ميتينگ پليس
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 .متفرق کرد

وارد شد، با تظاهرات و   فلورانس  که شب گذشته به هنگامي شاه ایران
 این اقدامات را دانشجویان ...اعتراضات شدید مورد استقبال قرار گرفت

 يدانشجویان مزبور که صدا .ترتيب داده بودند مال ایتالياساکن ش يایران
در دست داشتند که  يهای ردبلند شده بود، پالکا شعار آنها بر ضد شاه

و از این قبيل شعارها و ضمناً  «شک شاه آدم» :آنها نوشته شده بود يرو
شاه در یک  .ه به خارج ایران اعتراض شده بودمتعدد شا يها به مسافرت

راند و ملکه فرح  را مي ماشين مرسدس وارد فلورانس شد و خودش آن
 يباز هاست تا ب مانده در اتریش مشاراليها در شهر ليسدم .با او نبود دیبا
ده روز در آنجا بماند و قرار  يکه و رود ادامه دهد و احتمال مي ياسک

  معالجه يبماند برا کاتين در شهر مونت يچند روز است که شاه ایران
از  يعمل خواهد آمد و یک به کارل فلينجر يکه تحت نظر دکتر اتریش
  يندارد وليکن از بيمار يجسم يبيمار يهمراهان شاه گفت و

افزود به تيرول باز نخواهد  يو .ناراحت است اضطراب و اعصاب
 .خواهد رفت به ایران گشت و مستقيماً از ایتاليا

  *    *    * 

 يها العاده از اعالميه فوق يدکتر سحاب يجلسه داشتيم و آقا شب  راجع به دادگاه
اند و ممکن  در آن دست داشته يکه معلوم نيست چه کسان ينهضت مبارزین اسالم

رفقا عقيده داشتند که به  ي همه .بود يعصبانبسيار است به حساب ما گذاشته شود، 
که ممکن است بعداً هم  -ادر دادگاه یا در خارج، رفع اتهام از این قبيل چيزه ينحو

 .بشود -درآید

 81/83/8143شنبه 

 در سه نشست، 14: 31تا  3ساعت  ،تجدیدنظردادگاه  ی دومین جلسه

بسيار مستدل و  .وکيل دوم من صحبت کردند يسرهنگ پگاه يتمام امروز آقا
عالوه  .بود از نظر عدم حضور هيأت منصفه تایراد سوم به صالحي .مستند و مطبوع

، در قوانين خودمان نيز صریحاً يدر تعریف جرم سياس کنگره کپنهاگ ي بر نظریه
با مورد  يکشور یعن و استقالل و تطبيق با مقدمين عليه امنيت يتعریف جرم سياس

قانون انتخابات  13ماده  11و بند ، 11ماده  3بند  :اتهام کيفرخواست وجود دارد
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یک حکم هم از  .شوندگان کنندگان و انتخاب در شرایط انتخاب 1343مصوب 
حزب  يدر مورد اعضا 5استان  يدگاه جنایدا ي( در نقض رأ5)شعبه  دیوان کشور

که قتل و سرقت هم در قوانين طور هماناست  صادر شده و صریحاً گفته منحله توده
روند، در این مورد  و عرف عام و خاص مي يمفهوم لغو ياست و رو ما تعریف نشده

گرفتند )حکم  را در نظر مي آن دادگاه و دادستان يبایست هم مي
28/8/12

پرونده  1248
 (1634/41شماره 

است، صحيح نيست چون رویه   چنين بوده ينظام يها دادگاه ي اگر بگویند رویه
د )برطبق ماده واحد مصوب بده يرأ دیوان کشور ياست که هيأت عموم يوقت

 .(يوحدت قضای عنوان به 1331مجلس سال 
و  باشد ميدر این زمينه ساکت  ارتشو کيفر  ياگر بگویند قانون دادرس

است )در  داده دکا 411تشریفات خاص دارد، جوابش را ماده  ياختصاص يها دادگاه
عمل  يکيفر يدادرس آیيننشده مطابق مقررات  يبين موارد پيش برابر اشکاالت و

 (است  را ذکر کرده کراراً و صراحتاً هيأت منصفه يکيفر يدادرس آیينشود و قانون 

 نواقص پرونده و نقص تحقیقات ، قسمت دوم
ماده  .131نداشتن امر تعقيب است و ماده  ي، یعندکا 131ماده  يعدم اجرااهم آنها 

اگر اجرا نشود  .دکا با تبصره آن است 1آید،  يکه به کمک این ماده م يدیگر
ار به زگ که قانون يا دکا و تکيه 111از جمله ماده  .پيش خواهد آمد ياشکاالت

اشکال دیگر  .دکا( 111و  133است ) کرده يماندهان نظامو اختيارات فر صالحيت
و  ، دادستانياست در موارد رد بازپرس آمد و گفته است که اتفاقاً پيش يدادرس ردِ

در این پرونده  .دشواست گزارش  که امر تعقيب صادر کرده يدادرس باید به مقام
 ؟دشبه کدام مقام ارجاع  که آمر تعقيب وجود نداشت،

متهمين  ي بارهدر .است  بوده پهن ریش و کوسه مورد این در ارتش يدادستان روش
است و در دادگاه  هستند امر تعقيب صادر شده يغيرنظام يکه همگ خرداد 15
است چرا فروشندگان معامله  هکه گفت وکالاز  يدر جواب یک ارتش ي، دادستانيباتر

 آنها صادر نشده ي بارهدرهستند و امر تعقيب  يآلمان :است  اند، گفته را جلب نکرده
 !است 

و به  ارتشو  شاهنشاه يار قدیمزگ یک خدمت نام بهبنده برطبق مستندات و 
 .بينم يتردید و تأمل مردم م موجب را ارتش ي، این عمل دادستانارتشي منظور اعتال
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خود موکل است، عدم توجه بازپرس و عدم  هاز نواقص دیگر پرونده که مربوط ب
 يترتيب اثر ندادن به تقاضا يیعن يکيفر يدادرس آیين 114تبصره ذیل ماده  ياجرا

 .باشد مي يمشاراليه در جریان بازپرس وکيل مدافع يراهاحضار و هم لحاظ بهموکل 
 رغم علياز طرف بازپرس،  يذیل کليه اوراق بازپرس ينقص دیگر، عدم امضا

نزد پرونده را  .باشد مي 113تا  113و  151و تأیيد و تأکيد مواد  دکا 153تصریح ماده 
 .است و تأمين دليل باشد  بردند که ایشان مالحظه کنند امضا نشده رئيس دادگاه

، نامه به شود مي يحکيم يمورد نقص یک مورد که مربوط به موکل و آقا 34از 
 ياطالع ياظهار ب يدر موقع بازجوی يحکيم يااست که آق دجمهور هن عنوان رئيس
، نه صورت دکا 145ارک و  113است و بازجوها برخالف مقررات مواد  از آن کرده

تحقيق  يقاض .است  رسانده يکس يامضا است و نه به کرده يارزگ مجلس و شماره
پرسش  اقل از ساواکو ال ياست نسبت به سندیت این مدرک رسيدگ  موظف بوده

 .و در هر حال پرونده ناقص است .کند
نسبت به  يکه برطبق یک اعالميه جعل يهمچنين بازپرس در مورد استناد

 را تکذیب نموده آن سند، کتباً و صریحاً آن ایيادع ي است و نویسنده  شده بازرگان
اند، تحقيق  در آن زمينه منتشر نموده يدیگر ي است، و در موقع انتشار نيز اعالميه 

 .است  نکرده

 81/83/8143 شنبه يك

اند، و  دیگر منتقل کرده يها که از زندان يا بنا و عمله ي وسيله هچند روز است ب
اما آجر  ؛، مشغول تعمير و تغيير حوض وسط حياط هستنديعاد يها خرج زنداني هب

کار  ها از مصالحِ مقاطعه شب -است  عهده گرفته بوده به که زندان -و مصالح این کار
 جرم قاچاق را به يا عده يشهربان يیعن .شود ميو آورده  يزندان دزد يمحوطه عموم

 !کند مي يخودش از مقاطعه کار خود آجر دزد ياست ول به زندان انداخته يو دزد

 81/83/8143دوشنبه 

 تجدیدنظر مین جلسه دادگاهسو
 ها يا ، از جمله جبههاکثریت دانشجویان، تماشاچيان .نفر 11صبح با حضور  1: 15َ

 :جمله آقایانو معممين )از  از علما يتعداد قابل توجه و (نعمت ،اصانلو ،ي)مؤتمن
 (.است  که آزاد شده يو سيدعبدالرضا حجاز ينمو فو يریجزا
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که یک ناشناس به او رسانده و اعتراض  يا قبالً نامه :یسرهنگ پگاه یآقا
گر  را چاقوکش و آشوب خرداد 15 ياست که چرا در جلسه قبل، شهدا کرده
 .«به زعم دادستان»است بگوید  است، معذرت و توضيح اینکه فراموش کرده گفته

ترین جریانات  مراقب کوچک که ملت ایران استفاده از این نامه و اخطار به دادرسان
در  يالعمل خالف بدهند چه محکوميت و عکس ياست و اگر دادرسان رأ دادگاه

 !ميان ملت خواهند داشت
جلسه قبل راجع به نواقص پرونده )مينوت نامه خطاب به  ي دنباله و اتمام دو نکته

 يراض به اینکه چرا قاض( و اعتيمجعول دکتر سنجاب ي و اعالميه رئيس جمهور هند
عنوان مدارک مستقيم جرم، عليه موکل در کيفرخواست  که به ياوراق نسبت به تحقيق

راجع به  مدافع يوکال ي امضا شده ي نامه قرائت و تسليم .است آورده، تحقيق نکرده
 .متهمين يتبدیل قرار و آزاد

است و تعجب  يخبرنگاران خال يقبالً تمسخر اینکه باز جا :یسرهنگ رحیم یآقا
 يکنند، ول فاحشه را منتشر مي «فلور» قاتل« سعداله»ها عکس و تفصيل  اینکه روزنامه

 ي، چيزاست دانشگاه ياز این دادگاه که مورد عالقه چندین هزار دانشجو
 را که يا )نامه بدهيم را پول آن ينرخ آگه که ما حاضریم به ينویسند، در حال نمي

روز اولِ  يخواسته بودیم عين الیحه دفاع «کيهان»و از روزنامه  کرده متهمين امضا
بعداً دادستان  .دادند به دادستانرا با دریافت حق درج، منتشر سازد،  دادگاه بازرگان

ش کنيم عنوان دادستان کل بنویسيم و از او خواه به ينامه شرح يخواهش کرد باال
  .برساند( «کيهان»روزنامه  به

زده،  يگریز يقبل دادستان يو قولِ نظام وارده به مهندس عبودیت يها به شکنجه
 يآن است که از منقل برق يآیند، برا يها نم توضيح دادند اگر مخبرین روزنامه

 .ترسند مي
خود تبليغات  يبرا چرا وکيل مدافع ،با عصبانيت و التماس ایراد گرفت دادستان

ن را که ساده هستند وزاآم را بزرگ کرده اذهان این دانش يو کار کوچک کند مي
 ...!کند ميمشوب 

انحصار به  يو مانند قبل ،از جهت ویژه بودن تجدیدنظر دادگاه ایراد به صالحيت
 يآقا يالبدل فعل يعل رسداشتن، و مخصوصاً از این بابت که داد لشکر گارد

 يدادرس قبل سرتيپ خزاعيمعاون  يیعن يمعاون فرمانده تيپ نادر يسرهنگ صانع
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که بر آن دادگاه  ي( نسبت به اعالم اتهام413است که حاال باید بر طبق ماده )
 نماید )دادستان ياند رسيدگ ا صادر کردهکه آنه ياست و نسبت به قرار و رأ شده

 (.هو کرد يداد و قدر يبرخواست جواب

ما، اظهار تعجب از اینکه  يدر تأیيد و توضيح نامه درخواست تبدیل قرار و آزاد
 تدس بهبودن  يجرم بودن و زندان با وجود مؤسس و هم يو سميع ایيآقایان عط

سایر مؤسسين به ده  که حالياند، در و هزار تومان آزاد شدههمان بازپرس، با قرار د
است  پس قرار بر عداوت بوده .اند سال محکوم شده 1سال و  6به  يسال و افراد عاد

و من حاضرم یک ميليون تومان تضمين بدهم که این آقایان آزاد و در  .نه عدالت
 .دادگاه حاضر شوند

اند و خالف ماده  که به دیوار چسبانده ایياز شعاره :به دادگاه یگیر ایراد و نكته
 ،است يدادگاه در انظار و توهم اینکه دادگاه فرمایش يو موجب آبروریز دکا 413

این شعار را که دادگاه  «فرما است عدالت حکم و شاه ،در قضاوت خدا، قانون»شعار 
 .ندازد، باید از اینجا بردارندا مي را از صالحيت

 .است  بنا شده يطالقان اهلل آیتاتهامات به  يپرونده حاضر رو :ورود به اصل مطلب
 ياظهارات آقا .گردد مي  منش عدالت يآقا يرو يطالقان يآقا اتهامات به

 ي هئارا .است ارتش ياست و ننگ دادرس گرفته شده ش هم با شکنجهمن تعدال
ایشان  يگوی ش که در جواب بازپرس راجع به علت تناقضمن پرونده عدالت 3صفحه 
 : سدنوی ش ميمن عدالت ي، آقاکند ميسؤال 

اند که بگویم مينوت  در موقع این تحقيقات مرا تحت فشار قرار داده»
گرفته به دستور ایشان چاپ  يسيد محمود طالقان ياعالميه را از آقا

  .«ام کرده
که  يراشدلخ يها ش در شرح فشارها و شکنجهمن عدالت يقرائتِ نامه آقا

 .اند سر ایشان آورده ه( بو سياحتگر ي)زمان بازجویان سازمان امنيت
در موقع بازداشتِ تقریباً یک ماههِ  :شد دادگاه شنیده یها که از تماشاچی یمطالب

آمده با ایشان  يبار سرهنگ مولو ، یکلعهق در قزل يسيدعبدالرضا حجاز يآقا
 اتاقدر  يجزائر يمرتض يکه آقا  حالي است، در  کرده يمفصالً صحبت و فحّاش

شنيده و  يسایرین نيز م يها ها و شکنجه مجاور بوده است و در مواقع بازجوئي
ها،  روز بعد از آزادشدن سایر منبري و چند رمضان ماه بعداز ...است  دیده بيش ميکما
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 سرلشگر پاکروان يول .کند مي يبرند که باز تهدید و بدگوی مي يایشان را پيش مولو
به  ييد بگویيد ولخواه به ما هر چه مي گوید ميبا ادب و ظاهراً انسانيت رفتار کرده 

 .نزنيد يباال حرف

 31/83/8143شنبه  سه

السالم و  عليه ادت حضرت امام جعفر صادقشه ایامروز به مناسبت وفات 
س صبح مجل 11، در ساعت قم مدرسه فيضيه تصادف با سال فجایع وارده به طالب

هم شرکت  يعاد از زندانيان يا داشتيم که عده در زندان يفاتحه و تذکر داخل
و قيام ابومسلم  و پذیرش تشيع در زمينه ورود اسالم به ایران يطالقان يآقا .کردند
 يکه با طالب مکتب جعفر يو رفتار حضرت صادق يرهبر و نقش يخراسان

 .ایراد کردند يمؤثرو است صحبت جامع  شده
شکایت و  ي متن نامه (Le Monde) گفت روزنامه يم رادیو پيک ایران

راجع به اعمال  ياست، و مدت را درج کرده مهندس حسن عبودیت يآقا يها شکنجه
 .صحبت کرد سازمان امنيت ي وحشيانه

 38/83/8143چهارشنبه 

 تجدیدنظر چهارمین جلسه دادگاه
بستند و تماشاچيان  1:  41د را از ساعت آبا عشرت درِ ي، ول3شروع ساعت 

 .بود يخال يدو ردیف صندل .برگشتند يزیاد

 .را برداشته بودند «عدالت حکمفرما است ،در این دادگاه خدا، قانون، شاه»شعار 
 يها شکنجه ي نامه ي قرائت بقيه؛ (بازرگان )وکيل مدافع یحیمسرهنگ ر یآقا

اند  پدر و برادر که دیده يروز توقيف در مستراح و اظهار بعد 15 :شمن عدالت يآقا
مجدد و  ياند و بازجوی شنيده اش را مي شبانه يها هاند و نال گرفته زیر بغل ایشان را مي

 .1شعبه  يبند به بازپرس رفتنِ با دست ،و شکنجه و سياحتگر يزمان يتهدیدها
به صِرف  ،عالوه به .مداد ميشهادت  اهلل آیتند، عليه داد مي اگر مرا هم شکنجه

 يحاال برا واست،   اقرار کرده قتل وارطان به، بازپرس يبرا ر اینکه سياحتگراظها
 .است يدر تحقيق و رسيدگ يدادگاه تکليفِ قانون
گذشته و تسليم دو برگ نامه راجع به قرائت  به رئيس دادگاه ياعالم ردّ دادرس

 جلسه دادگاه  کردن آن دو برگ در پشت صورت صوت و یادداشت مجدد نوار ضبط
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 .دارد در پرونده يسند قضای ي و نبودن آن دو برگ که جنبه
و معزول بودن دفاع نکردند، حکم دادگاه گذشته  يدليل ردّ دادرس چون وکال به

ورود به  قبل از وکالعزل  135و  131و  دکا 11چون برطبق مواد  .است يغيرقانون
يس یاست، چون نه ر یال و دم بوده يحکایت شير ب ،محاکمه .است بوده يدادرس

 .روزنامه ، نه مخبرداشته، نه وکيل مدافع
عدم تصویب قوانين مصوبه مجلس از  :بودن دادگاه يغيرقانون يدليل دیگر برا

 .طراز اول يطرف علما
 يسال برا 3تا  1مورد احترام همه ما است و قانون، مجازاتِ  مقام سلطنت -

اما همين قانون یک ماده دیگر هم دارد و آن ماده   .است کرده معين اهانت به سلطنت
و  ل روحانيتاهانت کنندگان به شخص او گوید مياست که   قانون مطبوعات 11

با  طراز هم يیعن .شوند محکوم مي يسال حبس تأدیب 3تا  1، از مراجعِ مسلّم تقليد
 يبرا که صورتيدر  !اید کرده يرا زندان وقت شما مرجع مسلم تقليد آن .مقام سلطنت

 يبرا ياست، ول  ل شدهیحقّ ردّ مشروط قا يلطنت فقط در قوانين مالمقام س
 ياميدوارم استفسار نکنند که اگر مجتهد .حق ردّ مطلق 4برطبق اصل  روحانيت

 اند گذاریم که دو مقام مورد احترام خالف کرد، تکليف چيست؟ اصل را بر این مي
 .است  خالف نشده يبين و پيش

 :آزاد نکردن آقایان گفتند يبرا .دیگر، مهم بودن و نبودن جرم است ي لهئمس -
 يعدم حضور دادیار در جلسات بازپرس يبرا يول ؛«و مهم است ایيچون جرم جن»

 .اند گفتند چون مهم تشخيص نداده
پرونده  يابتدا ؛ينظام ضابط از ساواک ارتش يتبعيت بازپرس و دادرس -

بازداشت ایشان، و  ير به تقاضایو یک نامه ساواک، دا يبا دو برگ بازجوئ بازرگان
بعد هم  !دیدن متهم يو حت يامر از طرف بازپرس، بدون بازپرس يبالفاصله اجرا

 ارتش يدادرس .است نرفته، قرار تأیيد بازداشت صادر شده يپرونده هنوز به دادرس
اند و به همين دليل  آزاد نبوده پس بازپرس و دادستان .است ساواک بوده ي شعبه

 .اند نکرده اوراق را امضا
 اهلل آیتبا بازداشت  اند اعليحضرت دانسته علت عدم امر تعقيب این است که مي -

 .فرمودند يدارند موافقت نم تخار خلع یدکه اف و کساني
 را قبول نکنند به مردم حق  4اصل  اگر دادستان ؛دادگاه راجع به عدم صالحيت -
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 .دهند اصول دیگر را هم قبول و عمل نکنند مي
پس از صدور امر تعقيب،  گوید مي 131 ماده ؛مجدداً راجع به نقص تحقيقات -

احضار شده، شخصاً حاضر شده،  :گوید مي 113ماده  .نمایند ميمتهم را احضار 
اگر الزم دانست او را  166بعداً برابر ماده  .نماید ميو سؤاالت  يبازپرس از او بازپرس

 .دکن بازداشت مي
که تقاضا کردم پرونده برگردد به  است دسته شده يها ایراد دیگر اعالميه -
کرده، آنچه در غياب و خارج از مسؤوليت  يبند آنها را دسته يو بازپرس يبازرس

است، و آنچه مربوط به غيرنهضت است، تفکيک کند تا بشود  آقایان صادر شده
 .قضاوت صحيح کرد

 33/83/8143 شنبه پنج

 «عرب يسرتيپ صالح»ریاست  ، بهدادگاه تجدیدنظر را به چيان امروز فرخ قاليچه
بردند و در مدت کمتر از یک ساعت، تمام مراحل  «معين»سرهنگ  يو دادستان
آخرین دفاع را تمام و به سه سال و شور و دفاع و  يو دادرس يو رسيدگ صالحيت

بدون  اشدّ مجازات توهين به مقام سلطنت ... !محکوم کردند يحبس دادگاه بدو
 .محکوميت و غيره داشته باشد ي که سابقه آن

 31/83/8143جمعه 

آمده  يزیاد ي عده ؛ه رفتيمها و دوستان به دادگا و خانواده وکالمالقات با  يبرا
 .بودند
صبر »درآمده، انتقاد معقول و شدید از نظریه  1314مورخ اسفند  «پيام دانشجو» -

مردم ميهن ما بيش از پيش به این نتيجه » :است کرده و قبالً گفته يجبهه مل «و انتظار
آنها از منجالب ظلم و فقر و فساد و جهل، توجه به افکار  که تنها راه نجات اند رسيده
است که فضيلت و تقوا  ایيه و گروه ياصيل مل يخواهانه و تقویت نيروها آزادي

 «سياه هيأت حاکمه ي به کارنامه ينگاه» :يیک بحث انتقاد «.اساس کار ایشان است
 «.ایران يسران جمعيت نهضت آزاد ي محاکمه»و یک بحث و تجليل از 

مناسبت وفات  به يو تظاهرات يخوان که قصد فاتحه 41/14/1314در روز  -
 اند، در قم داشته سه فيضيهپارسال مدر ي )ع( و فاجعهحضرت امام جعفر صادق

هایشان نگاهداشته، درِ مدرسه فيضيه و  موجّه را در خانه يو علما مدرسين ي کليه
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از جمله به  .است چند فقره نشریه و اعالميه منتشر شده يول .اند را بسته بوده مساجد
و  يدام اسارت یا رفراندوم قالب» :تحت عنوان «نيون مجاهدمجمع روحا» يامضا

 يو به امضا ،تر تر و محکم تر و مدلّل مفصل ي و یک اعالميه «بهمن 6 يغيرقانون
شرح  به «ه مناسبت سالروز فاجعه خونين مدرسه فيضيهب» يمؤتلفه اسالم يها جمعيت

 :زیر
که در راه ادمحالل رژیم  یدرود و افتخار جاویدان بر ارواح پاک رادمردان»

کشان چترباز و  و آدم یجالدان گارد شاه دست بهفاسد و جنایتكار حاکمه 
  .شربت شهادت نوشیدند کماندو و پلیس

 کار ایران جنایت ي دستگاه حاکمه ایيیک سال پيش در چنين روزه
روزافزون خود مرکز روحانيت  ایياز سقوط و رسو يخاطر جلوگير هب

مسلمان ایران را ملت  يو فکر يروح يمعنو يو قلب فرمانده عالم تشيع
 .خویش قرار داد ي رحمانه هدف حمله جنون آسا و بي

 ملت يرهبران روحان يآسمان يدید ندا که مي شاه يحکومت پوشال
پرستانه را بيدار  يخبر از دسائس شوم و اجنب ياسالم، آخرین افراد ب

حکومت او درهم ریخته شود، تنها  يرود که اساس شيطان نموده و مي
راه چاره و یگانه طریق بقاء خود را در توسل به گلوله و سرنيزه دیده، 

ترین و  خویش را عليه مقدس ي کارانه وحشيانه و جنایت ي حمله
 .عالم اسالم آغاز کرد يو معنو يترین مراکز علم پاک

خدا و آشام و ضّد خونجالدان  ي، به رهبريکشان گارد شاه آدم
هزاران تن  که حاليدر  (امنيت المذهب سازمان اختناق )به اصطالح

و  يترین مراکز علم پناه در مقدس يو مردم ب يدانشجویان علوم دین
مشغول بودند، با آتش و آهن بر سرشان  يض مذهبیبه انجام فرا يمذهب

و تخریب آن  يجمع سيل خون و کشتار دسته کردنِ يارریخته، با ج
نقاب از چهره مخوف و کثيف خود برگرفته، ماهيت  يدانشگاه مذهب

 .که بود به جهانيان نشان دادند خویش را آنچنان يفرعون

خونين مدرسه  ي دانشگاه و پس از آن فاجعه حمله به ي پس از فاجعه
 و محصل علوم شریف جوانان يها ترین خون که در آن پاک -هفيضي

که باطن کثيف  ياجنب ي نشانده حکومت دست -بر زمين ریخت يدین
خود را به جهانيان نشان داده بود، دیگر خود را مقيّد به رعایت هيچ 

هر روز بر جان و مال و ناموس  يخوار ندانسته، مانند گرگ خون ياصل
 .زد اي شبيخون تازه يو شرف و حيثيت ایران
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ز زیر پوست نرم و آشام ا روز که چنگال خونين این گرگ خون از آن
درآمد، هر  يخواه و آزادي يدوست تظاهر به اسالم ي لطيف و فریبنده

و هر ساعت خيانت و اش آشکارتر  کارانه روز نيّات شوم و جنایت
 .است تازه به بار آورده ایيرسو

سازمان  يشوم و وحشتناک سازمان جاسوس ي سال سایه در این یک
افکن شده و خواب راحت و آسایش  مردم سایه يزندگ يبر زوایا امنيت

ترین بهانه مردم را  رده و به کوچکسلب ک را از اکثریت ملت و امنيت
 .نماید مي ایيقرون وسط يها چال ساقط و روانه سياه ياز زندگ

 ي ( و در همين سال سياه مردم از اقامهخونين )فيضيه ي پس از فاجعه
 يپيشوایان دین ممنوع و در برابر اعتراض به توقيف پيشوا يمجالس عزا

به رگبار مسلسل  يخمين يالعظم اهلل آیتخود حضرت  ينبزرگ روحا
 .بسته شدند

 ي نشانده که حکومت دست ایران يدر این سال سياه مشئوم قانون اساس
 يترین وضع ، به ننگينکند ميحکومت  به دستاویز آن بر این ملت ياجنب
 ي و دسته و دار شاه يهر سو پایمال و لگدکوب اميال فرعوناز 

و دزدان و گردانندگان  عمّال سازمان امنيت .اش گردید پيشه جنایت
وکيل ملت  نام بهها،  خانه ها و محافل عيش و عشرت و رقاص قمارخانه

آشام  د ده ارباب خونرا غصب و اوامر ملت بر با يترین مقامات مل عالي
بنيان  ي ( درآورده تيشه بر ریشه!انونقشکل  هپرست خود را )ب و بيگانه

 .این ملت زدند يهست

جگرسوز و شکستن  ي که از آن فاجعه يسال شوم در این یک
گذرد،  مي شاه يترین و نخستين سنگر مقاومت عليه اميال ضّد مل بزرگ

پرست و جهودپرور  بت آتش يدر پا يمظلوم ایران خون هزاران مسلمان
ها هزار  بر خاک ریخته شد و ده ،خاطر بر پا ماندن او هو اوباش و ب اجامرِ

 .گناه خود شدند دار و سوگوار عزیزان بي داغ يپناه ایران يخانواده ب

در فقر  - اقليت فاسد حاکم ي طبقه يبه استثنا -عموم طبقات که حالي در
و افالس دست و پا زده، مملکت در آخرین مراحل  يگدستو فاقه و تن

 ي سردسته .است  دچار گردیده يترین وضع مال به ننگين يسقوط اقتصاد
را که از اشک چشم و خون  يميلياردها چپاول ي کشان ثمره دزدان و آدم

 يشهرها يها ميز قمارخانه يجگر یتيمان و بيوه زنان گرد آورده، در پا
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 ي را نثار عشوه آن ي نظير خود، باخته و تتمه ایيه به دلقک اروپا
 .کند ميگرد  فواحش دوره

ترین اراذل پست و نانجيب، دزدها و  و کثيف يگران اموال عموم غارت
رت و وکالت و ها، خوش و آزاد بر مسند وزا کش ها و آدم جاسوس

و  فعناصر آزاده و پاکدامن و شری که حاليسفارت تکيه زده، در
مبارز و دلير،  و شجاع و دانشگاهيان روحانيون روشنفکر ،دانشمند

 يمحاکم مسخره و فرمایش ي و ملعبه گرفتار غل  و زنجير رژیم استبداد
ر و افالس و و فق يکش و حق ایيظلم و جنایت و رسو .باشند مي ينظام

 .ست که بتوان در این مختصرها گنجاندا چنان نه آن يورشکسستگ
ها منعکس  زده پس از انقراض رژیم در تاریخ فلک اوضاع امروز ایران

 .خواهد شد

مظلوم مدرسه  يخاطر تجليل از روح پرفتوح شهدا هامروز ما فقط ب
آن عزیزان و دعوت  يفداکار ي داشت خاطره بزرگو  فيضيه ياسالم

اقامه و عموم برادران به شرکت در مراسم تجليل از روح پاک آنان 
، خود را موظّف به انتشار این چند سطر دیدیم و يمجالس سوگوار

بسيار کوتاه به آنچه در این سال سياه  يبدین مناسبت الزم بود نگاه
يم چند توان ميکه با هزاران مشقت اکنون  .گذرد، بيندازیم گذشت و مي

دانيم  د واجب ميخو بر ،يکلمه سخن بگویيم مانند یک فریضه حتم
 .چند نکته را به اختصار یادآور شویم

دنيا بدانند که عقد  يها ن امور ملتوالئمس ي ممالک جهان و همه ي همه
زور و سرنيزه،  که به ضرب ایران يهر نوع قرارداد و پيمان با رژیم کنون

این مملکت را پایمال نموده و به قيمت کشتار  يقوانين اساس ي کليه
 ، خود را بر سرنوشت ملتيقالب و راه انداختن رفراندوم يجمع دسته

 ينداشته، هر نوع تصميم يترین ارزش مسلط نموده، کمترین و کوچک
که از این  يین رژیم بگيرند و هر عهدنامه و قرارداد قانونکه سران ا

 يفاقد ارزش و اعتبار قانون بگذرد، از نظر ملت ایران يمجالس فرمایش
 .آن ندارد يبعد ياجرا يبرا يتعهد گونه هيچاست و ملت ایران 

 يقلم و آزاد يو آزاد يو اجتماع يفرد يها آزادي ي زیرا امروز کليه
 يبندها قداره دست به طبقات ملت ي فکر از همه يآزاد يبيان و حت
ترین دخالت افراد  سلب شده و کوچک يمخف و افراد پليس يگارد شاه
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و چترباز و کماندو  ي، با خنجر گروهيمذهب يو حت يدر امور اجتماع
تنفر و انزجار ملت از این رژیم،  کوچک ي نمونه .شود ميپليس مواجه 

و  ، به شاهمقيم اروپا يجانانه دانشجویان شجاع و مسلمان ایران ي حمله
 .باشد ميمضروب و مصدوم نمودن او 

در  ملت يو سياس يو فکر يقدر روحان پيشوایان عالي ي زیرا امروز همه
کس حقّ  بسر برده و هيچ زندان يها چال زیر فشارِ غل و زنجير و در سياه

 .ندارد ياظهارنظر گونه هيچ

را که محبوبيت، آبرو و اعتبار و  آمریکاملل و دول جهان نباید دولت 
بر باد  ياین رژیم پوسيده و تحميل حيثيت خود را در حمایت از

را یک رژیم  حاکم ایران ياست، سرمشق قرار داده و رژیم فعل داده
 يآمریکاکه  یيصورت آنان به همان بال بدانند در غير این يقانون

خصوص در این مرز و بوم بدان دچار شد گرفتار  هو ب بدبخت در آسيا
 يو این رژیم پوشال بين ملت يآشت يها دنيا بداند که تمام راه .شوند مي

که  کاراني بزرگ جهان، جنایت يخدا يیار هب زودي بهمسدود شده و 
 يکنند، به سزا زده بر او حکومت مي محروم و فلک این ملت نام به

 .جنایات خود خواهند رسيد

، حبس و يسياه لگدکوب نمودن قوانين آسمان هم امروز و فردا دوران
، يعام و غارت اموال عموم احرار و آزادگان، قتل ي زنجير و شکنجه

سر و  يب يها قکلد يتاز ، ترکتسلط اراذل و اوباش بر سرنوشت ملت
شان در آتش قهر و غضب  آنان به کيفر جنایات سياه ي پا، سرآمده همه

خواهد کرد سوخته،  يجانبه تجل عظيم و همه يقيام صورت بهکه  ياله
 .سرزمين مقدس ما از لوث وجود اشرار و جالدان پاک خواهد شد

که در راه اضمحالل  درود و تعظيم بر روان پاک دالوران جانبازي
 .نمایند ميدستگاه غاصب و ضدّ دین حاکمه جان فدا نمودند و 

جالدان گارد  دست بهو  امر شاه که به يسالم بر ارواح مطهر قربانيان
شربت شهادت  کشان ساواک و آدم گروه چترباز، کماندو پليس يشاه

 .نوشيدند

که در راه مبارزه با دشمنان  اي افتخار جاودان بر جانبازان از خود گذشته
وآله وسلم و  يهعل اهلل يپاک محمد صل آیين يحق و برقرار دینِ

 .شهادت نائل شدند يبرافراشته داشتن پرچم پيروز اسالم به مقام عال
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 .مسلمان ایران کشان و دشمنان اسالم و ملت بر آدم يمرگ و نفرین ابد

 .فاسد و جنایتکار شاه ينابود باد رژیم دیکتاتور

 یمؤتلفه اسالم یها جمعیت
 ،زاده يآقایان دکتر غن :است  کرده چهار عضو جدید وارد شورا يجبهه مل -

 .اند مجدد پرداخته يفعاليت تشکيالت ضمناً به .يو انگج ادیب برومند ،يامين اهلل نصرت
است که  از  به چاپ رسيده در قم يشریعتمدار اهلل آیت عيد فطر ي عين خطابه -
 .است بسيار آموزنده و ارزنده يو سياس ياجتماع ي جنبه

 34/83/8143شنبه 

 تجدیدنظر پنجمین جلسه دادگاه
کارت ورود گرفته شد و سالن پر  يتشکيل شود و قبالً جلو 1:  31قرار بود ساعت 

 يهم از جبهه مل و فروهر يآقایان خليل .کم بود يزیاد بودند، بازار از طالب .نشد
برطبق عبارت قانون )در  يشعار مورد اعتراض، شعار کامل يجا هب .آمده بودند

 .را مدّنظر داشت( گذارده بودند قضاوت باید خدا، قانون، شاه و عدالت

رفع بازداشت، و  يتقاضا يیادآور :(بازرگان )وکيل مدافع یهنگ رحیمسر یآقا
 .يو نه انفراد ير به عدالت اجتماعیدا تذکر بيانات شاه

که  جواب رئيس و دادستان) روزنامه کيهان ي و گله از نرساندن نامه يیادآور
که  بر این يسرهنگ رحيم يایراد آقا .(فرستادیم ارتش ينامه و الیحه را به دادرس

قيب قضيه تع يمجدد برا يتقاضا .نبود، بلکه شنيدن مردم بود ارتش يمنظور دادرس
 .و درج در روزنامه

را که بر طبق  يهای تمام اعالميه ایران يصحبت گذشته که نهضت آزاد ي دنباله -
 .داند است جزو افتخارات خود مي رسيده يکميته اجرای يمقررات و اساسنامه به امضا

 .دبرگرد يها تفکيک نشده و باید پرونده به دادرس اعالميه يول
به خط کيست و  مربوط به رئيس جمهور هند ي باید تحقيق شود که مينوت نامه -

 !شود ميکه ن يبند است؟ کرامات و چشم از کجا وارد پرونده شده
موجود  يخط ي عين نامه ،اعتراض و تظاهر به دیانت کرد و ضمناً گفت دادستان)
 (.است

 (131)طبق ماده .کنم ميکارشناس  يگر به خط آقایان است تقاضاآن نامه ا
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 ي، در مورد ملدکتر مصدق يبه دادگاهِ جناب آقا اعليحضرت ي تقاضا دارم نامه
 .پرونده آقایان شود ي ، ضميمهشدن نفت

 .اند بوده آقایان مخالف طرز عمل هيأت حاکمه ،روندهبودن پ يدر مورد سياس -
موافقين و شاعران که  ياالّ برا و .قائل شوند يمخالف، آزاد يحق این است که برا
 شچفبا خرو رهبر حزب کارگر در انگلستان .است  بوده يدر تمام اعصار آزاد

، اما آنها را کند ميتلگراف  ویتنام يطرف راجع به بي و برتراند راسل کند ميصحبت 
 .فرستند ينم به قصر قاجار

است که بگوید هيأت منصفين نباید حضور داشته  يحال کدام ماده قانون دادرس
د که ترتيب ایيفرم ينم يدادرس آیين مراجعه به يکيفر 111ثل ماده باشند؟ چرا م

 ؟گوید ميرا  دعوت هيأت منصفه

 *     *    * 

از دو نظر دادگاه را  (:يدکتر سحاب يآقا )وکيل مدافع سرهنگ علمیه یآقا
 .و از جهت عدم حضور هيأت منصفه ياز جهت دادگاه بدو ؛دانم نمي صالح
 443نماید )ماده  يرسيدگ يبدایتاً به هيچ موضوع دتوان مين دادگاه تجدیدنظر -1
همچنين  .کند يرسيدگ دتوان ميتازه هم ن يها به اتهام .نظير آن در دک( 315و  دکا

 .است «کان لم یکن»ش ا رعایت تشریفات الزم را نکند، رأي ياگر دادگاه عاد
صادره که  يدفاع نکردند و رأ يعلل قانون  به مدافع يدر آن دادگاه وکال

مدافع  يصحيح نيست، وکالمتهمين و وکال،  پس از استماع مدافعات :گوید مي
 .صحبت کردند يردّ دادرس ي درباره

و در  يمردود شده در دادگستر يِو تعيين تکليف قاض يدادرس ي ادامه ي نحوه
 يتيار است، ولمسلوب االخ يدادرس دادگاه نظام .فرق دارد ينظام يها دادگاه

بنابراین شخصاً اتخاذ تصميم  .اند خاص يو مزایا استقالل يدارا يقضات دادگستر
است )ماده   کرده شده، دادرس دیگر را قانون معينرد دادرسِ يجا هو ب نمایند مي

پس  .نماید ميدادرس جانشين را تعيين  ، آمر تعقيب،ينظام يها اما در دادگاه .(331
به منظور سهيم  يتيمسار زمان يول .است نهایت ساده بوده در اینجا حل موضوع بي

 .خود چسبيدند يبه صندل ،ایران يشدن در امر خير محکوميت نهضت آزاد
  يعاد يها کجا است؟ در دادگاه ردشده يِقاض اما مرجع تظلم، در صورت تخلفِ
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 دکا 415چون ماده  ينظام يها در دادگاه .ترین دادگاه رتبه مافوق رئيس نزدیک
به آدک  411است، باید بر طبق ماده  ياست که حکم یا نظر فرمانده قطع  نگفته

معادل با دادگاه  يا در درجه يرسيدگ لحاظ به يو چون دادگاه عاد .مراجعه کرد
ترین  پس رئيس نزدیک ،شهرستان است و دادگاه استان مشابه با دادگاه تجدیدنظر

تناقص  ياصول محاکمات جنای 16ماده  يول .نماید يدادگاه تجدیدنظر باید رسيدگ
پس باید ابتدا مراتب  .است يقطع ایيورد، چون در آنجا حکم دادگاه جنآ با دکا مي

از  يیک متهمين رسيد، به ي از ناحيه يبه فرمانده واحد گزارش شود تا اگر شکایت
 -از ایراد نيست يکه خال -حل دیگر یک راه .تجدیدنظر ارجاع شود يها دادگاه
و ردّ  اعم از نقص و صالحيت يبدو ي اعتراضات مرحله ي به کليه يرسيدگ
 ياین ما از رویه و تصميم تيمسار زمان بنابر .نظر است، در دادگاه تجدیديدادرس

 دو دادرس دیگر هم بدون شنيدن مدافعات .مایينم شکایت مي يفعل رئيس دادگاه
 .اند حکم صادر نموده

 يسياس يها سراسر کيفرخواست حکایت از فعاليت :منصفه عدم حضور هيأت -4
نيز در  ينبودن جرم ننمود، دادگاه بدو ياعتراض بر سياس متهمين است، دادستان

حضور هيأت  هم احتياج بعد يمقا برا 11خود، استناد به اصل  صدور قرار صالحيت
است  يپس کاف .اند بودن اتهام را وارد دانسته يپس کليتاً سياس .است منصفه کرده

  .راجع به لزوم هيأت منصفه بحث کنيم
صحيح  ر بر عدم لزوم حضور هيأت منصفهیدا 11از اصل  ياستنباط دادگاه بدو

 يها که قوانين دادگاه طور همان .است را نقض نکرده 13، اصل  11زیرا اصل  .نيست
 11بودن محاکمات یا مدلّل و موّجه بودن احکام را که اصل  ي، اصل علنياختصاص

بنابراین اصول قا و مقا با کمال  .کنند را نقض نکرده و نمي 11است، یا اصل  گفته
است، که بر طبق  نين دکا، همين وضع قوا 11مقصود از اصل  .قدرت باید اجرا شود

از جمله  .است، در موارد مسکوت به آدک مراجعه شود خود مقرر داشته 411ماده 
که  1311در سال  .نماید ميتعيين تکليف  6فصل  13حضور هيأت منصفه، ماده  يبرا

 ينظام يها در دادگاه يدر نظر نبود که جرائم سياس وجه هيچ بهدکا وضع شد، 
و احتياطاً ماده  .منصفه نبودبه هيأت به اشاره کردن  يبنابراین نيازو  .شود يرسيدگ

 يسياس يها قرار است به جرم ، ساواک1341حال که بر طبق قانون  .را گذاشتند 411
ر هيأت منصفه اند در سياست دخالت ننمایند، اگ نماید که موظف يرسيدگ يکسان
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که  دهد ميمقا  نشان  يبررس .است نقض شده عمالً 13وجود نداشته باشد، اصل 
 يبا حضور هيأت منصفه رسيدگ ياند حتماً به جرائم سياس واضعين در نظر داشته

محاکم عدليه است، مگر  به منازعات سياسيه مربوط :گوید ميکه  14زیرا اصل  ،شود
 به این بوده که بعد از آن آمده، با علم 13اصل  .ایدکه قانون استثنا نم يدر موارد

دستخوش اميال و اغراض قضات  يش هم این است که مجرمين سياسا علت .است 
در  .دهد ينشوند و هيأت منصفه که وابسته به دولت نيست، رأ تابع دولت

مافوق،  ي حکم فرمانده هاند، و هرآن، ب فاقد استقاللکه قضات  ينظام يها دادگاه
و ترفيع و عدم ترفيع هستند، شرکت هيأت  يقابل تغيير و نقل و انتقال استخدام

 .تر است يمنصفه ضرور
دیوان  شعب يو دادگاه که تکيه به آرا دادستان :یردّ دلیل دوم دادگاه بدو

اند که وارد ماهيت  دانسته يف دیوان کشور آشنا نبوده و نمیوظا هاند، ب کرده کشور
موافق قانون صادر  ،این است که حکم يمقصود از تشخيص فرجام .شود مين

تشخيص اینکه  .حق ندارد دیوان کشور بماند يموضوع يرسيدگ .است یا نه شده
ا نبوده )مثالً قتل عمد یا غيرعمد و خيانت در امانت، یا عمل منتسبه جرم بوده ی

 ي( اینها تماماً جزو عناصر موضوعيیا مدن ایي، جرم جزياختالس، یا کالهبردار
اگر دادگاه رعایت انطباق حکم را با  يول .دعوا است و تشخيص آن با دادگاه است
بودن جرم و حضور  يتشخيص سياس .گيرد مواد قانون ننماید، دیوان کشور ایراد مي

 بودن که در صالحيت يعدم تشخيص سياس .موضوع مختلف است ود هيأت منصفه
خود  يهمچنين اگر دادگاه در رأ .است  شده ياست، باعث صدور چنان آرا دادگاه

 .بگيرد ایراد دتوان ميم نماید، دیوان کشور بودن جر يدر سياس ياستدالل غيرمنطق
بودن یا نبودن  يپيدا کند که در آن ذکر سياس يیک رأ يدادستان سابق نتوانست حت

 .جرم شده باشد
 يکه آقا يهم هست، چون در یک رأی عرایض بنده مورد تأیيد دیوان کشور

بودن و نبودن جرم از  ياست تشخيص سياس د، گفتهقرائت کردن يسرهنگ پگاه
 .وظایف دادگاه است

 :گفت ميما صحبت کرده و  يدادگاه و اسام مجدداً راجع به رادیو پيک ایران -
ها  اي ، که تودهنمایندگان کارگران يبرا ضمناً در جواب سخنان شاه .باید آزاد شوند

معروف  يسه روزنامه ایتاليای .کرد ميرا ستون پنجم خوانده بود، اعتراض و استدالل 
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له به مجلس و ئو کشيده شدن مس عليه شاه را ذکر کرد که شرح تظاهرات فلورانس
 .داد ميادگاه را شرح د

 35/83/8143 شنبه يك

 .نبود يا خبر عمده

 36/83/8143دوشنبه 

 ظرنتجدید ششمین جلسه دادگاه
مجدداً باز کردند، دادگاه  1: 31چون در را بعد از ساعت  .3: 31شروع جلسه ساعت 

 .پر شد

 ،دیروز يها صحبت ي بقيه :(يدکتر سحاب ياآق )وکيل مدافع سرهنگ علمیه یآقا
عدم امر تعقيب که  -4نقص تحقيقات  -1 :دو نوع ایراد ؛و در زمينه نقص تحقيقات

 .پرونده است ياعتبار يو سبب ب يتر از اول مهم
امر تعقيب  ي بحث مفصل راجع به فلسفه و سابقه يدر دادگاه قبل :عدم امر تعقیب

 چون دادگاه عدم وجود امر تعقيب در این پرونده را تأیيد کرده و گفتهکردم و 
، فقط در ردّ این قسمت باید صحبت شود ميها ن است امر تعقيب مربوط به غيرنظامي 

 144یک از تشریفات مواد  اثبات کردند، هيچ يخوب هب يسرهنگ پگاه يآقا .شود
 يحدود اختيارات فرمانده هب ساواک .است ر انجام نشدهدر مورد پرونده حاض 131تا 

حقوق مظلومين و  را زیر پا بگذارند، يحقوق فرمانده يوقت .است تجاوز کرده
و بازداشت موکل من  يآن دستگير ي نمونه !شود ميسایرین در این مملکت چه 

و  143و  دکا 136) است  در حين ارتکاب جرم مشهود نبود وجه هيچ بهکه  باشد مي
که  شود ميهم از ضابطين دیده ن يگزارش و مدرک گونه هيچدر پرونده  .(امج 41

اوليه ایشان )مربوط به  ي در پرونده .آن صادر شده باشد يدستور بازداشت رو
و  !؟اند شما را دستگير کردها پرسد چر بينيم که ضابط مي ي( م1311بازداشت تير ماه 

خود  يها با فعاليت»ید ا متهم :گوید ميدکتر  يبعد در برابر استفسار و استعجاب آقا
 «و آرامش مملکت و به خطر انداختن استقالل يتحریک عموم را وادار به يا عده

به این ترتيب  .يدارد و نه این عبارات عنوان قانون ينه این اتهام مدرک .اید کرده
بعداً که بازپرس  !در این مملکت گرفت و حبس کرد شود مير روز هرکس را ه

اقدام »، عنوان نماید ميقرار بازداشت صادر  ياوراق چاپ يو رو 131برخالف ماده 
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 ي، آیا صدور چنين قراردادستان يجناب آقا .گذارد آن مي يرو «عليه امنيت
است؟  استقالل کشور به خطر افتاده بوده 43/1/1311آیا قبل از است؟  درست بوده

مبحث دوم جنحه و جنایت و  13تا  63ت موضوع مواد مملک ضدّ امنيتدام براق
است  ل عنوان نشدهاز او مشروطه اگر اقدام عليه سلطنت .شدن است به مسلح صتحری

 .است پس منع پيگرد عليه امنيت کجا است؟ این نقص پرونده
 ،است  دانسته نمي ایيو امر را جن گوید مي يبازپرس علت بازداشت را بيم تبان

دیل صادر است، قرار تب يکه ضابط نظام ور ساواکدست بهبعد  .کند ميهم ن يبازپرس
طبقه  يو افکار عموم يدر نتيجه یک استاد محبوبِ بدون تقصير زندان .کند مي

 کنند، بر عليه دولت کشور نمي عليه امنيت يدانستند ایشان اقدام روشنفکر که مي
 ندداد ميگزارش  131آیا این امر خيانت نيست؟ اگر بر طبق ماده  !شود ميبرانگيخته 

 .شد ميطور ن ند اینکرد ميامر تعقيب  يو تقاضا
 يا ، هيچ پروندهتشریح کردم که تا قبل از قانون تأسيس ساواک يدر دادگاه بدو

بعد از آن قانون،  .نبود که امر تعقيب نداشته باشد يو چه غيرنظام ينظام يچه برا
 يها نيز دادگاه در تهران .، امر تعقيب داردشود ميها عمل شده و  آنچه در شهرستان

 ي، تيمسار اویسيو محسن طاهر ياالسالم نيز مثالً در مورد آقایان شيخ لشکر گارد
یادگار  هاست که ب ارتش يکل و دادرس يفقط دادستان .است امر تعقيب صادر کرده

ي  يدن اختيارات فرماندهان، یک رویهدرهم کوب ي، و براو بختيار رفاقت آزموده
خرج دهد  هاند و الزم است دادگاه حاضر شهامت ب خالف قانون پيش گرفته ایياستثن

 .و رد کند
ها الزم  غير نظامي يکه صدور امر تعقيب برا يبدو دستاندا ي اظهار عقيده

اند، امر تعقيب  که مصلحت خود دیده ایيزیرا در ج .نيست يدادستان ي نيست، عقيده
در مورد  ياند )مثالً در دادگاه باتر عنوان کرده يغيرنظاميان را ضرور يبرا

 .(يفروشندگان آلمان
 ي، جوابش را آقابه احکام صادره از شعب دیوان کشور ياد دادگاه بدواما استن

اگر در احکام فرجام خواسته قيد شده بود که صدور امر تعقيب الزم  .دادند يپگاه
 يبدو دادستان يول .مشد ميرا الزام کرده بود، بنده تسليم  نيست، و دیوان کشور آن

را که نمونه  يدهد و دو رأی ارایهاین منظور  ينتوانست یا نخواست پرونده را برا
و خارج از  حتماً امر تعقيب وجود دارد )چون مربوط به تيپ جهرم يآورد، در اول
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 یب قانون ساواکاگر نباشد، یا مربوط به زمان  قبل از تصو يمرکز است(، و در دوم
 .است آن عمل کرده ياست، و یا ساواک رو

 ياجرا ،جمعيت ي است که مرامنامه  قبول کرده دادستان :نواقص تحقیقات -1
است،  بوده اثبات اینکه عمل و رویّه آنها ضدّیت با سلطنت ياست و برا يقانون اساس

 تحقيق نشده ياست ول  را آورده -ءسيدالشهدا ي خطبه -به هزار زحمت یک مدرک
چاپ  يک دست بهاست که سوم شعبان، تاریخ آن اعالميه کدام سال است؟ کجا و  

باشد،  يطالقان اهلل آیتحضرت  يفرض این عمل شخص هاست؟ و تازه اگر ب شده
این برگ را  ياز چه کس ارتباط آن با جمعيت و با موکل من چگونه است؟ ساواک

است؟ اگر قرار باشد دستگاه چنين عمل کند،  شده يساز است؟ چرا پرونده گرفته
 .را باید خواند فاتحه ملت

است نه  يجرم فرد 11جرم ماده  :نقص تحقیقات از نظر ارتكاب جرم اهانت -4
اند،  است که دستور صدور اوراق را مؤسسين داده يمدع و اگر دادستان .يجمعيت

)برگ  3نشریه شماره  يدادگاه بدو يرأ ياز اوراق مورد استناد .باید تحقيق شود
 يخارج نقل قول ياز دانشجویان ایران است، و ي( که نشریه داخلپرونده بازرگان 115
جهت و به منظور مشوب  يکه ب 11/1/1314مورخ  1است و نشریه شماره  شده

 «اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ فَضَلَ»اند، و اعالميه  گذارده در پرونده بازرگان ساختن ذهن دادرسان
  مالقات موکل من بوده بدون بودنِ ي، در زمان زندانشود مي 11که مقارن اردیبهشت 

 .اند است که چگونه ایشان در تهيه و انتشار آن دست داشته است و تحقيق نشده
 ، چوناعالميه خطاب به افسران ي، یعنيدر مورد دومين برگ مورد استناد رأ

ها در این  بغي اند و دست نداده ياند ایشان آن اعالميه را به کس گفته طالقاني اهلل آیت
ک نبوده، چرا دستگير نشده و غيب مأمور ساوا اگر دست .اند کار دست داشته

ساواک بوده، چطور یک مأمور  تحقيقات از او در پرونده وجود ندارد؟ اگر مأمور
مأمور در فرودگاه پرسش  ي؟ چرا از احمدنماید ميمبادرت به چاپ اعالميه  يدولت

شان  اعالميه براي گوید ميکه کيفرخواست  ياست؟ از افسران  و تحقيق به عمل نيامده
 ي)آقااند؟  است چرا نپرسيده و واقعيت این عمل را ثابت نکرده  فرستاده شده

که اعالميه  يکه نامشان در ليست افسران يباغ از تيمسار قره :گفت سرهنگ علميه
را  يا آیا چنين اعالميه .کنيم است، وجود دارد سؤال مي  جهت آنها فرستاده شده

 .(يتشکر آقایان علميه و رحيم - .است  به بنده نرسيده .خير -اند؟  دریافت فرموده
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که ارتباط و استناد آن  «حاشيه يبا حاشيه و ب» نشریه ،موضوع مورد استناد دیگر
، تکيه به اظهارات يدادگاه بدو يرأ .است و موکل من بوده مورد تکذیب بازرگان

اظهارات و  :اوالً .است کرده يدکتر سحاب يو آقا يدکتر شيبان يآقا يدر بازپرس
وليت ئاست مس  که گفته ،يدکتر شيبان يمثل آقا يپرشهامت ياقرار جوان احساسات

م، ارزش گير ميعهده  همنتشر شده و بشود، ب ایران يآنچه از طرف نهضت آزاد
با »کنندگان و ناشرین  ایشان راجع به تهيه يها هم در گفته يندارد و تناقضات ایيقض

اما در  .است  نموده وجود دارد که تحقيقات بيشتر را ایجاب مي «حاشيه يحاشيه و ب
 يدکتر سحاب يخود استناد به اظهارات آقا يدر رأ يدادگاه بدو آنجا که دادرسان

به عنوان  يمجازات عموم 111اند، آنها تحریف عبارت کرده و بر طبق ماده  کرده
طبق  يدکتر سحاب يزیرا آقا .باشند مي، مجرم و قابل تعقيب يجاعلين اسناد رسم

 ایران ياز شعب نهضت آزاد يشعبه نشریات، یک» :اند پرونده نوشته بوده 41برگ 
را قبالً  ایيهيأت اجر يو اعضا «است ایيجزو هيأت اجرول آن ئمس .است

( حال درست تطبيق و رادنيا يو شيبان و نزیه ام )آقایان بازرگان استحضار رسانده به
 يبدو دادگاه يرأ که صورتيرادنيا، در  ينزیه است یا آقا يکه مسئول آقا کنم مين

شعبه نشریات نهضت  گوید ميکه  يدکتر سحاب ياظهارات آقاه با توجه ب» :نویسد مي
 «.و رادنيا است يوليت آقایان بازرگان و نزیه و شيبانئایران به مس يآزاد

 يمهندس سحاب يتوسط آقا ، اعالميه تهيه شده در زندانيآخرین موضوع استناد
دکتر  ياست که متن اعالميه از اثاثيه آقا يمدع است و دادستان يایباب يعل يو آقا
اگر چنين است، صورت مجلس مزبور یا الاقل گزارش و  .است  کشف شده يسحاب

 نحوه کشف آن کجا است؟

*     *      * 

پارسال  که ماه رمضان يواعظ رشت «يشجون» يآقا يگاه یکاز تماشاچيان داد -
اعتراضات  ي واسطه بهاست و در ماه رمضان امسال   بوده هقلع قزلدیگر در  يبا علما

)باشگاه  ي، مجدداً زنداندر مساجد و دادگاه ما يخمين اهلل آیتبازداشت   راجع به
اهانت و اذیت این دفعه در کار  :گفت مي ،( و در اواخر آزاد شده بودآباد سلطنت

 هيچ يو پول هم شده بود، ول ياز آقایان پيشنهاد مقرر يبه بعض يحت .است  نبوده
 و ایشان را با  اند  مالقات کرده يخمين اهلل آیتبا  يبعد از مرخص . کدام زیر بار نرفتند
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 .اند جو دیده و پرخاش يقو ي روحيه

 *     *    * 

 31/83/8143شنبه  سه

د باآ عشرت يرا به بازپرس يحسن جعفر يو حاج يطرف ظهر آقایان هاد
 يبرگشتند و معلوم شد برا يتبدیل قرار است، ول يما انتظار داشتيم برا .خواستند

اند که چون  تبدیل قرار متعذر شده يبرا .است مالقات و تحت فشار خانواده بوده
يم توان ميناست، تا او را نگيریم، شما را  ي، فرارحسن مقدس يیک نفر دیگر، حاج

 يا است که هر مبلغ و هر قباله آمده و گفته بوده يا پلنگ دره يعل يحت .آزاد کنيم
 .بخواهيد من حاضرم بدهم

، ایران در اتریش و ایتاليا يها به دستور سفارتخانه گفت مي رادیو پيک ایران
العاده  ه شرکت کرده بودند، فشار فوقکه در تظاهرات ضدّ شا يبت به دانشجویاننس

این  .شوند ياند تا در ایران محاکمه و زندان آنها را امر به اخراج کرده ،وارد شده
که  کرد ميدعوت  يانشجوید يها سازمان ي و از همه دانشجویان ياز اوليا رادیو

 .شکایت کنند يالملل بين يها مانع شوند و به سازمان

 31/83/8143چهارشنبه 

ها را به حياط آوردند و به  ها را تخليه کرده، اثاث بود و رفقا اتاق يتکان روز خانه
 .شو و جارو پرداختندو شست

 آنچه در دادگاه شنیدیم

 .است  اسفند بيرون آمده 45مورخ  بعثتنشریه  1و  3شماره 
 توفيق ي که چون الزمه شود ميفشار آورده  ، بر شاهوزیر از طرف منصور نخست

طرف آنها  هب يو باید قدم ،مردم است يها، جلب اعتماد و همکار در برنامه دولت
  .ها آزاد شوند و دادگاهي يخمين يزم است آقابرداشته شود، ال

و سياست  سازمان برنامه يها لييئااسر ي مخالفت عمده در کار ما، از ناحيه
 .خود شاه ي ناحيه زت تا ابيشتر اس ي، خيلدولت و دربار يرو لایيدولت اسر ي قاهره

 تجدیدنظر هفتمین جلسه دادگاه
که اثر مستقيم در اثبات  يمدارک :(يدکتر سحاب ي)وکيل آقا سرهنگ علمیه یآقا

  ينواقص ياست دارا  آورده شده مشوب کردن ذهن دادرسان يبرا ي، ول جرم نداشته
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 :از جمله .است

 ؟يچه دليل و مدرک بر همکار .است شده شروع کالم از حزب توده -1
آیا جرم است یا حُسن؟ اگر جرم  ،ياسالم يها انجمن يدر لوا يها فعاليت -4

 است مدرک؟

 .و عدم تحقيق عليه بازرگان يدکتر سنجاب يبه آقا ينامه انتساب -3
 توضيح و دليل؟ .از طرف موکل من تحریک دانشجویان -1

عدم تحقيق  .مهندسين يفعاليت انجمن اسالم مربوط به گزارش ساواک -5
 .از انجمن مزبور ،عضویت

، دليل؟ خالف آن، يشناس یس جزوه زميندر ضمن تدر يبحث سياس -6
 .دانشجویان ي نامه

 Error! Bookmarkجنجال دانشجویان تهران و تبریز يرهبر -1

not defined.، ح و دليل؟توضي ؛دانشگاه يو عضویت شورا 

  :است  که اثر مستقیم داشته یمدارک
 .، تحقيق از تلگرافخانهيعرب يسران کشورهاه تلگراف ب -1
که از طرف  يمستند است؟ چه دليل ؛يشهباز يمنتسب به آقا ي اعالميه -4

 است؟ تحقيقات؟ نهضت بوده

تناقض مابين قسمت مربوطه  .«ارسسران عشایر ف»اعالميه تحت عنوان  -3
آن و عدم تحقيق  ي کننده تهيه در بارهش من عدالت يو آقا جعفري يآقا به

 .بغي دست ي و مواجهه
، جاعل از سمتِ جمهور هند رئيس چهار نفر خطاب به يامضا نامه به -1

 يآقا .اند بوده يآقایان زندان .است  اطالع بوده يامضاکنندگان در نهضت ب
 ارایهکه قبالً  يصورت مجلس؟ نامه خط .ياطالع يهم اظهار ب يحکيم

 .است  شده
 بایستي مي .است خود ندانسته هرا موکل من مربوط ب دانشجویان يها اعالميه -5

 .بشود تحقيقن والئاز دانشجویان و مس
یک مدرک کامل قابل استناد و  يخالصه آنکه با تجزیه و تحليل پرونده حت

است،  متدین تشکيل شده دادگاه از افسران در پایان چون .ندارد وجود حقيقت کشف
  يآور جمعو    نقص پرونده  ي درباره  السالم به مالک اشتر عليه يسطر از نامه عل یک 
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  :خوانم مي، لیدال
َوَاَقَلُهم َتَبُرّمًا ِبُمراَجَعة  الُشَبهات وآَخَذُهم باحُلَجِج یو َاوَقَفُهم ف»

  «ااُلُّموِر َتَكُشِف یاخَلْصم َوَاْصَبَرُهم َعل
 ي)درخواستن دليل از طرفين اصرار ورزد و از مراجعه به طرفين دعو

 .(دلتنگ و خسته نشود و در کشف حقيقت بسيار شکيبا باشد

 :فهرست و ترتیب تقاداها
 ؛131مراحل پرونده با توجه به ماده  ي ابطال کليه -1
 ؛صالحيت يذ يبه دادگاه عاد يارجاع دعو -4
 ؛صدور قرار تکميل تحقيقات -3
 .دعوت هيأت منصفه -1

  *     *   * 

را  دکا 151و  امج 11، مواد يموشکاف ي با همه وکيل ارجمند :یدکتر سحاب یآقا
سراسر کيفرخواست اتهامات  .دندشود، تذکر ندا يآور که باید دالئل له و عليه جمع

م بافته به ضرر متهمان، ایجاد این احساس که متهمين در عمر خود جز با شر و ه به
حال خودتان را قبل و بعد از شنيدن  .اند وکار نداشتهسر يفساد، با چيز دیگر

، و این جوانان يطالقان اهلل بنابراین با شناساندن آیه .اینجا در نظر بگيرید يها صحبت
و عدم تحقيق  و اما از جهت نقص پرونده .پذیر است زدودن آثار سوء امکان

 يزنم که حمل بر ریا و خودستای نمي يخودم حرف ي بارهدرسوابق متهمين،  ي درباره
از  ينده یکم مربوط است، شاهد مثال راجع به نقص پروه ها به و چون پرونده .شود

، شدن نفت ياسفند قانون مل 43 :آورم که تناسب با امروز و فردا دارد يدوستان م
تر از تصویب قانون  ، مشکلر مصدقدکت يگزار وطن جناب آقا قهرمان و خدمت

و  111راه انداختن پلنت  هب ،اه انگليساخراج  ،اداره تأسيسات نفت ،ید فوق خلع
ریخته شود و نفت قطع شود، با مدیریت و  يدستگاه روغن، بدون آنکه خون

است )و با کمک  متهم ردیف یک در اینجا آورده شده عنوان بهکه  يکس يفداکار
 يمحاصره دریای و دست به اه انگليسمأیوس شدن  .(يو دکتر رمضان يو ریاح فالح

 -ایران يماهيت نزاع و اعتال این روز )تذکرات رئيس راجع به به زدن و انداختن ایران
 .(به شخص شاه شدن نفت يمرهون بودن مل راجع به دادستان يها حرف
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 در مورد صالحيت :(يدکتر سحاب يدوم آقا )وکيل مدافع یعتبرسرهنگ خل یآقا
 يبه قرارها يرسيدگ يندارم و دادگاه را برا يو شخص ي، ایراد از نظر شکلدادگاه

حق تجدیدنظر  يول دانم، مي آن، صالح انداختن اثر از خالف قانونِ دادگاه نخستين و
مطروحه  ياست و دعو  نيامده عمل به يبدو ي زیرا محاکمه ،را ندارند يماهو

  :است  نکرده ياین امور رسيدگ به يدادگاه بدو .است  نکرده ينخستين را ط ي مرحله
اگر  .ها الزم نيست غيرنظامي ير تعقيب براکه ام و ذکر این 131ماده  -1

  .بر این اِسناد دارند، بياورند ينصّ قانون دادستان
اعتبار عضوِ حزب بودن متهمين و سوابق  هب .است يسياس يبزه انتساب -4

اینکه است و  به هيأت حاکمه يموضوع تعقيب که انتقادها ،يسياس
و  11و  يقانون اساس 51و  43و  41و  11گویند بر طبق اصول  موکلين مي

 .ولئغيرمس اند، اعليحضرت ولئوزراء مس ،متمم 15
استدالل دادگاه به  .، از موارد نقص دادگاه نخستين است13عدم رعایت اصل 

بودن نشده، صحيح نيست؛ چون اجتهاد در  يکه متعرّض سياس احکام دیوان کشور
اصالً نص  حال که دکا .اگر قانون هم وجود داشته باشد يوارد نيست؛ حت مقابل نص

 .ندارد
ه اعالم کرد دادگا :است  هم تجاوز کرده يدادگاه نخستين به حریم قوانين عاد

 ي منعکس شود و موکلين حق دارند از کليه ما گفتيم باید در مطبوعات .است يعلن
ما  .ها آزادند ریاست دادگاه متعذر شدند که روزنامه .استفاده نمایند يل تبليغاتیوسا
کند و  يگواه يتقاضا کردیم صورت مجلس مذاکرات را منش ياحراز این معن يبرا

صرفاً ادعا  يمعلوم شد تأمين آزاد .د ما منتشر کنيم، اجازه ندادندایشان اجازه دهن
  انداخته ينخستين را از حالت قانون ي عدم رعایت اصول و قوانين، محکمه .است
 .قرار آن دادگاه بکشيد يتقاضا داریم خط بطالن  رو .است

شد،  ياعالم ردّ قاض يوقت :است يکل طور بهدادگاه  يمورد دیگر، مجرميت اعضا
قرار  ،ثانياً .است  که امر تعقيب داده يباید گزارش برود پيش فرمانده 415طبق ماده 

آن دادگاه توجه داشتند که باید  .بنویس من صالحم ،گفتند يصادر نکرده و به منش
یم و دفاع را کرد ميدیدند اگر این کار را بکنند، ما شکایت  يقرار صادر شود، ول

که پرونده آمرِ تعقيب نداشت و  يدر حال .شتيم تا به مقام آمر بفرستندگذا منتظر مي
 .برود و مورد بازخواست واقع شوند خواستند پيش اعليحضرت نمي
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دادگاه یک ساعت زودتر تنفس داده و قرار شد در یک هفته تعطيالت عيد  -
 1ها و  خانواده يفروردین برا 4 :مایيبي ادگاهد به مالقات يبرا مرتبه  سه نوروز

 .مدافع يوکال يفروردین برا 1دوستان و  يفروردین برا
 يو خسروشاه و سيف و فروهر دکتر بختيار :دادگاه آمده بودند که به ياز کسان -
 .مشهد يپزشک يو فروهر دانشجو يتانو باس
را خواست و راجع به مذاکرات ایشان  يدکتر سحاب يبعد از جلسه، رئيس آقا -

گذارد گله کرد و وعده داد در ماهيت ب ؛مجبور شده بود بگوید که دادستان يو جواب
هم  يکلمات ایشان پرید که شما اظهار ندامت يضمناً از ال .الزم را بزنيم يها حرف

 ...که نکردید تا

 .اند شده بهمن 6 يها روحيه و مقاومت مردم خوب است و مانع جشن در تبریز -

 31/83/8143 شنبه پنج

 :نفر آمد نفر رفت و یک امروز یک
 يبازپرس وضع که يورامين يخرداد15 يها زنداني از يجعفر حسن يحاج يآقا -1

نيت و  رفت، در اثر حسن سال حبس مي وخيم شده و احتمال ده ياش زمان و پرونده
رفته و  که به ورامين ایيه و شهادت يازپرس، سرهنگ شاه حيدرطينت و اقدامات ب

اش  خانواده هتومان صادر کرده و قبالً ب 31111کرده، برایش تبدیل قرار به  يآور جمع
 .طرف عصر آزاد شد .قول داده بود، پدرشان شب عيد پيش آنها خواهد بود

 .بود يا کش، با خلوص و ارزنده ، مردِ مقدّس، محترم، زحمتحسن يحاج
ایشان دو روز قبل چون  .را نزدیک غروب آوردند رهنما يشيخ مصطف يآقا -4

پا نشده  يود ملدعوت داشت، موقع سر دیدن فيلم لورنس يکه برا در سينما سانترال
 زند و به لشکر باغشاه خواهد و کشيده مي یک افسر ضدّ اطالعات او را مي .بود
ده نفر از  يامضا اعالميه به يگردند، مقدار در آنجا محتویات کيفش را مي .برد مي

و یک  يشریعتمدار يآقا ه عيد فطرخطب يا و نشریه شانزده صفحه لایيعليه اسر علما
پس از سير مفصل  .کنند مجلس مي صورت از اتریش ي، ارسالعکس تختِ لرزان شاه

و  قلعه ( و قزلایيتوسط سرگرد خط ي)بازجوئ يها و اطالعات شهربان به کالنتري
باالخره به  ،( و زندان موقتيو قرار بازداشت توسط بهزاد ي)بازپرس ارتش يدادرس

 .ش کردندا ایياینجا راهنم
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 11/83/8143جمعه 

هم از صبح  در زندان .کر تدارک عيداندف هروز آخر سال است و همه ب
حوضِ تعمير شده )با مصالح کش رفته  .شد ميدیده  يو جنب و جوش يکار نظافت

 يآب صاف آب .دار را آب انداختند فوّاره ي شده يکاران( و رنگ مال از مقاطعه
 يرنگ با موج مالیم گرد و غبار هوا و سيمان در کف آن رسوب سفيد رنگ

خرج  هب ي، ابتکاريعاد ، از زندانيانيوابانده و وسيله شده بود که قاسم آقا کرمخ
 .«عيد شما مبارک باد» :خط درشت در کف حوض بنویسده ب يداده، با سر چوب
صبح صحبت شد از .آمد يم عمل بهبعدازظهر  5 :41 سال در ساعت يتحویل واقع

بر این بود که  ينظر دکتر سحاب .برگزار کنيم يبگيریم و مراسم يپارسال جشنمانند 
بساط فرش  حياط در ایوان افتاده و این فکر به هم يعاد زندانيان دیدیم .در حياط باشد

 يدو مجلس در حياط صورت خوب .اند و گل و ميوه پهن کرده يو سفره و شيرین
آنها هم که قصد داشتند  .پيشنهاد کردیم یک مجلس کنيم .ست داشته باشدتوان مين

در ساعت تحویل و موقع خواندن دعا در مجلس ما باشند، از این نظر حسن استقبال 
 .نشستيم مخلوط يول ،شد انداخته آنها بساط امتداد در ایوان طرف آن ما بساط .کردند
 .«بولُقُالْ بَلِّقَمُ یا» :يدعا بار پنج بعد و نور آیه :کرد مراسم افتتاح يسحاب دکتر يآقا

افسر نگهبان  .ها ها و پاسبان چي با نظافت ي، حتيگان متقابله همه يبوس پس از آن دیده
زرد  الزمان صاحب هر نفر یک سکه به يطالقان يآقا .هم در مجلس ما آمده بود

راجع به  يطالقان يآقا ي خطبه .يو تعارف ميوه و شيرین يتوزیع چا .ندداد مي يعيد
از نظر اسالم و توجه به تحول کامل افکار و اخالق که مسموع و شاید  عيد نوروز

 يتفریح يو باالخره چند قطعه رقص و آوازها يمجدداً ميوه و شيرین .پذیرفته شد
 .خاتمه یافت يو خوش صفا با ،ایجاد کرد و مجلس يزیاد يکه خنده و شاد يابتکار

 *     *   * 

( در حدود ي)هيأت سه نفر يمهندس سحاب يآقا دست بهو  ياز صندوق عموم
 (ریال 111ها هر کدام  چي پخش شد )پاسبانان و نظافت يدتومان عي 331

 8141سال 

 1/1/1333شنبه 
 و مالیم   يآفتاب  نيمه يهوا ياقتضا  ه، ب و سرور عيد و روز اول سال کمابيش صفا
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، با و سرگرد قوانلو يخصوصاً که شب قبل به ابتکار دکتر سحاب ،آشکار بود
 رضوان چنگيز يما، مابين آقا اتاقدر  يکنان ي، مجلس آشتيطالقان يآقا يپادرميدان

آمد که  عمل به کوچکه و حسن آقا تبعيد شده( و آقایان قاسم رضوان )برادر جهانگير
 .جا بود هبسيار ب

ساله، یادگار سال  31من، یار وفادار  ياز مطالب و تلفات مهم، گم شدن چاقو
سفر و انيس  هم ،(stage)کارآموزي: ستاژ ادر دوران  ماقبلِ آخرِ تحصيل در فرانسه

 !ها بود زنداني ي ا، مورد استفاده و عالقهه ها و زندان گردش

 3/8/8141 شنبه يك

 311در حدود  يعده زیاد .د رفتيمآبا ها به  عشرت مالقات با خانواده يصبح برا
رفتند تا  مي يآمدند و بعد از مدت يم .داشتيم ينفر آمده بودند و مجلس گرم و خوش

غير از  .سربازها و مأمورین تعجب کرده بودند .سایرین را اجازه ورود بدهند
و  يشيبان يها ناهار از طرف خانواده يبرا .از دوستان نيز بودند يمعدودها،  خانواده

 .، قبالً تدارک ناهار دیده شده بود و ما را به اصرار نگاهداشتنديو طالقان يایباب يعل
زمين پتو و سفره  يها را چيدند و رو ها و صندلي، ميزداران در سالن باشگاه درجه

 ...خورده شد يبا خاطره خوش يجمع یک ناهار دسته .پهن کردند

  *    *    * 

را دارند در  يطاهر ،نشسته بودیم، سر و صدا پيچيد اتاقطرف عصر که در  -
 يکه برا يو معطلها  تراشي بر سر اشکال .به آن طرف هجوم شد !زنند مي «زیر هشت»

شده بود، افسر نگهبان هم که  يعصبان يطاهر يمالقات کنندگان پيش آمده و آقا
  .ميانه را صلح  دادیم .کرده و کار به دعوا کشيده بود يو تهدید ياست، تند يرشت

 گزارش خواهم داد گفته بود يچون افسر نگهبان بعد از دست دادن و روبوس يول
 .بنویسد و آنها شهادت دادند يشکایت يهررفقا هم اصرار داشتند طا

 1/8/8141دوشنبه 

 ورود به پانزدهمین ماه بازداشت
را گزارش داده بود، رئيس  يطاهر يافسر نگهبان چون جریان مناقشه با آقا

عمل  به يمفصل کتب يته بازجوئرا خواس يطاهر ي، آقايسروان غفار يآقا زندان
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ما از این طرز  .بروید زندان موقت هایتان را جمع کنيد که به اسباب ،آورد و بعد گفت
رفتند  يایباب يو عل يآقایان طالقان .بدمان آمد و تعجب کردیم يعمل و رفتار خيل

را هم  يگودرز يباز عصر دیدیم آقا يول .عتراض کردندصحبت و ا يکل طور به
را از این زندان منتقل کند )آقایان  ياست و خيال دارد سه نفر  خواسته يبازجوئ يبرا

و مهندس  يایباب يعل :عصر مجدداً آقایان .(يو گودرز يو طاهر عباس محکم
 .رفتند و قضيه ظاهراً به صلح خاتمه یافت يسحاب

ذیل  شرح بهرا تقریباً  «لوموند»ترجمه و خالصه مقاالت روزنامه  شب پيک ایران
 .«ایران ده سال بعد از مصدق» :عنوان مقاله :کرد ميپخش 

 و به زندان يمترق کشتن افراد احزاب يبرا شاه يها تمام کوشش
 دهبو و پيوستن به پيمان سنتو انعقاد قرارداد کنسرسيوم يانداختن آنها برا

فکر که بسيار اندک  کوتاه از روحانيون يمعدود ي تنها عده .است 
عدم درک آنان  ي هم نتيجه يهستند، طرفدار شاه هستند و این طرفدار

 خرداد 15حادثه  .ضرر خودشان هم هست هب ياز نيّات شاه است که حت
توسعه  و کاشان و شيراز و مشهد وع شد و بعد در قمشر نخست از تهران

ر و یافت و تا سه روز ادامه داشت و پس از پخش اخبار آن، تجّا
دستگاه  .خود به آن پيوستند هب دخو و روشنفکران و دانشجویان کارگران

شعارها همه  يد، ولبنام يکوشيد این جنبش را یک جنبش ارتجاع
را  يند که ادارات دولتکرد مي يمردم سع .بود يو ضدّ سلطنت يسياس

که یک واحد ممتاز است، مثل سال  يگارد سلطنت يتصرف کنند، ول
 .زیاد مردم را کوبيدند يها ، با کوششدر قاهره 1354

 قول بهچند صد نفر و  تهران يها روزنامه قول بهاین حادثه  يها قرباني
که کامالً وفادار به  اسداله علم ...است هزار نفر بوده 3تا  1منابع مطلع از 

 يفراموش دست بهدر زمان او  يحات ارضبود، قسمت دوم اصال دربار
خوار هستند و  موقوفه و مالّیان ، مالّکاندر دست راست شاه ...سپرده شد

و  دانشجویان ، کارگران ،کوچک شهرها يها در دست چپ، بورژوازي
 ...هستند دهقانان يا و تا اندازه روشنفکران

 به عمل آورده و آن دانشجو يا مصاحبه از دانشجویان يمقاله با یک ي نویسنده
  :است  گفته

از این  ایران ملت .است يترین خصمِ رژیمِ موجود، بدبين بزرگ»
  ي در برنامه يسواد مبارزه با فساد و بي .است   از باال، زیاد دیدهاصالحاتِ
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 «.است گرفته نشده يا نتيجه يها بوده، ول تمام دولت

 شانزدهم يیکه لو مرا باورکنيم، باید بداني که ما انقالب سفيد این يبرا
که سه  ماه بعد از  انتخاب مجلسين .را اجرا کند ...ست برنامه توان مي

 .مردم از این حادثه بود يتفاوت يب ي شروع شد، نشانه خرداد 15حادثه 
صندوق نرفتند و حال آنکه تعداد  يپا هميليون نفر ب 5/1بيش از 

 .ميليون نفر هستند 11کنند،  شرکت يند در رأتوان ميکه  کساني
 .بيان نظریات خود نيستند يبرا يروزنامه و آزاد يدارا مخالفين دولت

 4/8/8141شنبه  سه

جمع شده و  يا العاده جمعيت فوق .مالقات با دوستان به محل دادگاه رفتيم يبرا
نشده و غالب  يعلنبا آنکه اعالن و تبليغ  ؛متجاوز از هزار نفر ،آمدند يبه تدریج م

متفرقه و افراد ها و  درصد از کاسب 51بيش از  .اطالع بودند يدوستان و مردم ب
و  و مانيان يو دکتر صدیق دکتر آذر :آقایان ياز جبهه مل .بودند يغيرخصوص

ها  و باندي ها ي«مردم ایران» يا و تعداد قابل مالحظه يدفتر و دکتر متين يحسين شاه
سيدابوالفضل  يآقایان حاج :از علما .کس نبود هيچ از حزب ایران .آمده بودند

 ،يوارزسب ،يخسروشاه ،يانوار ،يمطهر ،يسيدصدرالدین جزائر يحاج و يزنجان
  .البط يو بعض يا کمره يپسر آقا، ينطالقا ي آقااخوانِ

فيّاض  ،يمهندس قاسم، مهندس انتظام، يدکتر عابد :آقایان ياز دوستان دانشگاه
نفر  يو بيست س يغير نهضت يمعدود ،ينهضت دانشجویان .و دکتر عبدالمجيد قریب
 .يزمان يآقا يبا معرف از کسبه و جوانان شميران

 يبوس آمدند دیده ينفر، م 41نفر  41داده شد که  يعبور دادن جمعيت ترتيب يبرا
در هر حال ابراز عالقه و  .دیگر بيایند ي رفتند تا دسته آمد و مي يم عمل بهو دیدار 
و گل آورده بودند که تمام را به سربازان و  يآنقدر شيرین .العاده بود فوقعواطف 

 .د دادیمآبا افراد عشرت

  *    *   * 

 :آنچه شنيده و دیده شد
نهضت  يها ه جامعه سوسياليستایيهيأت اجر 41/11/1314که سابقاً در  يا نامه -

 :است  نوشته ایران ينهضت آزاد يکميته مرکز عنوان به، ایران يمل
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 يخبر محکوميت رهبران و مبارزان آن سازمان مبارز در دادگاه فرمایش
 .است  گردیده ایران يمبارزان راه نهضت مل ي ، موجب اندوه همهينظام

مبارزان را از مبارزه  ،ها و فشارها گونه محکوميت اما شک نيست که این
 يها خویش باز نتواند داشت و سرانجام هدف يعال يها در راه هدف

 .ما به تحقق خواهد پيوست يجنبش مل

ین شرایط از تر را که در سخت يملت ایران، قدر مبارزان يمترق يهانيرو
و  يشناسد و آنان را در پایمرد کوشش و مبارزه باز نایستادند، مي

نيست و  يابد يهيچ استبداد .شجاعت سرمشق خویش قرار خواهند داد
 يدستگاه حاکمِ فاسد و مستبد ایران نيز، دیر یا زود در اثر مبارزه نيروها

درود گرم و صميمانه ما را  .يان خواهد رفتاز م ملت ایران يمترق
 «.بپذیرید

 يکه روزها وزیر منصور نخست عنوان به از نجف يخوئ اهلل آیتاصل تلگراف  -
 : را منتشر کرده بودند ها جواب آن و روزنامه آخر سال در رادیو

 .تهران -محترم وزیر نخست منصور یحسنعل یآقا جناب
مسلمان یک رشته اعمال اقدام نمود که تاریخ و ملت  سابق به دولت

اهانت به دین و  .را هرگز فراموش نخواهد نمود ایران نتایج تلخ آن
 .و فشار بر ملت در رأس برنامه بود مقدسات مذهب و علماء و روحانيون

و تنفر ملت از  يتذکرات ما مؤثر نشد و نتایج آن که اهّم آنها بدبين
اشتباهات را  ياميدواریم جنابعال .نيست يمخف يدولت بود، بر جنابعال

مه خود قرار دهيد قوانين مخالف اسالم را در رأس برنا يتدارک و الغا
را پيشنهاد  يقم اهلل آیتو  يخمين اهلل آیتو حضرت  ملت يو آزاد

  .مایينم مي
 یالخوئ یابوالقاسم الموسو

 

 :اسفند 43به مناسبت  ایران يتراکت سازمان دانشجویان جبهه مل -
 .کردن صنعت نفت یمل یقهرمان زندان درود بر مصدق

بعد از  يرا یک ياستعمار ياند و زنجيرها بيدار شده ملل شرق»... 
 يخاطر یک معامله تجار هما ب ...دارند ميخود بر ياز دست و پا يدیگر

ما در  استقالل .ایم نکرده يرا مل کردن عایدات خود، نفتو کم و زیاد
 «...دار بود هميشه خدشه يسابق برا يعمليات کمپان ي صورت ادامه



 
 

 

 
 

 551  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

 (1331آذر  4شنبه  در دانشگاه قاهره )از نطق دکتر محمد مصدق 

را  شدن نفت يمل يروز تاریخ[ 1343]اسفند  43خاطره  دانشجویان
از دست  آوردن استقالل دست به يجان برا يدارند و تا پا مي يگرام

  .مبارزه خواهند کرد و استبداد ه استعمارعلي ایران رفته ملت
 ایران یسازمان دانشجویان جبهه مل

 

، با بکاغذ و چاپ خو را در چهار صفحه متوسط با «اخبار جبهه» يجبهه مل -
  :است  بيرون داده زیرعناوین 

ت بيدار و هوشيار به مبارزات عناصر ضدّ ملّ يها در برابر توطئه يجبهه مل
 ؛ دهد ميخود ادامه 

  ؛ایران يراه و روش مبارزه و اصالت جبهه مل
  ؛داریم را زنده نگه نداسف 43خاطره روز پرافتخار 

  ؛بر تغيير دولت يتفسير
 )به محاکمه ماها(  کند ميشدیداً اعتراض  ایران يجبهه مل

  :از تمام نشریه است يو شعار ذیل صفحه اول که ضمناً خالصه و مفهوم
 یعلن، ها و حقوق ملت ایران تأمين آزادي يبرا يمل در مبارزات جبهه»

است که  يها و مبارزات ما دو سنگر اساس سازمان بودن یقانونو  بودن
  «.را از دست نخواهيم داد آن

 عمل بهو مدرک مشخص بدون تصریح  و به هيأت حاکمه حمالت به حزب توده
در  يجهان بر اساس تساو ياست و اشاره به حسن روابط با کليه کشورها آمده

 .است احترام و حقوق شده
منتشر  «حوزه علميه قم» يبا امضا يمحکم و تند ي نشریه روز عيد نوروز در قم

 .اند جا گرفته نرا هما يشده و شش هفت نفر
از  يیک عنوان بهزندان بودیم، و ظاهراً  هم قلعه که در قزل يدکتر ذوالقدر يآقا -

 گرفته بودند و در زیر شکنجه يا، اقرارها و اطالعاته اي رهبران کميته انقالب توده
داشت، بعداً نيز مورد فشار و  يیم حال زارشد ميکه ما از آنجا به قصر منتقل  يروز

از دستهایش از کار  ياست و حاال دو دست یا یک فراوان قرار گرفته يها شکنجه
دکتر  .است  را هم گفتند مثل دوک الغر و ضعيف شده يسرتيپ قرن .است  افتاده
ه دیده قلع که در دو روز آخر اقامتمان در قزل از همان دسته کميته انقالب يبهشت
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و عامل خودشان شده )یا  ناک از شکنجه بود، گفتند جاسوس بيم يبودیم، و خيل
 .(است بوده

 .باشد ميالعاده تند  است که ظاهراً فوق درآمده اروپا «ایران آزاد»دو شماره از  -

*     *     * 

 يآقایان مشهد اتاقرفتيم ) يعاد شب به بازدید عيد یک اتاق دیگر از زندانيان
 اتاقدیشب و پریشب هم به  .حسين آقا( و حسين عطّار ،و پسرش يهاشم ،بليغ ،باقر
 .هایشان رفته بودیم و هم اتاقي يسرهنگ قوام يو آقا سرگرد قوانلو يآقا

 5/8/8141چهارشنبه 

 .يمپيش بابا رفت «اه داالني»شب به بازدید عيد  .نبود يخبر مهم

 6/8/8141 شنبه پنج

حسن  يحاج .نشنيدیم يا خبر عمده يدیگر بود ول يروز حمام و مالقات رفقا
 .ماست و پنير و نان به دیدار آمده بود ياز پسرهایش و مقدار زیاد يبا یک يجعفر

 1/8/8141جمعه 

از آشناها و  يا هعد يبه دادگاه رفتيم ول وکالمالقات و صرف ناهار با  يبرا
 يدکتر صادق يهمچنين آقا .از مشهد يشریعت ياز جمله آقا .دوستان هم آمده بودند

العاده  گویند فوق نسبت به نهضت مي وضع مشهد .از اروپا در بُن يپزشک يدانشجو
همه جا هست و با  يایران يیدانشجو يها در اروپا نيز سازمان .خوب است

را فقط تا آنجا که  اتریش يقضایا .دارند يدیگر همکار يدانشجوی يها سازمان
تظاهرات معقوالنه کردند و دستگير و  و درفتنمقابل هتل به  از دانشجویان يا عده

 .کرد ميسپس آزاد شدند، تأیيد 
ها  در این شماره .از واردین آورده بودند يبعض را «ایران آزاد»دو شماره روزنامه 

ه مقاالت آنها که تظاهرات ضّد شا ي هو ترجم اتریش و ایتاليا يها روزنامه يها عکس
نيز  و دستجات ایتاليا و احزاب از طرف دانشجویان .شد ميرا شرح داده بود، دیده 

 .است  العاده بوده فوق ياعتراض و همکار
 يخوش  ه( برادنيا ي)چلوکباب خوب با زحمات آقا وکالمالقات و ناهار با 

 .برگزار شد
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 1/8/8141شنبه 

 هشتمین جلسه دادگاه
نظر به  :(به دنبال جلسه هفتم يحابسدکتر  يآقا )وکيل مدافع یسرهنگ خلعتبر یآقا
اند، محاکمه  داشته يو انتقادِ نقض اصول قانون اساس يقانون يایرادهاکه متهمين  این

 .نيستند يرسيدگ يبرا صالح ينظام يها را دادگاه ياست و محاکمه سياس يسياس
 که صالحيت يا از محکمه توان ميکس را ن هيچ يقانون اساس 11زیرا بر طبق اصل 

متمم قانون  11اصل  .دیگر فرستاد ي او را دارد، به محکمه يبه دعوا يرسيدگ
بر  يمحاکم نظام گوید مياست،   که مورد استناد دادگاه نخست قرار گرفته ياساس

به اتهامات  يرسيدگ يبرا يا محاکم نظامام .شود ميطبق قانون خاص تشکيل 
منتسب به  يها کاري به بزه يرسيدگ ... :باشد مي دکا 1نظاميان است و دليل آن ماده 

 در همه دنيا هم این .آید يبه عمل م ينظام يها نظاميان برطبق این قانون در دادگاه
 دعوت هيأت منصفه يبين پيش .آنها دارد يف نظامتکالي حصر به يطور است و حت
هم  افسران يم عمومیوضع شد که جرا يقانون 1344در سال  .است  ضرورت نداشته

 يدادرس آیين 135تا  131همچنين مواد  .شود مي يرسيدگ ينظام يها در دادگاه
اند که محاکم  نظر نداشته يو قوانين عموم يرساند که واضعين قانون اساس مي يکيفر
در قانون تأسيس سازمان  اگر مجلسين .کند يم غيرنظاميان رسيدگیبه جرا ينظام

است، عمل خالف  ينظام يها در صالحيت دادگاه 1مشمولين ماده  :اند گفته امنيت
مجوز  عالوه به .(و غيرمعتبر است )مانند قانون مصادره اموال قوام ياصول قانون اساس

ماید محوّله را رعایت ن ينباید اصول و نظامات مربوط به دادرس ياینکه محکمه نظام
آن نيز  «اذن در لوازم»، «ياذنِ در شيئ»و هيأت منصفه را دعوت نکند کجا است؟ 

 .هست

با  استناد دادگاه نخست به احکامِ شُعب دیوان کشور :131اما عدم رعایت ماده 
 رعایت :گوید ميکه  1و مخصوصاً تبصره صریح مادّه  131وجود نصّ صریحِ ماده 

در قرار صادره نيز غير  111استناد به ماده  .جا است حال الزم است بيدرهر 131ماده 
بنابراین  .کند ميصحبت  يمحلّ از صالحيت 111چون ماده  .له استئاین مس مربوط به

 .رمبا صالحيت دا ينقض قرار دادگاهِ نخست و احاله به یک دادگاه بدو يتقاضا

 يتبریک سال نو و اميدوار :(يسحاب ي)وکيل دیگر آقا یسرهنگ غفار یآقا
 -مملکت امور ي اداره مسئوليت حاضر دولت است گفته جدید،که دولت تغييرِ با اینکه
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فرمایند، اثراتش  مي يرهبر گيرد، و اعليحضرت عهده مي را به -و بنابراین این دادگاه
راجع به  .نظير و در سرنوشت آینده مملکت ظاهر شود يو ب يدر این دادگاهِ تاریخ

جواب  کنم ميخواهش  از دادستان .است صحبت شده يقدر کاف هعدم امر تعقيب ب
ا به تصویب الیحه ر 611در یک جلسه مجلس،  دتوان ميکه  يدولت .کننده بدهند قانع

ه، ترین نقصِ پروند را دعوت کند؟ مهم سه نفر هيأت منصفه دتوان ميبرساند، چطور ن
که در  يا نامه .سوابق خدمات موکل من از طرف بازپرس است يآور عدم جمع

، ین استادانجلسات قبل مطرح و تقدیم شد، موضوع انتشار بيانات در دادگاه بود تا ا
اند، بتوانند  القدر که به چنين اتهام عظيم منتسب شده جليل يفرزندان مملکت و پيشوا

 مردم باید بفهمند که ما .این دادگاه هستند ي د تشنهیجرا .شان را به مردم برسانند دفاع
 .کنيم، یا کيفرخواست سراپا یاوه است مي يگوی یاوه

و  يتأیيد نظریه آقایان پگاه :(يطالقان يآقا )وکيل مدافع یسرهنگ نجات یآقا
عالوه بر آن،  .يبعد از اعالم رد دادرس يدر بطالن دادگاه بدو يو خلعتبر علميه

از اظهارنظر و جواب صریح امتناع کرد و دفاع  دادستان .خارج شد يطرف يرئيس از ب
پروا قضاوت  يطرفه و ب بدین شکل یک يهيچ دادگاه .نيامد عمل بهدر دادگاه 

طرف سکوت نخواهد  متهم هر قدر گناهش سنگين باشد، در دادگاهِ بي !است نکرده
آقایان در همان روز اولِ  .اند در یک صف يحس کرد که دادستان و قاض يول .کرد

از نطق  يرا کرده بودند )قسمت يچنين دوران يبين ، پيشيتأسيس نهضت آزاد
یم که امروز قدم در راه خطير و ا دانيم و متوجه را خواندند که ما مي افتتاحيه بازرگان

چاره را در  ي( ول...ایم تا اگر جبران غفلت نشود ن گذاشتهوليت بس سنگيئمس
 .نماید ميحکایت از عدم مقررات و قانون  ،پرونده از برگ اول .سکوت دیدند

 .شهامت در تشخيص حق از باطل است شما دادرسان ي وظيفه
  :که پاسخ صریح به سئواالت ذیل بدهد تقاضا از دادستان

 کدام است؟  يمندرج در قانون اساس يتقصيرات سياس -1
 ایران ي، و نهضت آزاديگفت جمعيت سياس شود ميبه کدام دسته  -4

 هست یا نه؟ و اگر نيست، چرا؟ يسياس

 .را مثل بزنيد آن يچيست و مورد اجرا يمتمم قانون اساس 13مراد از اصل 
 .است مشروحاً صحبت شده 131ماده  ي درباره :تحقیقات و نقص پرونده نقص

 يموارد دیگرِ نقص قرار، صادر کرده بود که با توجه به اقرارها راجع به يدادگاه بدو
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ب کارشناس غيرالزم است و اگر مورد نياز باشد، برطبق ماده متهمين، تحقيق و جل
سر و کار داریم  يکپ يما در این پرونده با سه دستگاه ماشين پل .عمل خواهد شد 131

 .ش راا از دو دستگاه دیگر نه خودش را دیدیم و نه صاحب يضبط شده ول يکه یک
خودش  يول شود ميه دید يخوب هم با مدرک و دليل عليه موکل ي ش در تهيها دست

 يزمان با آزاد هم غيب دست فعاليت .ب استغي نامش دست که آن عجب .است بیغا
و  اهلل آیتپسر  يو با استفاده از سادگ شود ميآغاز  14موقت موکل بنده در خرداد 

گذارند  زل ایشان ميخرند و در من مي معدن شيراز يآور او، دیناميت برا اغفال حيرت
در منزل و در  طالقاني اهلل آیت يول .درست شود يا و پرونده يتا صورت مجلس

نه  کند ميب را احضار غي بازپرس نه دست .گيرد نيستند و این نقشه نمي تهران
آید و نقشه فاش  عمل بها کشف حقيقت دالل و نه فروشنده دیناميت را، ت ياحمد
اثبات اینکه همان دو نفر  يبرا .دیناميت بحث داریم ي ما راجع به این قضيه .شود

 از دادستان .اند داشته افسران نقش ، در اعالميه خطاب بهيب و احمدغي دست
 آن يریخ و با چه وسيله چاپ کرده و چه کساناین اعالميه را در چه تا يپرسيم ک مي

ش من عدالت يکه پرونده او را شریک جرم آقا ياند؟ چرا از احمد را منتشر ساخته
 :گوید مي دکا 133ماده  که صورتيدر  .است  داند، تحقيق نشده در نشر اعالميه مي

کند  ذکراست، یا متهم   م برده شدهرا که ضمن شکایت اس يبازپرس باید اشخاص
 .است منتشر کرده يب چاپ و احمدغي است که دست يبازپرس مدع .احضار نماید

آیا به  يا پرسد که چنين اعالميه و از تيمساران هم نمي کند مياز آنها پرسش ن يول
اقدامات  ي يد در این پرونده که همهتوان ميونه محترم چگ دادرسان .است  آنها رسيده

 است قضاوت نمایيد؟  دليل عليه موکل من شده يآور جمع يبرا

 .خواهم توضيح راجع به دیناميت بدهند مي دادستان ياز آقا
  :اجمال موارد نقص و لزوم کشف حقيقت به قرار ذیل است طور به

چه وسيله چاپ شده  گرفته، کجا و به ياعالميه را از چه کس متن دستغيب -1
 است؟  تحویل داده شده يچه کس و به

 است؟  از خرید دیناميت چه بوده يب و احمدغي منظور دست -4
  ؟است  اعالميه را تحویل گرفته ياز چه کس ياحمد -3
نظر  ممهور چون به يها اعالميه و پاکت ي تحویل گيرنده پرسش از افسران -1

  .است  ها همان یک نسخه پرونده چاپ شده بنده از این اعالميه



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  556

 

 است؟  از کجا این اعالميه داخل پرونده شده -5
 .کارشناس يب و گواهغي ضبط ماشين دست -6

ها محترم  که در تمام کشورها و رژیم تروحاني لهئو مساهلل  آیتله دیگر وضع ئمس
 .و الاقل باید در حدود قضات و نمایندگان مجلس مصونيت داشته باشند .است

است و  يتماشاچيان، دادگاه بزرگ تاریخ يو کم ياین دادگاه با همه کوچک
ت شهامت و قضاو در بارهد آنچنان که تاریخ ایيبفرم يداور .دنيا متوجه آن است

 .شما یاد کند
 .رسيد يمهندس سحاب يب بودند و نوبت به آقایغا يطالقان يدیگر آقا يوکال -

 ي و مطالبه يیادآور :(يمهندس سحاب يآقا )وکيل مدافع یسرهنگ پگاه یآقا
  :تذکر و تلخيص ایرادات گذشته .آدک 163بدیل قرار برطبق ماده ت يجواب تقاضا

 بدایتاً،  يو عدم رسيدگ  يردّ دادرس -1
 ، حضور هيأت منصفه -4
 عدم امر تعقيب،  -3
 .يرسبازپ در مدافع وکيل حضور يبرا بازرگان يتقاضا به بازپرس توجه عدم -1

  :که شنیده و دیده شد یکه در دادگاه آمده بودند و چیزهای کسانی
 ي، دانش روحانجوان اردبيل يروحان يکوراثيم ابوذر بيدار ،يشریعت :آقایان -

ن ناشناس آموزا یا دانش ، دانشجویاناز طالب قم يا ، عدهجوان معلم مدرسه عالمه
 .فراوان
از آقایان مدرسين حوزه علميه  يا دو سه روز اخير از تلگراف عده يا اعالميه -

 : است  منتشر شده زیر شرح به به دولت قم
  وزیر ایران منصور نخست يجناب آقا

مدظله، رونوشت  يخمين يآقا يالعظم اهلل آیت)رونوشت حضرت 
  .دامت برکاته( يقم اهلل آیت

و  کشور يو قانون اساس به حریم مقدس دین يسابق تجاوزهای در دولت
 که طوري بهانجام گرفت  روحانيت يو ساحت قدس ياصول دموکراس

 يها وحشيانه، شکنجه يکشتارها .از آن متنفر و منزجر شدند قاطبه ملت
ا از افراد ه قلم و بيان و پر کردن زندان يو سلب آزاد يقرون وسطای

جز  يآزاده ملت نشان داد که گویا دولت سابق از اصول دموکراس
 نگرفتها فر يچيز يکردن و ایجاد خفقان عموم يو زندان يریز خون
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اسارت  ياستعمارزده بندها يها که ملت ي، در عصرمنصور يآقا .است 
زنجير  را به مردم رشيد و آزاده ایران توان مينکنند،  را پاره مي و استبداد

ایشان را نادیده گرفت و  يو مل يعظيم احساسات مذهب يکشيده و نيرو
 .الوقت سرگرم نمود پوچ و سياستِ دفع يها با وعده

، خصوص جامعه روحانيت همسلمان ایران، ب، ملت وزیر نخست يآقا
 يالعظم اهلل آیتر حضرت قد بودن مرجع عالي يدیگر تاب تحمل زندان

 يصبر يرا ندارند و با ب يطالقان االسالم حجتو  يقم اهلل آیتو  يخمين
 .ایشان هستند يتر منتظر خالص هر چه تمام

 ي شود، باید همه يتوجه يمل يها خواسته هشما ب اگر بنا است در دولت
 يکه به حکم قانون اساس يضدّ دین يها هنام بهآزاد و تصوی زندانيان

کش متروک، و  يو آزاد ي، و اصول ضدّ انسانيرسميت ندارد ملغ
 ينهای يدر خاتمه پيروز .شود يوضع رقّت بار اقتصاد مملکت رسيدگ هب

زمامداران  يميهن عزیز را تحت رهبر يو تعال يو ترق رشيد ایران ملت
 .عال خواستاریمالیق و دیندار از پروردگار مت

 -يمنتظر يحسينعل -مصباح يمحمد تق -يالخونسار يابوالفضل النجف
 يحسين يسيد مهد -ينورالله اهللاسد -يهاشم يشيراز يربان

اصغر  يعل -يحسين نور -يلنکران يمحمد موحد -يالجورد
 يالحص اهلل تنعم -يابوالقاسم خزعل -يمشکين يعل -مروارید

 -يجعفر سبحان -ناصر مکارم -يتهرانال يریالحا يمهد -يآباد نجف
محمد  -يادخرم آب يسيد حسين طاهر -يدوان يعل -يعباس محفوظ

 -يقدوس يعل -يعبدالجواد اصفهان -ياردبيل يیاتاحمد پا -يمحمد
 -ياحمد يعل -يمحمد محمد - يهاشم تقدیر -يعبدالعظيم محصل

 ياالحقر مصطف -ستوده ياالحقر محمد تق -يالسيد کاظم الحسين
ابوالفضل  -يربان يمحمد مهد -يزنجان يميرآقا موسو -ياعتماد
 يمحمد عل -دار حسين شب زنده -يغالمحسين عابد -يسراب يعلمای
 -يقم ياحمد آذر -يرفسنجان -يواتغالمرضا صل -يگرام
محمد  -يحيدر يعل -يبهاءالدین العراق -يالروحان يالحسين يمهد
شبير  يسيد موس -ياکبر مسعود يعل -يهمدان يد صابراحم -يحق

 .(رنف 11؛ )يالشيخ محمد همدان -يجواد اهللعبد -يحجت يعل -يزنجان

 1/8/8141 شنبه يك

 .پيش نيامد يقضيه و خبر مهم
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*     *     * 

 1/81/8141تا دوشنبه  81/8/8141از دوشنبه 
 باشد هیچ یادداشتی در اختیار نمی

*     *     * 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
است و یک سال و یازده ماه و پنج روز از  1/11/1313شنبه  از امروز که سه

هم سرگرمي است و  م،نمای هاي روزانه مي قدام به تحریر یادداشتا ،گذرد زندانم مي
 واقع شود. اي باشد که به خواست خدا مفيد فایده ؛هم یادگاري

*     *     * 

اتفاق  ههستيم که ب قصر 1در زندان شماره  يو یک نفر زندانيان سياس يفعالً س
و یک نفر ما، نه نفر دانشجویان  يس .کنيم مي يزندگ يل نفر زندانيان عادچه يس

ریاست  ه)ب ارتش يدادرس 3هستند که فعالً در محاکمه در دادگاه شماره  يجبهه مل
سال تا چهار  محکوم  شده ده يها يهشت نفر نهضت .باشند مين( هروسرهنگ احمد بَ

کدام سه سال در دادگاه اول هر يو مفيد نگار و بسته سه نفر آقایان رادنيا .سال هستيم
 يجبهه مل يا عده و ،يوکيل و يطاهر :آقایان مثل يهم پانزده خرداد يا عده .اند گرفته

 يها ، دو نفر آقایان جمعيت سوسياليستچيان ، قاليچهيی، اسکويگودرز :مثل آقایان
 .روزه خواهند گرفت ياز این عده بيست نفر .( زاده يو عاقل ) صفا نایرا

 رئيس زندان .جنوب است هرو ب يمتر 1×5تقریباً  اتاقمحل اقامت ما در سه 
 .سروان اردالن يآقا  1شماره

 1/81/8141شنبه  سه

 ،يمعراج ،ایيضي ،قنادیان ،برليان ،ي)آقایان نراق یانامروز دادگاه نه نفر دانشجو
 وکال .شروع گردید يژبان( در ديسيدجواد يحاج و يیوسف ،هزاد مقدس ،يمهدو

)مخصوص  يو سرهنگ خلعتبر ، سرهنگ رستگارسرتيپ شایانفر :عبارتند از آقایان
 يتشکيل شد ول يدگاه بدون تماشاچدا .است يسرهنگ معيّر يآقا دادستان .(برليان

هر کدام  ؛رئيس وعده داد پدر و مادرها حق داشته باشند از فردا حضور یابند
 .کارت بگيرند ياز دادرس خواهند بروند مي

هم خوب  ور سرهنگ بهره .صحبت کرده است هيئت منصفه يرو شایانفر يآقا
 يعدم حضور تماشاچ هراجع ب ينراق .مختصر و سرهنگ رستگار يو سرهنگ خلعتبر
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 يد ما خائن هستيم، بگذارید دانشجویانیگو صحبت کرده و گفته است شما که مي
 ي در زمينه برليان .ما را ببينند يها مان بيایند خيانتدیگر و پدر و مادرهای

 1مشمول بند  يمحاکمات سياس يبودن قوانين و از جمله قانون واگذار يغيرقانون
ا ه فئودال يگذشته تحميل يها که مجلس صحبت و به بيانات شاه ينظام يها دادگاه به

 يها گفت در دادگاه يجرم را تأیيد کرد ول بودنِ يسياس دادستان .بودند، استناد کرد
امر تعقيب را هم لزوم  اطالع فرمانده مربوطه از  ي فلسفه .موضوع ندارد يسياس

بسيار  ور هرهب يپس از دادستان آقا .جهت تأمين جانشين افسر مورد تعقيب دانست
مجلس  يها مجلس استناد صورت هب رستگار يآقا .و با حرارت استدالل کرد يعال

 .لزوم هيئت منصفه صحبت کرد در بارهخوب  يو کتب حقوق خيل 1341

*     *     * 

 يزندان مدافع يميت هر چهار نفر وکال( که قرار مجروکالدر دادگاه شنيدند )از 
( ، سرهنگ علميهي، سرهنگ غفاري، سرتيپ مسعوديما )آقایان سرهنگ رحيم

 دادگاه بهصادر شده و همين روزها  ت و اقدام عليه امنيتمقام سلطن هاتهام توهين ب هب
 .روند مي

 1/81/8141چهارشنبه 

 يآقا وکال از .شد تشکيل بعدازظهر یک ،صالحيت مرحله در دادگاه جلسه دومين
صحبت  ه در جواب دادستانزاد و مقدس و از متهمين آقایان برليان سرهنگ رستگار

 يآقا .داد دادگاه تحویل و خواند همنصف هيئت لزوم درباره يا نامه برليان يآقا .کردند
و اصرار  ،همکارانِ خارج اشاره کرده بود، بنا به  تهيه يکه الیحه مفصل  ه همزاد مقدس
 يو فشارها و با تذکر شکنجه دکا 113ده، با اشاره به ماده نارزاختصار برگ هرئيس ب

عدم صالحيت  از بودند، کرده ایشان مادر که به ياهانت و بازجویان و سرهنگ سياحتگر
 يسيدجواد يو حاج يو یوسف يآقایان ضيای .کرد  صحبت پروندهو نقص  دادگاه

اتفاق آراء قرار  هساعت به شور رفت و ب دادگاه نيم .را نمودند وکالتأیيد مطالب 
 .ه وجود ندارددر پروند يدانيم و نقص مؤثر صادر کرد که خودمان را صالح مي

 *     *    * 

 محاکمه  يروز است براراکه چند يرئيس سابق آگاه يشنيدندکه سرهنگ بهزاد
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 .اند ميليون تومان اجناس مسروقه درآورده 3اش  اند، از خانه گرفته

*     *     * 

و اعتراضات  دانشجویان يميليون نفر 1 يانخبر تشکيل کنگره جه رادیو پيک
که به  ایيه و نامه و استادان و حبس دانشجویان يخمين يرا نسبت به تبعيد آقاا آنه

 .اند، منتشر ساخت نوشته انو به ایر سازمان ملل متحد

*     *     * 

ها، رفقا  خواني ها و پرونده طرف، در دادگاه و در مالقات اینه قبل ب يها از هفته
و  و علما ا و اصنافه ، بازارياز طرف مردم اصفهان ایيه اند که اخيراً اعالميه شنيده

همچنين نشریه اول سال دوم دانشجویان حوزه  .منتشر شده است مجاهدین شيراز
 :( درآمده است1313)آذر «بعثت» يیعن علميه قم

صحبت  آمریکا يها کمک ي و قضيه يخمين اهلل آیتاز تبعيد حضرت  «بعثت»در 
جریان مذاکرات جلسه مهرماه مجلس که مصونيت  .و شدیداً اعتراض شده است

شدید  يها مخالفت و اعتراض يها تصویب شده بود و نطق آمریکا يمستشاران نظام
 ایيو فخر طباطب ي، صادق احمدي، بهبودپور ، سرتيپمبد)از قبيل را وکالاز  يبعض

به مجله  يحمالت .را بيرون آورده بود و غيره( و اصرار و جمله عجيب منصور
آقایان  نفر سه و دانشجویان نفر نه محاکمه اخبار ضمن، در و است داشته «ها خواندني»

 .را ذکر کرده بوده است يدربسته نظام يها در دادگاه و رادنيا نگار و بسته يمفيد
 ي جو، لحن و شيوه صرفه دولت 1(...) يکپ يدر دو صفحه پل م اصفهاناعالميه مرد

و اقدامات  و در عين حال محکم عليه اظهارات منصور ياقتصاد سنجِ نکته ياصفهان
 .يتبعيد مراجع بزرگ دین رغم علي يدین جهاد يو ادعا بنزین و نفت ياخير رو

 ي و اعتراض عليه الیحه يکپ يهم پل اعالميه سازمان مجاهدین اسالم شيراز
، يمحالت يآقا از قبيل بزرگ شيراز ين و بازداشت و تبعيد علماء، علماکاپيتوالسيو

و  يخمين يو غيره هم در تأیيد و تجليل آقا ي، طاهرآقاسيد عبدالحسين دستغيب
 .اند داده يا اعتراض به تبعيد ایشان، اعالميه

در  1313آذر  41مربوط به اجتماع روز که را  و اصناف بازرگانان ي اعالميه
 است، یک نسخه آورده بودند به شرح ذیل: اهللسيد عزیز يمسجد حاج

                                                
 متأسفانه در متن اصلي یک کلمه خوانده نشد )ب.ف.ب(. .1
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 نوران تهرا و پیشه و بازرگانان نامه اجتماع با شكوه اصناف  قطع
 سیدعزیزاهلل در مسجد حاج 21/2/1333در عصر 

حریم دین و  هب جسور و گستاخ ایران هيئت حاکمه يدرپ يتجاوزات پ
تبعيد حضرت  .، کاسه صبر عموم طبقات مردم را لبریز کرده استملت
و ملت،  روحانيت يو زبان گویا شيعه مرجع عاليقدر يخمين اهلل آیت

و  يمصونيت سياس يو اعطا کاپيتوالسيون ایيتجدید قانون قرون وسط
و  يمحاکم نظام يِ، محاکمات فرمایشیيآمریکابه مستشاران  يقضای

شان قيام عليه  يکه گناه اصل کردن کساني ياعدام و تبعيد و زندان
است، سانسور  يو اجتماع يفرد يها و پایمال کردن آزادي استبداد

، يتبليغات يها دروغين دستگاه يها و مداحي شدید مطبوعات
و گماردن نوکران  يارزگ قانون يمجالس ساختگ آوردنِوجود به
، فشار يوزیر مقام وزارت و نخست هخودفروخته ب شخصيتِ يب

، سپردن جان و ناموس سازمان ترور و وحشت ضد امنيت يفرسا طاقت
کشور، وارد کردن آخرین  آشام در سراسر ن خوندژخيما دست بهملت 
تناسب  يکردن ب شکننده بر پيکر لرزان اقتصاد کشور با گران يها ضربه

از هر نوع اظهارنظر با سيستم تهدید و ارعاب،  ي، جلوگيربنزین و نفت
 يوبا تهدید و دیوار کشيدن جل اعتصاب بازاریان يشکستن غيرقانون

رانان با تهدید و ارعاب به  يچند مغازه، شکستن اعتصاب منظم تاکس
 خفقان بر يل قاطعیاخذ گواهينامه و شماره و پروانه، اینها همه دال

 .است گریبان هب دست آن با اکنون ایران ملت که است ایيفرس طاقت

ظم و ایم که باید با تشکيل اجتماعات من ما چنين تشخيص داده
این حقایق را بازگو کنيم  و آرامش صریح با حفظ امنيت ياظهارنظرها

بکوشيم؛ زیرا اگر  يقانون يها فساد از راه يها بستن سرچشمه يو برا
 يدیگر يها راه هخود ب هب مأیوس شد خود يقانون يها از کوشش ملت

 .علوم نيستکه سرانجامش م شود ميکشيده 

 يو قانون يبا استفاده از حق اله وران تهران و پيشه و بازرگانان اصناف
 يپيدا کردن راه حل يخود و برا يو مل يدین ي انجام وظيفه يبرا

که همه چيز ملت  يمنظور سامان بخشيدن به این هرج و مرج عموم هب
، تا دنکن ميمعرض خطر درآورده است، این قطعنامه را صادر  هرا ب انایر

متوجه و در برابر هيئت  يل حياتیاین مساه را ب افکار برادران مسلمان
 .دنفاسد اتمام حجّت کرده باش حاکمه
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 :ل زیر استیخواستار تحقق مسا مسلمان ایرانکنيم که ملت  ما اعالم مي

 يآقا يالعظم  اهلل آیتحضرت  مراجعت زعيم عاليقدر شيعه -1
 يها حوزه هکه نسبت ب يو جبران تجاوزات ضدانسان به قم يخمين
 .دهش يو دین يعلم

کار آمدن یک  يو رو ياز بين رفتن سيستم حکومت فرد -4
 .يقانون اساس يبر مبنا يحکومت مل

 .يو اجتماع يفرد يها تامين آزادي -3

الزم با استفاده از  يو اقتصاد ياجتماع اصالحات ي شروع کليه -1
 .يو کسب نظر از مراجع تقليد يانين مذهبقو

که تنها با  ياقتصاد عموم ي وضع ورشکستهه سروسامان دادن ب -5
و کمک  ایران يمتناسب و با شرایط اجتماع يها استفاده از طرح

از ملت  يآر :ایران ميسر است یا اکثریت ملت عموم يو همکار
 .است يداشتن دیوانگ يانتظار جهاد مل يناراض

محترم دانشگاه و مردان  آزاد کردن علماء و وعاظ و اساتيد -6
 .اند شده يزندان يیگو جرم حق همسلمان و مبارز دیگر که ب

و  اسالم يبر اساس عدالت اجتماع نوین ساختن ایران يکلطور به -1
عميق  يهماهنگ دتوان ميکه  يا پسندیده ياجتماع ي اتخاذ رویه

و  و ملت و روحانيت جانبه را ميان دولت دار و همه و ریشه
کنند،  مي يکه در این مرز و بوم زندگ يمردم ي ههم يکل طور به
 .وجود آورد هب

 .مراجع عاليقدر تقليد يرهبره ب باد رستاخيز ملت ایران جاوید پيروز و

*     *     * 

 81/81/8141 شنبه پنج

سومين جلسه به دادگاه بردند و ظهر  يرا برا نه نفر دانشجویان .نبود يخبر مهم
از متهمين هویّت و قبول یا عدم قبول اتّهام را سئوال  .ادعانامه خوانده شد .تندبرگش

سرتيپ  يیکنواخت آقا يمدلّل ول تاًدفاعيات نسب .يمختصر صحبت نراق .کردند
 .ور سرهنگ بهره يو آقا شایانفر

 88/81/8141جمعه 

 تردید  يظاهر شد و مدت 1 ساختمان زندان يدر شيروان يسوز غروب آتش  طرف
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که در اثر شکستن دودکش  يسنگ ذغال يها بود که آیا حریق است یا دود بخاري
ه بشد، ما  يحریق حتم يوقت .زند ها بيرون مي را پر کرده و از دهانه يداخل شيروان
 و رسيدند ينشان و مأمورین آتش ورین زندانکردیم و مأم يکش اسبابداخل حياط 

 يچهار ساعت .ها خيس شد از سقف يمقدار .رفتند و آب پاشيدند يداخل شيروانه ب
این وضعيت تا  ي و نگران از ادامه يتکليف يو ب يدر حياط در محاصره سرما و تاریک

 .]آتش[خاموش شد .آمده بودند يرئيس شهربان يزندان و حت يرؤسا .صبح بودیم
از نو جارو  .ها برگرداندیم اتاقبه  3ساعت  يمتفرق و غبارآلود را حوال يها اسباب

 ...ها را چيدیم کردیم و فرش پهن کردیم و کتاب و اسباب

 83/81/8141شنبه 

 ي ، نامهيسرهنگ خلعتبر ي، دفاع خوب آقاچهارمين جلسه دادگاه دانشجویان
موکول کردن صحبت و  ،، دفاع مدلل و مفصّل سرهنگ رستگاربرليان يسکوت آقا

 .متهمين به بعد از دادستان
در جلسه  ،کردن در دادگاه سکوت ياست که برا ي آقاي برليان  این متن نامه

 .خوانده شد 14/11/1313
 آقایان اعضا محترم دادگاه

که روح قانون حاکم بر این دادگاه شود و سبب گردد  کنم ميمن آرزو 
مين دليل ه به .که حقيقت بتواند رخ نموده و بر باطل پيروز شود

این  را که دليل بر عدم صالحيت يکوشش نمودم آن موازین قانون
را  يمحترم من نيز آن مواد قانون وکيل مدافع .ست، بيان نمایمدادگاه ا

که در مورد این دادگاه رعایت نشده است متذکر شدند و توصيف و 
یک از این مطالب مورد توجه دادگاه  اما متأسفانه هيچ .تشریح نمودند

 وشِداد و این مطالب مغش يصالحيت خود رأه قرار نگرفت و دادگاه ب
رسميت ه ب يقابل رسيدگ ي یک پرونده عنوان بهمایه را  يدرهم و ب

ست سبب نقض و توان مي ایيتنهه ل بییک از این دالگرچه هر .شناخت
 .نيفتاد باشد، اما این امر اتفاق صالح يدادگاه بهبازگشت پرونده 

ميز کالس درس که پشت  عوض آنه که ب يآقایان محترم، دانشجوئ
محاکمه  ميز پشت گشوده  قانون خالف اعمال به اعتراض زبان چون بنشيند،

که مرتکب  يکه در اینجا ایستاده، جرم و جنایت يدانشجوئ .ایستاده است
فهمد و آنچه  دليل دانشجو بودن مي هاست و ب شده این است که دانشجو
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 ي، خالف اصول انسانيساعمال خالف قانون، خالف اصول دموکرا
که مرتکب شده آن است که  يتر دارد و جرم بزرگ است، بيان مي

دهندگان این پرونده  و این امر از نظر تشکيل کند ميها اعتراض  بدان
 .گران و سنگين ياست غيرقابل بخشایش و مستوجب پاداش يگناه

تنها سازمان متشکل  .ن هستمایرا من عضو حزب ملت :آقایان محترم
سال است که در این حزب عضویت  3ن و بيشتر از ایرا يها ناسيوناليست

چه تاریخ بهکه  در اینجا نه فرصت هست و نه شاید نياز بدان .دارم
 .بپردازم يتنهای هب زب ملت ایرانیا ح ایران يها مبارزات ناسيوناليست

 ها از هم پاشيدن ناسيوناليست يبرا ایيه همچنين بحث اینکه چه نيرنگ
 اصيل مزنشدن و نابود کردن ناسيونالي 1(...وسيع جهت ) يها و چه برنامه

 .شد نخواهد آورده اینجا در نيز شود يم اجرا و شده اجرا سرزمين این

 ایران يآغاز نهضت مل از ایران ملت که حزب است يکاف ذکر این مسئله
که  -ي، آموزگار خردمند نهضت ملدکتر مصدق يجناب آقا يرهبر هب

نموده  يرا یار همواره آن -ستما با او ا يهميشه احترام عميق و قلب
فعاليت مجدد خود را آغاز  ایران يکه جبهه مل 1333از سال  .است

ایران و  ي( اصيل نهضت مل...ایران را ) يکرده بدان دليل که جبهه مل
آن  يها دفه نيل به يبرا ملت ایران يمل ينيروها همه ي دربرگيرنده

ایران را تأیيد کردیم و در  يما صميمانه جبهه مل لحاظ شناختيم بدان مي
همين بس که  .آن صادقانه کوشش فراوان داشتيم يها هدف هراه نيل ب

ترین  و درخشان دبير حزب ملت ایران ،داریوش فروهر يهم اکنون آقا
ما بدان دليل به  .برد بسر مي در زندان نایرا يها چهره ناسيوناليست

 کرد ميایران اعالم  يدرآمدیم که جبهه مل ایران يعضویت جبهه مل
حقوق  يميه جهاناو شناخته و اعال يبرا يحقوق ملت را که قانون اساس

اولين  انتخابات آزاد .برگردانيد ، به ملت ایرانکند ميرا تأیيد  آن بشر
آزاد و  طور بهایران در راه آینده خویش است و اگر  ملت يشرط آزاد

 .بندد ياز کشور ما رخت برم يملت انجام نشود دموکراس يحقيق يبا رأ

این  .آزاد اندیشيدن و آزاد بيان کردن اندیشه از حقوق یک انسان است
 .خواهيم از این حقوق برخوردار شویم ما مي ؛ حق از ما سلب شده

خوشبخت زیستن و  نياز به این اعتقاد ما است که ملت ایران ؛آقایان
 يملت .مين دليل ملت ما نياز به آزاد زیستن دارده به .ن داردسرافراز زیست

                                                
 )ب.ف.ب(. است جاي یک کلمه سفيد گذاشته شده يدر متن اصل. 1
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آن  يبه مفهوم واقع يکند که از آزاد يخوشبخت زندگ دتوان مي
آن ملت هيچ  ياو را سلب کنند برا يآزاد ياگر از ملت .برخوردار باشد

 يها مندرج در قانون، آزادي يها آزادي يتنها با برقرار .ماند نمي يباق
 يحقوق انسان هاندیشه و گفتار، با احترام ب ي، آزادياعو اجتم يفرد

 ينيل به خوشبخت يمتناسب برا يها راه دتوان مي است که ملت ایران
 .خود برگزیند

 يخوب هاخير ميهن ما ب يها سال يجریانات سياس هب ينگاه ؛آقایان محترم
کوبيدن و خاموش کردن این  يکه در هر فرصت برا کند ميآشکار 

و   اعم و در ميان جوانان طور به ایران ها که در ميان ملت نظرات و اندیشه
 يعميق دارد، از هيچ عمل ایيه ویژه ریشه ي گونه هدانشجویانش ب

ا ه برداشتن این اندیشه از ميان يو هر زمان برا .فروگذار نشده است
 دانشجویان 1334آذرماه  16در  .خاص انتخاب شده است يها شيوه

 .بودند يها و نظرات چنين اندیشه يگلوله بسته شدند که دارا هبدان دليل ب
تن از فرزندان این سرزمين است که در  3آذر در حقيقت شهادت  16

شدند و باز علت اینکه در چهار ساله اخير سر کالس درس گلوله باران 
افتادند و بارها در سر کالس درس و پشت  نيز دانشجویان بارها به زندان

در کتابخانه یا صحن دانشکده مضروب و مجروح  ،ميز آزمایشگاه
 .ها نيست جز داشتن این اندیشه يشدند، چيز

ها  برداشتن این  اندیشه خاموش کردن و از ميان ي در این زمان برنامه
از دانشگاه، گسيل داشتن  دانشجویان يجمع اخراج دسته ي گونه هب

 عنوان به يسرباز کاربردن خدمت مقدس هو ب ها دانشجویان به سربازخانه
نشجویان دا ي گزاف و محاکمه يها تنبيه و مجازات و گرفتن شهریه

 يمنظم برا ي برطبق یک برنامه يبنابراین وقت .کند مي يتجل
 يکردن دانشجویان از شرکت در جریانات سياس کردن و مأیوس مرعوب

و از هم اکنون  .باید انجام شود دانشجو يا عده ي کشورشان محاکمه
 ...ظار کشيدرا باید انت يدریافت که محکوميت محسوس توان مي

قوانين  هب يگذشته از آنکه وقت .ماند ينم يدفاع باق هب يمشخصاً نياز
و وجود امر تعقيب  شود، حضور هيئت منصفه يمملکت توجه نم ياساس

گيرد، دیگر چه نياز که  که نص صریح قانون است، مورد نظر قرار نمي
پایه که تنها مدارک  يمخدوش و ب يها نيز پيرامون گزارش يمدت من
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که  حاليمن در .این ادعانامه است به بحث بپردازم يبرا دادستان يآقا
 يها از تمام نظرات و اعمال سازمان آماده هستم در یک دادگاه صالح

از  يا کلمه يام، دفاع کنم، در چنين دادگاه که عضو آن بوده يسياس
 .نمایم يکوت مخود دفاع نکرده و س

ها  ها و شيوه یک از این برنامه اما ذکر این نکته ضروریست که  هيچ
چه  نيل بدان يو دانشجویانش را از کوشش برا را و جوانان  ملت ایران
 .خویش، باز نخواهد داشت يآوردن حقوق قانون دست به يگفتم، یعن

 دانشجویان يدارم برا يود پایان دهم، مطالبسخنان خ پيش از اینکه به
 .ساده يیدانشجو عنوان به

گو  ملتش را پاسخ ينسل ما باید نيازها .را بسازد نسل ما باید آینده ایران
ایران،  ایيپرشکوه بر زمين خد يیک زندگ يباید براا نسل م .باشد

کوشش   ایران ملت يخوشبخت هدف با يراست ،يفداکار غرور، از سرشار
ما باید انسان  .کنيم يزندگ يما باید هميشه با شرف و غرور انسان .نماید
 يآن وظایف يایفا يتنها راه برا يپایدار در شرایط فترت .کنيم يزندگ
کنندگان راباید اج .ریمعهده دا هب ایران يکه ما در قبال نهضت مل است

 يو نيرومند يایران آزاد ملت يکه برا باشيم يآن مأموریت عظيم تاریخ
یک نسل  ملت ایران يپایان یافتن مصائب کنون يبرا .آورد ارمغان مي هب

 .ها را تحمل نماید و من معتقدم آن نسل نسل ماست يباید  همه سخت

 يو سرزمين ایران، آرزوها و هست ایران این مهم نيست که در راه ملت
 يمهم اینست که ملت، بر زمين مادر .هزارها جوان چون من فدا شود

م  سخنانم ا با ستایش ميهن .کند يبخت زندگ خویش آزاد، نيرومند، نيک
 .دهم را پایان مي

 ورـایمت پرشـست يم

 دانـاویـزمين ج يا

 زمان دیرآهنگ يا

 1نراـن ایـرزمين مـس

*     *     * 

                                                
و  ه مرحوم مهندس بازرگانروزان هاي یادداشت، در دفترچه برليان يآزاده، آقا يخط دانشجو هنامه ب این. 1

 )ب.ف.ب(.ایشان نوشته شده است يبه تقاضا
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 81/81/8141 شنبه يك

صحبت  ، بعدازظهر تشکيل شد و دادستانجبهه جلسه پنجم دادگاه دانشجویان
و نهضت  يبا استفاده از ادعانامه سابق ما، حمالت عليه جبهه مل يمقدمه زیاد .کرد

طعنه به  .را راه انداختند خرداد 15و شخص من، و اینکه اینها بودند که  يملمقاومت 
 ملت ایران که صورتيدانند، در  مي ایران دانشجویان که خودشان را نماینده ملت

تعطيل  .نداده است و آلت دست شما نخواهد شد يشما نمایندگ هت است و بپرس شاه
همان دليل که ه ب .خواستند بلوا و آشوب برپا کنند اینها مي يدانشگاه جرم نيست، ول

ان در مراسم عدم شرکت دانشجویه با اشاره ب .برگزار شد يامسال با آبرومند آذر 16
 لحاظ بهکنند،  دوست که زندان خود را تمام مي گفت، چاقوکشان شاه زندان نيایش

 :گفت وکال مدافعات ي بارهدر .این دانشجویان ترجيح دارند ه، بيپرست حيثيت و شاه
ایان ایراد به ادعانامه گرفتند که اول و آخر آن است و قرآن، آق عمروعاص يماجرا

جرم الزم نيست که  .ناطقم ي من خودم ادعانامه که صورتيدر  .خواند با هم نمي
است جرم  يکاف يجبهه مل يها شخص در آن شرکت داشته باشد، اثرات اعالميه

ر مسلمان در سلطنت ه :را خواند و گفت آذر 16 ينطق تهيه شده برا .حساب شود
ایراد  وکالدر خانه متهمين، که  ریختن مأمورین ساواک .باشد ميت پرس شاه مشروطه

 .اند داشته يکل ي حتماً اجازه ؛ندارد يگرفتند، منع قانون

*     *     * 

إِنَا مِنَ »، با شعارِ انتقام نام به ماز ق ياز تماشاچيان دادگاه انتشار مجله جدید
 يکپ يپل صورت به( 1313آذر  16شعبان امسال ) 15که در  1«.الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

 -يسياس ي جنبه ،نشریه .یدند، شنيدند و دباشد مي بعثت ي درآمده است و در زمينه
و  مقاالت آن راجع به انقالب سفيد .داشته است يو نسبتاً قو ياستبدادضد يِمل

 در اخبار آن از تظاهرات دانشجویان .و اخبار بوده است يکابينه سازندگ اصالحات
و اجتماع بزرگ  يخمين ينسبت به تبعيد آقا «راسل دبرتران»و اعتراض  اتریش يایران

 41و مردم قم در تاریخ  اصناف تهران يها و اعالميه آذر در مسجد فيضيه 41جمعه 
 .با روحانيت پيوند ملت :شعار آخر آن .کرده است آذر صحبت

 را هم  آذر 16راجع به  ایران يکميته دانشجویان نهضت آزاد یک نسخه اعالميه -
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 :دیده بودند
 يبسمه تعال

دامن کفن شما آغشته به خون باشد  ،مذلّت ی لكه یجا هبگذارید ب ؛پیكار کنید»

   «تر است ننگین ستوده یو پیكار کنید که مرگ شرافتمندانه هزار بار از زندگ
 (.السالم عليه ي)عل

 (ي)شاد روان دکتر سيد حسين فاطم «داد يباید قربان ایران در راه نجات»

بر تأثير  يملل جهان گواه صادق ي خواهانه تاریخ مبارزات آزادي
 يها نهضت يو پيروز در هدایت جوانان يشگرف و عظيم نيرو

عظيم جوانان، خصلت بارز  ينيرو يفداکار .طلبانه است استقالل
 التين يآمریکاو  آفریقاو  سراسر آسيا يکنون يداستعمارض يها جنبش

عهده  هجوان ب يجوان را دانشجو ينيرو يپيشقراول .دهد ميرا نشان 
که در  يبين و روشن يخصلت جوان ههستند که بنا ب این دانشجویان .دارد

قيام و طغيان  يو دیکتاتور جا بر عليه استعمار دارند، همهدرک حقایق 
شناخت همين نيرو است که در  دنبال به يالملل گران بين غارت .نمایند مي

ر عظيم یمنابع و ذخا يگر غارت ي ادامه ينظير کشور ما، برا ایيکشوره
 يو نيرو يلع سالح اخالقکشورمان، قبل از هر چيز به خ يزیرزمين

 ياند که افکار سالم افکار آنها خوب دریافته .شتابند يجوانان م يمعنو
دور باشند، تن به  هب يز مضر و فساد و تباهیکه از قيد اعتيادات و غرا

اصوالً کرم استعمار هميشه در  .دهند نمي يو دیکتاتور استعمار و استثمار
 ياین همان عامل ؛دیاب يرشد و نمو م يفساد اخالق و يلجنزار جهل فکر

سوز  ، خطرات و عواقب خانمانياست که ما تحت عنوان استعمار فکر
  .ایم را بارها متذکر شده آن

را  چون جهانشاه صالح يعضو کثيف استعمار يبينيد عوامل داخل ياگر م
 ،نمایند ميت دانشگاه منصوب ریاسه ب

فرستند و یا از  ا ميه را به زندان گروه دانشجویان بينيد گروه ياگر م
 دارند، گسيل مي ها دانشگاه اخراج نموده به سربازخانه

 يبرا ياصطالح انتظام همأمور ب انعنو بهدیپلمه  جوان صد نفر بينيد ياگر م
 ،نمایند مياستخدام  دانشجویان يسرکوب

ا تحميل ی ،رنج کشيده و الیق بينيد از ورود دانشجویان ياگر م
 ،نمایند مي يجلوگير يپليس يگزاف و کارها يها شهریه
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را به محافل و مجالس  بينيد توسط عوامل پليد خود دانشجویان ياگر م
 کشانند، شبانه مي يگذران رقص و خوش

در  هيأت حاکمه يکننده با پشتيبان منحرف يها بينيد مسلک ياگر م
 شود، يدانشگاه تبليغ م

فکر  يخفقان و وحشت حت این است که در سایه محيط يهمه و همه برا
 .در برنده سر ما ب مبارزه را از

 عزیز دانشجویان

تاریخ پرحادثه خود را  يها ترین دوران ياز بحران ياکنون کشور ما یک
دیده و کارد  رنج يکننده که بشرها در لحظات تعيين .گذراند يم

قيام استعمارشکن مراجع عاليقدر و  دنبال بهوطن،  ي رسيده استخوان به
 انگليس ي پنجه يقو امپریاليسم ،اند شتافته مبارزه ي  هحنص به تقليد، مجاهد

ر و منابع یکه بر سر تقسيم ذخا يتضاد و اختالف ي ، با همهآمریکاو 
 بخش و استعمارشکن ملت ما دارند، در کوبيدن نهضت آزادي يضرا

 ممرد که در سيستان و بلوچستان يدر شرایط .اند متحد و متفق شده ایران
انبار  کنند، و در آذربایجان يذیه مغبيابان ت يها خرما وعلف ي از هسته

دویست  آمریکاگریبانند، امپریاليسم  هدست ب يغله ایران، مردم با قحط
 .کند يم يکمک نظام ایران يضد مل ميليون دالر به هيأت حاکمه

داریم که کشور  دنيا اعالم مي ه، بتبليغات پوچ هيأت حاکمه رغم عليما 
کوبيدن خاطر  هها صرفاً ب کمک نيست و این يما در خطر هيچ نوع تجاوز

 يها پایگاه تجاوز عليه جنبش کشور ما به و احياناً تبدیل ایران ينهضت مل
 که مرجع مجاهد عالم تشيع يشرایطدر .کشورها استسایر يضداستعمار

 سر هب تبعيد در يقانون مجوز بدون هيچ يخمين يالعظم اهلل حضرت آیت
 يشرق جناب آقا يضداستعمار مبارزات مظهر و ملت يپيشوا و برند يم

 اهلل اند و رهبران ما حضرت آیت را در بند کشيده دکتر محمد مصدق
و  بازرگان يارجمند دانشگاه آقایان مهندس مهد و استادان يطالقان

، مهندس يو سایر همفکران دلير ما آقایان دکتر شيبان يدکتر یداله سحاب
را به  يو ابوالفضل حکيم يجعفر ي، مهديایباب ي، احمد عليسحاب

 ي از همه ياند، مستشاران خارج المدت محکوم نموده ویلط يها زندان
 .شوند يبرخوردار م يو قضای يسياس يها مصونيت

 برادران عزیز
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 يا ایم، پدیده گزارده بنيان ایران و استقالل يآزاد يکه ما برا ينهضت
 يو از خودگذشتگ ياسالم و فداکار يعال ينبر اعتقاد به مبا ياست متک

تحوالت اخير  .داشت از دول دیگر و چشم يبدون وابستگ .ایران ملت
خویش در  يخاطر منافع اقتصاد هدنيا نشان داد که چگونه دول بزرگ ب

 .نمایند يبدون در نظر گرفتن دول دیگر سازش و معامله م يل جهانیمسا

 ي، و رادیوهااز دشمنان ملت ایيمحل پذیر ملينکه کاخ کر يدر شرایط
 ایران يضد مل هيأت حاکمه ي، بلندگويرژیم استعمارگر شورو

 يبيش از پيش فزون ه مصدقو را ایران ي، اعتقاد ما بر نهضت ملشود مي
ها  اي ها از توده اند مصدقي آنچه که گفته رغم عليیابد و  يم

خود در راه  ي عاليه اسالم، به مبارزه يترند، ما با اعتقاد به مبان خطرناک
 .دهيم هر چه بيشتر ادامه مي يا سرسختب ایران و استقالل يآزاد

 يمزدور، در قحط بر اثر اقدام ناشيانه دولت که کشور ایران يدر شرایط
 يکه موجب گران يبرد، گران کردن مواد نفت سر مي هب يغلّه و مواد غذای

گردید، مورد تنفر شدید مردم  يزندگ هاي هزینه ي آور کليه سرسام
 .ران قرار گرفته استای

، در روز يما ضمن تأیيد و تقدیر از اعتصاب رانندگان باشهامت تاکس
مَنْ عَذَرَ ظَالِماً بِظُلْمِهِ » شریف حدیث تذکر و با يشنبه هفتم آذرماه جار

 عليه هيأت حاکمه يمبارزه منف طبقات مردم را به ي کليه 1« سَلَطَ اللَهُ عَلَيْه
 .کنيم يدعوت م غاصب ایران

اميد سقوط جباران و  يول ،اتالف قوا نيست بيم يدر مبارزه منف
و عزیز ما  يگرام ي مبارزه کنيد تا تبعيد شده .است يخواران قطع خون

 .وطن برگردانند هرا ب يخمين ي العظماهلل حضرت آیت

و سایر  بزرگ خاور زمين دکتر محمد مصدق  يپيکار کنيد تا زندان
فاسد باید بداند ما تا  هيأت حاکمه .را آزاد کنند عزیز ملت زندانيان

ما یقين داریم شما  .ت رفته پيکار خواهيم کرداز دس يتحصيل آزاد
 عزیز در این لحظات حساس از تاریخ مبارزات ملت ایران دانشجویان

اید و در آستانه فرا  از یاد نبرده يوليت خود را در پيشبرد نهضت ملئمس
 ،يقندچ :خون خفته دانشگاه هب سالگرد سه تن شهيد آذر 16رسيدن 

خود قيام  يتاریخ این رسالت يایفا ي، برايرضو شریعت و نيا بزرگ
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ما مشت  يو یکپارچگ يیگانگ .دایيبنم نموده و اعالم اتحاد و اتفاق
چون جهانشاه  يحاکمه مزدور و عنصر کثيفبر دهان هيأت  يمحکم
 .باشد يم صالح

مبارزه  يبداند اگر سرداران در بندند، سربازان را سودا يرژیم دیکتاتور
 .در سر است

 . دانشگاه سنگر مبارزات ضداستعماردانشجویانِ يپيروز باشد همبستگ

 يراه آزاد يشهدا ،يرضو شریعت و نيا بزرگ ،يروان قندچه ود بدر
 .ایران

 دانشگاه ي رفته يو به سرباز يزندان درود به دانشجویان

 ایران یکمیته دانشجویان نهضت آزاد

از خشم و  يبارز ي در سراسر کشور نمونه ياعتصاب درخشان رانندگان تاکس
 دیده ایران رنج ملت يپيروز ي و طليعه يرژیم دیکتاتور مردم نسبت به ي نفرت توده

 .است

*      *   * 

منتشر  در مشهد 1311شعبان  6 تاریخ هبکه  يا اعالميههم  يقم اهلل آیت ياز آقا
 :اند، آورده بودند ساخته

ایران  دانيد که دستگاه جبّار و هيئت حاکمه همه مي .مسلمان ایرانملت 
و  خود، در این دو ماه اخير چه جنایات ي در تعقيب جنایات چندساله

بر پيکر قرآن  يوجود آورده و چه ضربات هب يحوادث ناگوار دیگر
 يدانيد یک همه مي .مملکت وارد آورده است مجيد و اسالم و استقالل

و  يرا که از حق شرع يخمين اهلل آیتاز مراجع بزرگ تقليد، حضرت 
داشت،  حاکمه پرده برمي هيئت يها کرده و از خيانت خود استفاده يقانون

تبعيد شدند زیرا عموم ملت  يخمين اهلل آیت ...خارج ایران تبعيد کردند هب
خواستند  که اولياء امور مرتکب شده بودند و مي يرا از خيانت بزرگ
 دتوان مي یيآمریکاهر مستشار  ...ماند، آگاه ساخت همستور و زیر پرده ب

را که بخواهد در ایران انجام دهد و  يو هر جنایت يهر عمل غيرقانون
آیا سزاوار است  ...حق اعتراض یا محاکمه آنها را ندارد يهيچ مقام

دارند،  وطن و ملت گام برمي هخدمت ب يکنند برا که ادعا مي یيوکال
سند رقيّت و  و ...تصویب کنند ...دانند چيست را که نمي يا الیحه
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که  يدر کشور ...اسارت ملت مسلمان ایران را تصویب و امضا کردند
اند،  فوق قوه مقننه يحکم قانون اساس هب يکه حت يقدر دین مراجع عالي

در  ،مصونيت نباشند يدارا ...خود يو قانون يبيان سخنان منطق يبرا
ار و رجال دطبقات بي يدر حدود قانون برا يآزاد گونه هيچکه  يکشور

خود  يو قانون يو افراد زنده و متفکر کشور در دفاع از حقوق دین يعلم
بنا به  يتحميل مجلسين يوجود ندارد، در چنين کشور و ملت ایران

، در برابر هرگونه خيانت و يیآمریکابه مستشاران  پيشنهاد دولت
هر چند باید گفت از دولت و  .که اراده کنند، مصونيت بدهد يتجاوز

 توان ميجز این انتظار ن ،باشند يو تحميل يکه فرمایش ينمایندگان
ميليون دالر وام 411عمل دولت را در گرفتن  ...که يداشت، مجلسين

 .ابر سود بسيار سنگين با استقبال تصویب نموددر بر آمریکا

 نه تنها مورد حمایت ملت مردم دنيا باید بدانند که این چنين مجلسين ...
از درجه ارزش  مردم ایران نظر از آن گونه مصوبات و لوایح نيست، و این

ملت  به نسبت يفرمایش مجلسين و دولت که يرفتار ...است ساقط اعتبار و
 يجنگ يبيگانه با اسرا يها کنند کمتر از رفتار دولت مي مسلمان ایران

 يکمرشکن زندگ يها در این ایام سختِ زمستان با وجود هزینه .نيست
و مراکز اقتصاد  بار بازار وحشت رکود و کشور در يکاف حّد  هکار ب و نبودن

 يها نگراني رفع و آسایش تأمين صدد در مجلسين و دولت آنکه يجا هب ...و
ملت  يو توليد منابع درآمد برا يو پایين آوردن هزینه زندگ ياقتصاد

که مورد احتياج عموم و در اختيار  ایيبردن کاالهروز با باال هب باشند، روز
درمان دیگر  بي يبر دردها يسنگين، درد يها تآنها است، و وضع ماليا

تر  نزدیک يقدم او را بر پرتگاه سقوط و نيست افزوده و یک ...این ملت
مجبور شد  آنها استعمار ياجرا يکه برا ياینها همان جنایات .سازد مي
را در  يدینخارج کشور تبعيد کنند و مراجع بزرگ  هرا ب يخمين اهلل آیه

نمایند و روابط آنها را با مردم قطع سازند و  يشان محصور و زندان منازل
این خفقان مرگبار در پناه حکومت  ...خفقان در کشور ایجاد نمایند

و  يگر خود بهترین دليل و اعتراف است بر تجاوز و ستم ،سرنيزه
 يه ناپاکهم تر آنکه با این و از همه عجيب ...و خيانت آنان يشکن قانون

خوار خود دستور  د جيرهیمزدور و جرا ، باز به نویسندگانيو آلودگ
خرداد  گداز پانزده مسبب حوادث جان .کند روحانيت اهانت تا به دهند مي
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مردم مسلمان  يبداند ول دیگر را روحانيت  حوادث ناگوار يو بعض
و مسببين این  ير کنندگان عمومکشتا يحقيق يها چهره يخوب هب

إِنَ رَبَکَ ) خداوند منتقم در کمينگاه آنها است ...شناسد حوادث را مي
استمداد و عرض حاجت از  هما ضمن دعوت عموم مردم ب .1(.لَبِالْمِرْصَادِ

حضرت  مقام والیت پيشگاه حضرت احدیّت جل شأنه، و توسل به
و نظم  از همه طبقات انتظار داریم که با حفظ کمال آرامش ...رعص يول

که با حيثيت و آبرو و   يلغو این لوایح استعمار ياز طریق قانون برا
غيرقابل سازش است، با  و اقتصاد ملت مسلمان ایران يو آزاد استقالل

خود را  يو مل يوسيله حداقل وظيفه مذهب تمام قوا بکوشند تا بدین
  ...ادا کرده باشند يانجام و دین خود را به این کشور اسالم

 یقم اییحسن طباطب

*    *     * 

 84/81/8141دوشنبه 

 : امروز شنيدند يها آنچه در مالقات
آمد و رفت زیاد مردم به  ي بهانه هرا که آزاد کرده بودند، ب يخمين يآقا مصطف

 يمرعش يآقانجف يآقا - .اند فرستاده ترکيه یا به قلعه قزل منزل ایشان، مجدداً گرفته به
 .اند صادر کرده يمحکم سخت ياعالميّه خيل
را  (ي)سند بردگ يخمين ي، اعالميه آقا1313، آذر «سوسياليسم اروپا»ماهنامه 

 .منتشر و از ایشان تجليل کرده است
ــدس ســالور  : کننــدگان امــروز از مالقــات ــان مهن  يحــاجو  يطرخــان حــاج،  آقای

 . .زاده يشبستر
شش نفر  .پا شدند سحر ينفر از رفقا برا 45 ؛است امشب شب اول ماه رمضان

 .هستند ينگير داریم که دو نفرشان معذور شرع فقط روزه
 يها و تعطيل سخنراني يها و درس خصوص ، غير از کالسبرنامه ماه رمضان

 .است يطالقان يصحبت آقا شبانه، روزها بين دو نماز
خارج  يو رفقا يزندان يتنظيم و داوطلبان از ميان رفقا يصورت افطارها يبرا

 .پزد مي آقا را حسين سحر يغذا .آورند ياند که غذا از خارج م تعيين کرده

                                                
 اختيار تو در کمين نشسته است. : که البته صاحب 11( / 13). فجر1
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و  يمنطق يها جواب وکالتشکيل شد و  يمل جبهه جلسه ششم دادگاه دانشجویان
خوب دفاع و حمله  يخيل مخصوصاً سرتيپ شایانفر .دادند دادستان آميز به تعرّض

 .کرده است

 85/81/8141شنبه  سه

 ،بعدازظهر تشکيل بوده 4: 31، از صبح تا ناجلسه هفتم دادگاهِ سرهنگ بهرو
و  .يعراجو م يآقایان نراق :دفاع پرداختنده اولين و آخرین بار ب يبرا دانشجویان

حمالت از  يآميز و خوب بود ول مدلّل و طعنه يمعراج مدافعات .سکوت برليان
 .باالتر نرفته است حدود دادستان

دکتر  يبعدازظهر در سر کالس دو سه نفر يحادثه و نزاع نامطبوع کوچک
درگرفت که بيشتر تقصير )مخصوصاً در  يیو اسکو يمحسن طاهر ي، بين آقايسحاب

ایشان موقتاً از  .بود يطاهر يمراحل خشونت و ضرب و شکستن دندان( تقصير آقا
و جلب  ياهجماعت ممنوع شد و بعد از عذرخو و نماز يحضور در سفره عموم

 .وارد جمع گردید اتاقو تغيير  يرضایت اسکوئ

 86/81/8141چهارشنبه 

، ي، ضيایه، قنادیانزاد تشکيل شد و آقایان مقدس هشتمين جلسه دانشجویان
ردّ اتهامات  ،دفاعيات .صحبت کردند يا دقيقه يهر کدام بيست س يو یوسف يمهدو

کيفرخواست  يادعانامه و بيشتر در اطراف این دعو يها وارده و بيرون زدن تناقض
را جرم  آذر دانشگاه 16و شرکت در مراسم  يبوده است که عضویت در جبهه مل

 يچنين چيز که صورتيدر ؛ ه است یا نسبت تحریک به بلوا و آشوب دادهشناخت
 .اند دادستان کرده هب يضمناً حمالت است. وجود نداشته

 يآورند، در مجلس سنا يم يبازداشت يمرتب از علما قلعه شنيدند که در قزل
به  آمریکا يها از کمک شاه ایران يها وءاستفادهميليون دالر س 141راجع به  آمریکا

 .شان اعتراض شده است ایران صحبت و به دولت
 يو استخالص دانشجویان ایران امشب خبر تظاهرات و اعتصاب غذا رادیو پيک

 «گراتس»دانشگاه  هکه ب وزیر مختار ایران ياتابک گفت مي .داد ميرا  یشرتمقيم ا
پليس  .گيرد رفته بوده است، مورد ابراز تنفّر و احساسات شدید دانشجویان قرار مي

را توقيف  يریشتو یک ا يایران ي، هشت دانشجوا به فشار سفارت ایرانبن ریشتا
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دست به  و عرب يو ایران يریشتآنها دست به اعتصاب غذا و دانشجویان ا .کند مي
 يهمگ ،پس از چهار روز اعتصاب غذا .زنند عمل پليس مي اعتراض و تظاهرات عليه

 .آورد آنها را تحویل بگيرد يفعالً سفارت ایران فشار م .شوند آزاد مي

 81/81/8141 شنبه پنج

بعد از یک  .رفتند )نهمين جلسه( دادگاه بهآخرین جلسه  يبرا نه نفر دانشجویان -
 .دو ساعت شور .شور رفتن تنفس داده شد يبرا ،يوادسيدج يحاج يا دفاع ده دقيقه

درست همان اندازه که  يیعن .ماه 13ماه محکوميت، بقيه  14 يیوسف يآقا :يرأ
فقط  .نشده است ياز جرم بودن عضویت جبهه مل يذکر يدر رأ .اند کشيده زندان
اجتماع تشکيل داده و در  اند، منزل رضا قنادیان هکرد مياند در دانشگاه اخالل  گفته

 .اند ا شدهدِک 63مشمول شق دوم ماده  .اند صدد تحریک مردم و آشوب بوده
 !فراوان رفقا و ماچ و بوسه از دانشجویان در مراجعت يخوشحال

 .گير شد بعد از دو سال متارکه، نمازخوان و روزه برليان يقاآ -
 عضو حزب ملت ایران يبهرام نماز يآقا :کردند اینجا منتقل به قلعه قزل از نفر دو-

)بدون  يکپ يپل دستگاه یک مشاراليه منزل در که ينماز يآقا دوست ،ياحمد يآقا و
رفته است، او  به منزل ایشان مي ينماز ياند و چون آقا مدارک و اوراق( گير آورده

این آقایان در تاریخ  .دننمای ميبازداشت  فروهر يعليه آقا يیاب مدرک يواه را هم به
 .اند داشته يجلسه بازجوئ اند و هر کدام دو سه دستگير شده 41/6/1313و  46

در آسمان پيدا شد و طرف  يپشمک ياعتدال هوا، ابرها دنبال بهدیروز عصر  -
تحول  ،متصل يِا سفره صورت بهامروز صبح ابرها  .ها کامل شدCS غروب پوشش

هنوز از  .ظاهر شده بود SN رفتيم، در مغرب که به حمام مي 1ساعت  .یافته بودند
 يتحول هوا کامالً کالسيک ول !دیم که زمين را برف پوشاندحمام بيرون نيامده بو

 .سرعت آن عجيب بود

دعوت  ارتش يدادرس 1 دادگاه بهرا  و عبودیت يو ميثم آقایان موحدیان -
 .اند کرده

 .موحدیان ،يباستان ،آقا حسين ،سرشار ،يطاهر مهندس آقایان :امروز يها مالقاتي -
ابالغ  مهندسين يانجمن اسالم يرفقا ه، بور ساواکدست به، کانون مهندسين -

 .است در آنجا جلسه تشکيل ندهندکرده 
 ضمن  « ایران و مصر » : عنوان  در سرمقاله خود تحت امروز « اطالعات »روزنامه  -
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 نسبت به مصر و شاه ایران دولت يو خدمات و همکار يمند عالقهگزارش تاریخچه 
صحبت  «هدیه ایران»آخرین مدرک از  عنوان بهدر جریان کانال سوئز، در آخر مقاله 

  :کرده چنين گفته است
خواه  آزادي يو کشورها و عواطف دوستانه ایران يبا مساع ترتيب این به»

رتفع شد و خطر گذشت و پس از آن ملت م دیگر جهان، بحران مصر
ملت  ينيز برا يا نشان دادن احساسات دوستانه خود هدیه يبرا ایران
  .«فرستاد مصر

  :نویسد خود مي 1351دسامبر  14باره در شماره مورخ  ایندر «االهرام»روزنامه 
بر تجاوز  «پرت سعيد» يپيروز مناسبت بهکه  یرانهدیه ملت ا»

به مردم این شهر اهدا شده که عبارت است از یک قطعه  استعمارگران
  .«مصر وارد شد هب يایران يقال

 نویسد :  دسامبر مي 44 نيز در شماره مورخ «روز اليوسف»مجله 
در یک طبق دستور وزیر شئون اجتماعي ، قرار شده است قالي مزبور »

پرت  ينفع اهال هآن ب يدر معرض فروش گذارده شود و بها يمزایده علن
  «...تخصيص  داده شود سعيد

داده بود و در آن زمان  ياومت ملخوشمزه است که این قاليچه را نهضت مق
د راه سعي پرت يافتخار پيروز هب يرا که در دانشگاه تظاهرات يدکتر شيبان ي، آقادولت

 نام بهاین قاليچه  ههم اشاره ب وزنامه کيهانر .کرد اخراج انداخته بود، از دانشگاه تهران
 .داشت هدیه ملت ایران

 81/81/8141جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 81/81/8141شنبه 

سه  .را دارند يخود و مراسم خداحافظ يانتظار ابالغ آزاد جوان دانشجو يرفقا
آنها از پيش دادستان  .، قنادیاني، معراجيآقایان نراق :مالقات بردند ينفرشان را برا

تجدیدنظر کنند آزاد  ياگر تقاضا :دادستان گفته است .آمده بودند ارتشکل 
کرده بود که آقایان امضا کنند و طبق آن  تنظيم يا آزاد شدن نامه يبرا .نخواهند شد

 يتجدیدنظر نکند آنها هم اعتراض و تقاضا ياظهار داشته که اگر دادستان تقاضا
 .نمایند ميتجدیدنظر ن
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 31/81/8141 شنبه يك

جلسه  چون در يسرهنگ خلعتبر يبهانه این بود که آقا .آزاد نشدند دانشجویان
 .آخر غایب بود، هنوز صورت جلسه دادگاه را امضا نکرده است

 38/81/8141دوشنبه 

سرد پيش آمد و هوا بعد از پنج روز که با برف شروع  امروز جناح 11ساعت 
هشت نه ساعته داده و آخر  يها و باران شد ميگرفت و باز  متناوب مي طور بهشده و 

 .ود، قطع گردیدسر با برف مخلوط شده ب
گرفت و این چند روزه وضع  خود مي هها را ب سقف آشپزخانه جدیدالبنا تمام آب

 .داشت يوحشتناک
درآمده و بسيار خوب  «بعثت» شماره ماه رمضان :ها شنيده شد آنچه در مالقات -
 11به  يميالن يجواب آقا .يرون آمده استب «انتقام»یک شماره دیگر از . است بوده

 .چاپ و منتشر شده و جالب بوده است حوزه علميه قم نفر طالب
 .شمن ، عدالت، متحدیني، سمندرکشاورز صدر يآقا :ها ياز مالقات -
سرهنگ  يآقا يمسئوليت خود بدون امضا به را رئيس دادگاه يپرونده نه نفر -

فرستاده  ي، باالخره به دادستان، بنا به فشار پدران دانشجویانوکيل مدافع يخلعتبر
چنين حدس زده و  .گفته است دو سه روز به من مهلت دهيد اندادست يول .است

 !شنيده شده است که باید گزارش و کسب اجازه نماید

 33/81/8141شنبه  سه

درست  شنبه یکگفته است تا شنبه  دادستان .تلفن کرد يمعراج يپدر آقا -
 .شود مي

که  و فهيم آقایان مروارید :به اینجا آوردند قلعه ر دیگر را قزلطرف عصر دو نف -
 .و از اهل منبراند معمّم

 کوال يمقابل پپس الزمان شعبان، که در مسجد صاحب 15را در شب  مروارید يآقا
 يخمين يصریحاً از آقاو نموده،  يگرم مؤثر ، صحبتيا العاده در مقابل جمعيت فوق

است  و طلبه قم که اهل کرمان فهيم يآقا .تجليل کرده بوده است، دستگير نمودند
صحبت کرده  يمرعش ينجف يکه آقا يضيه(در روز اجتماع در مسجد اعظم )یا ف

 .اعتراض کرده بوده استبه مأمور ایشان  ،بوده، و مأمورین یک نفر را گرفته بودند
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 .رفت (3) اتاقبه  يآزاد يجا دادیم و آقا (1) اتاقاین آقایان را در 

 31/81/8141 چهارشنبه

و  ابالغ دادگاه تجدیدنظر يرا برا نگار و بسته ي، مفيدرادنيا :سه نفر آقایان -
 .تعيين وکيل شد يده روز مهلت برا يتقاضا .بردند يتعيين وکيل به دژبان

 .بردند ارتش يبه دادرس يبازپرس يرا برا يو احمد ينماز :دو نفر آقایان -

 34/81/8141 شنبه پنج

 .گفتند تحت تعمير است ؛نرفتيم امروز به حمام زندان -
 يطالقان يآقا يپنير مخصوص برایک حلب  از دشت مغان ياصالن يپدر آقا -
در همان حال با  .شود ميیا در ضمن راه دچار سکته  در تبریز ،کرده بود يآور جمع

 !کند ميبرسانند و بعد فوت  يطالقان يآقا هاین پنير را ب کند ميتعجيل وصيت 
مالقات  ي، که برا قبل يچند ي اد شدهآز يدانشجو یوسف اردالن يآقا -

در جيبش داشته است، دم در او را  «پيام دانشجو»رفقایش آمده بود، چون ظاهراً یک 
 .اند تهکوچکه را هم از دم در گرف ظاهراً شاملو !دهند مي قلعه گيرند و تحویل قزل مي

ایشان را به مناسبت  .اینجا آوردندبه  قلعه را از قزل واعظ اعتمادزاده يعصر آقا -
 يدر مسجد حاج دعوت اصناف بازار هآذر گذشته که بنا ب 41در اجتماع  يسخنران

منزل  که از اختفا به يدر اولين شب 1/11/1313تشکيل شده بود، در تاریخ  اهللسيد عزیز
 ،عده پاسبان با یک ایيو سرگرد حن يسروان محمد .، دستگير نمودندبرگشته بود

 .قرار دادند يیساعت زیر بازجو 14مأمور این کار بودند و ایشان را شبانه تا مدت 
 ي دهش چاپ ي در آن مجلس به منبر رفته پس از افتتاح جلسه، نامه اعتمادزاده يآقا
را قرائت کرده است و بعد با سه بار صحيح است گرفتن از جمعيت،  يخمين يآقا

، يخمين اهلل آیت يچند موضوع را مطرح کرده بوده است، از جمله بازگشت و آزاد
 .و غيره يقانون اساس يا، اجراه از زندان و استادان علما يآزاد
ماه،  ذرآ 16توقيف شده  ، دانشجویانگفت مي اعتمادزاده يآقا که طوري به -

 .هستند قلعه کماکان در قزلو دونفر دیگر فر ثاقب ،شکيب ،جمشيد ،وریاپ آقایان يیعن

 35/81/8141جمعه 

کنند،  هم شرکت مي يعاد شب جمعه که زندانيان يدیشب در مجلس هفتگ
 جالب و  اسالم صحبت کرد که  يآیات دفاع ي منبر رفت و در زمينه  مروارید  يآقا
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 .استفاده بود  قابل

 36/81/814شنبه 

که  يفقط از منزل نراق .نيامده است يباز خبر و دستور دانشجویان ياز مرخص
 .است يدوشنبه حتم :ردند جواب رسيدسئوال ک يتلفن

 .بردند يخوان آخرین جلسه پرونده يرا برا يوکيل يآقا -
حکم اعدام آن  عرب يبه ریاست صالح ينور يعل يحاج دادگاه تجدیدنظر -

که کارشان به محاکمه  ها خردادي 15در ميان  !ه استبيگناه را تأیيد کرد ي بيچاره
ين بوده است که او چننظرشان  .اند داده کشيد، این شخص را بيش از هرکس شکنجه

ال منچون صاحب مال و  عالوه به .پول گرفته استبلوا  يها برا از خارجيبگوید 
 ایيادع يها جبران خسارت يمان اموالش را دادگاه براها تو فراوان است و ميليون

 .کار بوده استهم در يا تصاحب کرده است، شاید نظر مداخل و رشوه  نفع دولت هب
 يگوش آقا ي معاینه يبرا يدکتر مروست يدوستان خارج، آقا ي بنا به مراجعه -
گفت  يداد ول ایيدو .آمد زندان ي، به بهدارباشد مي يه نزدیک به کرک نگار بسته

 .ل  معاینه شودیباید به بيمارستان بياید تا با اسباب و وسا

 31/81/8141 شنبه يك

 يآزاد ي مژده يبرنخاسته بودیم که سروصدا صبح هنوز از خواب بعد از سحر
خبر آورده بود که آقایان لباس  رئيس زندان .، آنها و ما را بيدار کرددانشجویان

با بوسه و  يو مراسم خداحافظ يخوشحال .هایشان را جمع کنند بپوشند و اسباب
 يطول  کشيد تا دستور رسم يسه ساعت ذلک مع !تبریک و توصيه رواج کامل داشت

داشتند و اظهار و اطمينان به  يخوب ي روحيه .آنها به زندان رسيد يو ورقه آزاد
ها از  زدن صلوات و شعر و کف ي ظهر با بدرقه .ندداد ميند و کرد ميمبارزه  ي ادامه

نشانده یک  ينگذشته بود که شایع شد آنها را در ماشين يچيز .در زندان بيرون رفتند
 ...!ناراحت و نگران حال آنها شدیم يخيل !اند برده يراست به اطالعات شهربان

، ، قنادیاني، یوسفایي، ضيي، معراج، برليانيآقایان نراق :آزاد شدگان عبارتند از
 .يه، مهدوزاد ، مقدسيسيدجواد يحاج

 31/81/8141دوشنبه 

 روزه  اکثریت  اوالً  ؛ قبل دارد يها از سال يرتریدا يامسال وضع خيل ماه رمضان
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بعد  يها جماعت و صحبت يدر نمازها يعاد از زندانيان يزیاد ي عده يحت .بگيرند
ثانياً  ؛شوند چند نفرشان به افطار دعوت مي يکنند و هر شب ظهر شرکت مي نماز از

از ماها  ياند، هر روز از منزل  یک و رفقا ترتيب داده يحکيم يکه آقا يا برطبق برنامه
تهيه کرده از  را هم خودمان سحر يآورند و غذا يم يافطاریا از منازل دوستان 

 يرسد، مخصوصاً وقت که از بيرون مي ایيافطاره .شود ميمصرف ن زندان يغذا
 و تا .دانيم چه بکنيم دهند، آنقدر متنوع و فراوان است که نمي دوستان خارج مي

و  يشيرین .ایم ( فرستادهي)دکتر عال 3زندان شماره  يرفقا يدو بار برا يحال یک هب
به  يو گاه يعاد يها زنداني  ها و به رسد که هر شب به پاسبان ميوه هم آنقدر مي

 .شویم فرستيم و باز از مصرف کردن آنها عاجز مي خارج زندان خودمان مي
معلوم شد  .مالقات آمدندبه  يسيدجواد يحاج يو بعد از او آقا يیوسف يآقا -

 در همان روز به سربازخانه يبقيه را با کمال ناجوانمرد .فقط این دو نفر آزاد شدند
کسانشان را قبالً فریب داده و گفته بودند دوشنبه  که حاليدر .اند تحویل داده )باغشاه(

(، يو ضيای ينظام وظيفه دارند )نراق ي، دو نفرشان معافنفر 1در بين  .آزاد خواهند شد
روز به  در آن يسيدجواد يحاج .اند فرستاده آنها را هم به سربازخانه ذلک مع

غذا  شان  برايمنازل رسانده و نزدیک نصف شب  شان را گرفته به شان رفته اثاثيه سراغ
 .اند داده يا ظاهراً اعالميه دانشجویان جبهه .برده بوده است

، يمحالت :آقایان ماه رمضان يها امروز شنيده شد که از منبري يها در مالقات -
را  يکرمان يجواد حجت يو همين امروز آقا ي، کریمي، واعظي، شجاعيصالح
 .اند گرفته
، و مهندس صرافيان ي، مهندس صالحيآقایان باستان :کنندگان امروز از مالقات -

 .و غيره از بازار يعده زیادو ، ي، برقعیي، موالي، هوشنگ انوارکشاورز صدر
بعد از افطار  ایيری يجشن ب ،السالم عليه يامشب به مناسبت ميالد حضرت مجتب

 .صحبت کرد مروارید يگرفته شد و آقا
حمله کرده سه  يارتشبه دو کاميون  عشایر فارس ،گفت مي رادیو پيک ایران -

 .اند ها را تصرف کرده ها و اسلحه سرباز را کشته و کاميون يا افسر و عده

 31/81/8141شنبه  سه

 .نبود يخبر مهم
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 11/81/8141هارشنبه چ

 ياز اعضا از دانمارک یک مقدار کارت و کاغذ کریسمس يدکتر سحاب يبرا
بودن ایشان، ابراز  يزندان عنوان بهدر آنها  .رسيده بود Amnistic نام به يجمعيت

 .هرگونه خدمت داده شده بود ي و وعده يهمدرد

 

 8/88/8141 شنبه پنج

 :امروز شنيده شد يها در مالقات
 .اند را آزاد کرده يکرمان يحجت يآقا.در مجلس تيرخورده است وزیر نخست

منبر رفته بوده  يجعفر يآقا زدر مجلس نما ،را که در مسجد جمعه يطاهر يآقا
 دست بهبا یک دسته پليس مسلح مسلسل  معاون پليس تهران ياست، سرهنگ طاهر

که کميسيون تشخيص  کند ميسرهنگ با بلندگو ابالغ  .کنند آیند دستگير مي يم
الَ تَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى »اید )آیه  گفته ين مطالب سياسدستور داده است چو

مردم  .را عنوان کرده بوده است( باید توقيف شوید 1«بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ أَوْلِيَاء
 .برند ایشان را مي يول .کوتاه دهند دست استبداد منبر شعار ميبعد از  .گویند باشد مي

 .رود خودش به منبر مي يجعفر يبالفاصله آقا
 .منتشر شده است «انتقام»دوم  ي شماره

و بقيه را به  4را به بيمارستان شماره  ي، معراجرا به مهرآباد يو ضيای يآقایان نراق
 .اند برده شاه لشگر باغ

 3/88/8141جمعه 

دچار مسموميت  يخوردن حليم همگ ي واسطه بهدیشب در افطار  .نبود يخبر مهم
 : ر وصف حليمد صفا يشعار سرود شده توسط آقا. تا صبح شدیم يو ناراحت

 حلیم نامه
ــا  يا  خردمنـــــد عاقـــــل و دانـــ

ــه زیب  ــه بـ ــنـ ــد  يـایـ ــالم عُبيـ  کـ
 

 خوانـــا  حلـــيم بـــر يمـــاجرا 
ــ ــ ـب ــه سست ــا  يـل ب ــد تنبان  بن

 

* 

                                                
 : ... یهودیان و مسيحيان را دوست نزدیک خود مگيرید. 51( / 5. مائده)1
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 اراطـــموقـــعِ اف ـه گاهان بــــشامـــ
ــ  ــر سـ ــر سـ ــينند فبـ ــاد بنشـ  ره شـ

 کنم عرض چه من است، شوخي که نان
 فلــک در ایــن هنگــام  ياز قضــا

 يحلــيم خوشــرنگ ؟يچــه حليمــ
 ي؟ کـه خلـق گفتنـد   يچه حليمـ 

 غيـب  کـه از خزانـه   يیا تـو گفتـ  
 الغــرض حضـــرت حســـين آقـــا 
 بــر ســر ســفره مســتقر گردیــد    

 يظرف پر گشت و پُر بشـد خـال  
 گر چـه طعـم حلـيم ترشـان بـود     

 اش نيک است يخلق گفتند ترش
 بنـدد  ياِشکم است آنکه سخت م

 که دید؟ جان حليم ترش يآخر ا
ــا ــردم  بـ ــن مـ ــبخش ایـ ــا بـ  ر الهـ

 چونکه خوردند آن حلـيم عظـيم  
 نيــــز ميـــل فرمودنــــد  يا ميـــوه 

 کار این از پس شد سير شکم چون
ــ يخــدا يکــا ــا يرحــيم و ب  همت

 سپنج يراــس ده در این يـرکتــب

 
 

ــه خرّ روزه ــااداران همــ  مانــ
ــا   حاضــر از بهــر خــوردن نان

ــگ ــا دی ــدانا   يه ــه مي ــو ب  پل
 گشت داخـل حلـيم جوشـانا   

 غـنش اضـافانا  یک وجب رو
 کــس ندیــده بــه هــيچ دکانــا

ــدانا  یــک ــه زن ــده ب  ســره آم
ــخندش بــ  ــا ه نيش ــب نمایان  ل

ــد خــدمت  ــا کن ــا يت ــه مردان  ب
 باز پُر شـد بـه حکـم جوعانـا    

 بود بـس عجيبانـا   يو این هم
 آب ليمو است یا که سرکانا
ــانا   ــاغ انسـ ــم و دمـ  راه چشـ
 شکر تلـخ و بـرف جوشـانا؟   
 کــــه نداننــــد ره ز چاهانــــا

 مرغانـــاچربنـــاک و  يپلـــو
ــال ــا  يپرتقــ ــد موزانــ  و بعــ

ــ ــا    هرو ب ــق نهادان ــاه ح  درگ
 خلـق زنـدانا   هکـن بـ   يرحمت

 اـازانـــس ليمـــح و ليمــح به

 * 

ــاعت ــواران نيــز  بعــد روزه يس  خ
ــو ــه سـ ــد  يحملـ ــيم بردنـ  يحلـ

 رمودندـرب فـردند و شــل کـاک

 روز ميـدانا  هبـ  يهمچو جنگـ  
 انادســت  بــه يقاشــق يیکــ هــر

 اــراناص روزه داــل اشخـمث

* 

ــد ســاعت  ــت يالغــرض چن  بگذش
 یـک بخوابيدنـد  ه بـ   همگان یـک 

 عاقبت گشت وقـت خوابانـا   
ــا   فــارغ از فکــر بــرف و باران
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 خبــر زانکــه آن حلــيم عظــيم يبــ
 که شـام گـردد روز   يپيش از آن
 گویـد  يکـه طـاهر   يپيش از آنـ 

ــدیان پریــد    ــم بن ــواب از چش  خ
ــواح   ــدر نـ ــه انـ  اشـــکم يزانکـ

 بيــرون جســت اتــاقاز  يآن یکــ
 وان دگــر مخفيانــه بيــرون شــد   

 نشـد کـه جملـه خلـق    نيم ساعت 
ــه مکــان ضــرور بــيش نبــود      س

 مغلوبـه شـد در آن گوشـه    جنگ
 يو تهرانـــ پيـــر و برنـــا و تـــرک

 در حيــاط جــان کندنــد يجملگــ
ــر    ــان حقي ــدر آن مک ــرض ان  الغ
 عاقبت صبح گشت ليک به شـب 

ــت بنـــــد   ــان جماعـــ  ياز ميـــ
ــيم  ــد حلـ ــور ضـ ــرد غيـ  پـــنج مـ

 بگفت این شعرتن  تن از پنج یک
 همدردي رهـب روز آن هـک ونـچ

 بـه تنبانـا   کنـد  مـي کار خـود  
 یــــا شــــود موقــــع نمازانــــا

ــا چــون خــروس ســحر  اذانان
 جملــه گشــتند بــس هراســانا 

ــ ــ ایيدردهـ ــا هبـ ــد نمایانـ  شـ
ــر معــده  اش فشــارانا دســت ب
 بـــه آبانـــا يتــا رســـاند یَـــد 

ــا  در حيــــاط آمدنــــد ناالنــ
ــ ــتر يسـ ــا ينفـــر مشـ  ویالنـ

 از هـر طـرف فراوانـا    يزخم
 شيخانا و سوسياليست و تاجر

 بـــه آنانـــا يتـــا رســـد نـــوبت
ــ ــر یک ــا  يه ــار رزمان ــد ب  چن

 نـا جانا يها برفت ا جان ز تن
ــد  ــه بدنـ ــدانا يکـ  درون زنـ

ــد شــاد و خنــدانا   زنــده ماندن
ــ  ــا هکــه شــود داســتان ب  دوران

 اـانـروان دـبش رــاعــش عــطب

  * 

 صــبا از مــن ایــن پيــام برســان يا
 دهـو مـت اـم به رــدگ يـليمـا حـی

ــ  ــازانا   هبـ ــيم سـ ــاب حلـ  جنـ
 اـانـوفـج رستــف يـیالـخ یا

  *    *   * 
  

 1/88/8141شنبه 

 شروع سال سوم زندان
دیشب عالوه بر  .السالم است عليه امروز مصادف با ضربت خوردن حضرت امير

 بعد از نيمه شب هم احياء  3آیند، ساعت  يها هم م عشاء که عادي مجلس بعد از نماز
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 .داشتيم يسرگير و قرآن

 4/88/8141 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 5/88/8141دوشنبه 

 ي، جعفريجواد حجتمحمد، ي، شجوننژاد يآقایان هاشم :ها شنيده شد در مالقات
 يخسروشاه يو همچنين آقاسيدهاد يحجاز سيدعبدالرضا عه،مسجدجم جماعت  امام

 .اند جوادیه را گرفته امام جماعت
نوشته است که عمل آقایان  يا نامه ارتش يما رئيس دادرس مدافع يوکال يبرا

 يسرتيپ مسعود يآقا .االصول صحيح نيست يوکيل عل عنوان بههمدیگر  يدر معرف
آقایان سرهنگ  يول .کرده است يوکيل معرف نعنوا بهتسليم شده و سرتيپ کمال را 

در  «اصول»اند خوشوقتيم که از  داده گفته يجواب مفصل يو سرهنگ غفار يرحيم
در آخر هم  ،کرده «ياصول» يها و بعد یک سلسله اعتراض شود مياینجا نام برده 

 .ایم ها هستند که گفته ناالصول هما يما عل ياند وکال گفته
اند  را که اخيراً دستگير کرده ياز اهل منبر و بازار يو یک نفر يس ي عده یک -

  .اند آورده (3)به زندان شماره امروز 

 6/88/8141شنبه  سه

تعيين  يرا پس از سرآمدن مهلت ده روزه برا نگار و بسته يو مفيد آقایان رادنيا
، سرهنگ يآنها آقایان سرهنگ نجات .بردند يوکيل، به دادگاه سرتيپ مروست

پس از گزارش و کسب  گاهرئيس داد .کردند يرا معرف و سرهنگ بزرگمهر يپگاه
يم توان مين :گوید مي( با مالیمت و خجالت ارتش ي)قاعدتاً از دادرس يدستور تلفن

 .نمایند ميآنها استنکاف  .ليست انتخاب فرمایيد ياز رو ،این آقایان را قبول کنيم
ليست را که  ين خودم بهترین وکالم و خودتان بگوئيد یا اجازه فرمایيد گوید مي

قرار  .ها هستند ما همان يگویند وکال مي .برایتان تعيين نمایم يمایل باشيد تسخير
 .کتباً ابالغ نماید شود مي

  *    *  * 

 ، نمقدسيا ،يشجون :کردند منتقل اینجا به قلعه قزل از را ذیل آقایان نفر پنج عصر امروز
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هستند و در ایام اخير  يچهار نفر اول منبر .و خليليان ي، نورالدینيجواد حجتمحمد
کرده  نزندانيا يو آزاد يخمين يآقا ي، دعا برااحياء بعد از تير خوردن منصور

ها  کالنتري.اند داشته  کرده و مستمع فراوانروز يها جریان دار راجع به اظهارات گوشه
 يو ذکر يخمين ياند که اسم صریح از آقا شان فرستاده تعهد خواسته عقب یا افسران

اند و  اند، دنبالشان مأمور گذارده یان قبول نکردهآقا .و غيره نبرند و دولت آمریکااز 
 مند عالقهجوان پرشور  خليليان .اند باالخره هر کدام را از یک جا دستگير کرده

شعار داده و بعد با مأمورین   يمنبر فلسف يآالیش شاگرد بار فروش است که پا يب
 .سترا زده ا يپليس  ،درافتاده
و  يادار اند و از استقبال عجيب مردم و جوانان بسيار خوب ي با روحيه يهمگ

مردم نسبت به  يهمچنين از خوشحال .کنند و منابر صحبت مي محصل از مساجد
 .تيرخوردن منصور

 1/88/8141چهارشنبه 

 .فرستاده بود  گلپروران يرا آقا يافطار
امام جماعت  يشيخ جواد فومن يو همچنين آقا يامروز صبح پدر دکتر شيبان

 .جنوب شهر مرحوم شدند يِروحان مؤثرِ يِو مرد دلير متق ،خيابان خراسان
هم آمده بودند و  يعاد زندانيان .ر کردیمیهر دو نفر دا يراب يشب مجلس ختم

 .منبر رفت مروارید يآقا

 1/88/8141 شنبه پنج

 (3)به زندان  11: 31را که  يو بازار يو یک نفر آقایان روحان يظهر امروز س
 :ها شنيده شد آنچه در مالقات (بودند، با ماشين بردند )ظاهراً به زندان موقتآورده 

هم  ياحتمال دارد ضيای .معاف و آزاد شده است ياز سرباز ينراق يآقا -
 .مرخص شود

شده است که در مقابل  يجنازه عجيب تشييع ياز مرحوم آقاشيخ جواد فومن -
نفر  31111گویند  مي .گر بوده است جلوه ،منصور دولتي و يتشييع جنازه دستور

 .اند دوش برده يرو جمعيت بوده است تا حضرت عبدالعظيم
 .اند را هم گرفته زار مسجد الله واعظ يناصح يآقا -
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 88/88/8141 شنبه يكتا  1/88/8141جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 83/88/8141دوشنبه 

را که از اهل منبر است  الطایفه شيخ يآقا شنبه پنجها شنيدند که روز  در مالقات
با محمد  يجرم همدست هنيز ب و محالت را بازار يها عده جوان یک .اند گرفته
، حسين يعراق ي، مهديالجورد ي، سيدمهديآقایان عسگر :اند گرفته ایيبخار

نفر از  يبيست س و شيراز گفتند که از تبریز .، احمد شهاب، رحيم خانيانساز تن
 .اند معممّين و متدینين را آورده

 ()روز آخر ماه رمضان 81/88/8141شنبه  سه

 .صحبت شد الحيتامروز شروع و راجع به ص يوکيل يآقا دادگاه تجدیدنظر
  يسرتيپ یحيو ،شده است يکه رئيس شهربان سرتيپ مبصّر يجا هب رئيس دادگاه

 .آرمين يآقا يوکيل وکيل .عضو دوم و بدجنس دیگر دادگاه است

 ()اول شوال 84/88/8141چهارشنبه 

رؤیت هالل با  يها تردید و ایرادگيري :داشتيم يبود و مراسم خوب عيد فطر
و  يو شيرین يبوس دیده .( مرتفع شداهلل ت)نصر يها و تبریک عيد امين رینييرسيدن ش

و ملحق  يطالقان يچند دور حياط پشت سر آقا مخصوص عيد، يها تهليل .صبحانه
عيد در  بگير با شور و نشاط مخصوص، نماز  غير روزه يو سياس يعاد شدن زندانيان

راجع به اجتماع با  يطالقان ي، خطبه آقايو قرائت اذکار قنوت توسط مفيد اتاقدو 
آور بود و  گيرا و حال يدر روز عيد که خيل حضرت سجاد يدعا هاستفاده و اختتام ب

 .حسن استماع یافت اهللشاء حُسن ختام و ان مروارید يآقا يبا ذکر و دعاها
 .تا ظهر يعاد و يسياس ياز رفقا ایيو پذیر اتاقنشستن در 

 85/88/8141 شنبه پنج

 يوکيل يآقا جلسه دوم دادگاه تجدیدنظر -
 :ها شنيدند و گفتند آنچه در مالقات -

از  يو احمد آقایان زنگاله .امام جماعت آزاد شده است يخسروشاه يآقا
در  .اند شده يرا گذارده بودند دادگاه يخمين يکه نوار آقا گرگان يها منبري
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را  13، ظاهراً ماده «ملت ایران» ينماز يو آقا داریوش فروهر يادعانامه آقا
قتل  ي بهانه هاند )ب شصت هفتاد نفر دستگير شده يمذهب يها و هيئت راز بازا .اند گرفته

 .(منصور

 86/88/8141جمعه 

 يتجدید انتخاب چهار نفر اعضا يبرا زندان يداخل يشب مجمع عموم -
اصرار در عدم  يایباب يو عل ييم و چون آقایان حکيمداشت غيرثابت هيئت مدیره

 و صفا ي، شيبان، مرواریديانتخاب و قصد استراحت داشتند، آقایان مهندس سحاب
 .انتخاب شدند

 81/88/8141شنبه 

( و 1(، محکم )از زندان شماره )از این زندان يو اسکوئ يرزآقایان گود
رئيس  .سال به دادگاه بردند ها گذشتن بعد از یک )از خارج( را پس از ماه کتابنویس

ماده  4که ایراد داشته است چرا شق  يسرهنگ اسالم ، دادستانيسرتيپ ایمان دادگاه
دادگاه تشکيل دهند و بعد  يقرار شد جلسه مقدمات .اند و کيفر را سبک گرفته 11

 .خبر کنند
ا را ه و بازاري نفر از علما 611 قریب شنيدند در زندان موقت که طوري به -

 .اند کرده يشان خال آورده و دو یا سه بند را براي قتل منصور دنبال به

 81/88/8141 شنبه يك

با استعداد  ي)جوان ميدان خليليان يعل ياز آقا سازمان امنيت يیاولين بازجو
 قلعه از قزلو سایرین،  ياتفاق آقایان شجون به 6/11/1313شنبه  که روز سه  يپرشور

ده دستگير شده بو در ماه رمضان يمنبر فلسف ياینجا آوردند و در اثر شعار دادن پا هب
در  از اول ورود قم :انجام شد ياست( در دفتر افسر نگهبان توسط سروان کوچصفهان

و مالقات  تهران شرح بده، منظورت از مسافرت سابق به مصر از قم به يسالگ 13
اول چرا اعالميه پخش  از زندان يبعد از آزاد چه بوده، در کرمان عبدالناصر

و مردم را  يبرد طرف مي طرف و آن را این يخمين يچه منظور نوارهاه ، بيکرد مي
اند، با  هداد ميتو اعالميه  هب ، کدام یک از روحانيونيکرد ميدر خانه خواهرت جمع 

 يميالن يمنزل آقا ، مشهديچه منظور مالقات کرده ب خرداد 15قبل از  اللهيار صالح
را با دوچرخه چرا پخش  ينهضت آزاد يها اعالميه ، پارسال در بازاريچرا رفت
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، يداد اند و چرا شعار صلوات در مسجد گرفته تهرانا در تو رچرا ، اخيراً يکرد مي
ت بود، در ا بوکس چرا در جيب ، پنجهي، مأمور را چرا زديرا آورد يآیا اسم خمين

را  توحيدو مکتب  بابا ي، حاجيکجا عضویت دار و احزاب يمذهب يها انجمن
 ... !سره انکار و ابهام یک- ...؟يداشت روابط چه سعيد حسّون با در سوریه ،يشناس مي

 عليه نقص و عدم صالحيت دادستان :يوکيل يسومين جلسه تجدیدنظر آقا -
 ذلک مع .خوب دفاع کرد وکيل مدافع سرهنگ آرمين يصحبت کرد، آقادوبار 

 .داد صالحيت  هب يدادگاه رأ
بوده  يروحان يآقا يبرا يختم در مسجد امام در قم :آنچه در آنجا شنيدند -

ها راه افتاده  و سپس در خيابان دور مسجد هبعد مردم ب يها در پایان ختم و شب .تاس
 يطالقان يدر شب احياء ذکر و تجليل از آقا يحائر يآقا .اند داده يخمين يشعارها

به  از ایام احياء در مشهد يميالن يمنزل آقا .گاه کرده استدست بهو اعتراض 
خوب  يکه خيل يقم يآقا .طرف تحت مراقبت و ممانعت تشکيل جلسات است این

 يها که در دادگاه ایيعلم .باشد مي راه افتاده، هفت ماه است در محاصره پليس
 .و غيره( در تجدیدنظر تبرئه شدند يقایان کنمشهد محکوم شده بودند )آ

 81/88/8141دوشنبه 

 .شنيده نشد يها چيز نبود و در مالقات يخبر مهم

 31/88/8141شنبه  سه

 .آرمين يآقا ، ماهيت و مدافعاتيوکيل يچهارمين جلسه دادگاه آقا

 38/88/8141چهارشنبه 

 :بردند دادگاه به يتسخير يابالغ وکال يرا برا نگار و بسته يو مفيد آقایان رادنيا
 زیرآقایان نامه  .گارن بسته يبرا ي، صالحيمفيد يبرا ، آرمينرادنيا يبرا يشاهقل

 :را تسليم کردند يراجع به عدم ممانعت تماشاچ
41/11/1313  

  4شماره  يعاد ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر
 ارتش ياداره دادرس

 يعاد ياست، در دادگاه بدو يا حاککه پرونده م طور همانمحترماً، 
اتهام ما تشکيل گردید، عالوه  هب يرسيدگ يقبل برا يکه چند 1شماره 
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بر حق انتخاب  يمبن ارتشو کيفر يبر عدم رعایت اصول قانون دادرس
مطالعه پرونده و ایرادات دیگر، با وجود از طرف متهم و  وکيل مدافع

 ارتشو کيفر  يقانون دادرس 134تذکرات متعدد در مورد رعایت ماده 
حضور  ي، براحقوق بشر يو اعالميه جهان يو نص صریح قوانين اساس

مرتکب تحریف  وه بر ممانعت از ورود آنان، دادستانتماشاچيان عال
یک از جلسات  در هيچ که حاليدانسته، در  يحقيقت شده دادگاه را علن

 يسرّ طور بهراه ندادند و دادگاه  دادگاه بههم  يیک نفر تماشاچ يحت
 .تشکيل شد

مورد در  134رعایت ماده  يد الاقل براایيخواهشمند است دستور فرم
اطالع  ياتخاذ شود که تماشاچيان بتوانند برا يبودن دادگاه ترتيب يعلن

 ملت ایران يحقوق اساس هما که بيش از همه ب هاز اتهامات منتسبه ب
البته دادگاه در انجام این مهم  .دارد، در دادگاه حضور یابند يبستگ

 ينعت از ورود تماشاچنکرده دستورات الزم در مورد عدم مما يکوتاه
 .صادر خواهند فرمود

 نگار ، محمد بستهیمفید ی، سید مصطفعباس رادنیا
و آخرین دفاع  يپرساولين باز يرا برا )اهل منبر( يو نورالدین آقایان مقدسيان -

چرا شما را دستگير  :بوده و سؤاالت اتهام اقدام عليه امنيت .بردند ارتش يدادرس هب
را  يخمين يرا شرح دهيد، مطالب منبرتان را بيان کنيد، آقا يکردند؟ جریان دستگير

 يد، وارد سياست شدید، در چه جمعيت سياسيدولت ایراد گرفت هردید، بآیا اسم ب
 .ها بوده است و از این قبيل حرف ،عضویت دارید

 يغير از آقا ها اي قلعه قزل ي همه :اند شنيده يآنچه در دادگاه و دادرس -
اند و وضع بسيار ناراحت و  منتقل شده )قرنطينه( يزندان موقت شهربان به يگلسرخ

 يو حکيم ي، ابراهيميسه نفر آقایان منوچهر آذر 16از دانشجویان  .دارند يکثيف
 .اند آزاد شده

 33/88/8141 شنبه پنج

 .دادگاه رفت و دفاع کرد يبرا يوکيل يآقا -
 .رسيد فهيم يبردند و فقط نوبت به آقا يبازپرس يرا برا و فهيم يآقایان حجت -

سئواالت و  ،ا آورده بودندر يمنبر  هم پنج نفراز آقایان چون از زندان موقت
 .بوده است يعاد مدافعات
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بعد  يها و جریان ماه رمضان مناسبت بهنفر از معمّمين که  61 در زندان موقت -
دو  .دارندبرند و بسيار وضع ناراحت و تنگ  سر مي هاند، ب دستگير شده از قتل منصور

 .اند کرده و اختصاص داده يبازداشت شدگان غيرمعمم خال يبند را هم برا
، يرودسر ي، جعفریي، مواليمنتظر :امروز آقایان ياز بازدیدکنندگان روحان -
 .و ائمه جماعت و طالب از مدرسين يا و عده ي، طيبي، حجتيتوسل

 31/88/8141جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 34/88/8141شنبه 

 ایيه حرف ي در زمينه سئواالت .رفتند يبه بازپرس و اعتمادزاده يآقایان حجت -
 .اند داشته ياند و چه مقصود منبر زده يکه باال

 .به دادگاه يپرونده خوان يبرا نگار ، بستهي، مفيدآقایان رادنيا -
 يک نفر آقافقط ی .باشند مي نفر بازداشت در موقت 36جمعاً  از علما -

 يا و نامه باشد ميها  است، متهم به ارتباط یا اداره تروریست قلعه که در قزل يگلسرخ
را  احمد شهاب يآقا .اند ش گرفتها ایشان رسيده بوده از جيب يبرا که از کاشان

 .اند مفصل کتک زده
که محتاج  يمطلب :خود چنين نوشته است يدر آخرین دفاع بازپرس يحجت يآقا -

را  پليس يد آبروایيتوصيه نم يخواهشمندم به سرهنگ طاهر ،به دفاع باشد ندارم
و مملکت  همه مردم يدر خاتمه توفيق و سالمت .نبرد و توهين به اشخاص ننماید

 .را خواستارم يخمين اهلل آیتو  اطهار را در پناه اسالم و قرآن و ائمه ایران

 35/88/8141 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 36/88/8141دوشنبه 

، ها ي، حکيميآذر :آقایان .مالقات رفقایشان آمده بودند يکه برا ياز روحانيون
 .کوچکه ي، مهندس طاهريا ، مهندس هستهما آقایان احمدزاده يبرا .يا خامنه

 31/88/8141شنبه  سه

 .بردند يخرین دفاع به بازپرساولين و آ يرا برا مروارید يآقا -
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 .رفتند يخوان پرونده يبرا يو مفيد نگار ، بستهسه نفر آقایان رادنيا -
و غيره شروع  ي، برادران حمسيمفيد ي، مجتبيدکتر عال ينفر دادگاه هشت -

 .تسا شد و در مرحله صالحيت

 31/88/8141چهارشنبه 

 .و آخرین دفاع بردند يبازپرس يرا برا يشجون يآقا -
اتفاقاً همين روز  .اقدام شد کل زندان مالقات با رئيس اداره ي در تعقيب نامه -

را که چندین بار  يمالقات نصب نمایند و عمل اتاق يها آورده بودند به نرده يتور
 يو جلوگير يعاد منظور زندانيان اینکه به عنوان بهانداخته بودیم،  کرده عقب اعتراض

افسر کشيک  اتاقو من در  يدکتر سحاب .است، از سر گرفتند کردن هروئين داز ر
و رفقا  يطالقان يآقا .بودیم يسرگرد خانمراد يدر حال مذاکره با معاون زندان آقا

باالخره قرار شد تا فردا  .پرداختند يهم در حياط به اعتراض و ممانعت از نصب تور
خواهيم مالقات و مذاکره کنيم، این عمل  آید و مي يم که رئيس اداره کل زندان

 .عقب بيفتد

 31/88/8141 شنبه پنج

ن و بدون حضور مشاراليه و معاونش زندا ي رهیرئيس دا اتاقدر  11ساعت 
و من،  يوسيله دکتر سحاب ها به کل زندان رئيس اداره سرهنگ پریور يمالقات از آقا

مالقات و مذاکره  .آمد عمل بهاز طرف سایرین و به دعوت خود ایشان  يبه نمایندگ
 ي راجع به اصل مطلب و خواسته .محترمانه و با لحن مساعد و دوستانه از ناحيه ایشان

است، ضمن تأیيد نظریه ما و تکرار اشکال جا،  يعاد زندانيان ما که تفکيک از
 ها و افسران يداد اگر ساختمان بزرگ قلعه حصار تحویل داده نشد، مل ياميدوار

 يا هفته عده ضمناً در عرض یک .را به محل کارگاه انتقال خواهند داد يارشد زندان
 ي در مورد جيره .اند، به زندان دیگر ببرند را که نامناسب و مزاحم ياز زندانيان عاد

ابراز  يمالقات حضور ي، قول مساعد داد و برايعموم يقبل يغذا يجا هب ينقد
 .هم قرار شد مسکوت بماند يتور .عالقه نمود

 3/83/8141 شنبه يكتا  11/88/8141جمعه 

 .نبود يخبر مهم
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 1/83/8141دوشنبه 

 .شنيده نشد يا نيامده بودند و خبر عمده ياما جمعيت زیاد .مالقات بود

 4/83/8141شنبه  سه

 .نبود يخبر مهم

 5/83/8141چهارشنبه  

 .رفت و خودش صحبت کرد به دادگاه تجدیدنظر يوکيل يآقا

 6/83/8141 شنبه پنج

 قلعه همراه داشتن اعالميه گرفته بودند، از قزل يرا که برا دانشجواردالن  يآقا -
 .به اینجا آوردند

، خرداد 15تقصير  يمتهم ب ينور يعل يامروز شنيدند حاج يها در مالقات -
غيرقابل تصور داده و  يها ش او را شکنجههای خاطر پول يمحکوم به اعدام، که برا

 1بگيرند، به حبس ابد بخشيده شده و حاال در زندان شماره  ينتوانسته بودند اقرار
 .است

در برابر تکليف  يا بهمن مقاومت مردانه 15، در روز آذر 16هفت نفر دانشجویان 
سرایت  قلعه قزل يها سایر زنداني هاند و عمل آنها ب نشان داده ت در مراسم نيایششرک

 .اند کدام در نيایش حاضر نشده کرده هيچ
به زندانيان  قلعه قزل هکه ب يو سرکش يشدن نصير امنيت بعد از رئيس سازمان -
خراب  يسابق آنجا خيل يو مزایا قلعه کرده و بدوبيراه گفته است، وضع قزل مجرّد

 .شده است
 يفقط دو بازپرس ،اتهام تحریک دانشجویان هآنجا است و ب داریوش فروهر -

 .داشته است
مخابره کرده  وزیر نخست هویدا عنوان به يتلگراف يخوئ يآقا :نجف يعلما -

در این تلگراف با لحن صریح و تند نصيحت و اعتراض کرده و  .که منتشر شده است
و قوانين خالف اسالم و با برگرداندن  الغاء نفوذ صهيونيست با اند دولت خواسته

 .جهان را مسرور سازد قلوب مسلمانان يخمين يآقا
 به مجلس ترکيه يا نامه ،يمحصلين مدرسه بروجرد و نجف ياز فضال يا عده -

  :اند نوشته و گفته



 
 

 

 
 

 533  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

 ي قوه ترکيه تحت محدودیت است؟ مگر دولت يخمين يچرا آقا»
 کنند؟ تمام ملت است؟ با مهمان مگر چنين رفتار مي دولت ایران مجریه
 يآقا يآزاد سبب و اصالح ي اند، واسطه يت ناراضنز دولت سایران ا

 . ق  ه 45/4/1311 .«بشوید يخمين
 .و منتشر شده است يکپ يپل این نامه در ایران

 يآقا ،اند هنموده نوشت تلگراف به رئيس جمهور ترکيه علماء بغداد و کاظمين -
 يراه خبر سالمت هجهان چشم ب مسلمانان ؛است شيعه يترین علما از بزرگ يخمين

 .ایشان هستند و انتظار احترام دارند
از و تجليل  )ع(رحلت حضرت صادق يمراسم سوگوار يبرگزار يبرا -

، مدرسه فيضيهدر سه سال قبل  ي ناجوانمردانه عمل بهو ابراز نفرت نسبت  روحانيت
 .دعوت شده است ابوالفتح ياز مردم به مسجد حاج

ریاست  هب نگار و بسته ي، مفيدآقایان رادنيا اولين جلسه دادگاه تجدیدنظر -
 .صحبت کردند يتحميل يتسخير يوکال يمختصر .تشکيل شد يسرلشگر مروست

 ياشاچتم .و نقص  پرونده شروع به دفاع نمود در ردّ صالحيت رادنيا يبعد خود آقا
و  يدادرس هرا که ب يرادنيا داشته است و اشخاص يانحصار به چند نفر از خانواده آقا

 .حضور مراجعه کرده بودند اجازه ندادند يبه دفتر دادگاه برا
 هویدا عنوان بهبا امضاء  يا سرگشاده ي نام نامه خوشو موجّه  ياز فضال يا عده -

 :است زیر شرح بهاند که  نتشار دادها

 يبه آقا حوزه علميه قم ياز حجج اسالم و فضال يجمع نامه سرگشاده
 هویدا

 کشور يرونوشت دیوان عال

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
43/11/1313 

 ، یروز نخست يجناب آقا
برخالف قوانين اسالم و قانون  ياخير اقدامات يها متأسفانه در سال

عموم  يانجام یافته که موجبات ناراحت يدر این کشور مذهب ياساس
اد ایج و هيأت حاکمه بين ملت يعميق ي طبقات را فراهم آورده و فاصله

کرده است، ملت و هيأت حاکمه که باید متفقاً در پيشرفت و عظمت 
یکدیگر در  هکشور بکوشند و با اعتماد و حسن اطمينان ب يدین و تعال
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کار  يکه رو يفعاليت کنند، با کمال تأسف هر دولت يواحد ي زمينه
را شدیدتر و  اینکه به این اختالف خاتمه دهد، آن يجا هآمده، ب

ما  .تر نموده است را عليه هيأت حاکمه برافروختهاحساسات ملت 
کنند و در نظر دارند این مملکت را  دانيم متصدیان امور چه فکر مي ينم

( مردم و مشروطه ياصطالح دین هآیا در این مملکت )ب .کجا بکشانند هب
اظهارنظر در سرنوشت خود باید نداشته باشند؟ خفقان،  گونه هيچحق 

طرف، شکست اقتصادیات و  دیت، سانسور، تفتيش عقاید از یکمحدو
درآورده  ياز طرف دیگر، ملت را از پا يتصاعد هزینه کمرشکن زندگ

و  چال زندان کند، سياه ياز وضع موجود اظهار نارضایت يو اگر کس
آخر در  .تر نماید او را تيره ي تيره يزندگ ارتش يسپس حکم دادستان

و ترور  اختناق، حبس، زجر، شکنجه ،کدام گوشه جهان تا این حد فشار
، يدین يدر کدام کشور مراجع و زعما !کند؟ يافکار بر مردم حکومت م

 و ،و اصناف ، تجاردانشگاه ، اساتيد، روشنفکرانيسخنگویان مذهب
 ينظر در شئون اجتماعبقات متفکر و فعال کشور حق اظهارباالخره ط

العنان حاکم  مطلق يا خود ندارند، در جهان امروز کجا معمول است عده
حق فریاد و تظلم  يمطلق بر جان و مال و ناموس مردم باشند و کس

و  يکه یک مرجع دیننداشته باشد؟ در کدام گوشه دنيا سابقه دارد 
که از کشور  يقانون با داشتن مصونيت و صالحيت يزعيم فداکار مل

 ،گوید نباید بيگانگان با اتکاء به مصونيت مطلق يکند و م يخود دفاع م
بر مال و جان و ناموس مردم تسلط داشته باشند او را به اتهام 

تبعيد و در  «يميت ارضقيام عليه مصالح کشور و تما» ناجوانمردانه
نمایند؟ آیا این قسم حکومت  المالقات و ممنوع يزندان يمملکت دیگر

ترین  از پست يهم در دوران حکومت فرد آن يوحش در بين ملل نيمه
 شده است؟ يها شمرده نم حکومت

مختلف  ها بزنيد و بپرسيد این اصناف زندان به يشما سر هویدا يقاآ
چه  هب ر و اصناف، تجّاو دانشجویان دانشگاه ، وعاظ، اساتيدعلما :يزندان
برند؟ آیا جز دفاع از حریم قرآن و  سر مي هب ها در زندان مدّت يجرم

اند؟ آیا اگر  داشته يجرم يعظمت کشور و تظلم از خفقان و دیکتاتور
گفت نباید اسالم و قرآن مورد تهاجم واقع شود، کشور در چنگ  يکس

ا رود، اختناق و فشار بر غم سرشار مملکت بي يها بيگانگان افتد، ثروت
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مردم باید کوشش  يها ها در تأمين خواسته مردم حکومت کند، دولت
خود در  يخواست با استفاده از حق قانون يو باالخره اگر کس ،نمایند

کند و با  يچال زندان زندگ شئون کشورش اظهارنظر نماید، باید در سيه
حفظ مصالح  يان باشد؟ ما براگریب ههمه جانبه دست ب يها محروميت

خواهيم به منظور پایان دادن به وضع  عاليه اسالم و کشور عزیز جداً مي
کنيد و  يخطرناک موجود و رفع اختناق و رفاه حال عامه مردم فکر

طبقات مختلف کشور بالخصوص  .دهيد مردم ترتيب اثر يها خواسته هب
و پرورش  که مرکز هدایت اعالم و باالخص حوزه علميه قم يعلما

وضع موجود خاتمه داده شود و  هکشور است منتظرند که هر چه زودتر ب
حضرت  مرجع عاليقدر مخصوصاً در اسرع اوقات رهبر شيعيان

المسلمين را به قم عودت  رؤس يمدظله عل يخمين يآقا يالعظم اهلل آیت
و دانشجویان و  داده و سایر علما و دانشمندان، اساتيد محترم دانشگاه

ر و متدینين را از زندان آزاد نموده و پيش از این نسبت به اصناف، تجّا
 .نشود ایياعتن ياحساسات پاک و گرم مردم ب

، سيد ياصفهان يقدیر ي، عليالخونسار ي، ابوالفضل النجفيزنجان يموس
، اکبر يقدوس ي، عليمنتظر ي، حسينعلي، محمد محمديا خامنه يعل

، محمد يگرام ي، محمدعليقم ي، احمد آذري، ابراهيم امينيهاشم
، فيض ي، مهدي، ابوالقاسم خزعليشيراز يانصار ي، یحييعالم

، يالشيراز ي، االحقر عبدالرحيم الربانيالمشکين ي، عليعبدالعظيم محصل
، سيدابوالفضل يخسروشاه ييد هاد، سيتبریز يسيد یوسف حسين

، صادق يالجورد يحسين ي، االحقر سيد مهدي، حسين حقانيميرمحمد
 ي، علي، هاشم تقدیري، عباس محفوظي، ابوالقاسم مسافريخلخال
، محمد ياکبر مسعود ي، علي، محمد حسين مسجد جامعياحمد
، ميرآقا ي، احمد امامياحمد جنت اسماعيل صدر، ،ينکرانل يموحد
 ياله صالح ، نعمتي، محمد یزديیداله پورهاشم ،يزنجان يموسو
 ي، مهديزنجان يشبير ي، سيد موسياعتماد يمصطف ،يآباد نجف
، ي، محمد حقياللنگرود يالحسين حسين ، محمديالروحان يالحسين

، محمدرضا يجواد اهلل، عبديپایاندمحمدباقر احم ،يمحمدباقر حسن
 مصباح ي، محمدتقي، شيخ محمدالهمدانصدیقين ي، محمدتقيتوسل
 .ياکبر موسو ي، عليدوان ي، علدار زنده ، حسين شبيحسين نور ،يیزد
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هستند و موجّه و مبارز  مسّن قم یا طالب امضا کنندگان تماماً از فضال و مدرسين
، ي، خسروشاهي، رباني، مشکيني، منتظري، هاشميا مخصوصاً آقایان خامنه .باشند مي
، يآقایان اکبر هاشم :اند چهار نفرشان را بعد از این امضاء گرفته .ي، مسعودها يیزد
 .ي، خلخاليشيراز يربان ،يشيراز يانصار يیحي

  *     *   * 

اعالم  ي نامه .درآمده است در اروپا 13بهمن  14شماره  «سوسياليسم»ماهنامه  -
 راجع به مرگ منصور يا مقاله .را چاپ کرده است يدر دادگاه نظام سکوت برليان

طرز رفتار  ي دستگاه نباید از این عمل تعجب کند و یقيناً با ادامه ،داشته و گفته است
گفته است  يرا محکوم کرده ول يبعد ترور فرد .گذشته دنباله خواهد داشت

 يمال یک تشکيالت انقالبغلط است و اگر در ضمن برنامه و اع يفرد صورت به
ارگان  «تریبيون»ژانویه مجله  43مقاله  .ایجاد ارعاب خوب است يباشد، برا يعموم
و رفتار  شاه پليس يدیکتاتورو  که وضع بد ایران انگلستان چپ حزب کارگر جناح

را نشان داده، ترجمه  يارض بودن اصالحات يو دروغ و دانشجویان او را با فرهنگيان
 .داده است قلعه قزل 3و  1 يها زندان ياز زندانيان سياس يکرده است، صورت

 1/83/8141جمعه 

عليه  را در وین يخبر تظاهرات دانشجویان ایران از قول یونایتدپرس «پيک ایران»
 .نتوانسته است مانع شود هم پليس و بود و تند يتظاهرات ظاهراً طوالن .کرد پخش شاه

 1/83/8141شنبه 

 .نبود يخبر مهم

 1/83/8141 شنبه يك

استماع بقيه ایرادات  هب نگار ، بستهي، مفيددومين جلسه دادگاه آقایان رادنيا -
 .رادنيا پرداخت

رحلت حضرت  يمجلس سوگوار يابوالفتح که از مردم برا يحاجمسجد  -
را  قبالً در آن دعوت شده بود، پليس مدرسه فيضيه قم يو یادبود شهدا )ع(صادق

در قم نيز قبالً درِ  .یک نفر صحبت کرده است يدر مسجد مرحوم فومن .بسته است
با  ياجتماع کرده خطيب سرمردم در مسجد باال .اند و مدرسه فيضيه را بسته مسجد امام
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تند  ياغ کرده مردم در صحن دور زده و شعارهاد يخيل يها عمامه مبّدل صحبت
شده آنجا  بعد وارد ميدان آستانه .اند و عليه دستگاه داده يخمين يبازگشت آقا يبرا

 .وم آنها را متفرق کرده استتآور و با اند که پليس با گاز اشک داده ایيهم شعاره

 81/83/8141دوشنبه 

 .بود يها عاد مالقات

 88/83/8141شنبه  سه

و  يبه بهدار نگار مراجعه بسته ي واسطه به يول .بود يروز دادگاه سه نفر -
که از خارج خواسته شده بودند،  و دکتر قائميان او توسط آقایان دکتر آذر ي معاینه
القدم را  برخالف انتظار مبلغ صدتومان حق دکتر آذر يآقا .اه دیگر تشکيل نشددادگ

 !که داده بودند دریافت کرده است
آخرین جلسه و شور کرده چنين  ،و سایرین يدکتر عال يدادگاه هشت نفر آقا -

 :داد يرأ
 . سال 3 يمفيد يمجتب يآقا

 .سال 4 يبرادران حمسو  شاملو ،يآقایان دکتر عال
 .سال 1 يضرابو  نيلفروشان ،پور آقایان مقدس

 83/83/8141چهارشنبه 

ایرادها و  ي خاتمه ،يسه نفر چهارمين جلسه دادگاه مرحله صالحيت -
 .رادنيا يمفصّل و مدلّل آقا يها استدالل

ظاهراً در  ،يیوسف و ي، تربتشفيق ي، مهديآقایان ابوالفضل توکل يدستگير -
 .ابوالفتح یا قم يحاججریان مسجد 

 81/83/8141 شنبه پنج

نامه  ي کنندهامضا ياند و از علما نفر را گرفته 11فعّال،  يها اخيراً از بازاري
 .چهار نفر را سرگشاده

 84/83/8141جمعه 

 .نبود يخبر مهم
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 85/83/8141شنبه 

صالحيت؛  به نگار و بسته يمفيد آقایان يایرادها ي تمهخا يدادگاه سه نفر ي جلسه
 .رادنيا يآقا يها جوابو ، وکالهایش، دفاع مختصر  و سفسطه جواب دادستان

 86/83/8141 شنبه يك

 .رادنيا يآقا يها جواب ي دنباله؛ يدادگاه سه نفر ي جلسه

 81/83/8141دوشنبه 

 رغم علي( !پس از سه ساعت شور) به صالحيت ي، رأيسه نفر دادگاه ي جلسه -
 يانتساب ي به استناد نامه ، ورود به ماهيت و اظهارات دادستانيقانون يایرادها ي همه

 .رئيس جمهور هند عنوان به يبه نهضت آزاد
، مردم اصفهان :درآمده است قم يفضال ایيامض 55اعالميه  دنبال بهسه اعالميه  -

 .مقيم قم ي، طالب مشهدمقيم قم يطالب کرمان
از  يگير پيش يگویند برا مي .اند ا را در این چند روزه گرفتهه نفر از بازاري 11 -

شان  الوقوع قریب مراجعت و استخالص در يخمين يآقا يبرا شاید که است يتظاهرات
 .رخ دهد

 يها اتاقو یازده نفر دیگر از آن دسته، در  ضارب قاتل منصور ایيبخار يآقا -
دوازده نفر در طبقه  .تحت مراقبت شدید کماندوها هستند زندان موقت 1بند  يانفراد

 .دیگر يیک نفر در باال مجرد است و دو نفر در جا ،اند پایين با هم

 81/83/8141شنبه  سه

 يبرطبق مذاکرات و قرار قبل .رفتند دادگاه به نگار و بسته ي، مفيدياآقایان رادن
 شرح بهسه نفر بود  يامضا هرادنيا نامه ذیل را که ب يبه آنها اعالم دفاع شد، آقا يوقت
حضور دارند و  وکالدید نه  اهقرائت و تسليم دادگاه کرد و بعد که رئيس دادگ زیر

 :آماده صحبت است و غافلگير شده بودند، جلسه را تنفس داد نه دادستان

 اعالم سكوت

 یدر دادگاه نظام ایران یسه نفر از افراد نهضت آزاد

 يبسمه تعال

اعمال  ي کنيم که بر همه آغاز مي ایيپروردگار یکت نام بهسخن را 
را بر قانون و  يبندگانش ناظر و با حکمت کامل خویش نظام جامعه بشر
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در همه حال دل بر نعمت و حکمت او بسته و در  ...عدالت بنا نهاده است
او  يسو هظلم و زور رو ب ياین آشوب زمانه و فساد و جامعه و دنيا

 يدر راه اعال يگاهش قدرت ایمان و ثبات و پایدارآوریم و از در مي
کنيم و با اعتقاد  طلب مي يکلمه حق و استقرار حکومت عدل و آزادگ

 ياینکه تحمل رنج و محروميت در این راه ضامن سعادت و پيروز هب
و اولياء و پاکان و شهيدان راه حق کردند  که تمام انبياء طور هماناست، 

نائل گردیدند ما نيز از این طریق راه  ادت دنيا و آخرتو به سع
 .سپریم يم

 ارتش يدادرس 4شماره  يعاد دادگاه محترم تجدیدنظر

احضار شدیم،  تعيين وکيل مدافع يکه از طرف این دادگاه برا يروز
یک از  که بدون رعایت هيچ ير داشتيم که برخالف دادگاه بدوانتظا

 يصدور رأ همبادرت ب يواقع يو رسيدگ ياصول و تشریفات قانون
به  يرسيدگ يخود نمود، این دادگاه با رعایت اصول قانون يغيرقانون

ا واقعيت برخالف انتظار م زودي به يول .را شروع نماید يپرونده اتهام
باز  ما سر يانتخاب مدافع يکه دادگاه از قبول وکال يبدین معن ؛درآمد

زد و ما را در اولين برخورد با تخلّف آشکار اصول و مقررات قوانين 
 .مواجه نمود يمملکت

ها و از  از عناصر اوليه تشکيل دادگاه از آنجا که داشتن وکيل مدافع
 ي ترین آنها است، نبودن وکيل مدافع فلسفه يترین و ضرور يبدیه

و از آنجا که دفاع از متهم و روشن  ،کند مي يدادگاه را نف يوجود
وکيل مدافع انجام ي  وسيله هب يشدن حقایق در دادگاه قسمت مهم

که بر قوانين و مقررات  يعلت احاطه و تسلط هو وکيل مدافع ب شود مي
و از آنجا که نصوص  ،خواهد بود يشاء اثر مهمدارد، در این راه من

وکيل مدافع  ي عهده هانجام این مهم را در مرحله اول ب يقوانين مملکت
گذارده که هم خود دلگرم باشد و هم مورد اعتماد و قبول متهم  يانتخاب

قرار گيرد، تا متهم و وکيل بتوانند با کوشش و دقت مشترکاً در روشن 
ما را  يانتخاب مدافع يوکال ،و چون  دادگاه ،دکردن حقایق اقدام کنن

رد کرد و با این عمل  يیا قانون يعذر موجه و دليل منطق گونه هيچبدون 
به نقض آشکار قوانين مربوطه مبادرت ورزید و در عين حال نشان داد 

 .به روشن شدن حقيقت ندارد يا عالقه گونه هيچکه 
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گزار انتخاب  قانون که حاليدر  .عميقاً توجه شودبه این موضوع باید 
متهم قرار داده است و تعيين  يم و بدیهرا از حقوق مسلّ وکيل مدافع

متهم از  ایيیا عدم توان يرا فقط در مورد خوددار يوکيل تسخير
از  يمدافع انتخاب يکه وکال ایيانتخاب وکيل تجویز کرده است و در ج

 ينظام يها دادگاه ایيدار در امور قض و سابقه ارتششرافتمند  افسران
 يو کيفر يقانون دادرس 114اند، عدم پذیرش آنها نقض ماده  بوده

 .رود شمار مي همتهم ب ایيو ابتد يو پایمال کردن حق طبيع ارتش

 16و اصل  حقوق بشر ياعالميه جهان 11از طرف دیگر با توجه به اصل 
 411و ماده  يکيفر يدادرس آیين 341و ماده  ایران يمتمم قانون اساس

در شرایط  يبایست ، دادگاه ميارتش يدادرس 133محاکم صلحيه و ماده 
تشکيل شود و از آنجا که اتهام وارده بر ما، یک اتهام کامالً  يکامالً علن

 ياست و قاض ملت ایران يو بيش از همه مربوط به حقوق اساس يسياس
و او است که باالخره باید بفهمد  باشد مي آن ملت ایران يو شاهد واقع

که اعمال در راه صحيح و در جهت سعادت او بوده است یا خير و آحاد 
ملت حق ورود و حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و این دادگاه 

با وجود  يول ،ندارد يو خصوص يخانوادگ ي نبهج وجه هيچ به
در جهت  يبر ایجاد تسهيالت يمبن يو شفاه يمکرر کتب يها درخواست

در این  ياقدام گونه هيچشرکت در جلسات دادگاه،  هان بمند عالقهورود 
هم که با وجود  ينيامد، سهل است که از ورود کسان عمل بهزمينه 

مراجعه کرده بودند تا  ارتش يتضييقات و خطرات به اداره دادرس
شد و شرکت در دادگاه را  يدریافت کنند، جلوگير يکارت ورود

باشد و  يدادگاه هم علن که طوري بهخاص چند تن از افراد فاميل دانستند 
رحال چند نفر از افراد خانواده در ه که به يبدین معن يعلن .يهم سرّ

حضور است و از  يواقعاً و عمالً دادگاه سر که حالي دادگاه حاضرند در
 يرو يطرف بي يکه باید بدون غرض و از رو کساني يیعن ،مردم ي توده

 .نيست ياعمال و عقاید ما قضاوت کنند، در دادگاه خبر

 يهمان وکال يجلسات متوال يهمچنين پس از شروع دادگاه در ط
تعيين کرده بود، در  ما يهم که دادگاه برخالف قانون برا يتسخير

خالف واقع حکایت از  هجلسات ب دادگاه حضور نداشتند و صورت
 .کرد ميحضور آنها ن
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مفصل در  طور بهکه در موارد باال مکرراً و  يباالخره با وجود تذکرات
ما در موارد مزبور رعایت  يقانون يها دادگاه بيان شد و با اینکه خواست

قيقت و اتمام حجت، مفصالً در روشن شدن ح يبرا ذلک مع ،نگردید
و  ، نقص پرونده، لزوم حضور هيأت منصفهمورد عدم صالحيت دادگاه

و گزارش  يساز در تشکيل آن و پرونده يعدم رعایت اصول قانون
جلسه بيان کردیم و در پاسخ چهار در  يمطالب ،سازمان امنيت يپرداز

بيان  يات ما مطالبضبه اعترا يهم که بدون جواب واقع دادستان سرکارِ
 يها و نقص يقانون يدادگاه به ایرادها 1و  6و  5داشتند، در جلسات 

صالحيت خود و  هب يکه در پرونده وجود دارد توجه نکرده، رأ يفاحش
 يو اصول يکه از ابتدا از راه قانون طور همان يیعن .داد عدم نقص پرونده

و مستدّل ما  يبه مطالب قانون يمنحرف شده بود، در اینجا نيز توجه
قوانين جاریه کشور  هب يترین اشاره استدالل نکرده در قرار خود کوچک

 ينونننمود و تنها با ذکر یک جمله خط بطالن بر تمام مواد و شواهد قا
 .ما کشيد

با آن مقدمه و این نتيجه و آن شروع دادگاه و این طرز کار، بر ما واضح 
ميل ندارد خود را در کادر  وجه هيچ بهگردیده است که دادگاه  و مسلم

مأمور به  يرا بپيماید و چنانکه گوئ يقوانين محدود کرده راه قانون
 .باشد مياه دادگ يمحکوم کردن ما با تشریفات ظاهر

جهت روشن  ياست و نه محل يدفاع باق يبرا ایينه ج يدر چنين شرایط
اندیشه و رفتار ما از خطا و اعمال خالف  ساحتِ ي شدن حقيقت و تبرئه

 .خورد چشم مي هقانون ب

خود و مرام  يها شمار بر صحت و حقانيت راه و عقيده ل بيیبا اینکه دال
که در  يلیدال هذالک ب در دست داریم، مع ایران يو رویه نهضت آزاد

خود را بالدفاع دانسته اعالم  يفوق گفته شد از این جلسه تا ختم دادرس
 .مایينم يسکوت م

 (14( / 41)طه)« .َتْقِضي َهِذِه اْلَحَّياَة الُدْنَّيا َفاْقِض َّما َأنَت َقاٍض ِإَنَما»

تو  يما بکن، بدون شک حکمران دربارهخواهد  که دلت مي يهر کار)
 (.است ایيتنها در این دو روزه دني

 نگار محمد بسته -يمفيد يسيدمصطف -عباس رادنيا

 11/14/1313شنبه  سه -جلسه هشتم
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*     *     * 

آمده پس  به زندان قصر يبدون خبر قبل تيمسار مبصر يصبح رئيس کل شهربان -
رئيس  که حالي در .به اینجا وارد شد 1:  31، ساعت َو دارالتأدیب( 4)از بازدید زندان 

 دنبال بهو عده دیگر  1و رئيس زندان  و دایره زندان قصر اره کل زندانو معاون اد
تکان داد و رد  يما کرد، سر يها اتاقاز  يیک ههم ب يو نگاه يیک سرکش .آمدند

 .ردّوبدل نشد يسخن يول .شد
 ي در آن مقاله .( درآمده است13/14/1313شوال ) 31 تاریخ به «بعثت»روزنامه  -
و خواستن  يخمين ي، تجليل از آقامدرسه فيضيه یورش دو سال قبل به هراجع ب يمفصل

، جواب مدلّل و ماه رمضان يبازداشت شدگان در ط يبازگشت ایشان، صورت اسام
، جواب به جواب بر ضدّ ناصر يکتان اهلل آیتاصطالح  هب يآميز به اعالميه آقا طعنه

نکرده  يصحبت يایبخار ي راجع به قضيه يو غيره داشته است ول «ها خواندني»مجله 
 .است

 81/83/8141چهارشنبه 

یا نرسيدن دستور و  وکالعلت عدم حضور  هب يول .بردند دادگاه بهرا  يسه نفر
 .، دادگاه تشکيل نشدتعيين تکليف از طرف ساواک

( به رئيس دایره و صفا يآقایان مهندس سحاب ي)با امضا يا روز گذشته ما نامه -
جدید که برخالف وعده و  يقاچاقچ ينوشته راجع به آوردن هشت زندان زندان

 .ا بوده است، اعتراض کردیمه دستور رئيس اداره کل زندان

 31/83/8141 شنبه پنج

نيم ساعت صحبت  دادستان .با سکوت متهمين تشکيل شد يدادگاه سه نفر -
 يعضویت آقا .است، خواند هاو ضدّ شا ي عقيده هنهضت را که ب يها اعالميه .کرد

اما  ؛اند الهمس ایشان و اعليحضرت ،کرد و گفت يیادآور هایيرا در هيئت اجر رادنيا
 .کرد يدفاع مستدل سرهنگ آرمين !ها پير شده است در اثر فداکاري اعليحضرت

 .ساعت صحبت کرد هم نيم يالحصسرهنگ 
 يتعهد هزار تومان تضمينِ پنجبردند و در برابر  يدادرس هرا ب اعتمادزاده يآقا -

 .آزاد کردند
  روحانيون از .يجمال يبن دکتر ،يقاسم مهندس آقایان :امروز کنندگان مالقات از -
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 .و غيره ي، جاللي، عميد زنجانيرالدین، نصيا ، هستهیي، مواليآقایان امين

*     *     * 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وعات موقایع و مشاهدات و مس  روز یادداشت از این تاریخ به اميد خدا روز به
 نویسم. ات ميخود و دوستان را براي یادگاري و حفظ خاطر زندان

اخيرم  [ دو سال و یک ماه و هفده روز از زندان41/14/1313 شنبه پنجامروز ]
  گذرد. ( مي3/11/1311)

 ينفر 31این عده  .دیگر هستم يسياس يزندان 43با  قصر (1)در زندان شماره 
 :اند از آقایان ارتعب

 ،يشيبان ،يدکتر سحاب ،ي، طالقانينفر محکوم شدگان دادگاه نهضت آزاد 1
 و يجعفر يمهد ،يایباب ياحمد عل ،يابوالفضل حکيم ،يمهندس سحاب

 .خودم
 .، دانشجويمنوچهر آزاد :توهين اتهام هب يآزاد نهضت يقبل شده محکوم نفر 1
 يمصطف ، س رادنياعبا : ينهضت آزاد ينفر محکوم شده دادگاه بدو 3

 .نگار بسته محمد و يمفيد
 .چيان فرخ  قاليچه :ينفر محکوم شده جبهه مل 1
و  پور يعبدالمجيد گودرز :يمل نفر محکوم شده در جریان محاکمه جبهه 4

 .يیاسکو
 .یوسف اردالن :ينفر دستگير شده جبهه مل 1
 .زاده يعاقل و منوچهر صفا :نایرا يها نفر محکوم شدگان سوسياليست 4
 .()ظاهراً غير عضو ياحمد و يبهرام نماز :نفر دستگير شده ملت ایران 4
 .يمحسن طاهر :يخرداد 15نفر محکوم شده  1
 .يخبّاز باش :يقرن نفر محکوم شده اتهام سرلشگر 1
 ،فهيم ،يحجت ،يشجون ،اصغر مروارید يعل :نفر دستگيرشدگان وعاظ 6

 .ينورالدین و مقدسيان
 .خليليان :شدگان ماه رمضاننفر از دستگير 1

)محکومين قتل و مواد مخدره و غيره(  يغير از ما در همين حدود زندانيان عاد
 .نيز در بند ما هستند
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 8141اسفند  38جمعه 

و خدا را  ها است ترک نماز ک که سالتکني يپل يدانشجو يبهرام نماز يآقا
که سال  چيان همچنين فرّخ قاليچه .خواندن گرفتبه نمازکرده بود، امروز تصميم 

 .تعطيل کرده بود يآمد ول يقبل در صف جماعت م

 33/83/8141شنبه 

ریاست  ه)ب نگار و بسته ي، مفيدرادنيا :آقایان آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر
 ي( که ده جلسه طول کشيد، رأيسرهنگ خواجه نور يو دادستان يسرتيپ مروست

 :خود را صادر کرد
 .يسال دادگاه بدو 3عوض  هسال ب 4 ،1متهم ردیف  رادنيا يآقا
 .يسال دادگاه بدو 3عوض  هسال ب 5، 4متهم ردیف  يمفيد يآقا
 .يسال دادگاه بدو 3عوض  هسال ب 1،  3متهم ردیف  نگار بسته يآقا

و بيان صریح  ي، قيافه جّديارزگ و این اختالف يدادگاه بدو يعلت شکستن رأ
اند و با آنکه  گرفته بوده يو مخصوصاً مفيد نگار بوده است که بسته يا و شجاعانه

نشان نداده و مستدل صحبت  وجه هيچ بهو تملّق  يهم ضعف و پشيمان رادنيا يآقا
 .اند شهامت و جسارت را تنبيه شدید بنمایند خواسته ذلک معکرده بوده است، 

 يمفيد .ار شدزاز طرف رفقا برگ يافتخار آقایان مجلس جشن و تفریح هشب ب
خود را آماده و خواستار  يخرج بدهند ول هشدت عمل ب کرد مي يبين قبالً هم پيش

بودن و مکتب خودمان را با شدّت و افتخار  يباید نهضت :گفت ميوضع کرده  چنين
 .دربسته، تجليل کنيم ، ولو در دادگاهيو خمين اعالم کنيم و از امثال مصدق

 .ماهيت اعالم سکوت نموده بودند ي البته آقایان در مرحله

 31/83/8141 شنبه يك

السالم، مجلس جشن و تجليل با حضور  عليه شبِ ميالد حضرت رضا مناسبت به
 يو نماز آقایان اردالن .صحبت کرد مروارید يتشکيل دادیم و آقا يعاد زندانيان

 .)اشعار نو( خواندند يهم اشعار

 34/83/8141به دوشن

، مجلس تذکرِ سالِ در مسجد امام دو شب قبل در قم :آنچه در مالقات شنيدند
و اعتراض  يخمين اهلل آیتتند در تجليل  يتظاهرات و شعارها .بود يمرحوم روحان
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را مضروب ساخته و  حمله کرده، طالب داخل مسجد هب پليس .اند گاه دادهدست به
 ي، جعفر ي، نوید آقایان حيدریان :اند چهار نفر را در مسجد، یا بعداً، بازداشت کرده

 .يو خسروشاه
 ي، داماد مرحوم حاج يآقایان حائر :آمده بودندمالقات  هکه ب ياز روحانيون

 .و غيره ، باهنر ي، یاسين ي، صبوريایروان يسيدمصطف

 35/83/8141شنبه  سه

 يو بازپرس يرسيدگ يشد برا معلوم .خواستند يدادرس هرا ب خليليان يآقا
خود کرده  يعليه افسرِ مأمور دستگير يکه ایشان بعد از دستگير  بوده است يشکایت هب

را پاره   گوش ي کتک زیاد زده، بيهوش کرده، پرده يیافسر او را ضمن بازجو .است
ا محبّت و ب يدر بازپرس .و تب بوده است يچند روز دچار گيج که طوري بهکرده، 

 ياو هم نوشته دکتر بهدار .از او سئوال کرده شاهد و مدرک خواستند يظاهر قانون
 يآقایان حجت :مدرک ذکر کرده و گفته است عنوان بهها و داروها را  و نسخه زندان

 .حال زار دیده بودند هاو را ب قلعه زندانيان موقت قزل ي و کليه يو شجون

 36/83/8141چهارشنبه 

، یک يو جعفر يمفيد يو همکار هزاد يو همّت عاقل يامروز به ابتکار نماز
 يها شوخي و نمکين يانتقادها .درآمد «بند يندا» اسم هب ،يداخل يِدست يِفکاه روزنامه

 .است شدن زندانيان و ورزیده  يسرگرم يبرا ياقدام مفيد .دارد يخوب يتفریح
حياط  هها ب اتاقها را از  اسباب .کردیم يتکان عيد، خانه ينزدیک مناسبت به -

شو و در  و ها را جارو و شست اتاقار، زگ زحمتکشِ خدمت ياز رفقا يا آورده، عده
 .کردند يها را صابون و پنجره

 31/83/8141 شنبه پنج

 يمالقات ایام عيد، که معمول همه جا يبرا .بود يهفتگ يروز مالقات معمول
پشت ميله  ، و سال قبل خودمان هم این بود که سه چهار روز اضافه مالقات اززندان

شده بود رئيس زندان )از قول  ياجازه دهند، و امسال نيز چنين صحبت و نيمه قرار
ها  ما سياسي ي( گفت برايرئيس  شهربان هو با رساندن مطلب ب رئيس اداره زندان

صميم گرفتيم ما هم تشکيل دادیم و ت يجلسه هفت نفر !نشده است يچنين موافقت
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 يبرا ياعتراض ي نظر بکنيم و نامه صرف ياصالً از مالقات عيد و روز دوشنبه معمول
 .بفرستيم يرئيس شهربان

، رئيس سرهنگ فریور يکه در خارج با آقا ياز طرف دیگر، در مذاکره شفاه
رفت دستور دهد  آمده، انتظار مي عمل به، طبق وعده خودش اداره کل زندان

در تعطيالت  يو من( مالقات حضور و دکتر يطالقان يما سه نفر )آقا يها خانواده
از  يگير عيد بکنيم، معذرت خواسته و چنين فهميده شده است که فشار و سخت

 .باالتر است
خوب شده، وزراء و رؤسا  در ترکيه يخمين يها شنيدند وضع آقا در مالقات -

 .برند و گردش مي يهمراه خود به مهمانه ب يآیند و حت دیدن ایشان مي هب

 31/83/8141جمعه 

شکر خدا تمام  هرا ب «باد و باران در قرآن»کتاب  يها نویس و شکل امروز پاک -
 .کردم
، مجلس جشن و شدن نفت ياسفند و روز تصویب قانون مل 43 مناسبت بهشب  -

بحث  صفا يافتتاح  جلسه، آقا يمهندس سحاب يآقا .تشکيل شد يصحبت داخل
 .شعر آرَش يمفيد ي، آقايو تاریخ يتحليل
و  يعاد طور بهما  يها و دوستان برا و ميوه از خانواده يشيرین يمقدار زیاد -

 يها افراد و خانواده يا دیگر و پاره چند جعبه به زندانيان .شب عيد رسيد مناسبت به
که  «شجاع»دانشجو  يبرا يضمناً سه جعبه ميوه و شيرین .مستحق خارج توزیع کردیم

مشاراليه  يمقامات زندان اجازه ندادند برا ياست، آماده کردیم ول در زندان مجرد
که به قيد کفيل قبالً آزاد شده بود، اخيراً به  حقوق يشجاع دانشجو يآقا .برده شود

 يدادرس 1شعبه  ظاهراً در گفت و شنود با سروان آیرم يول احضار شده  يبازپرس
خرج داده، او هم لجاجت کرده دستور توقيف بدون  ه، شهامت و صراحت بارتش

است در  يحاال او مدت .قصرش کرده است ي مالقات و مجرّد او را صادر و روانه
 .باشد مي ير ناراحتمجرّد در وضع بسيا

 31/83/8141شنبه 

، جهت شجاع ياعتراض به مخالفتِ ارسال شيرین ي، برادانشجو ياز رفقا يا عده
رفتند که وسيله مالقات و مذاکره با رئيس  و اقدام تغيير وضع او، پيش رئيس زندان
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دفتر  هتمام، ایشان را پذیرفته ب يو همفکر يمدردمشاراليه با ه .زندان باشد ي رهیدا
 يمادر او مالقاتش کرده است و شيرین :گوید مي پور يسياس يآقا .کنند تلفن مي

دو ساعت بعد سرگرد  ...!ندارد يزندان دیگر صورتِ خوشه دادن از یک زندان ب
رود  مي ينماز يخواهد، آقا را مي از دانشجویان يره زندان، یکیمعاون دا يخانمراد

 .خودمان شد( سروان شهرام رئيس زندان ي)و این عمل در نتيجه اقدام و وساطت آقا
، ارتش يبازپرس دادرس وردست بهکه اختيار با ما نيست و  دهد ميسرگرد توضيح 

که اوالً  کند مياعتراض  ينماز .شده است المالقات ایشان به مجرد فرستاده و ممنوع
است  ي، زندان تنبيهثانياً زندان مجرّدِ قصر ؛رفته و اینجا نيست آمریکاآن بازپرس به 

سرگرد  يگيرد و بعد آقا در مي يا روز طول بکشد، مشاجره 15و نباید بيش از 
)سرهنگ  1، رئيس شعبه کند ميتلفن  ارتش يبه دادرس .شود مينرم  يخانمراد

 يکنند شيرین و باالخره موافقت مي شود ميواسط  شهرام ي( نبوده است، آقايبهزاد
 .گردانند اما کتاب را بعداً برمي ،شجاع بفرستند يو کتاب و لباس برا

ها و  اي که توده (3)بعدازظهر خبر رسيد که شجاع را از مجرّد درآورده، به زندان 
 .ها هستند، فرستادند يهشت نفر از مل

  *    *  * 

در  يو شاد ين و شيرینسي مراسم هفت .تحویل سال است 43:  31امشب ساعت 
 .وسط جور کردند و برگزار شد اتاق

  *    *   * 

قات امتناع ما سه نفر که اصالً از مال ي)منها يزندانيان سياس يامضا هب يا صبح نامه
 .شد ذیل امضا و تسليم دفتر زندان شرح بهایم(  داشته

 43/14/1313   کل کشور یمقام ریاست شهربان

گذشته، در مورد مالقاتِ از پشت ميله  يها امسال برخالف معمولِ سال
کليه زندانيان  در بارهکه  يها در ایام عيد، و برخالف ترتيب با خانواده

که چهار روز قبل  يا رعایت شده است، و برخالف قرار و وعده قصر
اطالع دادند که  يما زندانيان سياس هگذاشته بودند، در آخرین لحظات ب

ما از چنين گشایش و امکان  يها یا پدر و مادرها طبق دستور، خانواده
 چنين تغيير تصميم  .اند ممنوع يدر ایام نوروز باستان يدار اضافدو روز دی
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 .و دستور جز آنکه از ناحيه ریاست کل باشد، قابل تصور نيست

ما  در باره يو غيرقانون يغيرانسان ایياستثن ياینک که چنين رفتارها
 .مایينم نظر مي دارند، ما هم از مالقات عيد صرف مي يمجر

 8/8/8144 بهشن يك

است از سرما و سوز برگشته و مالیم و  يروز اول سال است و هوا دو سه روز
اند، و  محوطه شن فرش با صحن وسط آن که رفقا درست کرده .مفرّح شده است

و در  يدر زیر آفتاب روشن نوروز يطراوات  خاص .ها تماماً سرسبز شده است چمن
 -اند که خویشان و دوستان فرستاده -ه و نرگس و سيکلمهميخک و الل يها ميان گل

 .پيدا کرده است
 .اند پوشيده منظم و پاکيزه شده خارج زندان يها لباس يهمگ

سوم را پتو فرش و  اتاق .و دید و بازدید عيد برگزار شد يتمام روز به دیده بوس
چندین برابر احتياج و امکان ، که يو ميوه فراوان يسفيدپوش و مرتب کرده، شيرین

 .مصرفمان از خارج رسيده است، آماده کردیم
 یکم شهرام، ستوان يو پاسبانان و آقا خودمان و سایر زندانيان يقبل از ظهر رفقا

انيان زند يها اتاقبعد از ظهر هم ما در سه دسته به  .آمدند يدسته به عيددیدن دسته
 .( رفتيم ، آقارحمتي، اباذر ، بليغکهچيحسن کو آقایان:) يعاد

که آمده بودند، از دمِ در برگردانده و کارت را موکول به  مالقات، کساني يبرا
 .اند فرداکرده

ز پاسبانان و استواران ا ریکه به سایرین، و ازطرف خود ينمایندگ هب يطالقان يآقا
 .هرکدام فرستادیم يهم برا يدادند و یک جعبه شيرین ينفر( ده تومان عيد41)جمعاً 

 3/8/8144دوشنبه 

یا مطالعه و گردش  اتاقبه حرکت در حياط و صحبت در  .بود يخوب يصبح هوا
 .دیدن آمدند هب يو سروان غفار يانمرادآقایان سرگرد خ .ار شدزبرگ

هایشان را  ها آمدند و کارت ي، مالقاتيطبق معمول هفتگ 11بعد از ساعت 
مالقات زیاد  اتاقصبر کردیم تا تعداد آنها در  ي، قدريبنا به تصميم قبل .آوردند

آميز  اهانت ایيرفت و جریان را شرح داد که چگونه رفتار استثن يایباب يعل يآقا .شود
بعد از آن  ...!کنيم يبا ما کردند و ما هم تصميم گرفتيم اصالً از مالقات خوددار
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و  ایيتضييقات استثن ي واسطه بهنوشت  کس در ظَهرش ميمالقات را هر يها کارت
آمده بودند و  يتعداد صد نفر .یمدار يکه شده است، ما از مالقات خوددار يظلم

 .بعدازظهر طور همين .و نفرین برگشتند يهمه با ناراحت

 1/8/8144شنبه  سه

 ورود به سومین ماهَ سومین سال زندان
 «پيام دانشجو»یا مالقات رفته بودند، شنيدند نشریه  دادگاه بهکه قبل از عيد  ایيرفق
شماره  در .است درآمده ماهاسفند و ماه بهمن در ،يمل جبهه دانشجویان سازمان به متعلق

و تقصير  يخفقان آزاد ي را نتيجه را تجزیه و تحليل کرده آن بهمن ماه ترور منصور
 يعموم يها خارج از مبارزه يفرد يگفته است ترورها يدانسته ول ت حاکمهأهي

که اتحاد و تشکل  را يمل جبهه دانشجویان سازمان وظائف و هدف اصول ندارد، فایده
ر است و همچنين دفاع کشو و استقالل يکليه دانشجویان طرفدار و مبارز در راه آزاد

 يها رجزخواني به جواب دیگر مقاله  دریک .است کرده بيان دانشجویان يصنف منافع از
و وصول عواید جدید داده ثابت کرده است که به  نفت يدر عقد قراردادها دولت

صورت  .اند موده و عمالً عواید ایران را کم کردهخيانت ن و به ایران «اوپک»
راجع  وزیر نامه اخيرِ دکتر مصدق نخست .ها و محکومين ماه را هم داده است زنداني

 .را درج کرده است یيآمریکابه تکذیب تصویب مصونيت مستشاران 

نوشته  شدن نفت يراجع به مل يل و مفصل مستندمستد ي در شماره اسفند، مقاله
 .ترجمه کرده ا در ویتنامه یيآمریکا يکارها هراجع ب «لوموند»از  يا است، مقاله

امضادار  ي شارِ نامهو همچنين خبر انت دانشجو يها شدگان و زنداني محکوم ياسام
 .را داده است يضيهفمدرسه  ي واقعه هب راجع و تظاهرات مساجد قم و تهران علما

  *    *  * 

زدن و خوابيدن  خواندن و حرف هها ب اتاقبود و در  يسره باران هوا امروز یک
 .اشتغال داشتيم

 .شده است تحویل مقامات ساواک يخمين اهلل آیت گفت مي غروب، پيک ایران

 4/8/8144چهارشنبه 

 مریض  زندانيان يبرا را يبود، قسمت که رسيده يشيرین يزیاد مقدار .نبود يخبر مهم
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و تفسير  يدرس و سخنران يها این هفته برنامه يکل طور به .فرستادیم يو روان يبهدار
 .و منبر تعطيل است

 5/8/8144 شنبه پنج

کارت مالقات  .از مالقاتِ ایام عيد را ادامه دادیم يخوددار يروز مالقات بود ول
نظر  امسال، صرف ایينوشتيم نظر به تضييقات استثن ند و پشت آنها ميکرد ميصادر 
 .بودند يا ها و دوستان جبهه کنندگان بيشتر از خانواده مالقات .کردیم

 يایباب يعل يگردنِ آقاو تفریح  يقصد شوخ هبکه  يبعدازظهر مراسم بازدید عيد
در حياط، با  يعموم ایيفکر و خرج ایشان تبدیل به مراسم پذیر هگذاشته بودند، ب

 ي ار شد و ضمن افتتاح محوطهزبرگ يعاد و زندانيان يسياس يرفقا ي حضور همه
 .هم گفته شد ایيه و ساندویج، اشعار و صحبت يچمن و صرف شيرکاکائو و شيرین

 1/8/8144 شنبه يكتا  6/8/8144جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 1/8/8144دوشنبه 

ر آمده بود، امروز طبق معمولِ سابق، س هچون اعتصاب مالقات ایام عيد ب
ممانعت دیدارِ اطفالِ کوچک ادامه داشت و  يگير سخت يآمد ول عمل بهها  مالقات

 .اند را هم ظاهراً منع کرده يرد کردنِ یادداشت و کتاب دست
 :ها شنيده شد آنچه در مالقات

اند و از  هفت نفر آزاد شده، شش شدگان جریان اخير تظاهرات قم از بازداشت -
 ي در قرنطينه يبازداشت نفر روحانيون 41 .در شب عيد يخسروشاه يجمله آقا آن

خود  يها با خانواده يامکان مالقات حضور ارتشدادستان  ي ت به اجازهزندان موق
متحرک ارزنده را که  ، جوان معمّم يهاشم يآقا .برند شان مي دا کرده و غذا برايپي

 ياند ایشان حامل فتوا و کتک فراوان به او وارد ساخته و گفته گرفته بودند، شکنجه
 .و یارانش بوده است ایيبخار يبرا ترور منصور ي بارهدر يميالن يآقا

منبر  دنبال به، و صحن حضرت معصومه تظاهرات روز عيد در مدرسه فيضيه -
 .زیاد بوده است يخيل العاده و تعداد مجروحين حمالت پليس ، فوق يآقانجف يآقا

، از طرف خود و قضات رئيس دیوان کشور يسرور يمِ نوروز، آقادر سال -
 از طرف  ي، ول پرخاش کرده که از طرف خودت بگو شاه . شاه تبریک گفته است هب



 
 

 

 
 

 611  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

ما  يها  فبا هد شود ميروند و معلوم  مي يکه به مجلس تذکر الموت ایيآنه
 !اند، تبریک مگو لفمخا

 83/8/8144 شنبه پنجتا  81/8/8144شنبه  سه

 .نبود يشنبه خبر سه
هایش را جمع کند و چون قبالً در  گفتند اسباب خليليان يچهارشنبه به آقا

قلعه نرفته  قزل به ، پرسيده بودند که چرا هنوزارتش يدر دادرس يآخرین روز بازپرس
او با وجود خطرات و  ي روحيه .در کار است قلعه است، معلوم بود که انتقال به قزل

متأثر  يخيل يما همگ يول .رود، خوب بود مد ميآ که در این پيش ياحتماالت فراوان
 !انجام شد يو اضطراب درون يبا ناراحت يو متوحش بودیم و مراسم خداحافظ

 ، اسفندماه گذشته، سبک تر شده بود(.ليليان در ماه رمضان)خ

زعم  هتر و ب اثرتر و ساده از همه کم که بين روحانيون ينورالدین ياز آقا شنبه پنج
 ي يک یک تعهدنامهافسر کش اتاقدر  تر است، دو نفر مأمور ساواک گناه دستگاه کم

 يدستور آزاد ي که عليه مصالح مملکت اقدام ننماید، گرفتند و این نشانه يا ساده
 .نزدیک ایشان است

 .نبود يها مطالب مهم در مالقات

 81/8/8144جمعه 

هوا  ،يو اعالميه اداره کل هواشناس يبين برخالف پيش .بود روز سيزده عيد
فقط باد و نسبتاً سرما  .ببارد، شب قبل ریخت يبایست سره آفتاب شد و آنچه مي یک
 .کاهو سرکنگبين عصر بود ي که ما انجام دادیم سفره يیگانه مراسم .وزید مي

 قم يمدرسين و علما ي امضادار اعتراضيه ي اعالميه سرِ شب، رادیو پيک ایران
در  .کرد ميدر ایران صحبت  يرا مطرح و از نبودن آزاد يخمين يعليه تبعيد آقا

 ي حکم تبرئه :داد شاه يها از توطئه يش یکحیک بحث دیگر خبر از شکست فا
)پسر مرحوم آقاسيد ابوالحسن  ياصفهان يموسو يه راجع به آقافرانس يها دادگاه
 ياقامه جعل و کالهبردار ( که از طرف ساواکو از همکاران سابق دربار ياصفهان

 .اند دادن او را داشته شده و قصد تحویل گرفتن و شکنجه عليه او در دادگاه پاریس
پيک، پرده از مظالم شاه  قول بهنموده،  دولت ایران هحمالت شدید ب وکيل مدافع

 .اند در این زمينه کرده يراتنيز تظاه و ایرانيان برداشته است و دانشجویان ایران
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 يمجلس مصيبت و تذکر تصادف با شهادت حضرت جواد )ع( مناسبت بهامشب 
داشتيم و  يشب جمعه( با حضور زندانيان عاد يعموم يمجلس وعظ هفتگ يجا ه)ب

 .صحبت کرد مقدسيان يآقا

 84/8/8144شنبه 

 .نبود يخبر مهم

 85/8/8144 شنبه يك

 .د بردندآبا به عشرت يدادگاه بدو ي)و محکم( را برا يو اسکوئ يآقایان گودرز
دادستان  ،ياسکوئ يبرا .يدادستان سرهنگ اسالم .يرئيس دادگاه سرهنگ ایمان

 يول .14سایرین ماده  يروز تا سه ماه است، منطبق دانسته و برا 11را که  13ماده 
 .در گرفته است يدادستان بوده اختالف يرئيس دادگاه مدع

 (روز... آزاد شد )بعد از  ينورالدین يآقا
 يبرا بود،  هم (1) رئيس زندان  يکه مدت (3)رئيس زندان  يتيمور سرگرد يآقا
 .عيد آمد دیدار

 86/8/8144دوشنبه 

نفر  11با ایشان  .آورده بود يقند و چا مالقات آمد و یک کله هب ينورالدین يآقا
 .اند مانده ياند و حاال ده نفر باق اند، آزاد شده بوده که در زندان موقت علما دیگر از

پخش  يغيرمترقبه و بسيار تند ي اعالميه آرامش يشنيده شد که در شهر، آقا
مشاراليه و سه نفر دیگر  .بوده است «دخواه مي يملت جمهور»کرده که عنوان آن 

 .اند توقيف شده

 81/8/8144شنبه  سه

 .يدومين جلسه دادگاه سه نفر
و   راجع به یمن يخوب مقاله «اروپا يها نامه سوسياليست»ماه  در شماره فروردین

 .ده استبو ایران يها تجزیه و تحليل

 81/8/8144چهارشنبه 

 .نبود يخبر مهم
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 81/8/8144 شنبه پنج

در دفاع محکم  سرتيپ شایانفر :وکال حرف زدند .يسومين جلسه دادگاه سه نفر
 .يدر دفاع اسکوئ ...و سروان ،و کتابنویس يودرزگدر دفاع  سرهنگ بهزاد افشار -

از حزب  يا ، عده، احمدزادهي، مهندس خليليدبعا دکتر :مالقات آمدگان امروز
 يمعمّمين آقا و از ،خود يحزب هم يرفقا ي، طبق معمول براسوسياليست ایران

 ... .و اباذر بيداریني معزّالد

 31/8/8144جمعه 

به  يمسئول و مدیر امور اجتماع، صرف رسيدگ ينفر 1تمام امروز ما، در جلسه 
عليه یکدیگر راجع به برخوردها و  يو وکيل ينظر و شکایات آقایان مفيد اختالف

 .طرفين ابالغ کردیم هصادر و ب يها شد و باالخره رأی ناراحتي يا پاره

 38/8/8144شنبه 

تشکيل  هيئت مدیره تجدید انتخابات يبرا يزندانيان سياس يداخل يجلسه عموم
 .تعطيل گردید يمشاجرات ي واسطه بهشد و 

 .در کاخ مرمر يحادثه تيرانداز

 33/8/8144 شنبه يك

 ( ، کتابنویس، محکميی، اسکوي)گودرز يچهارمين جلسه دادگاه چهار نفر

 31/8/8144دوشنبه 

 .يپنجمين جلسه دادگاه چهار نفر
، و از ، احمدزادهيطرخان ي، حاجهزاد يشبستر ياجح :از جمله مالقات آمدگان

 .ي، سلطاني، جعفر یيموال :آقایان روحانيون
 يقدر )آقا عالي يراه روحان راجع به رفيق نيمه شب تجزیه تحليل پيک ایران

 .(يشریعتمدار

 34/8/8144شنبه  سه

با حضور زندانيان  يطالقان يو جشن و خطبه مؤثّر آقا مراسم نمازعيد .عيدقربان
 .يعاد
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 35/8/8144چهارشنبه 

 : 11برطبق ماده  ،يچهار نفر يششمين و آخرین جلسه محاکمه و صدور رأ
، با احتساب  سال تبعيد آزاد در بنادر جنوب 3 يعبدالحميد گودرز يآقا

 11ماده  3برطبق شق ، يفعل زندان

ماده  4برطبق شق ، يبا احتساب زندان فعل مجرد ، سال زندان 5 ياسکوئ يآقا
11 

، يفعل ، با احتساب زندان سال تبعيد آزاد در خارج تهران 3 کتابنویس يآقا
 11ماده  3برطبق شق 

، يفعل ، با احتساب زندانبنادر جنوببه سال تبعيد آزاد  1 عباس محکم يآقا
 11ماده  3برطبق شق 

 يا ماده 6 این بوده است که با )انقالب( واسطه به يیشدت محکوميت اسکو
 روحانيون يها بوده است و اعالميه قانون و سلطنتمخالفت داشته و بنابراین مخالف 

 .بوده است خرداد 15 يبنابراین عامل بلوا .ه استکرد ميرا پخش  يو جبهه مل
 .تجدیدنظر کرد يتقاضا ياسکوئ

 36/8/8144 شنبه پنج

و  ي، صالحمعمّم يو جعفر ي، انصارآسایش :امروز آقایان يها مالقاتي از
دانشيار  ي، ثقفاز دانشجویان و مهشيد از مهندسين، اصانلو افيانرو ص  يمصلح
 .و همچنين خانم فروهر يدانشکده کشاورز يکشاورز يها ماشين

 31/8/8144شنبه  - 31/8/8144جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 31/8/8144 شنبه يك

ظاهراً کاسب یا  ي ، قد بلند و نسبتاً الغر و قيافهسن متوسط يرا که دارا يشخص
اند و حالت  آورده در زندان يسياس عنوان بهاست،  يصاحب حرفه و شهرستان

داند )یا  اسمش را هم نمي که طوري به .خود گرفته است( هدارد )یا ب يسکوت و بُله
آثار  .مشاعر خود را از دست داده است ه است که زیر شکنجه( و گفته شدگوید مين

ها در او دیده  ها در زیر ناخن ناخن شدنِ کشيده يِها و سياه مچ يرو يبند قپان دست
 .شود مي
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 11/8/8144دوشنبه 

شيخ  يحاج يبا آقا قم «الفکردار»وسيله  هب «باد و باران در قرآن»قرار چاپ کتاب 
 .من بدهند هرا ب ها کليشه انضمام هها ب کتاب درصد از15 .ارده شدزگ اصغر مروارید يعل

 18/8/8144شنبه  سه

 .کردند اینجا منتقل هب قلعه را از قزل ميرنظام يآقا نام به يا تازه يسياس يزندان ،عصر
است و ظاهراً دخالت در  يو خارج از جبهه مل مشاراليه آموزگارِ طرفدار درخشش

 .اش منتشر شده داشته است قصد محاکمهه نفع او و اعتراض ب هکه ب ياعالميه اخير
 .دبير دبيرستان حافظ :پخش اعالميه، شغل :اتهام .تهران بازداشت در اداره فرهنگ

قرائت قرآن  :برنامه .گرفتيم  يمجلس جشن عموم شب عيد غدیر مناسبت بهامشب 
 ي، منبر آقايبانتوسط شي ي، مثنويحجت يتوسط آقا البالغه نهج يبا ترجمه، معرف

 .نمقدسيّا ي، اشعار مدیحه توسط آقاعيدغدیر در باره مروارید

 8/3/8144چهارشنبه 

 ایيبا کيک بسيار بزرگ اهد يبه شيرین ایيپذیر .دید و بازدید عيد غدیر ایيپذیر
 .عيد مناسبت به بازرگانمنصور  يآقا

 3/3/8144 شنبه پنج

 ،يشيراز ،عبدالصمد ،شایان ،يملک خليل ،زهتاب نآقایا :آمدگان مالقات از يبعض
و  زاده ي، قماز شميران يا ، عدهایي، مهندس کتيري، هاشميحسين ، شاهيرفسنجان

 .شاملو
 يبردند و برخالف انتظار ما، که قاعدتاً باید برا يدادرس هرا ب اردالن يآقا -

جرم در جيب داشتن  هباند ) کرده يباشد، او را دادگاه يتضمين گرفتن و آزاد
 .اند را شامل او کرده 13( و ماده مالقات به زندان يدر موقع آمدن برا اعالميه علما

ل فرستادم تا را که تهيه کرده بودم، به منز «آموزش قرآن»جلد دوم  يراهنما -
  .بدهند شرکت انتشار هب

 1/3/8144جمعه 

 زندان شروع چهارمین ماه سومین سال

 6/3/8144تا دوشنبه  4/3/8144شنبه 

 .نبود يا خبر عمده شنبه یکدو روز شنبه و 
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در  يشریعتمدار يرفقا نشنيدند جز آنکه آقا يا در مالقات دوشنبه خبر عمده
 يدر تجليل و دفاع از آقا يظاهراً( صحبت مفصل )روز عيدغدیر مسجد اعظم قم

و  به ترور منصور يا اشاره يول .آمده است عمل به يکرده و تظاهرات سنگين يخمين
، در دفاع از خود، نکرده، در عوض حمله و جواب به رادیو پيک سوءقصد عليه شاه

 .تأثير نداشته است سنگویند حُ که مي
  هالتحصيل خارجه به محض ورود ب فارغ ظاهراً پنج شش نفر از دانشجویان -

 .اند فرودگاه دستگير شده
که اخيراً آزاد شده است(،  )معمّم مبارز يناز جمله آقایان ک :ها مالقاتي -
 . يباستان و ي، سرهنگ نجاتیيموال

 1/3/8144شنبه  سه

چند  مفصّلِ يبازپرس .بردند ارتش يدادرس هب يبازپرس يرا برا ميرنظام يآقا -
 هزار 41، قرار التزام يگير عدم سخت همشاراليه، تصميم ب ي ساعته، تجاهل و طفره

 .تومان، آزاد شدن سرشب

 1/3/8144چهارشنبه 

مذاکره و  ه( با رئيس زندانزاد يعاقل و يحکيم ،يایباب ي)عل هيئت مدیره يرفقا -
دیدار خانواده،  يو من( برا يدکترسحاب ،يجلب موافقت کردند که ما سه نفر )طالقان

ها  مالقات از پشت ميله يبعدازظهر روزها 6تا  5: 31العاده از  ساعت مخصوصِ فوق
دار تعميم  زن يکليه رفقا هنوبت ب يرو هبند يحصارقرار شد این امتياز ان .داشته باشيم

 .داده شود
آقایان )یک  :محاکمه به دادگاه برده شدند يامروز برا نفر آقایان روحانيون 13 -

 )امام مسجد جمعه يآقاشيخ غالمحسين جعفر :(يمنبر نفر امام جماعت و بقيه واعظ
که هميشه مردانه طرفدار وعّاظ مبارز بوده و در دادگاه ما هم آمده بود و علناً اعالم 

شما است و توفيق شما را از  ي ما رویه ي ما پيرو و طرفدار شما هستيم و رویه کرد مي
 .(خواهيم خدا مي

آقا  ،يآقا سيد هاشم شجاع ،ياملش يربانّ ي، آقا شيخ مهديآقاشيخ احمد کاف
 يمهد يدآقاس ،يمحالّت اهلل فضل آقا شيخ ،يکن عبدالرحيم آقاشيخ ،يواعظ عباس شيخ

 .(مقدسيان و فهيم ،يشجون ،يحجت،)آقایان مرواریدخودمان زندانيان هم نفر پنج و موحد
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  .13ماده  .نژادرئيس سرهنگ محمود آریا .يعاد 4دادگاه شماره 
 جز .ما قبول جرم نداریم :از طرف سایرین گفته است ينمایندگ هب يواعظ يآقا

نه  .اسير دست شما هستيم .شناسيم رسميت نمي هدادگاه را ب .ایم ترویج دین نکرده
  .دانيد مي خودتان .کنيم مي ياقدام نه گيریم، مي وکيل نه و خواهيم، مي مهلت و مدت

 عنوان بهرا  و رستگار ، معتمد ي، اللهياريسرهنگ شاهقل :آقایان ،رئيس دادگاه
 .آنها تعيين کرد يبرا يتسخير يوکال

 1/3/8144 شنبه پنج

که غالباً از  يسيدحسن جزائر ي، حاج هزاد يشبستر :ن آقایانآمدگا از مالقات
پشتش، آید،  يم يسيد صدرالدین جزائر يحاج يطرف خود و وکالتاً از طرف آقا

 .علما يبرا ا و طالبه از بازاري يزیاد ي عده

 81/3/8144 جمعه

 .نبود يخبر مهم

 88/3/8144شنبه 

 شنبه پنجچون روز  .بردند دادگاه به يخوان پرونده يپنج نفر آقایان وعاظ را برا
ده کرآقایان  يوکالت تسخير هب ایيبه ياعتراض به تعيين سرهنگ شاهقل فهيم يآقا

  .با سرتيپ جاویدان عوض کرد رئيس دادگاها بود، او ر
نبودن دادگاه  يبا علن که صورتيدر  .نظر اکثریت آقایان بر دفاع و صحبت است

 13در دادگاه، آن دسته  .فایده بودن دفاع، مصلحت و قدرت در سکوت بود يو ب
 .اند داشته را از دور دیده بودند روحيه بسيار خوب و خندان ایيبخار ينفر

 83/3/8144 شنبه يك

شروع دادگاه چهارشنبه  .به دادگاه بردند يخوان پرونده يرا برا يپنج نفر
15/4/1311 

 يا ، نامهيمد آشتيانميرزا اح ي، و از جمله آقانفر از علما يدر آنجا شنيدند که س
حفظ و سالمت  خود،  يمسافرت و برا ي اند در آستانه نوشته و پيشنهاد کرده شاهه ب

در  .ر بسيار خوب استمتهمين قتلِ منصو ي روحيه .را ببخشد ينفر 13متهمين 
استادانه و دانشمندانه و شجاعانه  يخيل .اند را گذارده ایيدادگاه نوار وصيت بخار
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اهانت شده و  کرده و گفته است چون از طرف دستگاه به روحانيت  صحبت
به نتيجه نرسيده  ياند و از طرف دیگر مبارزه منف را تصویب کرده کاپيتوالسيون

بعداً  يو غيره گرفتيم، ول يو سرلشگر ایاد ا تصميم به کشتن شاهاین ابتداست، بنابر
مرحوم  يمن یادگار ي نيز گفته است اسلحه يعراق يمهد !شد منصور يتوافق رو

 .بوده است ينواب صفو
در آنجا دو  .برده بردند، مجدداً برگرداندند هقلع را که به قزل عصر خليليان -

است )و  يآن باق يها داشته که هنوز زخم يخور مفصل و دو شالق يجلسه بازجوئ
 يها کامل فعاليتها شرح  يدر بازجوئ .کنند( نشان داد و پانسمان مي يدکتر انوار هب

داشته،  يو خمين و مصدق و آقایان صالح يکه راجع به جبهه ملرا  ينظریات وخود 
ا، دیگر نيستند و ه بازاري ي، یعنه دستگير شدگان هيئت مؤتلفهقلع در قزل .گفته است

نفر  1+5اخيراً  .و سایرین( توکليان ينفر آقا 15اند ) منتقل شده به زندان دژبان
 .ندا و شالق شدید داده اند و شکنجه را آورده کاخ يمتهمين مربوط به تيرانداز

 .اند شان را برگردانده بخش، جنازه قولِ سربازِ پاس يدو نفر از آنها عل که طوري به
( را به لایيو مترجم کتاب اسر )معمم و مبارز مبتکر مکتب تشيع يهاشم يآقا

اند تا به  ده و مکرر به او دادهالعا شکنجه فوق يول .اند و سالمت است آورده يعموم
قوزک پایش هنوز  .را درآورند «لایياسر»کتاب  يتالف ا بچسبانند وه ایيپرونده بخار
 .معيوب است

 81/3/8144دوشنبه 

که مرد  موجه آبادان ياز علما يقائم يآقا :امروز شنيده شد يها در مالقات
رفته و راجع به  ي، پيش نصيرباشد مياست، ضمناً مورد احترام دستگاه هم  يمؤثر

 ينصير .صحبت کرده است محکومين به قتل منصور اخير و آزادکردنِ يها جریان
در خانه خود هم  اعليحضرت :متغير نشان داده و گفته است يرا خيل خود و شاه

کنيد،  مي يشما که خود را طرفدار اسالم معرف ،گفته است يقائم يآقا .ندارند امنيت
عمل  ،علما يها اگر به حرف عالوه به .در مقابل یک قتل، یک نفر باید کشته شود

اثر   علما ترتيب يها خواسته هد شش ماه بایيحاال هم بي .شد ميطور ن کرده بودید، این
 .بدهيد، کار درست خواهد شد

البته  .المنبر، مشروط و مجاز ممنوع :اند ماه محرم سه دسته کرده يوعّاظ را برا
 .اند لجزو دسته او يخمين يمبارزین شرافتمند و طرفداران آقا ي کليه
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 يو رفع گرفتار يخمين يآقا يآزاد ي، مجالس دعا برادر مکه در زیارت حج
 .زیاد پخش شده است ي ر بوده و اعالميهیدا  ایران يها مسلمان

 85/3/8144چهارشنبه  - 84/3/8144شنبه  سه

 .به دادگاه رفتند يخوان پرونده ي لين جلسهاو يپنج نفر آقایان وعّاظ براشبه  سه
  .نبود يچهارشنبه خبر مهم

 86/3/8144 شنبه پنج

از طرف  :آمده بودند و گفتند و فهيم يبه مالقات آقایان حجت از کرمان يا عده
مورد  يو دین يفرهنگ ي که یک مؤسسه «دین و فرهنگ»سازمان حمله به کتابخانه 

اند و مدیر آن،  را برداشته يو غيردرس يدین ياست، شده، کتابها جوانان ي عالقه
 اینکه آنجا کانون توليد و تحریک جوانان روشنفکر ي بهانه ه، را بمشارزاده يآقا

 .اند شده است توقيف نموده
 .آمد عمل بهافتتاح مجالس وعظ و روضه محرم  يشجون يامشب با منبر آقا

 81/3/8144جمعه 

نزد هشت نفر رفقایشان  را به زندان موقت يپنج نفر آقایان معمّمين دادگاه -
ن به مقدّسيا يظاهراً خود آقا .د بودتأسف و تظاهرات صميمانه زیا .منتقل کردند
آنها را بياورید به قصر، یا ما  .گفته بوده است که ما باید پيش هم باشيم رئيس دادگاه

 .را پيش آنها ببرید
إِنَا »، 1«نَصْرٌ مِنَ اللَهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ»در موقع رفتن آقایان، مشایعت در داالن و شعار 

 يهم گفت برا خليليان .شد ميصلوات داده  ،، با تظاهرات4«.فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِينًا
ور گروهبان دست به مأمورین زندان يول .رستندصلوات بف مسلمانان يو پيروز يسالمت
 !شعار داده است ایران ينفع نهضت آزاد هب گزارش دادند که که خليليان يمؤمن

حضور  با و يطالقان يآقا يسخنران به پانزدهم تا پنجم از محرم روزه ده مجلس عصر -
از مدینه  منازل حضرت سيدالشهداء يمجموع صحبت رو .شروع شد يزندانيان عاد

  يها و استنتاج آمده  عمل  بهکه  ایيه و خطبه ، با برخوردها  و از مکه به کربال به مکه

                                                
 يِ نزدیک؛ ...: ... یاري ]از جانب[ خداست و پيروز 13( / 61. صف)1

 گمان پيروزيِ آشکاري را ]در سفر حُدیبيه[ براي تو مقدر کردیم. : بي 1( / 11. فتح)4
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 .باشد مي يو عقيدت يتاریخ

 81/3/8144شنبه 

 13روز مهلت، ماده  5 .تعيين وکيل به دادگاه بردند يرا برا خليليان -

بهمن  15در کنگره  کتر شایگاندنطق مفصل و تند و صریح  شب پيک ایران -
 يو از آقا يخمين يدر این نطق از آقا .کرد ميرا منتشر  آمریکادانشجویان [ 1313]

 .هم صحبت و تجليل شده بود ایيبخار

 81/3/8144 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 31/3/8144دوشنبه 

و اعالم رسميت شده و منبر، امروز صبح  تشکيل  نفر آقایان اهل 13 دادگاهِ
 ي تومان التزامِ عدم خروج از حوزه 5111آقایان به قيد  :بالفاصله رئيس گفته است

  !خواهد بود 4/3/1311شوند و جلسه دادگاه در تاریخ  ن آزاد ميتهرا يقضای
م توسط حکي اهلل آیتچون  :گفته است يعلن يول يخصوص طور بهبعد از جلسه 

 يآزاد يتقاضا ، از حضور اعليحضرت، سفير کبير ایران در عراقپيراسته يآقا
 يمیم. این خبر را اول دفعه آقاي فهآقایان را کرده است،  ما هم این کار را کرد

و  سياست دستگاه آرام کردن علما .ما آورد يبعد از خروج از دادگاه برا هبالفاصل
 .پيش بردن سایر کارهایشان است يبرا حکيم يدادن به آقا آوانس

و  کرده صریح و تند صحبت ي، خيليجواهر يدر منبرسرا ينورالدین يآقا -
 .برده است نام

 38/3/8144شنبه  سه
 تاسوعا

 .و گرم شدن آن به مناسبت تاسوعا يطالقان يمجلس عصرانه آقا ي ادامه

 33/3/8144چهارشنبه 

 عاشورا
  .خودمان وص در زندانا و با شور و خله زندان ي در همه يدسته و عزادار

  ،صبح يمجلس عصر و زیارت عاشورا . مأمورین ماندنِ شدن و در زنداندو پُسته 
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 .اخالص و جالل بودبا يخيل
تهمين ، تجليل از مشب بحث مفصل راجع به حفظ جان جوانان ایران يرادیو مل -

)هفته  يمأمورین شهربان در زیر شکنجه ، خبر کشته شدن نيکخواهکاخ يدر تيرانداز
فهميده و  يخارج يها قبل این خبر کم و بيش رسيده بود، که تصادفاً خبرگزاري

صحبت از نامه  .سایرین هشدید نسبت ب يها جهاند( و شکن تلگراف کرده يفور
، راجع به شکنجه کبير ایرانسفير به نفر نمایندگان مجلس عوام انگلستان 51اعتراضيه 

 اروپا ي، تظاهرات دانشجویان ایرانخوانده در انگلستان درس يو رفتار با متهمين سياس
 .بودن محاکمه آنها يرفع شکنجه از متهمين و علن شدنِو خواستار

 31/3/8144 شنبه پنج

 .درا انتخاب کر تعيين وکيل بردند و سرهنگ آرمين يبرا دادگاه بهرا  خليليان
و  ي( را دادگاهارسالن پوریا ،شکيب ،فر )ثاقب آذر 16سه نفر دانشجویان 

 .اند سال( کرده 3ه )حداکثر نحجُ 13مشمول ماده 
، ي، یوسف، قنادیان، مهشيدسابق( يا جبهه يآقایان زند )زندان :امروز يها مالقات

و آقاسيد  ي، هاشماز کرمان يدیگر ي و عده شارزادهب، ، فهيمي، حجّتمقدسيان
خاطر  خواند، و به مي نماز يطالقان يآقا يجا هب ، که در مسجد هدایتطابراهيم خيا
 .برده بودند يدو سه روز به اداره اطالعات شهربان يخمين يعکس آقا

رخ نداده  ها و مساجد در دسته ي، تظاهرات مهمند روزه ایام عاشورادر این چ
، يتند يها و شعارها نوحه يدانشجوی ينفر 411یک دسته  فقط شب عاشورا .است

شهر راه افتاده  يمرکز يها ندر آن بوده، در خيابا و بازرگان يخمين يکه اسم آقا
شيخ در مسجد  در شب تاسوعا .گير هم نيفتادند ينگرفتند ول يا عمده ي نتيجه .بودند

آباد  در مسجد نظام .اند داده يخمين ي، مردم شعارهايعبدالحسين، بعد از منبر فلسف
 .اند ها را دستگير کرده سه نفر از آقایان منبري

وشِ ميدان و ، جوان شاگرد بارفرمحمد شمس يتازه، آقا يعصر یک زندان
موتورسيکلت و با  ي وسيله همشاراليه پنج روز قبل ب .ندا را آورده ساکن دوالب

 يسياس -يین هزار تراکت مذهباست، چند يش، که فعالً فرارا یک دوست يهمراه
 .شود ميتعقيب و باالخره دستگير  يمدت .ه استکرد ميشهر پخش  يها در خيابان
تا صبح  که طوري به .زنند کنند و متوالياً مي او را با باتون فلک مي 6 يدر کالنتر

  بند با دست شکنجه مجدداً  ایيطسرگرد خ در اداره اطالعات . تحت آزار بوده است



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  644

 

 .گوید ميتا باالخره نام همکارش را  دهد مي يقپان

 34/3/8144جمعه 

(، مراسم 1314خرداد  15محرم ) 14به مناسبت تصادف با  11 :31صبح ساعت 
و یادبود تشکيل  يطلب آمرزش يبرا اتاق، در يدانيان سياسمخصوص زن يعموم
کردم و  يساعت صحبت از قرآن تالوت شد و بنا به مأموریت، من نيم يآیات .دادیم

 .اشعار نو راجع به کاوه خواند ينماز يپس از آن آقا

 35/3/8144شنبه 

ایراد کيفرخواست این است که  .به دادگاه بردند يخوان پرونده يرا برا اردالن
با  در زندان يکه چون مدت کنند ميو استدالل  !اعالميه بوده استش بدر جيچرا 
 ...!سر برده، پس حتماً از آنها شده است هب ها يو نهضت ها يا جبهه

 36/3/8144 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 31/3/8144دوشنبه 

، ، موحدیان، مرواریدي، واثقفر ، مهندس معينيصادقآقایان ميرمحمد :ها مالقاتي
و از  از اصفهان يو عده زیاد ي، یعقوبي، پورقباديباستان ،، دکتر پيمانيمهدیقل

 .بازار
زده و اعمال دستگاه را شدیداً تقبيح  يآشتيان يآقا عنوان به يتلگراف  حکيم يآقا

 .اند و تهدید کرده

 31/3/8144شنبه  سه

عليه  ياز طرف دانشجویان ایران يگفتند تظاهرات مهم لندن و قاهره يرادیوها
، در سرِ يدو روزه خصوص ياقامت یک يکه برا ي، موقعدر فرودگاه نيویورک شاه

 .آمده عمل بهه است، شد ميپياده  به کانادا هِ آرژانتينرا

 31/3/8144چهارشنبه 

و  يبردند و در یک جلسه، تمام مراحل ط را به دادگاه اردالن دانشجو يآقا
  .يالدین تاج :ادگاه، رئيس د13طبق ماده  .به دو ماه محکوميت شد يمنته
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 .عصر آزاد شد

 11/3/8144 شنبه پنج

، يها )از جمله آقایان کریم ا و ميدانيه از بازاري يعده زیاد شنبه پنجدر مالقات 
 13همچنين  .فراوان آمده بودند ي( با ميوه و شيرینیيعال و ي، کميلينصير يحاج

پدر و  ي، جمارانيشان )آقایان جعفر از دوستان يبا بعض يدادگاه ينفر آقایان علما
 (.مقدسيان و ي، لواساني، حجتي، قریشي، محالتي، کنپسر

 18/3/8144جمعه  

اعتراض  را راجع به «تریبيون»و  «آبزرور» مه 11مقاله  «پيک ایران» .نبود يخبر مهم
 .را خواند التحصيل انگلستان فارغو اتهام مهندس  شکنجه

 8/1/8144شنبه 

معترضانه و  يها با وجود دفاع .تمام شد ،روزه یک .را به دادگاه بردند خليليان
 .دیمشما خوشحال  يخيل .او را فقط به سه ماه محکوم کردند ،اش معترفانه

 االول ربيع 4 :عقب افتاده است ه، باز بنفر آقایان علما 13دادگاه  -

جرم نشر و  ه، ب14/14/1313را که در  ایيطباطب يمحمد صادق قاض يعصر آقا -
 .منتقل کردند قلعه ،  در خيابان دستگير شده بود، از قزل«انتقام»پخش 
که  قم ایيطباطب يقاض يفرزند آقا .است يا ساله يجوان س ایيطباطب ياضق يآقا

سوابق  يدارا .ي( عضو دفتر اسناد رسمایيآقاسيد محمدحسين طباطب ي)پسر عمو
جنس و  مؤدب، متين، خونسرد، خوش يخص، شيسياس يو فعاليت مذهب يمند عالقه

 .ظاهراً فهميده و محکم
بودند و در  يدر عموم و فروهر يآقایان هاشم قلعه بنا به اظهار ایشان، در قزل

اند  دستگير شده ایي، که در پرونده بخارمؤتلفه يها عده از هيئت ها یک انفرادي
 ،اه الجوردي ،يباقر ،دانشپور ،يتجریش يحاج ،يمصدق يحاج ،بابا ي)حاج

عباس  يحاج و اکبر قرّابيان ،يتربت اهللعبد ،يسيد محمود حسين ،متين ،يفتوگراف
اند،  و سخت داده يطوالن يها را شکنجه يهاشم يآقا .خوب ي ( با روحيهدنوشا
تند و محقّقانه آن و همچنين قصد  ي با مقدمه «لایياسر»کتاب  شان باطناً ترجمه بهانه

 يانوار يبوده، که پس از آنکه از آقا ایيبه پرونده بخار يچسباندن یک روحان
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وجود شکنجه شدید و معيوب با  .اند اند، او را کنار گذارده مدارک و اقرار گرفته
 .دارد العاده خوب نمودن قوزک پا، روحيه فوق

 3/1/8144 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 1/1/8144دوشنبه 

 شروع پنجمین ماه سومین سال
 .شنيده نشد يخبر مهم يها مفصّل بود ول مالقات

 6/1/8144 شنبه پنجتا  4/1/8144شنبه  سه

 .نبود يشنبه و چهارشنبه خبر مهم سه
 ،یک نفر يحت .ميوه قيمتِ زیاد از نوبرِ گران يها مفصّل و هدایا مالقات شنبه پنج

 .آورده بود يطالقان يآقا يهدیه برا عنوان بهکاغذ سفيد  ي، مقداريرضاخان يآقا
حامل  .آمده است، از دمِ در توقيف شده است يکه به مالقات م فهيم يآقا

راجع به قاتلين  يميالن ياز آقا قم يعده از طالب و علما یک هایيرونوشت استفت
 .بوده است منصور

 1/1/8144جمعه 

پيش، عين نوار آخرین  روز سه دو از يو دعوت قبل يبين با پيش «پيک ایران»عصر 
 .در ایران آماده استماع آن بودند يو مردم زیادبود را گذاشته  يخمين يمنبرِ آقا

 عنوان به سازمان ملل متحد عالوه بر آن، نامه اعتراضيه شدید کميسيون حقوق بشرِ
نوشته و در آن گفته  يخمين ياین نامه بعد از تبعيد آقا .ا خوانددبيرخانه سازمان ر

خودشان بوده است و عمل  يبرخالف قانون اساس شده بود که عمل دولت ایران
را قبول کرده است،  ي، یک شخص تبعيدي، که بدون محکوميت قانوندولت ترکيه

در حبس  و  ياست و در ایران کليه رهبران مذهب خالف منشور ملل متحدبر
 .آید عمل بهو باید اقدام  باشند ميمحدودیت 

 1/1/8144شنبه 

 .نبود يخبر مهم
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 1/1/8144 شنبه يك

، ، بروکسل، مونيخمرُ يدر شهرها يدانشجویان ایران گفت مي «ایران  پيک»
راه  دولت يها عليه عمليات و اختناق يو غيره تظاهرات پرشور ارتگاشتوت

 ایيه ، اعالميهآمریکامقيم  يها و اتحادیه دانشجویان ایران اند و این اتحادیه انداخته
اند  خواسته و نوشته يجهان بهداشت کميسيون و متحد سازمان ملل هب ایيه نامه و صادر

، بروند ه ایرانب يبه وضع زندانيان سياس يرسيدگ ياز صليب سرخ برا يکه نمایندگان
وکالیشان تأمين داده شود که تعقيب  هآید و ب عمل به ياز متهمين، محاکمه علن

 .نخواهند شد

 81/1/8144دوشنبه 

از  يو چند معمم دیگر، عده زیاد و مروارید يآقایان نورالدین :امروز يها مالقاتي
 .، خليليانيمالقات آمده بودند، ميرمحمدصادق يکه برا تبریز يانان بازارجو

را  العاده و مستمر بوده، شاه فوق تظاهرات نيویورک گفت مي «ایران پيک»
اینکه بعد از فرودگاه به هتل رفته و در مقابل هتل تظاهرات  يبرا .اند مستأصل کرده

اند و باز به  ش کردها اند تا به کاباره رفته و در آنجا مشایعت نموده و منتظرش ایستاده
 یک .نمایش داده شده است آمریکااین تظاهرات در تلویزیون و  .اند هتل برگشته

نيز تظاهرات و  در بروکسل .شده است آنجلس مفصّل در لوس يرو حرکت پياده
 .آمده است عمل به از دانشمندان از ایرانيان يبعض يو پشتيبان اعتصاب غذا

 83/1/1443چهارشنبه و  88/1/8144شنبه  سه

و  ایيراجع به حکم اعدام شش نفر همکاران بخار يو رادیو دهل پيک ایران -
 .صحبت کردند و اروپا آمریکاتظاهرات 

ایشان هم پنج روز  .بردندتعيين وکيل به دادگاه  يرا برا ایيطباطب يقاض يآقا -
 .را تقاضا کرد يمهلت قانون

 81/1/8144 شنبه پنج

پروفسور  ،يمعتمد هندسم ،يعابددکتر :آقایان ياندانشگاه از :امروز يها مالقاتي
، ي، جماراني، قرشيآقایان مرند از علما .يدکتر توسل ،، دکتر بهفروزيفاطم يتق

، رحيم هزاد يشبستر يشيراز، حاج يدکتر صادق :از متفرقه آقایان .ي، شجونمروارید
 .و بازار از شميران يا و عده زاده ، عربيعطای
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العاده در اثر حکم اعدام  فوق يدر مردم تأثر و تحرک خصوص :آنچه شنيده شد
در  ينفر يبيست س يها در گروه ماز طالّب ق يا ا پيدا شده، عدهه ایيشش نفر بخار
نيز  ایيه اعالميه .اند متحصّن شده يو گلپایگان ي، شریعتمدارينجف :منازل آقایان

 يطراز اول عقيده دارند که اگر اقدام و اعتراض يعلما ياست، ولظاهراً منتشر شده 
 )!(شود ميو وضع آنها بدتر  کند ميلج  بنمایند، دولت

و  يانخاقسه چهار روز قبل آقایان  :جان گرفتن از دو نفر محکومين به اعدام
، باشند ميعجيب  يها دیده د و شکنجهداخر 15ناحق  هن بگاکه از محکوم شد ينور
هایش و اقرار،  گرفتن پول يرا یک بار قبل از محاکمه، مِن بابِ ارعاب، برا يانخاقو 

 قصر (1)چوب بسته و تير هم در کرده بودند، از زندان شماره  هبه ميدان تير برده ب
و انتظار  تمام ها تمام شب را در اضطراب این بيچاره .نمایند ميد آبا منتقل به عشرت

صبح بدون  يول .شوند گذرانند و نيمه جان مي مي يو بيدار تيربارانِ صبحانه، به نماز
برند و  مي ارتشتان کل اند، آنها را پيش دادس کرده يآنکه بگویند چرا چنين کار

خراب شده بوده  يقدر هآنها ب ي وضع قلب و روحيه .گردانند برمي زندان قصر هب
 !باشند مي يبستر ياست که هر دو در بهدار

 86/1/8144 شنبه يكتا  84/1/8144جمعه 

 .نبود يخبر مهم

 81/1/8144دوشنبه 

کن(،  ) با یک صندوق توتِ ي، کني، صالحموالنا :امروز آقایان يها از مالقاتي
از  ي، هاشمهزاد ي، شبستريطرخان ، حاج، مهندس سالوراز علما ي، حجتمروارید

 .از کازرون ي، غياثاز شيراز يدوستان، کریم
 يناند که بگوید چه کسا سخت قرار داده را تحت فشار و شکنجه فهيم يآقا -

بعد محقق  !صبح شهرت داشت که زیر شکنجه فوت کرده است .اند استفتاء کرده
 .خوشبختانه زنده است يشد که شکنجه شدید بوده، ول

با  طراز اول تهران ياز علما ي، بعضينفر 6بخشش محکومين به اعدام  يبرا
جوابِ خشک داده شده  ایياعتن يبا ب ياند، ول تقاضا کرده به دربار يشفاه ي مراجعه

 .و خالف قانون است است که خالف شرع
  يخانوادگ مالقات و شده آورده یکدیگر پيش صبح امروز از ،منصور قتل محکومينِ
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مادرش  يقبالً برا نژاد که نيک يا نامه .است يشان بسيار قو روحيه و نشاط .اند دهدا
شهادت  هگویند منتشر شده و در آنجا اظهار اشتياق و افتخار ب رد کرده بوده است، مي

 .است  کرده
به اعدام  نخاطر نجات محکومي هب باز طالّ يا ، که عدهدر منازلِ مراجع تقليد قم

قم آمده به آنها و به  و رئيس سازمان امنيت يربانبست نشسته بودند، ظاهراً رئيس شه
به  يو گلپایگان يآقایان شریعتمدار .اند ها تکليف ترک  تحصن کرده صاحب خانه

 يمرعش يآقا يول .حفظ آبرو خوب است بروند ياند که برا طالب توصيه نموده
آقاشيخ  ياز آقا از تهران يا تا آنکه طلبه .مقاومت کرده و جواب سخت داده است

برند، که چون ما مشغول اقدام و اميدوار  ایشان مي يبرا يا نامه يعامل يمحمد تق
نظر  از این قبيل کارها که سبب عدم توفيق ما خواهد شد، صرفهستيم، خوب است 

کار به بحث و مشاجره و سپس به اعزام  ينجف يگفتند که در منزل آقا .(!شود)
 .کشد کماندو و محاصره مي

 عمل به ه محکومين منصورراجع ب که از آقایان مراجع مقيم مشهد يا هایياستفت
اند که  متعذّر شده يميالن يآقا يول .جواب قاطع داده است يقم يآمده بود، آقا

 .مالیم است
جلسه  6 سرهنگ علميه .است هنوز در مرحله صالحيت ما يدادگاه وکال

در  يگفته بوده است اگر سرهنگ رحيم ایيدادستان فخر .صحبت کرده است
هم  ایيرا پایين بياورند، بخار شعار شاه و قانون و عدالت :گفت ميدادگاه نهضت ن

دفاع کرده و گفته  سپس از کاپيتوالسيون !عکس شاه را پایين بياورند :گفت مين
 .بدهيم يمان چنين امتيازات ما باید به دوستان :است

 81/1/8144شنبه  سه

 نفرسرتيپ شایا يبردند و آقا ارتش يتعيين وکيل به دادرس يرا برا يقاض يآقا
 يداخل کيفرخواست، اتهامِ اقدام عليه امنيت .تعيين کردند يرا وکيل تسخير

در  ي( و عدم تشریک  مساع«انتقام»دليل پخش اوراق مضره )مجله  همملکت، ب
بزه از درجه جُنحه  منطبق با قسمت اخير ماده  .اند داشته يکه همکار يافراد يفمعر
 .يرئيس دادگاه سرهنگ مسعود انصار ،14/14/1313وقوع بزه  ،13

، در دادگاه با يانوار يو سایرین و حت ایيبنابر آنچه ایشان شنيده است، بخار
از وزرا و  ي، قصد قتل عده زیادما غير از منصور :اند کمال شهامت و صراحت گفته
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و خواهيد  شود ميایم و بدانيد که با کشتن ما قضيه تمام ن را داشته رؤسا و خود شاه
  .دید

 يدر بازپرس .اند اشتهکه چرا عکس این دیو را باال سر دادگاه گذ اند کرده اعتراض
از  يروح مذهب -يروح مذهب :اند، گفته است محرّک عمل او را پرسيده ایياز بخار

 .نبازرگا يها کتاب ي از مطالعه -کجا در تو پيدا شده است؟

 81/1/8144چهارشنبه 

 .نبود يخبر مهم

 31/1/8144 شنبه پنج

، ، اشکانفر ، مهندس معينيآقایان آقاسيد حسن جزایر :امروز يها از مالقاتي
 .ي، شجون، دکتر ممکنبرومند

ما  :را خواسته و گفته است بازار يها يا هاز جبه يا عده صالح يظاهراً آقا -
ایم که با مساعد نبودن اوضاع و شرایط باید صبر و سکوت پيشه  هگفت ميهميشه 

ند که شکست خوردند و معلوم کرد مي يتندرو ،ي افراطجوانانِ يبعض يگرفت، ول
هستيم و « يعلن يقانون» و ما جمعيت« وب استهوا خ»حاال  .شد حق با ما بوده است

 .شرایط فعاليت حاال فراهم شده است
 يشده است و آقااقدامات و مراجعات  يخيل ،نفر 6 نجات يبرا از طرف علما -
 .ظاهراً عمل تهدیدآميز تند کرده است يميالن

 رئيس اداره کل زندان يسابق برا يها اعتراضذیل در تعقيب  شرح به يا نامه -
ما سه نفر( فرستاده  ياستثنا ه)ب يسياس يرفقا ي کليه يامضا ه( بسرهنگ فرنود ي)آقا
 :شد

 یریاست محترم اداره کل زندان شهربان
به دفتر  43/11/1313خاطر دارند که در تاریخ  هسرهنگ یقيناً ب جناب

از سران و نمایندگان ما زندانيان  يا تشریف آوردند و با عده زندان قصر
ایات شک يمالقات فرمودند و با توجه و تأیيد ضمن (1)شماره  يسياس

، ي( و مذاکرات حضور41/11/1313و  41/3، 43/6 يها )نامه يقبل
 :صریحاً وعده یا دستور فرمودند که

، حداکثر تا آخر ياز زندانيان عاد ياوالً ترتيب تفکيک زندانيان سياس
 اردیبهشت ماه داده شود،
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 يعاد و تقليل زندانيان يانتقال تدریج قدام بهثانياً تا تأمين محل مناسب، ا
 .وارد نشوند يبشود و در هر حال افراد جدید يقبل

جيره  صورت به (3)مانند شماره  (1)شماره  يزندانيان سياس يثالثاً غذا
 .تحویل شود ينقد

نشده  ينوز عملفوق ه يها اینک کمال تأسف است که نه تنها وعده
تناسب با ما  گونه هيچکه  يا تازه ياست، بلکه هر چند روز زندانيان عاد
و ما در شرایط بسيار  شود ميافزوده  ندارند، وارد و بر جمعيت این زندان

 .ناراحت و نامطلوب قرار داریم

اظهار  يا و مذاکرات قبله که در نامه يبا توجه به مشکالت و اعتراضات
اثبات  يبرا يشده است، و با توجه به اینکه آن جناب بيش از ما بایست

 يانجام قول و قرار هب مند عالقهخود  يشخصيت و احترام شرافت افسر
اند باشند، انتظار برقرار شدن آنها و رفع تضييقات موجود را  که گذارده

 .داریم

 38/1/8144جمعه 

 .يداخل هيئت مدیره ي هگزارش دو ماه يمجمع عموم عصر .نبود يخبر مهم

 33/1/8144شنبه 

خواب آورده و  ، تختيخواب از رفقا در موقع حياط ياز سال گذشته عده زیاد
خواب  شش نفر دیگر تخت يبرا .بعداً در انبار گذاشته بودند و اخيراً بيرون آوردند

هيئت  .دستور داده است پور ياجازه نداد و گفتند سرگرد سياس زندان يول .الزم بود
 يا ستوان و عدم موافقت مشاراليه، باالخره امروز نامه يبعد از مذاکرات با آقا مدیره

 :ذیل به زندان داده شد شرح به
 (1)ریاست محترم زندان شماره 

 ياست تقاضا ياز دوستان ما مدت يمسبوقيد، چند نفر که طوري به
جهت است که فصل  اند و این تقاضا بدان آوردن تختخواب کرده

سطح زمين و در خوابيدن در حياط شروع شده و با وجود رطوبت 
خت ها و سایر اشکاالت، استفاده از ت بيماري يا پاره به يبعض يابتال

است که در  يکه مدت نسبتاً زیاد ياشخاص يو مخصوصاً برا يضرور
در زندان  يطوالن يمدت يبرند و در آینده نيز بایست سر مي هب زندان
و در  يدرپ يمتأسفانه با مراجعات مکرّر و تشریح و توضيح پ .بمانند
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، بدین شود ميما اعمال  ي بارهدرکه  يمقابل تبعيضات مستمر
که هم اکنون  يدوستان يچون برا .ندادند يدرخواست هم ترتيب اثر

سایرین از  که حالياگوار است درخوابند، بسيار ن خواب مي تخت يرو
لذا ترجيح  .تختخواب استراحت کنند ياند، آنان رو داشتن تخت محروم

 يبدیه .زمين بخوابند يدهند که آنان نيز از تخت چشم پوشيده رو مي
صورت  تخت مجاز است، که در این (1)دان شماره است یا در زن

ما موافقت  يبرا يخواب کسر تخت 6مسئوالن مربوطه با آوردن 
خواهند فرمود، و یا غير مجاز است و ممنوع، که در این صورت هم 

یکسان باشيم، بنابر این  ينشده و همگ يتبعيض گونه هيچبهتر است 
هایشان را جمع کرده به انبار  خت هستند، امروز تختت يکه دارا يجمع

 با تقدیم احترام .تحویل دادند

زیاد ما  يو ناراحت ينگران .منتقل کردند را به زندان موقت محمد شمس يآقا -
 .ا داده بوده استها ر که تراکت يکس يمعرف يمجدّد برا از احتمال فشار و شکنجه

و  زاده يل، عاقي، حکيميآقایان مهندس سحاب :يچهار نفر انتخاب هيئت مدیره -
 .يجعفر

 31/1/8144 شنبه يك

 .نبود يخبر مهم

 34/1/8144دوشنبه 

 ي، پسر آقاشيخ عباسعل، اعتمادزادهجمله آقایان مقدسياناز  :امروز يها مالقاتي -
،  ي؛ خرمشاداز ورزشکاران ي؛ تخت، از روحانيوني، آقاشيخ غالمرضا محالتياسالم

د وو همچنين داو ؛، از دوستانو دو برادر احمدزاده زاده ، عربي، صادقيعليجان
 .يچندین فقره دزد محکوم بانشاط يجوان هفده هجده ساله پسر مهد يشکم

 :آنچه شنيده شد
آقایان مهندس  :سه نفر متهمينِ پخش اخبارِ خالصه دادگاه نهضت، تبرئه شدند -

 .يس ميثمدو مهن ، موحدیانعبودیت
 يبرا از طرف مردم و علما يخصوص يها جوش و اقدامات و مذاکرات و جنب -

کننده  کننده و خام دلخوش يها آمده است و وعده عمل بهها  نفر اعدامي 6 نجات
 .زیاد داده شده است
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 منتشر شده است. یک اعالميه تهدیدآميز با امضاي فدائيان اسالم -

 *     *      * 

و  يدانشجویان ایران  يها و اعتصاب غذاها و نامه خبر از تظاهرات پيک ایران
 ایران يدفاع از زندانيان سياس ي در زمينه و فرانسه و ایتاليا و کاليفرنيا در آلمان يمحلّ
 ایران دولت يها ر به دروغ بودن جوابیدا ایيه نامه و جانسون به دوگل .داد مي

دولت  هب يا نامه يو آلمان يدانشجویان ایران .اند متهمين نوشته عدم شکنجه ي بارهرد
 .اند است نوشته يکه کارشان جاسوس اخراج مأمورین ساواک يبرا آلمان

 35/1/8144شنبه  سه

 .سه ماه محکوميت .رفت دادگاه به ایيطباطب يقاض يآقا -
 .کرد مي دانشجویان اروپا يکتب يها اهرات و اعتراض، باز صحبت از تظپيک -

 .تشکيل شده است ایران يدفاع از زندانيان سياس يبرا ياز دانشمندان آلمان يا کميته
صادر کرده  ياست، اعتراض که مرکزش در فرانسه دفاع از حقوق يالملل دفتر بين

 .مه خواند 31 تاریخ به يمقاله جالب «آبزرور»از روزنامه .است
 تختخواب، اداره زندان پيرو مذاکرات و نامه اعتراض دوستان راجع به -

 .را نيز جمع کردند يزندانيان عاد يها العمل نشان داده و تختخواب عکس

 36/1/8144چهارشنبه 

، نفر محکومينِ به اعدام، سيزده نفر متهمين قتل منصور 6نفر از  1خبر تيربارانِ 
تأیيد شقاوت دستگاه  .العاده تأثر و تنّفر فوقبهت و  ! پخش شد نزدیک ظهر از رادیو

و تالوت  سرِ شب مجلس ختم .مردم و روحانيون يو سست يخوار و فریب يو خام
 .قرآن

اند و فعالً  منتقل شده 1نفر دیگر به زندان شماره  1دو نفر تخفيف یافتگان به ابد و 
 .باشند ميافسر کشيک  اتاق در

 31/1/8144 شنبه پنج

ميوه،  يها با مقدار از ميداني ي، کریمآقایان آسایش :کنندگان امروز از مالقات
ار پدرش دید يجستجو و پسرش که به يبرادر زن ابرار يانصار ي، آقاموالنا يآقا

 .از الروس  فر ایيفد يآقا .آمده بودند
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 .برگشتند يا عده ! ها شناسنامه از مالقاتي ي مطالبه :تصميم جدید زندان
و دعا در مسجد  یک مجلس ختم يآقاشيخ غالمحسين جعفر :آنچه شنيده شد

مردم  هب يخصوص طور بهچهار نفر مقتولين گذارده بوده است که چون  يبرا جمعه
، که معمم است، در يبرادر مرند .داشته است ياند، جمعيت مختصر اطالع داده

از مردم این  يعده زیاد .اند مانع شده يول ،اعالن ختم کرده است مسجد دروازه غار
متفرق و بدون نشان است،  طور بهروند و سر قبرها که  مي« مسگرآباد»دو روزه به 

 .ي، آشتيان ي، آمل يآقایان خوانسار يامضا هانتظار اعالن ختم ب .ایستند يم
 .بردند را به دارالتأدیب يچایپک -

 31/1/8144جمعه 

 .پخش کردند (1)زندان  يرا در بندها ایيبخار يهشت نفر رفقا

 31/1/8144شنبه 

در زمينه  صفا يآقا .دی  روز خلع يمجلس جشن و افتخار برا 11: 31ساعت 
 .علت تعطيل پاالیشگاه نمود هب يا صحبت کرد و اشاراته و کنسرسيوم ها کارتل

و تذکر در حياط با مشارکت  يمجلس سخنران ،شب اربعين مناسبت بهشب 
 .يطالقان يها و صحبت آقا عادي

 11/1/8144 شنبه يك

درخواست  هب نعبدالرحم يحاج و قدرت يحاج :آقایان ها عادي از .نبود يهمم خبر
 .منتقل  شدندداخله  هبخودشان 

 18/1/8144دوشنبه 

دو نفر از  يا غير خانواده .کم شده بود يشناسنامه خيل ي هبدر اثر مطال يمالقات
 .آمده بودند يطالب مشهد

 :آنچه شنيده شد
در تعقيب آقایان  .ها مریض و بسيار ناراحت از شکنجه يول .زنده است فهيم يآقا

 .محرّکين تحصّن هستند عنوان به از علما يدیگر ي و عده يو برادران حجت مروارید
 .اند آزاد شده يو ميرحسين بااب يجآقایان حا

 چهار نفر   يبرا  يو علن  يعموم مجلس ختم ي، در مسجد بزرگ شهيد در تبریز
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 يدر منزل آقا در قم .منبر رفته است يانزاب يآقا ،شهيدان اخير گذارده شده
مجلس تذکر با صراحت  ، روز اربعينيو در منازل دیگر يآقاسيد صادق روحان

 .اند ، جهت چهار نفر شهداء گذاردهنام به
 .شد يبان ير کردیم و دکتر شيبانی، ما هم مجلس قرآن شب هفت دادر زندان

 .دادند زندانيان ي مهه حلوا پختند و به
مانع  پليس در مونيخ .داد ميرا  خبر ادامه تظاهرات دانشجویان اروپا رادیو پيک -

، اند هکرد مي يگير که عکس  را چند نفر از مأمورین ساواک دانشجویان  شده است و
ن نگارا اند مجلس مصاحبه با روزنامه اند. و چون از تظاهر ممنوع شده ظاهراً زده

 .اند را داده نيز شرح فجایع ایران ایتاليا يها روزنامه اند. تشکيل داده
سرآمده است  و در ورقه نوشته بوده  يقاض يآقا ي با آنکه محکوميت سه ماهه

اند و  نفرستاده يآزاد ابالغ است، گذشته روز6با آنکه  خواهد، نمي تجدیدنظر که است
 !کرده، جواب سرباال شنيده است مراجعه يو دادرس دادگاه بهکه از طرف ایشان  يکس

 8/4/8144نبه ش سه

 عنوان بهکه اخيراً  يمرخص يو موافقت با تقاضا صحبت تعویض رئيس زندان
گویند سروان  و مي باشد ميها و رفتار شاق داده بود،  از مداخله ياعتراض و خالص

 .خواهد آمد رئيس سابق زندان اراک يچنگيز
، ایرانيان مسافرت شاه به روسيه مناسبت بهرا که  يمتن نامه مفصل کرادیو پي

و  ، و رونوشت به مجلسبه شاه و کاسيگين برژنف ي وسيله ه، بمقيم مسکو مهاجر
 يآميز آزاد اعتراض ينامه تقاضا  در این .خواند اند، مي داده وزیر ایران نخست

 عمل بهکه به افراد و افکار  ایياز تضييقات و فشاره يو خوددار يزندانيان سياس
 .وطن با تضمين عدم مزاحمت هآنها بمراجعت  ي آید، شده است و همچنين اجازه يم

 3/4/8144چهارشنبه 

 .رخ نداد يا تازه ي واقعه

 1/4/8144 شنبه پنج

 ششمین ماه سومین سال
 يول .آمده بودند يدر مالقات امروز نسبت به دو مالقات گذشته، نسبتاً جمعيت بيشتر

 .برگشتند يا بعدازظهر که شناسنامه خواستند، عده
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، ي، حجت، آل اسحقيآقایان آقاسيد محمد حسن جزائر :دندکه آمده بو ياز کسان
 .ي، کشفي، سلطانتجریش يو ارشد ي، زمانرباهن

، از محکومين پرونده مرحوم الدین ي)آقا شيخ محي يانوار يآقا :آنچه شنيده شد
اند و از  ها و افسرها است، برده که مخصوص اداري ،(4)زندان  1بند  ( را بهایيبخار

است، ميوه بردند، زندان  رالتأدیبکه در دا يیپکچا يبرا .دارد يمالقات خوددار
 .قبول نکرد

العاده بوده و  ، فوقدر مسگرآباد رینِ چهار نفر شهيدیدر روز هفت، جمعيت زا -
زیاد بوده  يشور و هيجان و تأثر خيل .اند هایشان رفته به خانه يعده زیاد .اند مانع شده

 .است

 4/4/8144ه جمع

 .پيش نيامد يواقعه قابل ذکر

 5/4/8144شنبه 

سه ماه محکوميتِ  يجهت، و بعد از رأ يروز است ب 14را که  يقاض يشب آقا
 يها در موقع عبور از نرده .نگاه داشته بودند، آزاد کردند سرآمده دادگاه، در زندان

ات و اشعار شوخ رفقا، ضمن اظهار تشکر و در جواب تظاهرات صلو «زیر هشت»
 .ام باز نخواهم گشت که پيش گرفته يقسم به شهيدان راه حق، من از راه :گفت
اجاره داده  رحيم ي، آقايعاد يزندان  را که به امروز کافه فروشگاه زندان -

ه و حاضر به تحویل دادن هم نبود، و به داد ميحساب و باج  پس نبودند، و ظاهراً او 
مأمورین  ي وسيله هش کرده بودند، با د محکومروز زندان مجرّ 15این جهت به 

 .تحویل گرفتند و بستند

 6/4/8144 شنبه يك

در  يالسالم، مجلس عليه يشب قتل حضرت مجتب مناسبت بهعشاء  بعد از نماز
 .ها حضور داشتند از عادي يا صحبت کردند و عده يطالقان يآقا .حياط داشتيم

 1/4/8144دوشنبه 

 يخيل ،ي، مالقاتالسالم تعطيل و تصادف با قتل حضرت امام حسن عليه مناسبت به
)از  يانصار :آقایان و طالب از علما .رسيد( يد هم خيلزر هزیاد آمده بودند )شل
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، دکتر ي، دکتر یزديمهندس طاهر :از دوستان آقایان ؛يشبستر يو طيّب نجف(
، ایي، ضييسيدجواد ي، حاجسابق آقایان خليليان از زندانيان ؛ياحمد هاشم ،يریحا

 .سيدابراهيم يو حاج  صادقاحمد  : ها آقایان از مسجدي ؛ي، اميرحسينيیوسف
منتشر شده ضمن  حوزه تهران يدانشجویان دین يبا امضا در تهران يا اعالميه -

 مجلس تذکر آنها، به مسجد همردم را ب ،تجليل از چهار نفر شهيدان تيرباران شده
مانع شده و در را بسته  پليس يول .امروز دعوت کرده بودند يابوالفتح برا يحاج
، چاپ و منتشر شده انجمن مبلّغين و وعاظ اصفهان يبا امضا يمفصل ي اعالميه .است

کرده، تبعيد  ها یيآمریکادولت و  هسخت بو رسماً آن چهار نفر را ستوده و اعتراض 
ا و تسلط ه و بازاري و دانشجویان و اساتيد علما کردنِ يو زندان يخمين اهلل آیت

مردم هشدار داده و دعوت کرده است که نباید  هرا متذکر شده، ب لیياو اسر آمریکا
 .غفلت کنند و ترس نداشته باشند

مشمول یک درجه تخفيف  يو هاشم امام يعراق يدو نفر آقایان مهد يوقت -
  .اند اع کرده و ندادهامتن ياند، ول شدند، از آنها تشکرنامه خواسته

 1تا ساعت  .شب تيرباران نگذاشته بودند چهار نفر را از عصر از آنها جدا کنند
ظاهراً علت  .اند و بسيار روحيه خوب بوده است داشته يو حال صبح با هم بوده نماز

به  توجه زندانيان ي، برا(4) به زندان (1)ان از زند يالدین انوار يانتقال آقاشيخ محي
 .بوده است ایشان و تشکيل نماز جماعت

منتقل شده بود، ظاهراً  قبل از اینجا به زندان موقت يکه چند شمس يآقا -
 .شود مي يب است و بازپرسحالش خو

، يدانشجویان ایران در سانفرانسيسکو :گفت ميآمده بود  آمریکاکه از  يمسافر -
تشر دو سه نشریه من .نفر هستند، تشکيالت و فعاليّت خوب دارند 3111که قریب 

 يعکس نه نفر که طوري به .(يجبهه مل يِ)جناح نهضتاند و داغ يملّ يو خيل نمایند مي
 .است ضعيف ایران از شان اطالع و ارتباط يول .اند زده هایشان اتاق در را دادگاه در ما

را عدم  علت آن .اند اثر بوده يساکت و ب در جریانات اخير مراجع تقليد -
و انزجار زیاد در  يتأثير روح ،در هر حال .دانند و اختالف فيمابين مي يهماهنگ

 .فعّال متدیّن کرده است ان و جوانانمند عالقه

 1/4/8144شنبه  سه

 و  يایرانيان مقيم آذربایجان شورو يده هزار نفر خبر از یک ميتينگ رادیو پيک
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و  مطبوعات يو آزاد و انحالل ساواک زندانيان کردنِکه دائر به آزاد يا قطعنامه
همچنين یک  .داد مياند،  صادر کرده شده مراجعت خودشان به ایران اجازه تضمين

دعوت و اقامت شاه در  مناسبت بهکه  از ایرانيان مقيم مجارستان يمشابه ي  اعالميه
 .اند صادر کرده روسيه

و له  صریح بوده، عليه شاه تند و يرا که خيل «آرامش»ماه قبل  یک ي اعالميه
 .خواند بحث کرده است، مي جمهوریت

 1/4/8144چهارشنبه 

مقيم  ينفر دانشجویان ایران 311دار  خبر از تظاهرات پرهيجان دامنه پيک ایران
، تظاهرات با و گراتس همچنين در اینسبورگ .داد ميز دوشنبه اخير در رو «وین»

و  يشعار آنها آزادکردن زندانيان سياس .بوده است يدانشجویان اتریش يهمکار
 .ده استخارج بو يکشورها يها اجازه مالقات دادن به کميته

 81/4/8144 شنبه پنج

که امروز  از کسبه خيابان و بازار يزیاد داشتيم و از جمله عده زیاد يمالقاتامروز 
 ي رفته بودند و از روحيه يمالقات هفت نفر هو دیروز ب يانوار يبه مالقات آقا

از  ،(، اکبرآقاان جوادآقا)آقای ها از مسجدي يا عده .ندکرد ميخوب آنها تعریف 
از آزاد و ( يمحمد ،يسيد غالمرضا سعيد يحاج ،هزاد يشبستر يآشنایان )آقا

 .(خليليانو  ي، قاضيها )نراق شده
، دکتر معصوميان يآقا :، آوردندقلعه عصر دو نفر جدید از دسته آرامش، از قزل

نشر  :دليل .روز قبل( 31) يفتح يروز پيش گرفته شده بوده است، و آقا 51که 
 :اتهام .(ایرانيان يها و دفاع ایشان )اعالميه يدر معرف اعالميه بعد از بازداشت آرامش

شان با دستجات،  ضمن سئوال از روابط .خفيف يو بازپرس يبازجوئ .اقدام عليه امنيت
 يدفتر و آقا اتاقدر  دکتر معصوميان .ه مالیمقلع رفتار در قزل .و از جمله نهضت

 .اطالع داشتند فهيم يجانخراش آقا يها شدید و ناله از شکنجه .يدر عموم يفتح
( از )یا نفت يشيم يو دکتر در مهندس يمهندس دانشکده فن دکتر معصوميان

سخت،  يا سابقاً توده .يو فعاليت در شرکت خصوص ، عضو وزارت کشورفرانسه
 .با آرامش ياخير همکار يها سال

  ميليون مارک رشوه شاه 11، دریافت يخارج يها از قول خبرگزاري پيک ایران
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یا جنوب  و نفت فالت قاره پاالیشگاه تهران يواگذار يبرا يآلمان يها از کمپاني
 .ایران
در این اواخر چنين ( معصوميان ياظهارات آقا هب)بنا  آرامش يآقا يها فعاليت -

 :بوده است
در روزنامه، که ظاهراً  يو آگه دفاع از خوزستان ي، برا«ناصر»تشکيل کميته عليه 

 .نداشت ي( توفيقو ملت در نزد هيچ طرف )دولت
با یک مقدمه  «ساله اخير 43اسرار زیر پرده »از کتاب  يانتشار چند نسخه دست

یک  )با ذکر اینکه ایران و شخص محمدرضا شاه يتند عليه حکومت استبداد يخيل
 (شاه منا بهميليون نفر و یک زندانبان دارد  44 يااست بر يزندان

این کتاب و بعد  دنبال به 1313بهمن  16در  توقيف شدن از طرف ساواک
 .يو آزاد آمریکاو وساطت سفير کبير  اعتصاب غذا

و  لایيمرتباً از اسر «هولمز»، دائر به اینکه ژنرال «جانسون»به  نامه سرگشاده
 .ه استداد ميشما  هخالف واقع ب يها گرفته و گزارش ماهيانه مي و شاه انگلستان

 ين، بعد از واقعه تيراندازخواها ش اعالميه کميته جمهوريصدور و پخ هاقدام ب
 .ي، و توقيف مجدّد فعلفروردین 41

و شدت  يو شهامت اخالق يپرست انگيزه مشاراليه را وطن معصوميان يآقا -
افتادن و دست  و تعجيل در پيش ياز جبهه مل ينااميد از اوضاع مملکت و يناراحت
در عين اینکه او را  .داند حکم اوضاع و احوال باید پيش آید، مي هکه ب يکار هزدن ب

، کند مي يمعرف يخارج يها و مستقل و منفک و مخالف سياست يصددرصد مل
دارد و  نمي ياست را مخف هشد ميکه از او  يارتباط و اطالعات و همچنين حمایت

 .شود ميکارانه که با خودشان  همچنين رفتار مالیم و مالحظه

 88/4/8144جمعه 

را که با  نيز متن کامل اعالميه آرامش ي، رادیو ملرادیو پيک دنبال بهسرِشب 
اعالميه  .ن منتشر کرده است، خواندخواها خود و از طرف کميته جمهوري يامضا

 يتمام اصول قوانين اساس شاه گوید مي .صریح و کوبنده است يمفصّل مستدل و خيل
، را زیر پا گذاشته و به ساحت دین مقدس اسالم جسارت ورزیده و حقوق ملت

که به پيمان  يمردم در قبال کس .مسلط کرده را بر مسلمانان و صهيونيسم تایيبه
 .ندارند يوفادار نمانده است، دیگر تعهد مشروطيت
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 81/4/8144 شنبه يك و 83/4/8144شنبه 

 .نبود يخبر مهم

 84/4/8144دوشنبه 

 .کرده است سومين بار اعتصاب غذا يبرا گفتند که سه روز است آرامش -
 کند ميپرخاش  .پرسد رود و علت و منظور را مي پيش او مي يسرگرد رئيس بهدار

بگوئيد  «يچومبه سوادکوه يموس»بروید به آن  !شناسم رسميت نمي هکه شما را ب
 ...!ميليون مردم کوتاه کند 41شرّش را از سر 

د بودند، هشت نفر آبا و عشرت قلعه که در قزل از دستگير شدگان هيئت مؤتلفه -
، ي، تربتيمحتشم ي، حاجيتوکل يحاج اند )از جمله منتقل شده قصر (3)به زندان 

 .(يغضنفر
، ، حاج عباس نوشاديتجریش يمرتض يحاج :اند )از جمله و یازده نفر آزاد شده

، يميرحسين ،ياستاد ،معماریان ،يپورخليل ،کاتوزیان ،يباقر ،يالجورد  ،يميرفندرسک
 .(حسن پوربختيار يحاج
و چند نفر  ي، معزّالدیني، شجونمروارید :آقایان علمااز  :کم داشتيم يمالقات -
 .يو محمد ياز دوستان دکتر آشتيان ؛يقاض ي؛ از آزاد شدگان آقايطالقان يها طلبه

  *    *  * 

وابسته به کنفدراسيون  ، دانشجویان ایرانيسلواکدر چک گفت مي پيک ایران -
کمات و انتقال محا ينظام يها منظور انحالل دادگاه هب ي، تظاهرات زیاديالملل بين

، حضور خبرنگاران و حضور هيئت يزندانيان سياس ي، آزاديدادگستر يها دادگاه به
 يبه ایران برا يالملل رتبه بين عالي يدر دادگاه و تعهد مخارج اعزام یک قاض منصفه
 .اند داشته ،ينظام يها دادگاه يضع محاکمات سياسو هب يرسيدگ

از قضات را کرده  ينيز تعهد خرج مسافرت یک در وینکميته دانشجویان ایران 
با ذکر نام از  رانای يدر تشریح و تجليل زندانيان سياس يمفصل ي است و اعالميه

  .کرده است  ا صادره ا، منچستريه ، ماها، سوسياليستيخمين يآقا
ها فرستاده و  م شعبهتما ه، نامه بدانشجویان يالملل کنفدراسيون بين يدفتر مرکز

 يبا زندانيان سياس رفتار دولت ایران هند، نسبت بتوان ميتوصيه کرده است هر قدر 
 ضمناً خرج مسافرت یک  .اعالم نمایند يالملل بين يها شخصيت هاعتراض و قضایا را ب
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 .استرتبه را تعهد کرده  عالي يقاض

 85/4/8144شنبه  سه

 .رخ نداد يا واقعه عمده

 86/4/8144چهارشنبه 

مراجعه و اجازه و  ارتشدادستان  هو مادر و کسان ایشان ب يایباب يعل يخانم آقا -
سخت مریض و  يایباب يایشان را گرفته بودند )مادر عل يدستور مالقات حضور

اجازه  رئيس زندان پور يسرگرد سياس يآیند ول يدفتر نگهبان مه ب .نااميد است(
 !دهد مين يمالقات حضور

ز پيش هم دندانسا اتاقدر  آرامش يبا آقا يطالقان ي، تصادفاً آقايدر بهدار -
سرگرد  .نمایند ميمبادله  يمتقابله، سالم و احوالپرس يگيرند و پس از معرف قرار مي

 .برند مي اتاقآیند آرامش را از آن  يم پور يبا سرگرد سياس يرئيس بهدار يرضو
تمام،  يبا برآشفتگ يطالقان يآقا .با ایشان شدهآید، همين معامله  يم يانوار يبعد آقا
این است که دو نفر  کنند آیا مقررات زندان پرند و اعتراض مي مي پور يبه سياس

 .اگر هست نشان بدهيد !کنند؟ يپرس محکوم نتوانند احوال

 81/4/8144 شنبه پنج

 يانوار يهم از پيش آقا يا د و عدهجمعيت متوسط بو لحاظ بهمالقات امروز 
، ي، فقيهيآقایان ميرمحمد صادق :ياسام يبعض .گشتند یا قصد آنجا را داشتند برمي
، هر هفته است، مرواریدتقریباً  ي، که مشتري، آقاسيد محمد حسن جزائریيموال

 . و برزگر ، احمد آقا هاشميالدیني، نوراهلل ، آقافضليمحالت
ه قلع العاده در قزل ي فوق که مورد شکنجه «اسرائيل»مترجم کتاب  آقاي هاشمي

ي گذشته آزاد شده است و حکایت  شده بود و پایش هنوز معيوب است، یک شنبه
وضع درستي ندارد؛ یک گوش و یک چشم او در اثر  کرده است که آقاي فهيم

 ها ناقص شده است.  ضربات و شکنجه
 الوقوع ماها و برگرداندن آقاي خميني به آزادي قریبدر بيرون، شایعات راجع 

با اقداماتي که براي آنها به عمل  مختصر قوتي گرفته است. دو نفر طرفداران آرامش
بينند. در  اند خود را خيلي نزدیک به آزادشدن مي هایي که داده آمده و اميداوري

  اطالع و رفته بي هم روي از اوضاع ایران و علماي شيعه اجع تقليدمر عراق عرب



 
 

 

 
 

 «هاي روزانه یادداشت»،  (3) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  611

 

البته  .است اتحاد با مصر يرو اند و تمام افکارشان صرفِ مبارزه با عارف عالقه يب
ایران، و مخالفتشان  يانصراف آنها از علما يبرا بعيد نيست سياست و سفارت ایران

به  ایيه مين دليل آوانسه دخالت در این وضع نباشد و به ، بيبا اتحاد با عبدالناصر
 .(نفر وعّاظ 13حکيم داده است )از جمله آزاد کردن موقت  يآقا

 يا صفحه 4ابراز وجود و تجزیه و تحليل  ي الميهیک اع سومملي از طرف جبهه 
 .درآمده است

 81/4/8144جمعه 

 .رخ نداد يا عمده ي واقعه

 81/4/8144شنبه 

پایين آمده،  يبندان سياس است سطح انضباط و ذوق و عالقه در جمع هم يمدت
ماع غيرمتجانس عالوه بر آنکه در اجت .ها و قهرها و اعتراضات زیاد شده است گالیه

 مسلک و مذهب و سن و شغل و سليقه لحاظ به يگوناگون يها که متضمن چهره
و  يحوصلگ يو ب( tension)کس ایجاد فشار در هر زندان است، و اصوالً محيط

ون ما از چ يول .، احتمال و امکان مناقشات و اختالفات زیاد استکند ميعصبانيت 
ف و یشده و قيود و وظا يابتدا قائل به تشکيل اجتماعِ منظم واحد منضبط

 .همه آسان نيست يرا مقرر داشته بودیم، تحمّل این وضع برا ایيه اطاعت

 و يو تلخ يو ناسازگار يگير بهانه يبنا 1(×) ياول دفعه از چهار پنج ماه پيش، آقا
و تغيير  کرد مي هدید به درخواست انتقال از زندانتوهين را گذاشت و هر لحظه ت

تا آنکه باالخره به  .پيچيد يها و مسئولين م هيئت مدیره يو به پروپا داد مي اتاق
ایم، و به ایشان توهين و  اداره اینجا برنيامده ي از عهده ها ياینکه ما نهضت ي بهانه

شان پایمال شده است، خود را از جمع خارج کرده کتباً تقاضا نمود به او  قوقح
داشت که  يخرج و غذا با ما همراه باشد و اصرار عجيب لحاظ بهاجازه داده شود 

ضمناً از حرکات و  .داشت يساز جواب هم کتباً داده شود و مثل اینکه قصد پرونده
بود که سلب حيثيت از جمع  و معترض يرفقا بين همدیگر ناراض يها يشوخ

 .قفس درآورد صورت بهزندان را از هر جهت  شود مين که صورتيدر  .نماید مي

                                                
 ،)×(، و عالئم حذف مهندس مهدي بازرگان يدليل حفظ حرمت اشخاص  توسط بنياد فرهنگ هب ياسام. 1

 )ب.ف.ب(. است  شده گزین ، ...جاي)××(
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 يو پرتوقع نجوش ياز خودراض ي، که جوان تندخو(××)آقاي  ياخيراً سروصدا
او هم . زیاد شده ي( خيلباشد ميارزنده  و فداکار ،يجدّ ،متدیّن، است )البته پاک

در  .کند مياز عناصر خودسرِ غيرمطيع است، ما را به عدم اداره متهم  که خود
جز همان احترام و اطاعت افراد و  يعمل ما چيز ي و وسيله يآلت اجرای که صورتي

 طور بها ه از جوان يا چند شب قبل که سر سفره عده .باشد دتوان مينا نيّت آنه حسن
 يو حت يلفظ ي ند، گستاخانه برخاسته به حملهکرد مي هم پرتابه خرده نان ب يشوخ
 .کرد ایيه احترامي يپرداخت و ب يا به عده يدست

آورد و  يرا از کوره درم يا مزاحم، عده يها شوخي يالبته سماجت در بعض
که پرتاب کرده بودند،  يکه مورد اصابت )یا شاید مجاورت( ته خيار (×××امشب )

 ...همه پاشيد و باز جنجال راه افتاده مشت ریگ ب یک مرتبه یک قرار گرفت،

را ثابت   يدموکراس يعدم لياقت برا خودمان عدم رشد و دست بهمتأسفانه 
 يگير و طعنه و خرده ؛کم ،و گذشت و سازش و اطاعت يزیرا روح دوست، کنيم مي

 !را خير کند مان خدا عاقبت .کردن مسئولين  زیاد استو دلسرد

 31/4/8144 شنبه يك

 1آخرین دفاع، به شعبه  يرا برا يو احمد حزب ملت ایران يِآقایان نماز
این است که چندین بار بازداشت  ينماز ياتهام آقا .بردند ارتش يدادرس يبازپرس

)بدون  يکپ ياش ماشين پل هم در خانه ياحمد يآقا .است متنبّه نگشته يده، ولش
 .است تيشه و تبر بوده ياوراق و اعالميه( و مقدار

 

 38/4/8144دوشنبه 

 !گذشت درصد زندان25
و  يپرس سالم و احوال يبرا يشيراز اهلل آیت ،يمحالت يپسر آقا :امروز يها مالقاتي

و  ي، قاضاز روحانيون يو برقع و اعتذار از طرف ایشان، آقایان باهنر يخداحافظ
از زندانيان  يسابق، اميرحسين س از زندانياننوی و کتاب يش و قهرمانمن عدالت

 .از دوستان يزاهد ي، حاجيبازار

 :آنچه شنيده شد
 .خوب پخش شده است يکه در دو صفحه بوده، خيل سوم ياعالميه اول جبهه مل

متوسط، اعتراض به  ،لحن ؛ها سوسياليستبه شباهت  ،انشاء ؛سوم يملجبهه  ،امضا
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، اعدام و تبعيد و يو پایمال شدن  حقوق اساس ياختناق و سلب آزاد لحاظ بهاوضاع 
متهمين با ذکر نام  يا و وکاله و بازاري جویانو دانش و روحانيون استادان زندان

استناد و استشهاد به سمينار اخير  ؛يشدن با مقصر اصل رو رو بهبدون  ،يخمين يآقا
را تشریح کرده است،  ایران يکه وضع خراب اجتماع آمریکا دانشگاه هارواردِ

، توطئه يو غيره، عدم اجرا و تبعيضات زیاد اصالحات ارض يافتضاحات اقتصاد
 ...يواردات و بودجه دولت يدایم، افزایش انقالب سفيد

تند  ي( که خيلایران يبخش مل ي)جبهه آزاد «اماج»حال از طرف  هب دو اعالميه تا
 .منشاء آن مجهول است در آمده يو محکم بوده ول

منبر رفته، باحضور جمعيت  در اواخر ماه صفر، در مسجد گوهرشاد يميالن يآقا
صریح و تند  يها و اعتراض دادِ مظلوميت مردم و روحانيون العاده زیاد، فوق

 .اند گاه را بلند کردهدست به
الوقت  به دفع صالحيت ي ، کماکان در مرحلهينهضت آزاد يدادگاه وکال

 .گذراند مي
موکول  13/1/1311شان به شنبه  و وعّاظ که دادگاه نفر روحانيون 13نفر از  14

 .نبوده است فهيم يآقا ؛ چونتمدید شد 41/1/1311 شنبه یکشده بود، مجدداً تا 
با  .وع شودو بقيه  قرار است از فردا شر يو حمس يدکتر عال دادگاه تجدید نظر

شان سرآمده بوده است،  يسال محکوميت دادگاه بدو آنکه دو نفر از آنها مدت یک
 !شان نشده است کردن دستگاه حاضر به مرخص

  *    *    * 

 يها از دوستان نزدیک و دور، ایراد و اعتراض ياخيراً چون از طرف بعض
 (×شده بود، )از قبيل ) ما در مورد جمع زندانيان ي نسبت به طرز اداره يا جویانه بهانه

در  -اکثریت دارند، شما اینجا را مطابق ميل نهضت  ها يبا آنکه نهضت گفت مي که
م کرد مياز شما رهبران، که فکر  گفت ميکه  (××گردانيد، و ) نمي -واقع ميل ایشان
 يو آقا ...بهتر را داشتم ييد اداره کنيد، انتظار خيلتوان ميخواهيد و  مملکت را مي

شده، یک مشت ریگ بر سفره پرانده بود  يرفقا عصبان يبعض يکه از شوخ (×××)
ما  که حاليدر  .(...اید حق داشتم این کار را بکنم، چون شما بد اداره کرده گفت مي

ایم، و نه  را داشته ينظریات نهضت آزاد يو سلطه و اجرا حکومت ي نه داعيه
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و  اختالفات و حفظ آرامش يا در پاره يسفيد خود، جز ریش يبرا يا وظيفه
ل بودیم؛ یزندانيان برطبق احتياجات و نظریات اکثریت خودشان قا يعموم آسایش
ومن( تصميم گرفتيم از عضویت ثابت  يو دکتر سحاب يآقایان طالقان ي)یعن يسه نفر

ل به یاوالً تصميم بگيرند آیا قا ،استعفا دهيم و همه را آزاد بگذاریم يهيئت هفت نفر
 ي اداره يو حاضر به تعهّدات و تبعات آن هستند یا نه؟ و بعد برا يجمع دسته يزندگ

 يها حالت تحميل يربار خودشان مسئولين را انتخاب کنند و ماها در نظر بعضجمع ه
رفقا به مجمع  ي همه ،مغرب و عشاء بعد از نماز .نداشته باشيم يیا تعهدات حزب

ما را ابالغ  ياستعفا ،يبعد از مقدمات يطالقان يدعوت شدند و آقا العاده فوق يعموم
ف اداره را ادامه دهند تا شب شنبه یقرار شد چهار نفر منتخبين فعالً وظا .کردند

 .تشکيل شود تصميم یا اصالح اساسنامه يبرا يمجمع عموم

 33/4/8144شنبه  سه

 مختلف زندان ي، که در بندهاکه شش نفر از محکومينِ قتل منصورخبر رسيد
اند، و در وضع نامطلوب  ها و غيره پخش شده در ميان چاقوکشان و قاتل (1)

را در ميان  يفرستاده و نسبت به اینکه زندانيان سياس ، نامه به دادستانباشند مي
 .اند کرده اند، اعتراض و اعتصاب غذا قرار داده يعادزندانيان 

 ي آقاخواهانِ جمهوري ي کميته يخبر توقيف دو نفر از اعضا پيک ایران -
 را که در دانشگاه تهران «خرداد 15 يِجوپيام دانش»را اطالع داد و ضمناً  آرامش
 .، خواندشود ميمنتشر 

 31/4/8144چهارشنبه 

 .نبود يا واقعه

 34/4/8144 شنبه پنج

و همچنين کسبه  و  از علما يا امروز، غير از خویشان و نزدیکان، عده يها مالقات
 سابق زندان يرفقا و اعتمادزاده و مقدسيان ياز علما آقایان شجون .بودند يها اريباز

عيل ا، آقاشيخ اسمين، خوئنماز مسجدسيما پيش ي، قيّومیيو دیگر آقایان موال
 :آنچه شنيده شد .و غيره يمحالت

انتشار  ،از فردا به اعتصاب غذا ي، تصميم قطعهشت نفر محکومين به قتل منصور
 .و احتمال پخش نامه آنها خبر در بازار
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 عنوان بهسرگشاده  ي نامه :منتشر شده است سومملي از جبهه  يدوّم دیروز اعالميه
و  در ایران يو پایمال شدن حقوق اساس يدر تشریح وضع خفقان آزاد «اوتانت»

مشاهده و  يبرا ياعزام یک هيئت رسم يو در پایان تقاضا يانقالب دروغ يخراب
 .يمحلّ يرسيدگ

 .منتقل شد  3به زندان  قلعه امروز از قزل داریوش فروهر يآقا -

 35/4/8144جمعه 

هفت نفر  شد مينبود، جز آنکه بيش از پيش یقين حاصل  يمهم خارج ي واقعه
 يها بين رفقا بحث .اند کنند یا کرده را شروع مي ، امروز اعتصاب غذا(1)زندان 

 .اعتصاب بود يناحيا يالعمل و اقدام ما و رهبر فراوان راجع به عکس

 36/4/8144شنبه 

آمده به همه گفته شد هرکس وضع خود را  عمل به ایينه ي و یک جلسه يجلسات
 زندان ياعتصاب زندانيان سياسروشن کند که آیا فعالً و اصالً قصد ندارد در مسئله 

هست؟ و در صورت اخير،  يالعمل نشان دهد یا حاضر به اقدام و همدرد یک عکس
آیا تا حدود اعتصاب هم حاضر است پيش رود؟ یک نفر پيغام داده بود من تابع 

اعتراض تا سرحد اعتصاب نشان  نفر خود را اصوالً موافق اقدام و 11جمع هستم و 
اداره و تشخيص و تصميم و دستور انتخاب  يرا برا يداده، یک هيئت سه نفر

 .ي، حکيمي، دکتر شيبانيایباب يعل :نمودند
جشن ميالد  مناسبت به، يو چا يشب مجلس شربت و شعر و قرآن و سخنران -

 .االول( داشتيم ربيع 11) ضرت رسول اکرمح

 31/4/8144 شنبه يك

ساعت  ينفر حوال 14 يامضا زیر به شرح به يا و اعتراضيه يهمدرد ي یک نامه
 :شد (1) تسليم رئيس زندان 11

 ریاست محترم اداره کلّ زندان

اتهام اقدام  هما را که ب از برادران مسلمان ياطالع دارید جمع که طوري به
اند، بين  المدت کرده طویل يها حبس  مملکت محکوم به عليه امنيت

متفرق  طور بهو غيره  يو دزد يمرتکب قتل و چاقوکش يزندانيان عاد
تفکيک  يکه این مسئله، یعن همچنان .اند کرده ينامناسب زندان يدر جاها
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و رفتار شایسته، خواست ما نيز بوده است، و  ياز عاد يزندانيان سياس
مقامات  ي ایم و تلویحاً مورد تأیيد و وعده مکرر در این مورد نامه نوشته

 يالزمه و شأن زندان .اند به آن عمل نکرده يرفته، ولمسئول قرار گ
 ي، غير از زندانيکه نسبت به او رفتار دیگر کند ميایجاب  يسياس
 .آید عمل به ،محکوم شده است يخاطر اغراض شخص هکه ب يعاد

اند،  شده احقاق حق خود مجبور به اعتصاب غذا ياکنون که این عّده برا
آید تا آنها را از زندانيان  عمل به يمصراً خواهان آن هستيم که اقدام

جا گرد  ن آنها باشد، یکأ، که شيمناسب يمجزا کرده و در جا يعاد
 .آورید

ترتيب  يساده و قانون يدر خاتمه انتظار داریم هر چه زودتر به این تقاضا
زندانيان  ، که در تمام دنيا بهيترین حق کوچک يطااثر سریع داده و از اع

 يها دهند، دریغ ننمایند و موجب بروز مشکالت و پيچيدگي مي يسياس
شما سپرده شده  دست بهکه  يا و اتالف جان عده يآور بعد تأسف

 .شدید بيرون آورید ياست، نگردید و ما را از این التهاب و نگران

ما  ،خودتان مساعدِ اقدامِ ي کر است که هر چه زودتر از نتيجهباعث تش
 .را مطلع گردانيد

 ،يدکتر سحاب ،نگار محمد بسته ،يایباب يلع احمد ،يعباس شيبان ،ي سحابهللا عزت
ابوالقاسم  ،يمفيد يمصطف ،يسيد محسن طاهر ،يابوالفضل حکيم ،بازرگان يمهد
 .يگودرز و يجعفر يمحمدمهد ،يوکيل

  *   *   * 

نفرشان  اند و یک آورده و برگردانده يرا به بهدار ظاهراً چند نفر از اعتصابيون -
 .اند کرده يرا بستر

معاون اداره کل  يسرهنگ مهدو يساعت قبل آقا آخر وقت خبر رسيد یک -
رئيس  سرهنگ فریور يصحبت کرده و گفته چون آقا ا آمده با اعتصابيونه زندان

دهم درست کنم  من مهلت بدهيد، با آمدن ایشان قول مي هاداره نيست، شما ده روز ب
 .(کوکاند )خبر مش قرآن خورده است( و آنها اعتصاب را شکسته ي)قسم رو

 *     *      * 

 را با اختالف   يدادگاه قبل يرأ ،  و هفت نفر دیگر يدکتر عال نظر دادگاه تجدید
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 :به یک سال تأیيد کرد يسحم ، تبدیل دو سال زندانيجزئ
، ، نيلفروشانيضرّاب ؛سال 4 ي، حمس، شاملويتر عالدک ؛سال 3 يمفيد يمجتب

 .سال 1 کوچکه يو حمس پور مقدس يحاج
 (3) نها از زندا ساله چهار نفر یک يزدن و بدرقه آزاد کف يغروب سروصدا

 .رسيد گوش مي هب

 31/4/8144دوشنبه 

، که خبر و تسليت آن در دکتر مصدق يعيال  آقا نظر به فوت  خانم ضياءالسلطنه
 3: 31ساعت  يساده و عموم دیشب درج شده بود، یک مجلس ختم يها روزنامه

بلند  يصدا هتک ب تک .ها هم آمدند از عادي يا عده .ارده شدزدر حياط گصبح 
 يخيل يخواندند و آخرِ سر، سوره الرحمن و برچيدن مجلس با دعاها قرآن مي

و ذکر  مبارزین و مجاهدین ي آن مرحومه و کليه يبرا يطالقان يمناسب و مؤثر آقا
 .ترمصدقدک از خودِ  يخير

  *   *   * 

آزاد  از زندانيان يو قاض مروارید :از جمله آقایان .متوسط بود يجمعيت مالقات
، ي، غفوريمرخص شده بود، معزّالدین (3)که دیروز از زندان  يشده و رضا حمس

، خبر از يخاناز رفقا، رضا هزاد يشبستر يو حاج فر از علماء، مهندس معين باهنر
 يپرسيدند و از جریان بعد از اعتصاب ما مي .ندداد ميتازه  يآمدها وقایع و پيش

 .اطالع بودند يب ياعتصاب هفت نفر

  *   *   * 

اول، اعتصاب  ياعتصاب، گروه پنج نفر هيئت مدیره يطبق قرار قبل 11ساعت 
و  ؛نگار بسته و ي، مفيدي، طاهري، جعفريآقایان شيبان :خود را شروع کردند يغذا

بود تسليم رئيس  يرئيس شهربان عنوان بهاعالم اعتصاب را که  ي نامه 11: 31ساعت 
ایشان اظهار داشت آنها از دیروز اعتصاب  .کردند سروان شهرام يآقا (1)زندان 

دیروز را که رئيس زندان  ي اند و اگر موافق باشيد، نامه ود را شکسته و غذا خوردهخ
 يرفقا .مسترد کنيم ،شده ياند و منتف در ذیل آن نوشته است اعتصاب را شکسته قصر

برگشت از  يو حاال هم برا ،هيئت مدیره قبول نکرده و گفتند آن نامه به جریان بيفتد
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از آنها با ما مالقات کند و اطمينان  ياز ما با آنها یا یک يصاب، الزم است یکاعت
 ي موافقت با مالقات نکردند، نامه چون مقامات زندان قصر .مستقيم حاصل شود

  .اعالم اعتصاب تسليم و اعتصاب تثبيت شد
، ما را (1)زندان شماره  ناعتصابيو يها خانواده هها خواستيم با مراجعه ب از مالقاتي

که از  يانوار ياز جمله آقا .شکسته باشند يهمگ شد مياحتمال داده  .مطلع نمایند
 .معلوم شد مخالف بوده و شرکت نکرده است يصبح ایشان در بهدار يها صحبت
را خواست و  يشيبان يآقا ،معاون زندان قصر يرگرد خانمرادس يآقا 6: 31ساعت 

را که  يکالفچ ي، حاضر شد مالقات بدهد آقايبعد از مذاکرات زیاد و امتناع شيبان
 عمل بهاطالعات  ي مذاکره و مبادله يباناست، آوردند و با شي از اعتصابيون يیک

به پنج نفر گروه اول ابالغ  ما جمع شدند، هيئت مدیره اتاقرفقا در  1ساعات  .آمد
با وجود مشکالت و  حمداهلل به .ساعت  شکسته شد 3افطار کرد و اعتصاب بعد از 

 .کرد و آبرومندانه پایان یافتپيدا يتشکيالت ،زیاد، جریان يها مناقشات اول و نگراني

 31/4/8144شنبه  سه

است و یک روز در ميان پنج دقيقه  صالحيت ي هنوز در مرحله ما يدادگاه وکال
که آقایان را محکوم  يدارد و نه ميل ينه مدرک ارتش يظاهراً دادرس .شود ميتشکيل 

 .ر است که محکوم شوندمصّ اما سازمان امنيت ؛عالوه نماید يآبروئ يب و یک

  *    *  * 

را دو شب است  Nation از روزنامه يمفصل و جدید ي مقاله پيک ایران -
 سازمان خيبرخان. کند ميپخش  خانطبق مدارک خيبر ،دربار يها دزدي ي بارهدر

 .درست شد 1351در سال 

 11/4/8144چهارشنبه 

 ي خطابه ،در موقع سرود :آمد عمل به ي، مراسم1331 تير 31سالگرد  مناسبت به
مجلس  11ساعت  .و یک دقيقه اعالم سکوت يمحکي يکوتاه یادبود توسط آقا

، سرودِ ي، شعر نو توسط نمازيجعفر ي وسيله همتضمن افتتاح و اعالم برنامه ب يداخل
 مختصر  ي، سخنران شربت ایي، پذیري، مفيدي، نماز ، فرخزاده وسيله عاقلي هب تير يس

 .يچا ایي، پذیري، نيایش توسط جعفربازرگان
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 18/4/8144 شنبه پنج

 .بيرون آمده است ظاهراً از اعتصاب غذا آرامش يآقا -
، ي، آقاشيخ اسمعيل محالتي، حجتمروارید :جمله آقایاناز  ؛امروز يها مالقاتي -
از  ي، قهرماني، احمد هاشمي، محمديسيد غالمرضا سعيد يحاج ؛از علماء یيموال

از دوستان آنها با پيغام تشکر  يو عده زیاد يعراق يمهد يبرادر آقا ؛دوستان
 همکار و دوست شمس ،کاظم ؛و اعتراض ما و اعتصاب غذا يرفقایشان از همدرد

 .که اخيراً آزاد شده است
صادر  ت و عدم نقص پروندهباالخره قرار صالحيّ ما ينظام يوکال دادگاه -

 .کرده است
دید شده مماه ت مجدداً یک ،فهيم يآقا ي تکميل پرونده عنوان به ،دادگاه علما -
 است.

 8/5/8144جمعه 

ما سه عضو  يکه در قبال استعفا يا دیدشدهمت ي العاده فوق يشب مجمع عموم
 يدر مقابل سئوال اینکه چه کسان .مورد پيدا کرده بود داشتيم يثابت هيئت هفت نفر

اطاعت  ضرورت هب توجه با ،يکسان چه و باشند داشته جداگانه حساب و ياند زندگ مایل
 و آرامش و تأمين نظم و آسایش يو انضباط کامل و به منظور حسن اداره امورِ زندگ

قسمت  ي، همگباشند ميمنضبط  مشترکِ يِزندگ مند عالقه، يو حفظ حيثيت عموم
دوم را تأیيد کردند و بعد با کسب آراء تصویب شد که چهار نفر منتخبين سابق 

 يآور اقدام به مذاکره و اخذ تماس و جمع يف قبلیوظا ي ، با ادامهيهيئت هفت نفر
 .مطرح شود العاده فوق يدر مجمع عموم ،نموده نظریات راجع به اصالحات اساسنامه

 3/5/8144شنبه 

 .نبود يخبر مهم

 1/5/8144 شنبه يك

 را خواندیم و در یک مجلس هزاد يعاقل يآقا نامه عصر خبر فوت پدردر روز
 .دوستانه به ایشان اطالع داده و تسليت گفته شد ينيمه عموم

 4/5/8144دوشنبه 
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 :آنچه شنيده شد .زیاد نبود يخيل يمالقات
 يه و حامل مقدارشد ميخارج  يعراق يدرا که از منزل برادر مه خليليان

بوده است،  يقم اهلل آیت ي و دوستانش و اعالميه ایيچهلم مرحوم بخار يها اعالميه
 .اند گرفته

و با متن و منطق محکم بوده و  ي، چاپيقم يآقا ي چهلم و اعالميه ي اعالميه
بعد از  يتاریخ آن مقارن روزها يقم يآقا ي اعالميه .اً خوب منتشر شده استظاهر

گاه است دست بهمدلّل و محکم و با صراحت اعتراض  يتيرباران چهار نفر است و خيل
، دادن به عمّال صهيونيسم ، ميدانبا اسالم، اطاعت از استعمار يو دشمن )اعمال خالف

 .(، تبعيد و غيرهو خفقان، زندان يلب آزادس
آنان و  يآن مردان و عظمت روح يها چهلم از شهامت و صراحت ي اعالميه

 .دستگاه صحبت کرده است يها بودن دادگاه و خالف قانون يهمچنين از سرّ
 .محاکمه شوند و معصوميان يآقایان فتحقرار است  اخيراً

 6/5/8144چهارشنبه  - 5/5/8144شنبه  سه

ایشان در تاریخ  .اینجا آوردند را از زندان موقت فهيم يغروب چهارشنبه آقا
ش مينوت ا قصد مالقات ما آمده و اتفاقاً در جيب هب يکه پس از آزاد 6/3/1311

وجود داشت،  راجع به محکومين به اعدام مربوط به قتل منصور از علما يا هایياستفت
در  يناشناس ي )که گفته است طلبه يوت دستنعالوه بر آن مي .بازداشت شده بود

ش، که در تدوس عنوان بهمن داد و رفت( یک کاغذ ه دم زندان ب يفروش يدکان بستن
  .همراه داشته است «والفجر»تمام سوره  است، و یک تفسير نيمه آلمان

 يیاو را با تهدید و تطميع بازجو يدر اداره اطالعات شهربان ایيقبالً سرگرد خط
ها شروع  يیاز روز دوم، بازجو لعهق در قزل .دهد مي و تحویل ساواک نماید مي
 يها يیدر تحميل اقرار، بازجو يبا حداکثر ارعاب و اهانت و آزار و پافشار .شود مي

تمام بدن و سر و  هدار ب گره يچند ال يبا شالق کابل دایمضربات  .شش هفت ساعته
سته است توان يمنمانده ن يتا آنجا که محل سالم در بدن و در سرش باق .صورت

اند، دو  بسته يم يصندل يها بنشيند و پاهایش را با پارچه  عمامه به پایه يصندل يرو
 يمنتظر نگاه داشتن برا 1صبح تا  3: 31شبانه روز محروميت از غذا، از ساعت 

و مانع از نشستن و ایستادن شدن، گرفتن صورت و باز نگاه داشتن و  يیبازجو
سرهنگ  يها يو کف دست يچندین دقيقه، سيل يورشيد براخ هها ب چشم کردنِ مواجه
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عجيب و غریب از قبيل اینکه چرا به مالقات دکتر  ي، سئواالت و ایرادهايمولو
، يدار ينسبت به نهضت آزاد يو چه روابط و نظر يا رفته يطالقان يو آقا يشيبان

، چه دليل ياعالميه چاپ کن يا خواسته هزار تومان پول که در جيبت هست، حتماً مي
اثبات  يت براا کنند؟ مدرک مراسالت را سانسور مي يا که در کاغذت نوشته يدار

  !!فشار و آزار در مملکت چيست؟
که  يالجون ف  وضع رغم عليو  ياله و فضل اصبر و تقو يخوشبختانه با نيرو

ضربات و صدماتِ کشنده را تحمل کرده یک کلمه از آنچه روز اول  ي دارد، همه
 ي یک جلسهدیروز  !صورت نداده است کس را گفته بوده برنگشته است و هيچ

ه ب يا زحمت توانسته است در آنجا اشاره هداشته و ب ستوان آیرم ي وسيله هب يبازپرس
 .بکند  يو فشارِ بازجوئ شکنجه

 قلعه به قزل چهلم محکومين منصور يها جرم پخش اعالميه هاخيراً چهار نفر را ب
را شنيده  ان( و رحمانييعراق ي)برادر مهد يمحمود عراق ،اند که اسم دو نفرشان برده

 .است

 1/5/8144 شنبه پنج

، احمد زاده ي، مهندس قل، مرواریدي، احمد هاشميآقایان قاض :ها مالقاتي
 .و خيابان بازار ي کسبهاز  يجمعو ، ، خانم فروهريزاهد
 اي آورده بودند، ظاهراً اعالميه زاده يعاقل يآقا نام بهیک پاکت ميوه که  يال -

را  يقاض يميوه رفته بود، اول دامن آقا ي چون دهندهو  .مأمورین پيدا کرده بودندا ر
 .بوده است ينجف يآقا .، گویا دم در پيدا کردندو بعد خود آن شخص را .گرفتند

 1/5/8144جمعه 

که در اثر سرطان در این هفته  يسيدکاظم قرش يفوت آقا مناسبت بهعصر 
حجره  ایشان را که هم فهيم يآقا .ر کردیمیدا يدرگذشته است، مجلس ختم

 :نمود يمعرف اند، به این شرح بوده
، جوان فعّال يخمين يو همفکرِ طرفدار آقا ي، همشهريخمين يسيدکاظم قرش

و صميميت برقرار  يهمکار منبر و سایر روحانيون مبارز مفيد، در ضمن مابين اهل
ب طالّ يرو ه و در حوزه قمدر مدرس .آورده بوده است وجود به يیکرده و نيرو

خواندن  به تشویق را بطالّ و ،پخش را آموزنده و مفيد يها کتاب داشته، زیاد يتأثيرگزار
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  بهاش  بازداشت و محاکمه و محکوميت سه ماهه .نموده است آنها مي يو بحث رو
 .دستگيرش نمودند کرده و بعد در قم  صحبت بوده که در خمين يمنبر تند ي واسطه

 81/5/8144 شنبه يك - 1/5/8144شنبه 

اصــالحات  ي، بــرايزنــدانيان سياســ يداخلــ يجلســه مجمــع عمــوم 3: 31سـاعت  
سابق )با سه عضو ثابت( یـک هيئـت پـنج     يت نفرهيئت هف يجا هقرار شد ب .اساسنامه

 يبـار تشـکيل شـود و بـرا     مـاه یـک  هر يباشد، مجمـع عمـوم   يصددرصد انتخاب ينفر
بر سر شـرایط   .در این جمع الزم باشد يزندگ ي ، سه ماه سابقهانتخاب در هيئت مدیره

قضـيه ایجــاد   ایـن  داشـتند چــون  عقيـده  يا و عـده  بحـث درگرفــت  ،عپـذیرش در جمـ  
، يآمـد و آقایـان حکيمـ    عمـل  بـه  انتخابات .، مسکوت بماندکند مياختالف و اشکال 

 اثـر  در ،يطالقـان  يآقا چون يول .شدند بانتخا صفا و يطاهر ،يجعفر ،يمهندس سحاب

خدانشــناس نيســتند، و مــا  هــا ر بــه اینکــه فقــط کمونيســتیــصــفا دا ياظهــارات آقــا
ت خود را عدم معاشـر  يتکليف شخص هستيم، مسکو يمنها ا کمونيسته سوسياليست

و وحدت متزلـزل   يخرج اجتماع و هم ي خورند، اصل مسئله با آنها دانسته تنها غذا مي
 ...است

 88/5/8144دوشنبه 

 يآقایان حسن جعفر ،ها از جمله مالقاتي .در مالقات امروز جمعيت متوسط بود
، برادر و پسر مرحوم پور ي، علي، صادقي، دکتر مهندس آشتيانيسابق، باستان يزندان

 .يدانشکده کشاورز  يِ، ثقفيدوحيات داو
گذراند و  الوقت مي دفع هم بکه وارد ماهيت شده، باز ه ما ينظام يوکالدادگاه 

 .شود ميهر جلسه با ده، پانزده دقيقه برگزار 
بعد از دو روز  يگرفته بودند، اطالعات شهربان شنبه پنجرا که  ينجف يآقا -

 .مرخص کرده است

 81/5/8144چهارشنبه  - 83/5/8144شنبه  سه

 يهمچنين آقا .بردند دادگاه به( را )طرفداران آرامش و معصوميان يآقایان فتح
آرامش باز  .سال 11تا  3،  61ماده  .دادگاه سرهنگ بهرون .يرا از بهدار آرامش

پس  يو بازپرس يمن یک کلمه بازجوی ،گفته استپرخاش و تحقير داشته  ي رویه
دانم و قبول  ا ميه یيآمریکاور دست بهحاال هم رژیم و دادگاه شما را تماماً  .ام نداده
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مانع اقدام پسرشان  وپادليل اینکه رفته است ار ه( را بيامام زنش )خواهر شریف .ندارم
 .تعيين وکيل داده شد يپنج روز مهلت برا .بشود، طالق داده است

 84/5/8144 شنبه پنج

 وبا، ورود ميوه به زندان  شياع مرض شبه مناسبت به .مالقات نسبتاً مفصل بود
 .ممنوع شده بود

و مجالس فاتحه  ياز مرحوم قرش در مالقات شنيده شد که تشييع جنازه و تجليل
ند و بعد که کرد ميجنازه را تشييع  يجمعيت زیاد در تهران .العاده بوده است او فوق

بندد و مردم را با باتوم  مضروب و  يدرِ مسجد را م گذارند، پليس مي در مسجد
ورند و پس آ گيرد که مردم فشار مي ن چند نفر را مياز معممّي .سازد متفرق مي

 يها صحبت و ازدحام دیگر، مجالس و امام مسجد و اعظم مسجد در قم در .گيرند مي
 ي و دسته هکرد يیک روز تعطيل عموم خميندر  .آمده است عمل بهتندِ زیاد 

 .کنند دفن مي در آرامگاه ابوحسين .آید يم نازه به قماستقبال ج يبرا يبزرگ
کسبه و  يزیاد ي ، عدهي، قهرماني، صادقيآقایان مهندس باستان :ها مالقاتي

 يو جمع يجوادسيد ي، حاجيمالحاج يو حاج يز خوانسارآمو و دو دانش يبازار
و چند  زاده محدث ،يستون ، سعيد چهلي، شيرازیي، مواليسابق، محالت از زندانيان

 .نفر دیگر از علما
عده  يعصر، خبر امکان عفو و یک درجه بخشودگ در روزنامه اطالعات -
 .سلطنت 45و سال  مرداد 41 مناسبت به ياز زندانيان سياس يزیاد

 85/5/8144جمعه 

را که  استاد دانشگاه پرینستون «تایلر یانگ»فسور وپر يسخنران شب پيک ایران
ل ایران تشکيل شده و یبه مساماه آوریل گذشته، راجع  ،در سمينار دانشگاه هاروارد

 ي سمينار را ظاهراً وزارت خارجه .کرد ميایراد کرده بوده است، پخش و تفسير 
 ي مفصّل و مدلّل و در زمينه يخيل  تایلر یانگ يسخنران .برپا کرده بوده است اآمریک

، سبب زوال آبرو و بعد از مصدق در ایران ریکاآماثبات این بوده است که سياست 
 شاه ایران، بوده است آمریکاضرر  هو صددرصد ب در ميان ملت ایران آمریکاحيثيت 

را طبقات  ي در ایران برقرار کرده و کليه يشدید فرد ي، دیکتاتورآمریکابا حمایت 
اگر نگویم  .وجود آورده است هب يمتعادل و ناپایداربرانگيخته، وضع غير عليه دولت
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 .او شمرده شده سلطنت يها سال يعمر او شمرده شده است، ول يساعات یا روزها
سود  هبيشتر ب يطرف، خيل یک ایرانِ بي .باید این وضع را عوض کند آمریکادولت 

 ما همان کاپيتوالسيون ترین خبط بزرگ .غرب است، تا تحميل ضدّکمونيسم
که فقط  يارتشتسليحات  يميليون دالر قرضه برا 411و  يمصونيّت مأمورین نظام

 .ملت است يرکوبس يبرا

 86/5/8144شنبه 

ر یطرف عصر دا ي، مجلس ختميسيدرضا فيروز آباد يفوت حاج مناسبت به
جداشدگان از خودمان هم شرکت  يها و همچنين بعض از عادي يا کردیم که عدّه

 .ود و خصال آن مرحوم بيان کرداز خاطرات خ يا شمه رادنيا يکردند و در پایان آقا

 81/5/8144دوشنبه  - 81/5/8144 شنبه يك

، مأمور محاکمِه چهار نفر از يالدین دادگاه سرتيپ تاج 11/5/1311نبه ش روز یک
، سرهنگ يآقایان تيمسار مسعود :خود را صادر کرد يستورد يما، رأ يوکال

استناد عيال و اوالد  هو ب 15، هر یک دو سال )با رعایت ماده و سرهنگ علميه يارغف
 .ماه 11 يسرهنگ رحيم يسال( و آقا 3 يداشتن بجا

هرکس  باعث تعجب و خالف انتظار يترِ سرهنگ رحيم محکوميت خفيف
او وصله  يبا خود را رو يو ظاهراً دستگاه خواسته است سوءظنِ همکار باشد مي

 .اند کماآنکه سه نفر رفقایش دلخور و ناراحت شده .ش کندا بزند و بدنام و مشکوک
، ي، سه چهار نفر طالب طالقانيآقایان ميرمحمد صادق :دوشنبه يها از مالقاتي -
و دو نفر دیگر از   و ابتهاج يو دکتر صابر يا ، افجه، دکتر ممکنيکرمان يصالح
و چند نفر دیگر  يا، مسعوده و چند نفر دیگر از سوسياليست يها، دکتر تهران بانکي

 .ي، قنبرایي، رضاز ملت ایران

  *    *   * 

، يجمع دسته ياعتراضات و اختالفات مربوط به زندگ يا پيرو جلسات و پاره
دو  ياستثنا هب يگردید و همگتهيه  ينهضت ياز طرف رفقا زیر شرح به يباالخره طرح

که قبالً جدا شده بودند  ( و کسانيزاده و عاقلي ا )آقایان صفاه نفر سوسياليست
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و  يا )آقایان نمازه يملت ایرانحزب که دو نفر  ي(، و شرطي، خبازباشي، آزاد)رادنيا
 .امضا کردند ي( گذاشتند، همگياحمد

 31/5/8144چهارشنبه  و 81/5/8144شنبه  سه

د تمامه خواند و بعه را ب سوم ياول جبهه مل ي اعالميه شنبه شب رادیو پيک سه
 ياین اعالميه خيل .منتشر شده است که در آلمان يجبهه مل ایيکميته اروپ ي اعالميه

و همچنين از  مدافع يو وکال ها يو نهضت يخمين يصریح و تند بوده، از آقا
 .صحبت کرده است در شيراز ارتشتجليل کرده، از فجایع  يایناصرخان قشق

وکيل  يسرهنگ خلعتبر .بردند يخوان پرونده يرا برا و معصوميان يآقایان فتح -
 يرا هم وکيل تسخير ، سرتيپ شایانفريوکيل فتح هنگ رستگارمعصوميان و سر

 .اند تعيين کرده آرامش يآقا يبرا
 قيده ب را (يتبتر و يدليل ،احمد يمهد يحاج )آقایاناز هيئت مؤتلفه نفر سه -

برده  يدادرس هتعيين وکيل ب يرا برا رهنما يشيخ مصطف يآقا .اند ضمانت آزاد کرده
 .بودند

 38/5/8144 شنبه پنج

 سال کارِ زندان 4متجاوز از  را که نتيجه «يجوّ يها پدیده» نویس کتاب پاک
 .شرایط و اقدامات چاپ به منزل فرستادم هب يمنظور رسيدگ ه، باست

  *   *   * 

، ، نيکومرامي، صادقهزاد ي، شبستريآقایان مهندس طاهر :امروز يها مالقاتي
، يحجت ؛يطالقان يان آقامند عالقهاز  يو عده دیگر ي، برادران موسوآقاسيد ابراهيم

رحوم ، برادر و پسر ميسابق، خليل ملک از زندانيان ي، قهرمان، شمسيقاض
و  يو یک معمم دیگر، مسعود مشهد يقم يبرادرزاده آقا يقم ي، آقايدوداو حيات

 .اه و سوسياليست يملت ایرانحزب چند نفر 
 :آنچه شنيده شد

و  ي، غضنفر)آقایان محتشم آزاد شده است، سه نفر دیگر از هيئت مؤتلفه خليليان
را  مشهد يقم يشایع بوده است که آقا .خص شدند( با قيد ضمانت امروز مريبادامچ

 5/1/1311صریح محکم )در یادداشت  ي اند بعد از انتشار آن اعالميه خواسته مي
رفته  هم از تهران يکه بعض -يزیاد ي عده يول .اشاره شده است( تبعيد نمایند



 
 

 

 
 

 655  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زندان ي  روزانههاي  یادداشت

 

تا آنکه  .نمایند ميتجاوز، محاصره  ایشان را به قصد ممانعت از ي خانه -بودند
  .دهد مياطمينان  يميالن يآقا ي وسيله هدستگاه ب

درآمده و در آن راجع به شرایط مبارزه و مخصوصاً  «جاما» ي سومين اعالميه
د، و فریب دستجات و افرا ي کليه يبا مشارکت و پيوستگ يضرورت عمل انقالب
ها و  کميته در اروپا .بحث شده است اصالحات يها ها و وعده نخوردن از مماشات

دارند،  يا نفوذه که ظاهراً سوسياليست ين تحت تشکيالت واحدیّو يدستجات مل
 .اند درآمده وحدت پيدا کرده

 33/5/8144جمعه 

 يقوام سرهنگ آقایان ،يعاد زندانيان از يبعض دعوت و تقاضا به بنا چون گذشتهروز
زندان  رئيس با آمدند، مهمان ما زندان به (4)زندان از سابق، زندانيان هم ،قوانلو سرگرد و

 يسایر زندانيان عاد و را آنها ما و بمانند هم شنبه روز و شب که شد تموافق مذاکره و
عقب آنها آمدند و معلوم  (4)شماره سرِشب از زندان يول .کردیم ناهار دعوت يرا برا

 يمهمان ذلک معما  .حاصل شده استمخالفت و عدول  ،يشد نسبت به موافقت قبل
در زمين واليبال سفره  .نفر هم غذا فرستادیمآن دو يبرا يحت.نکردیم فسخرا  يعموم
 زندان مقيم زندانيان نفر11از يگرمو باشکوه نسبتاً و دوستانه ناهار مجلس و کردیم پهن

 که روز مالقات يا هندوانه و خربزه و بودیم داده سفارش بيرون به که يچلوکباب با (1)
فقط آقایان  .ار شدزخریدیم، برگ که از ميدان شاهپور يبرایمان رسيده بود، و بستن

 .کردند يتلخ که از جمع سابق خودمان بودند، امتناع و يو خبّازباش يو آزاد رادنيا

 34/5/8144 شنبه يك و 31/5/8144شنبه 

هفت  ي، که چند ماه قبل برارهنما يشيخ مصطف يآقا ي بعد از ناهار، سروکله
خودش(  قول بهدر اتوبوس خط واحد ) يلفظ يیک نزاع اعتراض دنبال بههشتمين بار، 

خودشان را زیر بغل داشته، دستگير و در  يها از اعالميه يا بسته که حاليو در 
  .شده است، پيدا شد يو اخيراً دادگاه يزندان قلعه قزل

 يخ )آقایان منصورکا  فروردین 41 يپنج نفر دیگر آخرین افراد متهمين تيرانداز
احمد  يروز قبل هم آقا ،شيروانلو و نيکخواه ، پرویزي، پورکاشانمقدم، حسن شریف

 دانشجویان دانشگاه از نفر سه .فرستادند (3)زندان  اندکه به ( را همراه او آوردهيکامران
، مالذ ياند) آقایان مصطف قلعه شده بودند، در قزلگرفته  «جوپيام دانش»که به مناسبت 
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که هفته قبل پس از  يهمچنين آقایان رضا حمس .(يبيژن جزن و يبهمن پورشریعت
 .يمرحوم نواب صفو يپسر عمو ،يا گرفته شده است، و سيدحسن دورچِه يآزاد

 *     *      * 

 الرحمن الرحيم اهلل  بسم

است به یادداشت کردن وقایع خصوصي و  45/1/1316از این تاریخ که جمعه 
 ادگاري بماند.پردازم. باشد که ی قابل ثبت زندانم مي

 *     *      * 

و خالف  حقّ خود را  يپنجمين سال محکوميت غيرقانون قصر 1در زندان شماره 
و همين تعداد  يو مذهب يمل يِسياس ينفر دیگر زندان 34در حدود  .گذرانم مي

با روابط نسبتاً  ،ایم گروه تشکيل داده در اینجا هستند که دو يا توده يسياس يزندان
 .صميمانه و محترمانه

، يایباب يعل ،يشيبان ،يطالقان :هستيم)آقایان يآزاد نهضت از نفر هشت يمل گروهدر
، ياز جبهه مل يو من (، یک ي، رضا حمسنگار ستهب، محمد يمفيد يجتبو م يمصطف

 5(، دکتر پيمان ي)آقامردم ایرانحزب نفر از  (، یکي)طاهريخردادپانزده یک نفر 
 يخمين يآقا له اعالميه پخش فعاليت به متهم يطالقان يِعلو يآقا همراه ينفر بازار

طلبه  يا ( و عدهيسليم و ، استاديخان ي، موس، بنکداریي، مواليطالقان يِ)آقایان علو
، ي، شاهميرشمن عدالت ي، عليمنتظر ،يحجت متفرقه)آقایان و خرداد پانزده يِو ميدان

 (و غيره ي، غفوريایرض ي، حاجي، خاقان، شمشادباقریان آقا، محمديجعفر يحاج

                                                
 برگي آن زمان  11هاي  شاه را در دفترچه هاي روزانه خود در زندان ، یادداشتیاد مهندس بازرگان زنده

یافتن صفحات هر دفترچه آن را توسط اعضاي  نوشتند و با پایان ن بود، ميآموزا که معمول استفاده دانش
ها پس  کردند. تعدادي از این دفترچه منزل منتقل مي خارج زندان و به آمدند، به مالقاتشان مي خانواده که به

ست. نتيجه بوده ا هاي بنياد براي بازیابي آنها بي ایران از دسترس خارج شده و کوشش اسالمي  از انقالب 
باشد و از لحاظ مشروح  مي زندان برازجان  به دوران تبعيد از زندان قصر چند دفترچه نيز که مربوط به

بودن و تنوع و فراواني مطالب مورد توجه مؤلف فقيد بوده است، پس از بازگشت از برازجان و در زندان 
شود  اسي که در دوران محکوميت او پایان یافته و مرخص شده بود سپرده ميقصر به یکي از زندانيان سي

ي مهندس بازرگان  دار از تحویل آنها به خانواده ي ایشان تحویل شود. متأسفانه امانت تا به خانواده
کمال  همان زمان امکان بازپس گيري آنها هرگز فراهم نگردیده است. بنابراین و بادر خودداري کررده و 

در  41/1/1316شنبه  لغایت پنج 45/5/1311هاي مورخ دوشنبه  اي از نوشته سف، هيچ یادداشت روزانهتأ
 یاد مهندس بازرگان در اختيار نيست )ب.ف.ب(. دوران از زندانِ زنده  این
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 شوند تشکيل مي ته افسران بازگشته از برازجاندس از یک يا گروه محکومين توده
، يیعمو فروتن، ،زاده واهب ،باقرزاده ،يحجر ،ي، رضا شلتوکمنش يک ،)آقایان واثق

عيل ا)آقایان اسم چند نفر غير افسر بازگشته از برازجان (يزرند و ، ذوالقدريمشکور
)آقایان  (3)یافتگان از زندان  انتقال يو عده زیاد (برادران و يطرف ي، بنيسراج

 و ي، اذاني، بغداد، مجيد مؤیدي، عزیز فالح، معتمدیاني، اذاني، خاورجو حکمت
، ، حَمْدان، سعيدي، مالکآقایان مهندس عادل)ا ه عراقي ي دسته انضمام هب ،(صالنا

 .(ياحمد

 35/8/8146جمعه 

با حضور  يیک ناهار عموم دکتر پيمان يآقا يو مرخص افتخار پایان زندان هب
  يصحبت مختصر من غذا پایان در .شد داده من و يطالقان يآقا دعوت هب زندانيان ي کليه

ردم با خاطر م هو مبارزه ب يعلوم اجتماع صيف و تجليل ایشان کردم )توجه بهدر تو
با وجود اهل بحث  يپزشک بودن، قبول استدالل منطق وجود دکتر و متخصص دندان

و قبول مسئوليت با  يداخل يها داشتن، قهر نکردن در همکاري يبودن و نظر سياس
رفتار دوستان بحث  ها و حسن ایشان در تشکر از محبت .وجود اهل عقيده بودن(

ف یفساد یا فرار از وظا يها قوط اشخاص در پرتگاهس يدر زمينه چگونگ يجامع
 .دلير تأیيد نمود ادامه راه ملته ر بیتصميم خود را دا ،نموده يو سياس ياجتماع

 31/8/8146تا دوشنبه  36/8/8146شنبه 

با  يرسيد و طبق معمول مراسم خداحافظ دکتر پيمان يظهر شنبه ابالغ مرخص
تند  يضمناً شعارها .آمد عمل بهتا دَم در  يو فکاه يو اشعار حماس يبوس یدهد

 .داده شد يش و رضا حمسمن از طرف آقایان عدالت يغيرمجاز
، دکتر آقایان دکتر پيمان :دوشنبه عبارت بودند از يغيرخانوادگ يها مالقات

، ي، فيروز آبادهزاد يشبستر ي،حاج، صادقي، سرهنگ رحيمي، دکتر ساميسحاب
 .از بابلسر اسمعيل مصباح ي، حاجصادق يحاج

نفر شامل جبهه  1511تا  1111مابين  يجمعيت روز چهلم مرحوم دکتر مصدق
( به يو زیارت يو دو معمم )آقایان شجون يدانشگاه جوانان يتعداد ها و يمل

 يشجون يو آقا ينهاوند ياز منبر رفتن و ذکر مصيبت آقا .رفته بودند احمدآباد
و خود دکتر غالمحسين  يو امين اصرار آقایان صالح آمده است )بنا به عمل بهممانعت 
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اند و ظاهراً یک اتوبوس حامل مسافرین را از  فراوان بوده يانتظام يقوا .(مصدق
 .اند برگردانده جاده کرج يابتدا

 18/8/8146 شنبه پنجتا   31/8/8146شنبه  سه

مجلس تذکر و مصيبت ما در  31/1/1316چهارشنبه  ياز روز هشتم محرم یعن
ها نيز  اي از توده يهستند و سه چهار نفر يطالقان ياسخنران آق .شروع شد زندان

و بعد سه دور،  اتاقدر  يزن بعد از شام نوحه و سينه شب عاشورا .کنند شرکت مي
  :با این اشعار .دور حياط انجام شد

 مهــرگ واهــيست ز مـن  مهـاطــز فـزیــت عــفـگ
 روم يــمـم نـــر ستــــزی  ودـوان بـن تـه به تــا کـت

 عزّت و مرگ لذّت است   ننگ و حيات ذلّت است
 مـشـک يـم نمـم و ستـظل  يا ـح يــد بــزیــن ز یــم

، ي، طاالر، اشکان، عباسياني، رشيديآقایان اسد :شنبه پنجروز  يها ياز مالقات
 ي، آقايشيخ عباس مرند ي، آقاي، الجورد، شفيقي، اسالم، دکتر مرشددکتر پيمان

 .بيشااز اهل دز يا و عده شهاب اهلل شيخ فتح
و  يشجون .خوب است، مخصوصاً حسينيه ارشاد رفته هم روي مجالس تهران

 .کنند هم در مجالس صحبت مي مروارید

 4/3/8146تا دوشنبه  8/3/8146جمعه 

و  ،در حياط انجام شد يجمع دسته ي)جمعه( صبح زیارت عاشورا روز عاشورا
شب  .من صحبت کردم يطالقان يدر مجلس عصر قبل از آقا .اتاقدر  يزن بعد سينه

 .اتاقدر  يباز عزادار
محرم 14مناسبت بهگردید و  جاممحرم ان ي پنج روزه ي آخرین جلسه شنبه یکروز

 .آمد عمل به يخمين ياز آقا يروز و یاد آن يشهدا يفاتحه و تجليل و تذکر برا
 يمالعل يآموزگار بيست و پنج شش ساله، نوه مرحوم حاج يکن يعل يعصر آقا

بوده و  در بازار عاشورا يها ا چند روز قبل که دنبال دستهمشاراليه ر .را آوردند يکن
گيرند و  مي فاطمه يه است، چند نفر از افراد بنکرد مياز زمين جمع  يتراکت گوید مي

و بعد تحویل  و شکنجه يدر آنجا بازجوئ .نمایند مي مضروب و تحویل پليس
  يدیکتاتورعليه و  ها اعتراض به مجلس مؤسسان در این تراکت  . شده است قلعه قزل
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 .زن بوده است يالسلطنگ و نایب
ها بوده  را هم که در دسته يطاهر يپدر آقا .نفر هستند 13بيش از  قلعه در قزل

 يها پخش اعالميه يظاهراً برا .اند ه نگاه داشتهقلع است گرفته و یک روز در قزل
 .استفاده شده است اصغر ياز گهواره حضرت عل ياعتراض

، ، صفازاده ي، عاقليسام، دکتر يدکتر سحاب :دوشنبه، آقایان يها ياز مالقات
 .ي، برادران ابراهيمي، فوالدياز دوستان منتظر يو امتياز سيدحسنآقا

است   بوده يگزارش  بردند، مربوط به ارتش يدادرس يبازپرس  بهرا  یيموال يآقا
جرم  .داده است يو توکل شدن آقایان شفيق در موقع مرخص غندهزکه پاسبان ا

برفراز  اهللاال پرچم الاله يبرقرار يبرا» :استاین است که گفته  یيموال يآقا يانتساب
 .«ظلم و ستم صلوات بفرستيد يها کاخ

 1/3/8146 شنبه پنجتا  5/3/8146شنبه  سه

 را از زندان از اهل تبریز يحسين يسيدمهد نام به يسياس يشنبه یک زندان روز سه
تقاضا و اعتراضش ترتيب اثر نداده  چون به ها يزندان سياس هانتقال ب يبرا .انتقال دادند

جریان  .اینجا بياورند هروز حاضر شدند ب 1کرده است و پس از  بودند، اعتصاب غذا
او آمده و  ي درِ حجره پليس يا دو سال قبل عده :اتهام و بازداشتش چنين بوده است

را  «الرّعيه يعل ةالوال حقّ» البالغه عبارت نهج يچاپ يکنند چرا یک تابلو اعتراض مي
کنند  احضارش مي يکالنتر هدارد، ب و برنمي کند مياو مقاومت  .نصب کرده است

و  يآقایان خمين يها عکس يجا هدهند ب او مي هب را  عکس ملکه .رود نمي
شکایت به  .نمایند ميهفت نفر پليس او را دستگير  .کوبد بکوبد نمي يشریعتمدار

تومان  11111با  .دهند ش ميا تبریز تحویل ، به سازمان امنيتکند مي يرئيس  شهربان
امتناع  نماید مي حج يگذرنامه برا يسال بعد که تقاضا .شود ميضمانت آزاد 

 .نماید ميرفع منع و محظور را  اش و پرونده به يرسيدگ ياین کتباً تقاضابنابر .شود مي
و  بدون آنکه بازداشت شود نمایند ميماه محکوم  6و او را به  شود ميدادگاه تشکيل 

 ایيه سازي شکایت عليه پرونده يکرده و برا مسافرت تهران به دهد ميفرجام  يتقاضا
که  نمایند ميدر آنجا به او ابالغ  .نماید ميمراجعه  ارتش يدادرس هکه ضد او شده ب

 زندان قصر هجا ب از همان .شود يفرجامش پذیرفته نشده است و باید زندان يتقاضا
 .ماه محکوم کرده بوده است 6او را به  دادگاه اول در تبریز .شود مياعزام 

 که طبق گزارش پاسبان در  يشعار يبرا يبازپرس را به بنکدار يروز چهارشنبه آقا
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صلوات  ي خميناهلل تآی يسالمت يبرا ؛اده و گفته استو رفقا د شفيق يموقع مرخص
 .تومان دادند 4111بفرستيد، بردند و قرار تضمين 

تمام  يبرده بودند با سه ماه محکوميت و خوشحال دادگاه بهرا که  نجات يآقا
ت و در آنجا هم زیاد در این مدت نشان داده اس يالبته ضعف و بيچارگ .برگشت

نوشته است تا آنکه بازپرس تصدیق کرده است که من  ساواک عنوان به يا نامه
 .خبط  خود شده است عمل بهاحساس کردم ایشان متوجه 

از  یيطال ، مهندس تمدن،يآقایان  دکتر سحاب :شنبه پنجروز  يها ياز مالقات
 .ي، توکلي، آزاد، صالحمندي، وکيل، حاج صادقي، مهندس طاهرآباد نجف

 88/3/8146تا دوشنبه  1/3/8146جمعه 

 .بردند يبازپرس هرا ب یيموال يشنبه آقا
، يافتخار سه نفر مرخص شوندگان )مهندس سحاب هب يناهار داخل شنبه یک

و  نگار ، بستهي، حمسيدش، مفيمن ، عدالت( از طرف بنکداريجعفر و يحکيم
 .يیو بعد اسکو يو حکيم ؛ تبادل نطق بنکداربازرگان

 بردن نجات .تومان تضمين 41111و قرار  یيموال يآقا يدوشنبه سومين بازپرس
پس از  يفور يمرخص ي و وعده يمذاکره با رئيس دادرس يبرا ارتش يدادرس هب

 .تجدیدنظر ياطمينان از انصراف تقاضا
و  ، مهندس کاشفي، دکتر سحابي، شریعتيآقایان غيور :دوشنبه يها ياز مالقات

 .ایي، رض، رادنيايا، مسعوده آبادي فش، نجا خانم

 83/3/8146شنبه  سه

 يآقا نام بهمحترم  يظاهراً بازار يعاد ينفر زندان یک :تازه وارد يشنبه زندان سه
و از مقدسين  االصل تهران يرشت از تجار .انتقال دادند (4)که از زندان  نژاد نيک

 يدعوا يمدع .بوده است يخوانسار يو آقا يمتحرک است که همراه مرحوم کاشان
 یک خریدار از دولتبا  يچا ي عمده ي یک معامله هایشان دیوان کيفر راجع ب

 ياند اعتراض اصول را اینجا آورده يعاد ينسبت به این عمل که یک زندان .باشد مي
 يول .نياورند يعاد يکردیم و ایشان قول داد دیگر زندان يسرگردکوهرنگ يبه آقا

 .کردیم يفشارهم پا يقبل يعاد يبرگرداندن دو زندان ما راجع به
  زندان سال  1سه نفر مرخص شوندگان بعد از  با  يشب یک مجلس تودیع عموم
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 يمنعقد شد و با شيرکاکائو و شيرین يو جعفر يو حکيم يسحابمهندس آقایان  يیعن
ف و تودیع آنها صحبت کردم )مقام دقيقه من در توصي 41 .آمد عمل به يپذیرای

ها و صنوف مختلف داشته و  ا و مسنه جوان ي خاصّ واسط که در جمع ما در رابطه
و بنابراین صميميت و  اند کارها و زحمات جمع از هر جهت بوده يگشا کليد مشکل
اینها که  تازه وارد  يراب محکوميت و زندان .اند که پيش همه داشته ياحترام خاص
شده را  بُر دیگران بوده و وضع نهال کف و اند، شدیدتر از ما شده بوده يشغل و زندگ

 .روند حتماً مورد استقبال و عالقه مردم خواهند بود حاال که بيرون مي يداشتند ول
خدا  هچون عشق و اتکاء ب يخواهند داشت ول يمبهم مثل پرش در تاریک ي آینده

 و تأسف  ،جواب تشکر يمهندس سحاب يآقا .ق خواهند شد(فتماً حفظ و مودارند ح
 .خواند يلودهاز ناصر خسرو  ياشعار يجعفر يو آقا ،از ترک رفقا را داد

 *     *      * 

 81/3/8146چهارشنبه 
 ورود به پنجمین ماه پنجمین سال

آمد و بعد از مشایعت و  يسه نفر يارشنبه نزدیک ظهر ابالغ مرخصروز چه
 .رفتند يمراسم بدون شعار سياس

من و چند  يها مدارس آنجا بخشنامه کرده است کتاب هب ظاهراً فرهنگ اصفهان
 .هایشان خارج کنند کتاب دیگر را صورت بدهند و از کتابخانه

 84/3/8146 شنبه پنج
، ا، صفزاده ي، عاقلي، جعفري، سحابيآقایان حکيم :شنبه پنج يها از مالقاتي

 اهلل ، آقا شيخ فضلي، باستاني، هاشميواثق ،ي، طاالرزاده ، شيخ شریف، شایانيوکيل
 يآقاشيخ محمد مهدو  ، باهنري، آقاشيخ غالمرضا کني، بهفروزي، شالچيمحالت

 .(ي)کرمان يوحدم

 81/3/8146تا دوشنبه  85/3/8146جمعه 

 ،از پرداخت قسط حقوق اعتراض و امتناع دانشجویان مناسبت به در دانشگاه
شته و منجر به دا يتقریباً عموم ي رخ داده که دامنه يا العاده هياهو و اغتشاش فوق

 .اند فرستاده زندان موقت هچهل نفر را گرفته و ب يس .اعتصاب و تعطيل شده است
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را در  يو آقاشيخ غالمحسين جعفر ياز روز شنبه اجازه مالقات آقایان منتظر
 .دادند قلعه قزل

، ي، کتابي، اسدکرمان( ي)منبر يآقایان نورالله :دوشنبه روز يها ياز مالقات
 .يابراهيم و ي)که راه ندادند(، زاد عيس ، فهيم، نجاتي، دکتر سحابياکبر

 38/3/8146 شنبه پنجتا  81/3/8146شنبه  سه

 يحکيم يکه آقا يشکایت يتالف هو ب سروان اخوان يور آقادست به شنبه پنجروز 
 يبرا يا تازه يها مالقات به ایشان ندادند و سختگيري ي عليه ایشان نموده بود، اجازه

آمد و رفقا مصمم به اعتصاب  عمل بهداد و بيداد  يقدر .يشيرینکردن پول و رد
گله و  .فرستادیم يکوهرنگ يرا پيش آقا يمهندس سحاب يآقا .مالقات  بودند

جا نبوده است  هب اخوان يآقا يگير آمد و ایشان با تأیيد اینکه سخت عمل بهشکایت 
 .ممنوعيت کردند رفع

و  ایي، اخوان باب، دکتر پيمانيآقایان مهندس سحاب :امروز يها ياز مالقات
  .يو طاالر ایي(، رحيم عطي)ملل اسالم (4)از آزادشدگان زندان  يسرحدآباد

 35/3/8146تا دوشنبه  33/3جمعه 

و  يداخل يو روح يدر اثر صدمات مستمر جسم يخاقان يجمعه شب حال آقا
موافقت  .نگران شدیم يخيل .افتاد يیمغشوش شده به پرت و پالگو زندان يخارج

رفته  يدکتر سام يتلفن شود که ایشان شبانه پيش آقا يحکيم يردند به آقاک
 يخوشبختانه تا صبح قدر .معاینه و مداوا بياید يخواهش کند فردا اول وقت برا

ته و سابقه داش :گفت ميداد و  يهای قرص و آمپول يدکتر سام يآقا .پيدا شد آرامش
 .قبالً اعالم خطر کرده بوده است

بردند و عصر بعد از بيست و چند روز  يدادرس هرا ب يکن يآقا شنبه یکروز 
 .بازداشت آزاد گردید

و  يرد کردن شيرین ي روز هنوز اجازه دوشنبه با وجود مذاکرات و دستور آن
 .لبه شدها را نداده بودند و محتاج به تذکر و مطا بچه يپول برا

 .يوجدان مهندس و هزاد يشبستر يحاج ،صادق حاج ،يحکيم آقایان :ها يمالقات از

 18/3/8146 شنبه يكتا  36/3/8146شنبه  سه

 سرهنگ  يخبر از آقا .يت غيرخانوادگهم مالقا شنبه پنجروز  .نبود يا خبر عمده
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 .نداشتيم يرحيم

 4/1/8146 شنبه پنج تا 8/1/8146دوشنبه 

 فر ایي، فد، تواناي، دکتر سحابي، حکيمآقایان دکتر پيمان :دوشنبه يها ياز مالقات
 .، متحدینپور)از کرمان( ، نقيبيتعليمات دین ياز شاگردان سابق دانشسرا فر و عباس

در مؤسسه علوم خود  يشغل مطالعات ي گرفتن کار و ادامه يبرا دکتر پيمان يآقا
بدهد تا اجازه  يا مراجعه نماید و مصاحبه ناچار شده است قبالً به ساواک ياجتماع

تان  دانيم که شما از عقيده گفته بوده است ما مي  کننده افسر مصاحبه .صادر شود
 را آزاد  شما  هستيم که  پشيمان . کنيد ، مخالف رژیم هستيد و فعاليت مي اید برنگشته

 ... !ایم، اجازه شغل نخواهيم داد و مجدداً خواهيم گرفت کرده

 چهارشنبه ، شرفيان

)از متّهمين  ایيو صدر )از اعراب کمونيست( افتخار آقایان سعادت هب يناهار
 .شان نزدیک به آخر است دادیم که دوران محکوميت (يا توده

، ي، برادران تقو، صالحمندي، قيّوميآقایان سطوت :شنبه پنج يها از مالقاتي
، ي، توکلي، حاج محمدحسين فرشچي، کني، الهيجيآباد نجف يِ، منتظريخليل
 .يشالچ و ي(، مهندس سحابي)مرو ي، شریعتمداريفقيه يحاج

 88/1/8146 شنبه پنجتا  5/1/8146جمعه 

، آقاشيخ ياملش ي، ربّاني، خسروشاهآقایان فهيم :روز دوشنبه يها از مالقاتي
 .ي، مسعودي، حکيمي، صادقيزنجان يمحمدعل

که از  يآقاسيد صادق روحان يبه مالقات آقا دولت ي با اجازه يخسروشاه يآقا
 .اند رفته بوده است تبعيد شده به زابل قم

 13111و بسيج  «بُن»را در  تظاهرات مردم و دانشجویان شنبه عصر رادیوپيک سه
 .اند نيز در التزام رکاب رفته ينظام يها دادگاه يروسا ظاهراً .هکرد مي پخش را پليس

راجع به دادن  رش زندانتعيين وکيل در قبال گزا يرا برا و بنکدار یيآقایان موال
 .بردند يدادرس هشعار ب
 يمصطف شيخ ،يسحاب مهندس ،ياسالم ،پيمان دکتر آقایان :شنبه پنج يها مالقاتي از
، برادر يت، اللهيارجماع ي ائمه از يوسو مو ي، دیباجن، صفاچيا ، فرج قاليچهرهنما
 .يا افجه و ي، جعفريفلسف
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 83/1/8146جمعه 
 ورود به ششمین ماه سال پنجم

    *      *  * 

 81/1/8146 شنبه پنجتا  81/1/8146شنبه 

از  ایيه و غيره گزارش ر و آسوشيتدپرسرویت يها از قول خبرگزاري رادیو پيک
با  يدر مقابل اپرا و شهردار يغرب برلنِ يو آلمان يتظاهرات شدید دانشجویان ایران

 يبرا يمانند دموکراس ایيمرغ و پخش تراکت و شعاره و تخم يفرنگ پرتاب گوجه
مجلس  يو وکال که دولت فدرال کرد ميو اضافه  داد مي يو رفع دیکتاتور ایران

 عمل بهتضييقات شدید و تدارکات  ور ساواک ایراندست بهکه  عليه پليس آلمان
به تظاهرکنندگان  پليس آلمان و مأمورین ساواک .اند آورده است، اعتراض کرده

زیر ضربات  يآلمان ياند و یک دانشجو حمله کرده، کتک زده يو آلمان يایران
 .پليس کشته شده است

داشتيم  خرداد 15 يآمرزش شهدا يبرا يخوان یک مجلس فاتحه قرآن شنبه یک
 .صحبت کرد يحجت يو آقا

، ایي، رجي، فارسي، خسروشاهيآقایان دکتر سحاب :دوشنبه يها ياز مالقات
 .يحمس و زاده ي، عاقلي، جعفري، حکيميصدر

العاده پُرسروصدا  سابقه و فوق يرا ب يتظاهرات آلمان غرب دنو رادیولن رادیوپيک
و  ،زد و خورد در گرفته ،پالکاردها باالرفته ياند و در یک نمایشگاه نقاش گفته

 .هم خورده استه نمایش ب
 ي)عليه اقساط شهریه و بدرفتار نشگاه تبریزاعتصاب دا ييبانتبه پش دانشگاه تهران

اند و  ها را شکسته اند، در و پنجره هم زدهه را ب انتخابات ؛هم ریخته استه متصدیان( ب
 .تعطيل شده است

 .گرفت يبردند و وکيل تسخير يدادرسه را ب شریفيان يشنبه آقا سه
فرستاده  ارتش يدادرس رئيس عنوان به رفقا از ينيم يامضا هب يا نامه عصر شنبه پنج

و تشکيل دادگاه  و بنکدار یيآقایان موال  به يگزارش اتهام ي شد که در آن در زمينه
فته شده بود که انتظار تبرئه آنها و بازخواست و محکوميت آمده و گ عمل بهاعتراض 
 .ساز  را داریم دهندگان پرونده گزارش

 ، يسحاب مهندس ،يهاشم ،يمحالت اهلل فضل آقاشيخ ،يالجورد آقایان :ها مالقاتي از
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 .يدوست منتظر يها طلبه و ، پيمان، فهيميجعفر
 به افتخار سال مراجعت ما از برازجان )آشپز( يعصر از طرف حسين آقا توسک

 .داده شد ایيمجلس جشن و پذیر
 يپيروز يبرا و مخصوصاً قم از منابر مساجد تهران يند روزه در بسياردر این چ

طرف دستگاه عا و ابراز احساسات شده است و ازدرخواست د لایياعراب و عليه اسر
صحبت  ارک مسجد در است هبود بنا که يغرو يآقا جمله از .اند شده دستگير يا عده

آمده بود، مردم با درِ  عمل بهنيز دعوت  يممالک اسالم ياز سفرا که حاليکند و در
تا خيابان ناصریه  يجمع دسته يدو سه هزار نفر .شوند مي رو رو بهمسجد  ي بسته

و مردم آمين  کند ميدعا  يغرو ينشينند و آقا يروند در آنجا م يم ]ناصرخسرو[
 .برند گذارند و مي را که شعار داده بودند در جيپ مي يا ایشان و عده .گویند مي

حت تأثير و را نيز ت زندان يو آتش بس، رفقا لایيجنگ اعراب و اسر يقضایا
 اعالم عزا روز یا هفت اعتصاب غذا خواستند ده روز مي يا عده .است  تأثر قرار داده

 .مانع شدیم يکنند ول

 35/1/8146 شنبه پنجتا  81/1/8146جمعه 

گرفته شد پنج روز حال  از رفقا تصميم يا عده يقدم پيشنهاد و پيش به بنا ؛ دوشنبه
 يخوددار دیدن و تلویزیونرفتن  ياز باز :بگيریم مسلمان عرب يشهدا يعزا برا

در اطراف  يها جلسات بحث و بررس مالقات نوار سياه ببندیم و شب يکنيم، روزها
 يم همکارفقط با قسمت اخير اعال يا توده يها زنداني .گذشته داشته باشيم جنگ
 يکنيم پول مختصر خواهش نوشته زندان رئيس هب يا نامه شد عالوه بر آن قرار .کردند

سفارت   هاز طرف ما ب ،کنيم يضميمه م و ماه جيره زندان است را که معادل یک
 .بدهيم  مجروحين جنگ يحاضریم از خون خود نيز برا :بفرستند و بگویند عراق

 ي، ذوقي، طاالري، مسعودي، حاج شيخ غالمرضا کنآقایان حکيم :ها از مالقاتي
 .و چند نفر از ائمه جماعت تهران يتان، باسایي، رضي، حمسي، وکيلتبار

و محسن  يآقایان محمد قائم :آوردند قلعه تازه وارد از قزل يعصر دو زندان
گویند روز چهارشنبه که بنا بوده است  مي .اند که برادر  و آموزگار اهل قزوین يقائم

آمده  عمل بهدایر شود و ممانعت  نفع اعراب مسلمان همجلس دعا ب در مسجد ارک
اند و در دعا شرکت  آمده سيل جمعيت به خيابان ناصرخسروا است، ایشان هم ب

اند چون ریش دارند و جلب  هداد ميشعار صلوات هم ن گونه هيچآنکه اند و با  کرده
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و  سپس زندان موقت ؛اند برده يدستگيرشان نموده و به شهربان ند،کرد مي سوءظن
 .يه، با مراحل بازجو، و بازپرسقلع قزل

 جلسه مهندس عادل سه يو برا ،اینهاو  جو گروه حکمت دعوت ابتکار و شب بنا به
 .شروع کرد يسخنران اعراب يو سياس يو تحوالت اجتماع لایيدر زمينه تشکيل اسر

 *     *      * 

 ي استناد یک نامه هسال محکوميت او ب 3و حکم  شریفيان شنبه دادگاه سه
 يکرده بوده است و در این نامه شعر ياو که پستخانه سانسور و نگاهدار يخصوص

 .که قابل تعبير به اهانت نسبت به شخص اول مملکت است وجود داشته
 :اینجا انتقال دادند هب قلعه شدگان اخير را از قزلاز دستگير يچهارشنبه شب یک

، ایام يو مختصر فعاليت اجتماع ي، شغل داروساز، ذوق شعر)خياطان( خاتم يآقا
شرکت داشته و  در قم يخمين يآقادر منزل  يخوان و مجلس روضه عيد قربان

مجدداً که  يول شود ميروز آزاد  11است که پس از  خوانده يو شعر ي دادهشعار
که پخش اعالميه  يا با دسته ياتهام همدست هرفته بوده است ب به قم در ایام عاشورا

نيز  زاده حسين نام بهز آمو ساله دانش 15یک جوان  .اند دستگير شده است هکرد مي
 .فرستادند اند که به دارالتأدیب ه آوردهقلع همراه او از قزل

اند  ه نفر کشته شدهد اند در دانشگاه تبریز شنيده قلعه بنابر آنچه از دانشجویان قزل
 زیبا و حقوق يادبيات و هنرها يها دانشکده در دانشگاه تهران .و اعتصاب ادامه دارد

 يپزشک ولي انند،ذرگ رشته اقتصاد( امتحانات را که تعطيل شده بود مي ياستثنا ه)ب
سره در حال  یک يکرده است و فن يم خوددارعلو يریاض ي نامنظم است، شعبه

 .باشد مياعتصاب و امتناع از امتحان 
، ، مرزبانبردبار ،ياسد ،يلبيب آقایان :خردادماه 45 شنبه پنج يها ازمالقاتي

از  يا و عده يعلو يجانشين آقا امام جماعت يمشفق يو آقا ي، شيخ جعفريجعفر
 .يطالب مدرسه مرو

  :آوردند قلعه را از قزل عصر دو نفر دیگر از دستگيرشدگان ایام عاشورا
را  ایيه پارسال  که ظاهراً تراکت يها يبرادر ابراهيم يابراهيم اهللاسد ي( آقا1

  .کرده است ينویس ماشين
 از  يدیگر ي با عده که  سال سوم دبيرستان عالمه  آموز کاتوزیان دانش ي( آقا 4
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اتهام قصدِ شعاردادن دستگير  شيخ عبدالحسين بهدر مسجد  در شب عاشورا جوانان
 .اند شده

نفر  41 يباامضا ربع برادران مسلمان يتومان برا 34 يخون و نفر ياهدا ي نامه
 .داده شد دفتر زندانه ب

 31/1/8146تا دوشنبه  36/1/8146جمعه 

  قلعه قزل از را يابراهيم و کاتوزیان و خاتم يها پرونده  هم از دیگر نفردو شنبه عصر
 :آوردند

 .سيمان يو ساکن کو تهران يساز کارگرکارخانه چيت يآقایان رفيع( 1
  .و اهل قزوین بازار دار کاسب حجره يکاظم يحاج يآقا( 4

مجلس ضدّ يها و پخش اعالميه ياتهام این دسته تشکيل جلسات شش هفت نفر
است که در ایام  يخمين ياز آقا يبا طرفدار لایيو ضدّاسر يدیکتاتور، ضدّسنا

 .ته شده استریخ عاشورا
  :باز دو نفر دیگر از آن دسته شنبه یکعصر 

 يطوالن ي با سابقه يچ ایيو بق ياز طرفداران مرحوم کاشان ياميرحسين ي( آقا1
   .بار زندان 1و  يا مبارزه يها فعاليت

 .تهران يساز کارگر چيت يبخش ي(  آقا4
 مسلمان عرب يکمک به شهدا يبرا يحساب در قم يمرعش ينجف ياز طرف آقا

 .در بانک صادرات باز شده است
، مجلس تصادف با روز خلع ید از شرکت نفت مناسبت بهخرداد ماه  43دوشنبه 

صحبت  ید ازخاطرات خلع بعدازمالقات منعقدگردید ومن يعصرانه و جشن ایيپذیر
 .گفت يهم شعر خاتم .کردم

،  طرخــاني ، حــاج ، مهنــدس ســحابي ، جعفــري : آقایــان حکيمــي هــا از مالقــاتي
 هـا،  پدر و پسر و مادر و بچه کوچک يلبيب ،يباستان ،ي، پوربختياراتفاقه، زاد شبستري

 .نجات و ي، واثقي، خليلي، غيور، صفاهزاد يعاقل

 8/4/8146 شنبه پنج تا 11/1/8146شنبه  سه

رئيس  يسرتيپ مؤمن يآقا .بردند دادگاه بهرا  و بنکدار یيشنبه آقایان موال سه
اید و  هنوز تنبيه نشده :و تهدید شدید را گذارده و گفته است يتند يبنا دادگاه
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آنها ماده  يبرا !خرداد را درست کردید 15ها  با همين صلوات !فرستيد صلوات مي
 .اند ( را گرفته)تحریک مردم به مسلّح شدن عليه دولت 63

  :را آوردند و خاتم يامير حسين يها عصر دو نفر دیگر از دسته هم پرونده
اتهام اینکه سایرین ه ، فرزند مداح بوارد به قم تازه ي ( طلبهي)آبشار ياله ي( آقا1

 .اند هایشان غذا خورد ي اند، ناهار در حجره پخش اعالميه به قم رفته بوده يکه برا
 .دانشکده حقوق رشته اقتصاد يدانشجو ،توکلحسين ( 4

  شکایت در یيموال دفاعيات و بنکدار و یيموال دادگاه آقایان جلسه دومين چهارشنبه
به  يرسيدگ عدم اثر در ينارضایت و عصبانيت ایجاد و پليس يها سازي پرونده از

  .هر کدام يحکم دادگاه سه ماه محکوميت برا .اشکاالت و کسالت و کارها
منظور  ها به اي و توده افسران دسته ي دعوت و هزینه هحياط ب در يعموم جلسه عصر

 «.خاطرات خلع ید»اتمام  يمن برا يساعت و نيم سخنران یک

 .ها تازه واردها و قدیمي يها خانواده ي خاطر مراجعه همالقات با ازدحام ب شنبه پنج
، صادق ي، حاجي، حمسي، جعفردکتر پيمان :کنندگان، آقایان از جمله مالقات

، ي، شجونشيراز يکشاورز يدانشجو ي، رئيساهل منبر يِاراک يو انصار يحسن
 .شاملو و ، رزمجو، رادنياي، مطهري، کني، دکتر عالاعتمادزاده

 5/4/8146تا دوشنبه 3/4/8146جمعه 

و رفقا را از  ياميرحسين ي ( هم پروندهزاده آموز )حسين روز شنبه جوان دانش
 .مقدس و محجوب است يجوان معقول و خيل؛ منتقل کردند 1 زندانبه  دارالتأدیب

مدرک اتهام  .بردند يآخرین بازپرس يبرا يدادرسه را ب يبرادران قائم شنبه یک
دادن  آنها، امنيت  اند و اقدام عليه کرده امنيت  عليه اقدام  است که  گزارش پاسبان

 .است لایياسر  عليه شعار
، ي، اسد، مرزباني، جعفريحکيم :، آقایانيغيرخانوادگ يها يدوشنبه مالقات

، ، مهندس سالور ي، سرهنگ رحيمي، دکتر سحابمنصور آزاد از دبيران برازجان
 .يشالچ و صادق يحاج

که از  لایيا و عمّال اسره تحریم معامالت با یهودي يها اعالميه در بازار تهران
 گویند تأثير است، مي صادر شده يمرعش يو نجف يو ميالن يطرف آقایان خمين

 .است  محسوس کرده
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 81/4/8146تا شنبه  6/4/8146شنبه  سه

، ي، اسدي، مسعودي، حکيميآقایان جعفر :تيرماه 1 شنبه پنجروز  يها يمالقات
 .آباد نجف ياز طالب و علما يا و عده ، آقاسيد ابراهيم، دکتر پيمانآبادان يابطح
 يها اعالميه پخش قصد که شان چاپخانه با يا عده اند نوشته ها روزنامه در که طوري به

از طالب  ينور ناطق ياند و از جمله آقا اند، دستگير شده را داشته يخمين  ياخير آقا
 .يمنبر

 ، يمفيد يشوندگان )آقایان مجتب ر سه نفر مرخصافتخا هب يروز جمعه ناهار داخل
 به عصرانه از طرف هيئت مدیره يعموم ي( داشتيم و عصر پذیرایيی، اسکويسليم

و  يمفيد ي، جواب مجتبيایابب يعل يمختصر آقا يسخنران .يتودیع با مفيد يبرا
 .يطاهر يخوشمزگ

و شعار  يبا مراسم خداحافظ يمفيد يصبح مرخص شدن مجتب 11شنبه ساعت 
 .ایران يسرباز نهضت مل يصلوات برا

 83/4/8146تا دوشنبه  88/4/8146 شنبه يك

 ورود به هفتمین ماه سال پنجم
و  يتکليف ياعتراض عليه ب يبرا هقلع که شنيده بود پدرش در قزل يمنتظر يآقا

زندان  هب يا کرده است، روز جمعه گذشته نامه و دادگاه اعتصاب غذا يعدم رسيدگ
 يور آقادست به شنبه یکروز  ياعالم قصد اعتصاب غذا کرده بود ول نوشته و
 .اند دهند که اعتصاب نکرده با پدر ایشان برقرار و اطالع مي يارتباط تلفن يکوهرنگ

 يمنتظر يمالقات آقا هپس از مالقات با دامادشان که شخصاً ب يدوشنبه منتظر
اند، از  بودکه چون قرار دادگاه ایشان را گذاشته رفته و اطالع آورده قلعه در قزل پدر

 .اند، اعتصابش را شکست صرف نظر کرده اعتصاب غذا
، چيان ، فرخ  قاليچهي، حکيمي، جعفريآقایان مهندس سحاب : ها از مالقاتي

 .صفا و زاده ي، عاقليوکيل

 85/4/8146 شنبه پنجتا  81/4/8146شنبه  سه

 يو طوالن يبه مالقات آمده بودند و مدت کاف حاج سيد صدرالدین يشنبه آقا سه
 .آمد عمل بهافسر نگهبان با اکثر رفقا مالقات و مذاکره  اتاقدر 

 باید  يو خاور ي، معتمدجو چهارشنبه نزدیک ظهر خبر کردند که آقایان حکمت
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باشد  يا نامه ي هتحقيقات در زمين يبرا شد مياحتمال داده  .منتقل شوند قلعه به قزل
 اند و رادیو پيک نوشته لایياسر يراجع به قضایا وزیر نخست عنوان بهآنها  ي که دسته

و خروج از بند اطالع  ياثاث و خداحافظ يآور بعد از جمع يول .خوانده است
گاگيک را بالفاصله خواستند و از  يحاصل شد که تبعيد در کار است؛ زیرا که آقا

یک جا است   کدام به  هر ،محل تبعيدشان .هم هست يمهندس پيروز ،(3)زندان 
 يها صحبت يموقع خداحافظ .(آباد ، خرم، زابل، ایرانشهر، بندرعباس)برازجان
  نمودند که سرباز حزب توده دم در کردند و صریحاً تأیيد مي يو با شهامت ياحساسات

 .هستند ملت ایران يو هميشه دوستدار و مبارز برا
، ي، غيوري، احمد زاهدي، حکيميمفيد يآقایان مجتب :شنبه پنج يها ياز مالقات

 .يو باستان يتوکل

 81/4/8146تا دوشنبه  86/4/8146جمعه 

 يق آقابا نط يو اسکوئ يبه مجلس تودیع آقایان سليم يشنبه عصر دعوت عموم
و  ،يطاهر يآقا ي، جواب معقول و مطبوع آن دو و یک چشمه فکاهيحجت
 .مرخص شد ماه زندان 3پس از  يصبح سليم 11ساعت  شنبه یک

دکتر ، يآقایان سليم :خلوت بوده است رفته هم رويدوشنبه که  يها ياز مالقات
، آقایان حسينيان تکنيک يسه نفر از دانشجویان پلبا ، ي، حکيمي، جعفريسحاب
 .يحداد و فوق ليسانس علوم يیک دانشجو ،و شمس يغفران

پيشه که قبالً به آوردن ایشان اعتراض کرده  تجارت يعاد يزندان نژاد نيک يآقا
نيست، بلکه اصوالً و بنا  يخودش توضيح داده بودیم که غرض مخالفت شخص هو ب

در  .نياید يدر اینجا کس يسياس يتلخ گذشته قرار بوده است غير از زندان ي به تجربه
 ،دوستانه از دو طرف ياین مدت گذشته با وجود حفظ روابط محترمانه و تا حدود

از دو روز قبل به  .ه استکرد ميها توهين  ينداشته است و نسبت به سياس يرفتار خوب
ت اخطار که مدافع خاصّ ایشان و مخالف کنار گذاردنش از جمع اس يمنتظر يآقا

دو نفر اخير نوبت ایشان است که از حياط و  شدنِ کرده بود که چون بعد از مرخص
ما که آمدن  لحاظ بهالبته  .به ایشان بدهيم ایيبياید، الزم است ج اتاقداخل  هداالن ب

 ،باشد مياست و عضو دسته ما ن و قول رئيس زندان يبرخالف قرار قبل يعاد يزندان
 .خودمان هستيم اتاقداخل  هجا دادن نداریم بلکه مخالف ورودشان ب ي ا وظيفهنه تنه

که تازه وارد است  خاتم يآقا يسرِ جا برد مي اتاقاثاث خود را در  نژاد نيک يآقا
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مورد بحث  موضوع در هيئت مدیره .بخشد يتذکرات دوستانه فایده نم .گذارد مي
سروان  يرئيس زندان )آقا هقبالً ب شود ميقرار گرفته، طبق نظر اکثریت قرار  يطوالن

او اخطار نماید خودش این کار را بکند و اگر نتيجه حاصل  ه( گفته شود  که باخوان
کار  همين .بگذاریم داالن در  برداشته را اثاثش خودمان نشد با حضور و شهادت پليس

تفاهم  ظاهراً با حسن يول کند مينژاد جرأت برگرداندن اثاث را ن نيک يآقا .شود مي
شاید  .شود ميتنظيم  ينماید و صورت مجلس يم يو تشویق افسرنگهبان شکایت کتب

 .گرداند نخوابانده بودیم شبانه اثاثش را برمي اتاقرا در  خاتم يهم اگر شب آقا

 36/4/8146تا دوشنبه  31/4/8146شنبه  هس

 يسرگرد کوهرنگ يآقا يبرا يشنبه بنا به پيشنهاد دوستان کارت اول وقت سه
 ي کننده رفتار نامطلوب و تحریک .ما بزنند هب يسر يفرستاده خواهش کردم فور

 ي دربارهکه  يآميز مفسده يها کاويها و کنج يزن )مخصوصاً تهمت نژاد نيک يآقا
 .اش را تشریح کردم روز گذشته يجا چند نفر افراد جوان ما داشته است( و عمل بي

از  .هم که در مذاکرات وارد شدند مراتب و شکایات را تأیيد کردند يطالقان يآقا
ایشان را هر چه زودتر از زندان  خواستيم پيرو قول و قرار گذشته، يکوهرنگ يآقا

او  يکار و اخالل يکامالً با سوابق ناسازگار يکوهرنگ يمعلوم شد آقا .ببرد (1)
هفته ترتيب  آشنا است و حضوراً او را سخت مالمت نمود و قرار شد حداکثر تا یک

 .انتقالش را بدهند
 ي، حاجي(، غيور)مکتب اسالم يترشبس يآقایان مجتهد :شنبه پنج يها از مالقاتي

 يها بازاري و فلبّا ،صدر يحاج ،نزادگا شيخ ،يخليل ،يجعفر ،يسعيد غالمرضاسيد
 .يدیگر جبهه مل
آمد، با مراجعه  ياش نم يکه بالتکليف مانده و دستور مرخص يیاسکو يعصر آقا

 و تاده بودجریان اف ه( کارش ب)معاون دادستان يسرهنگ بهزاد به يحکيم يآقا
 .شد باالخره مرخص

 ایيه يزندان تصميم دارند به ،از خودشان خارج فشار به بنا زندان ي که اداره شنيدیم
 .شوند اجازه مالقات به ما ندهند که مرخص مي

ه کرد ميمراجعت  ساله را که از نزد پدر به ایران 44، جوان يخمين اهلل آیتپسر 
 .باشد مي قلعه روز است که در قزل 41اند و حاال  حد دستگير کردهاست در سر

 .خارج شوند تکليف شده است که از تهران يسيدرضا زنجان يحاج يبه آقا
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 يمالقات حضور هب حسن صدر ياتفاق آقا ه( باهلل )نصرت يامين يروز جمعه آقا
 .آمدند

 .ياحمد هاشم و ي، حکيميآقایان دکتر سحاب :دوشنبه يها ياز مالقات
و کارمند جزء فرهنگ،  اهل خمين يمراد يآقا :قلعه از قزل يتازه انتقال يزندان

شاگردان مدارس که به ر از منک يمعروف و نه هاز طریق امر ب يگر اتهام اخالل
مدرک جرم،  .ا نکننده ها که معامله با یهودي حجاب و حيا داشته باشند و کاسب

 .سابق االنتشار از ایشان ي و چند اعالميه يخمين يس آقاعک

 18/4/8146تا شنبه  31/4/8146شنبه  سه

طلب بودن را که  و تجزیه يا متهم به توده يبلوریان از کردها يغن يشنبه آقا سه
منتقل کردند و جزو دسته آقایان مجيد  تهران هشده بودیم ببود و آشنا  در برازجان

 .قرار گرفت يو اسمعيل سراج مؤید
، دانشجویان آبادان ي، اميد و قائميآقایان محتشم :شنبه پنج يها ياز مالقات

 .يمهندس سحاب و ي، محمدي، سرهنگ رحيميمفيد ي، مجتبي، حمسزاده يسرحد
مجلس  روز آن يشهدا آمرزش يبرا و تير31 با تصادف مناسبت به جمعه روز عصر

 .هم صحبت کردند يطالقان يبا حضور عموم منعقد گردید و آقا يا تذکر و فاتحه
تشکيل گردید  يمجمع عموم ،هيئت مدیره ي تجدید دوران چهار ماهه يشب برا

 .و من انتخاب شدیم يو مفيد يجعفر يحاج، يی، مواليو آقایان شيبان
را  يبردند که سرهنگ خلعتبر دادگاه تجدیدنظر يرا برا شرفيان يروز شنبه آقا

 دوبه  يدگاه بدودا وکيل تعيين کرده بود و با یک سال اختالف نسبت به عنوان به
 .سال محکوم شد

 .امروز مهمان ما بود ،(3)و از زندان ل شهاب بوداغ يآقا
ا با و سایرین ر  يو اميرحسين خاتم ي پرونده هم آموز کاتوزیان جوان دانش يآقا

 .تبدیل قرار مرخص کردند

 5/5/8146 شنبه پنجتا  8/5/8146 شنبه يك

(، اهل کرمان يپزشک ي)دانشجو ي، مهرانيآقایان واثق :دوشنبه يها ياز مالقات
 .ياسد و ي، جعفري، حکيممشارزاده

 داشته و عليه  يسخنران يکه در مجلسرا زاده جناب يسه هفته قبل آقا وکه دندگفت
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 .نمایند ميکرده بوده است؛ بعداً چند نفر ناشناس شدیداً مضروب  يحمالت لایياسر
و  کند ميش ا سخت توبيخ يخواهد و سپهبد نصير ایشان را مي سازمان امنيت

 .آمریکا، لایي، اسرشاه :حقّ مداخله ندارد يدر سه موضوع کس :گوید مي
چهار ماه  که به کاسب اهل تبریز يحسين يبا آقا يعصر مجلس تودیع عموم

 .محکوم شده بوده است
که قبالً نيز ( ياسالم  ملل )از يينائگ رضا يآقا و ورود 3از زندان   انتقال  شنبه سه

 .با ما بود يچند
 ( يو اميرحسين خاتم ي پرونده  )هم زاده آموز حسين جوان دانش يچهارشنبه، آزاد

 .قرار با تبدیل
 )پدر و پسر(، ، کاتوزیان)پسر(ي، آخونديآقایان مفيد :شنبه پنج يها از مالقاتي

 .يالجورد و ، شالچياني، غيورآقا سيد ابراهيم

 83/5/8146 شنبه پنجتا  6/5/8146جمعه 

و  ي، سيد محمدصادقي، صالح، موحدیانيآقایان وکيل :دوشنبه يها از مالقاتي
 .دو نفر ازخرمشهر

 81/5/8146سه شنبه 
 ورود به هشتمین ماه سال پنجم

، (قم ي)از فضال ي، اميني، مهندس سحابيآقایان حکيم :شنبه پنج يها ياز مالقات
 .مهندس پویان و ، مانيانيزمان يمصطف

 .شا آزاد شدن ياحتمال قو هو ب دانژ انتقال نيک ،غروب

 31/5/8146تا دوشنبه  81/5/8146جمعه 

سروان اخوان رئيس  يآقا يجا هب يسروان اسد يمرداد ماه آقا 15 شنبه یک
 .شد (1)زندان 

 يبعد از عمل چشم آقا ي معاینه يخواهش شده بود برا يدکتر ضراب ياز آقا
العمل و  ایشان آمد و از قبول حقّ .مراجعه نمایند ،(يا توده يها دانشيان )از زنداني

 .کرد يدارالمعاینه خود حقّ
 و ي، سيد عبدالرضا حجازي، حکيميآقایان دکتر سحاب :دوشنبه يها ياز مالقات

 .يدکترعال
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 يجا هسال ب 4 :بردند تجدیدنظر گاهداد بهرا  یيو موال چهارشنبه آقایان بنکدار
 !ماه3

و یک نفـر دیگـر،    يو شيراز ایي، دعزاده يآقایان شبستر :شنبه پنج يها از مالقاتي
 يميرمحمدصـادق  و صـادق  ، حـاج  ي، صـادق  ، صـالحمند  ير، طـاال  ي، اسـد  يمسح

 .()آموزگار اصفهان
آقایان  ي )هم پرونده قلعه از قزل يبرقع يمصطف يمرداد ماه انتقال آقا44 شنبه یک

، صاحب چاپخانه بزرگمهر :ها نوشته بودند که اخيراً در روزنامه(يو اله و ناطق ياقنر
  يخمين اهلل آیت لایيکه اعالميه تحریم اسر-را يواقع در خيابان بوذرجمهر

 .اند آالتش را تاراج کرده دستگير و ماشين -را چاپ کرده است
 يآقایان حاج يها پرونده داخله که هم زندان (3)روز دوشنبه دو مهمان از بند 

 ياکبر قربان يآقایان حاج ؛هستند داشتيم ها خردادي 15و از  يایرض يو حاج يجعفر
 .ياحمد يعل يو حاج

، ، مقدم )دانشجو(و مشارزاده )از کرمان( آقایان توفيق :امروز يها از مالقاتي
و دکتر  يا ، افجهي)که راه ندادند(، مفيدي، اسالمي، حکيمي، هاشمي، قنبرکاتوزیان

و عده  از دبيران خرمشهر ي، صالحآهن از راه يو حسين ي، فوالداز بانک يصابر
 .نشميرا ي از کسبه يزیاد

اتفاق آقایان  هروز قبل ایشان را ب 51 .قلعه از زندان قزل ياخالق يمهد يانتقال آقا
و پخش  يگذار پاکت يبرا ياله يو چند نفر دیگر که در خانه آقا يو اله ناطق

اند و  رفته بوده، یا مي لایيعليه اسر يميالن يو آقا يخمين يچاپ شده آقا ي اعالميه
اند،  مجاورت آنجا با محلّ یک جشن توجه نموده بوده علّت هب مأمورین ساواک

 .اند داده يدستگير کرده و تحویل شهربان
امام جماعت با شهامت آزاد شده  يآقاشيخ غالمحسين جعفر يآقا قلعه در قزل

سه  يکرده بودند، منها چهل نفر بوده و اعتصاب غذا يم که سرا ه دانشجویان .است
 دانشگاه عليه اخير ياعتراض و هياهو  دنبال به  شان )توقيف اند کرده چهار نفر آزاد

 .(بوده است  اقساط شهریه 

 36/5/8146 شنبه پنجتا  34/5/8146شنبه  سه

 يخرداد15 مهمانان ،ياحمد يعل يحاج و يقربان اکبر يحاج آقایان انتقال شنبه سه
 .اینجاه ب ها عادي (1)دیروزمان از زندان 
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 ياتهام ارتباط با آقا هم بق ي جوان طلبه يمنبر .قلعه از قزل ينور ناطق يانتقال آقا
 .يیو شالق زیاد در بازجو و دخالت در چاپ اعالميه، شکنجه يخمين

 .قلعه از قزل ياله يحاج يآقا يچهارشنبه انتقال آخرین نفر گروه فوق یعن
دروغ ه را )که سه چهار روز قبل ب يخمين يپسر آقا ياحمد مصطفو يدیروز آقا

 يعراق رفته بوده است مأمورین عراق هب ياند، چون قاچاق در روزنامه نوشته بوده
 .اند( آزاد کردند داده دستگير و تحویل مأمورین ایران

 يآزاد کنند و اگر آقا زودي بهرا هم  يا و دُرچه ياحتمال دارد آقایان منتظر
 ي طلبه يا درچه يآقا .آزاد شده بود حال تا بهرود، ن که به قم کرد ميتعهد  يمنتظر

 آمده و در آبادان يم از عراق يمنتظر ياست که همراه آقا در قم ياصفهان ي ساله46
فشار و  رغم عليبوده است که  يخمين ياز آقا ایيه دستگير شده و حامل نامه

 .ها را لو بدهد آن نامه يها يرندهفراوان حاضر نشده است گ شکنجه

 *     *      * 

)که همين امروز آزاد  يمنتظر يآقایان آقاشيخ حسينعل :شنبه پنج يها از مالقاتي
، ریدآزاد شده است(، مروا مبارز که اخيراً در مشهد ي)از فضال يا شده است(، خامنه

، ، آقاسيد ابراهيمعباس مقدم معدن، ي، مهندس طاهر، دکتر ممکني، خليليغيور
 .صالحمندو  يا ، اژهاهل خلخال يمنبر از طالب ي، یکيشالچ
العاده ضعيف است  شوندگان فوقتعداد آزاد يدر سال جار ،مرداد 41 مناسبت به

نفر را  5نفر فقط  3111 يداخله رو مثالً در زندان .دهند( آبان مي 1)حواله به 
 .اند مرخص کرده

اش مانده  ساله ماه به آخر محکوميت سه 3که فقط  يشاهمير يما آقا ناز زندا
 .است، امروز آزاد شد

 18/5/8146شنبه  تا سه 31/5/8146جمعه 

 .نوريا و دکتر ي، دکتر سحابآقایان دکتر قریب :شنبه سه يها از مالقاتي

 6/6/8146دوشنبه  تا 8/6/8146چهارشنبه 

نفر دیگر  و یک کبيریان اهلل آقایان سيف :دوم شهریور ماه شنبه پنج يها از مالقاتي
  يحاج ن، حسي ي، خليل، مروارید، مرزباني، اسدي، احمد هاشميهاشم ي، بنياز شاه
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 .کاتوزیان و ، فهيمي، مفيدي، حکيمياصفهان ، موحدیانِمشهد يِا خامنه ،يفتحعل
در  يبازپرس يبرا تهران يدادسرا هرا ب نگار بسته يدوشنبه ششم شهریور ماه آقا

 .عليه او درست شده بود بردند ستوان کاکاوند يکه با شکایت آقا يساز پرونده
 يطاهر  يآقا هب شيرزاد حسين يفحش و جرح  آقا ي جریان ماوقع را )قضيه نگار بسته

سروان  يگردید و آقا که منجر به اعتراض و اصرار ما بر انتقال مشاراليه از این زندان
داخل بياورند و کار به تجمع رفقا  هما دستور داده بود او را مجدداً ب رغم علي اخوان

 ستوان کاکاوند يبه آقا يا در حال عصبانيت کشيده نگار ها شده و بسته در پشت ميله
 شدن يجراحت و ضرورت بستر يخود گواه يزده بود و ایشان برخالف حقيقت برا

ي  تحصيل کرده و قصدش این بوده است که واقعه را جنبه يشهربان ياز بهدار
بازپرس شرح  يدرست کند( برا نگار بسته يبدهد و چند سال زندان برا ایيجن
 .نماید ميتومان او را آزاد  4111مبلغ  هب يو بازپرس با قرار التزام اخالق دهد مي

 1/6/8146 شنبه پنجتا  1/6/8146شنبه  سه

 ورود به نهمين ماه پنجمين سال

را  يخمين ياند، عکس آقا انجام تعميرات بسته ي را به بهانه مدرسه فيضيه در قم
 .تعطيل شده است ها اعتراضاً جماعت ظاهراً نماز .اند کشيده یينااز کتابخانه پ

، دکتر ي، سعيدي، شجوني، غيوري، وکيلآقایان مهندس صرافيان :ها از مالقاتي
 ي)از علما يه، حسنپنا ، حقيندس سحاب، مهایي، دعي، دکتر شریعتمداريسام

 .يواثق و ياحمد زاهد ي، حاجي، توکلشيراز(

 86/6/8146 شنبه پنج تا 81/6/8146جمعه 

، ي، رفيع، خاتمياز )آقایان اميرحسين يهشت نفر ي هشهریورماه دست 14 شنبه یک
دادگاه  تعيين وکيل به ي( را برايو ابراهيم يبخش ،يکاظم ي، رحيم حاجيآبشار يِاله

 .بردند
فرخ  ،يدکتر سحاب ،يا ، دروازه)ازتبریز( ایيآقایان بک :وشنبهد يها از مالقاتي

 مکتب هدایت ياز اعضا يدیگر ي و عده يامام  ي، آقاصادق ي، حاجچيان قاليچه
 .ي، مفيديی(، اسکويمذهب ي)جلسه بحث و انتقادها

باالخره موافقت کردند  ایيباب يعل يدعوت آقا هشهریور ماه بنا ب 15چهارشنبه 
حمودآقا م، قدرت يسابق )آقایان بابا تيرانداز، حاج يزندانيان عاد عده از هم یک
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 زندان ه( بآقا قاسم خواندهپسر محمدحسن و نعمت يحاج ،يآقا انگوران قاسم ،ينریمان
 .خوابيدن هم ماندند يدادند برا مان باشند، اجازه ما بيایند و ناهار و شام مهمان

ناهار چلوکباب از بيرون  ؛مهمانان را امروز هم نگاه داشتيم :شهریور 16 شنبه پنج
 .سفارش دادیم و شام ساندویچ

، ، شهابو پسرش ، مرزباني، اسديغيور ،ي، حسنيآقایان حکيم :ها از مالقاتي
 .دیگر از مسجد اسالمبول اي و عده يو چاپچ جوادآقا و آقاسيد ابراهيم

 اهلل آیتمفصل از  يلخي ي از دو اعالميه يچند يها قسمت رادیو پيک ایران
ها  این اعالميه .خواند با پست برایش رسيده است امشب مي گفت ميرا که  يخمين

 ياول .همان است که چاپخانه و ناشرین مربوطه را قبل از پخش توقيف کرده بودند
 يها به فضال و طالب حوزه خطاب ياست و دوم وزیر هویدا نخست يخطاب به آقا

  .علميه
در ظرف این چند  دولت يضدّاسالم و ضدمکتب و ضدآزاد يکارها ،يدر اول

و از  از دانشجویان علوم قدیم و جدید يدر دوم .ساله برشمرده و اعتراض شده است
 .که تسليم نشوند و دست از مقاومت و مبارزه برندارند و خطبا دعوت شده است ماعل

 داد مي نشان محسوس يترق ،سابق به نسبت ها اعالميه تدوین و تنظيم از رفته هم روي
 يآزاد از .داشت کم استدالل و استناد و فراوان زائد يها تفصيل و تکرار ذلک مع يول
 .نداشت يو اعمال شاه صراحت شاه  هصحبت شده است و نسبت ب يخيل استقالل و

 31/6/8146 شنبه پنجتا  81/6/8146جمعه 

د ( را که سابقاً با تبدیل قرار آزازاده ز )حسينآمو شهریور ماه جوان دانش 11شنبه 
فرستاده شده بود،  به دارالتأدیب دنستوان کاکاو ياصرار آقا و مجدداً دستگير و بنا به

علت بازداشت مجدد او  .آوردند (1)زندان ه ب اعتراض و اعتصاب غذا ي در نتيجه
( فرستاده يو توکل اینجا )از جمله شریفيان يرفقا يت که برابوده اس يتند يها نامه

 دنکاکاو يکرده و ظاهراً آقا يننگين تاریخ يو در آنجا صحبت از خفقان و روزها
 .خوانده و گزارش کرده بوده استها را  آن

 ياند زیرا درصدد پخش یا چاپ اعالميه آقا هدستگير شد يا عده در اصفهان
 .اند بوده ل و اعرابایيراجع به جنگ اسر اهواز يمال يبهبهان

 .ي، کنيا ، هستهيآقایان سرهنگ مجلل :دوشنبه يها از مالقاتي
 ، دکتر ي، مهندس طاهر ي، سرهنگ رحيم آقایان شفيق : شنبه پنج يها از مالقاتي
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 .يمهندس سحاب و يرد، الجو، شاهنگيانزاده ي، مهندس قلزاده ي، قميحائر

 11/6/8146 شنبه پنجتا  34/6/8146جمعه 

و  و ابتهاج يا ، افجهي، طاالرر، باهنيآقایان دکتر سحاب :دوشنبه يها از مالقاتي
 ي، محسني، مهندس طاهريری، دکتر حافر ر از آقایان بانک، مهندس معيندیگ يیک

، ي، مسعودي، واعظو اصطهبانات اهل جهرم يو چند دانشجو ، مروجاز مشهد
 .يمنتظر يآباد از طالب و دوستان نجف يا و عده يشاهمير

 اکبر  ي، علي، سرهنگ رحيميشهریورماه آقایان حکيم31 شنبه پنج يها از مالقاتي
و  ، مصباحيسابق(، شاهمير يا توده از افسرانو  يوکيل دادگستر) اکبر ي، علبهمنش
 و یي، برادر دکتر موال، رادمنشي، صادققم يو چند نفر دیگر از فضال يمسعود
 .يصمدان

 .اند را گرفته به بختيار يمظنون به وابستگ ينفر از افسرها 56گفته شد که 

*  *  * 

رفتم  تهران يهدارفتق به ب يعمل جراح يبرا 3/1/1316تا دوشنبه  31/6از جمعه 
 .ه تعطيل شدروزان يها یادداشتو این 
مرا عمل کردند که با  يو آقایان خداداد يرئيس بهدار يدکتر فتاح يآقا

خودمان هم حضور داشت و همچنين  ياندکتر شيب .سرعت و موفقيت انجام گردید
 يسرگرد کوهرنگ يور آقادست بهتسهيل مالقات  يمخصوص برا اتاق .دکتر قریب

احترام و محبت و تسهيالت  .کوچک دفتر را تخليه نمودند( اتاقاختيارم گذاشتند ) هب
 .صميمانه و قابل تقدیر بود ،و دکترها و کارکنان يو بهدار ان زندانافسر ي از ناحيه

 کلي بهها که  مختصر حاصل شد و از علت بازداشت ایيها و کارکنان آشن با مریض
خوب بود؛  رفته هم روي يوضع بهدار .یافتند يآگاه ياطالع بودند تا حدود يب

 يا متخصص ماهر شده است و هفته يدکترها يکه دارا يجراحمخصوصاً سرویس 
بخش شده است، زیرا آنچه در این چند روزه دیدم که  رضایت نمایند ميروز عمل  3

 .موفقيّت بود هو مقرون ب يشناس دقت و وظيفه يعمل کردند، از رو
 3به  يکه هر روز 1زندان   يغير از خانواده و غير از رفقا ،خارج يها از مالقاتي

 دکتر و صدر و کشاورز مهندس مصدق ،ي اميناهلل نصرت  آقایان ند،داد مينفر اجازه 
 .اسم برد  توان مي را يعال
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 *     *      * 

 1/1/8146 شنبه يك
 سال پنجم زندان ورود به دهمین ماه

 *     *      * 

 81/1/8146دوشنبه  - 81/1/8146شنبه  سه

افتخار مراجعت  هناهار ب يعموم يیک مهمان يایباب يعل يشنبه آقا روز سه
ر که شدگان اخي داد و همچنين به افتخار چهار نفر بازداشت يسالمت من از بهدار هب

خواست که یک سال تا سه سال بوده ماهه )با تغيير ماده کيفر 3سبک  محکوميت
 .يو برقع ، ناطقي، الهيآقایان فداق يیعن ؛اند است( به آنها داده

شده است و امروز از  4ره زندان قصر سرهنگ یدا رئيس يسرگرد کوهرنگ يآقا
 .ایشان هم دعوت شده بود که تبریک بگوئيم

 .چه خواهيد کرد ال کرده بودند امسال در روز مبعثئوس يميالن يظاهراً از آقا
گویند  مي .ندارم مثل هر سال خواهد بود يایشان جواب داده بوده است کار خاص

باید  شاهنشاه يفرمای این ایام و تشریف مناسبت به يسال فرق دارد و مراسم خاصام
روز بعد با تحکّم و فوریت پسر آقا را  .دهند باید فکر کنم جواب مي .برقرار باشد

کرده بوده  حج عمره يگذرنامه برا يایشان نيز تقاضا .کنند خواهند و تهدید مي مي
کنند گذرنامه حاضر  تلگراف مي گذرد که از ساواک تهران نمي يچند روز .است
یا  در تدارک حرکت بوده است که مجدداً از طرف ساواک يميالن يآقا .است

د خواهي گویند چرا مي رسند و با اعتذار و احترام مي شان مي خدمت ياستاندار
عرض  هب يگفته شد که وقت !بنماید يحق داشته است جسارت  يتشریف ببرید و ک

نفر بس است و اصالً از  اند یک ميان آمده، گفتهبه رسيده و صحبت از تبعيد ایشان 
 .انصراف حاصل شده است برنامه جشن مبعث در مشهد

اند قم  بازداشت کرده و فشار آورده یک روز در ساواک قم را در يمنتظر يآقا
 يپا هب .ایشان حاضر نشده گفته است خانه و محل درس من اینجا است .کند را ترک
 .نخواهم رفت ایيخودم ج

مقدار  هنده بود برا خوا از آن ایيه که پيک قسمت يخمين ياخير آقا يها اعالميه
 .است و پخش شده يکپ يزیاد پل
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عوارض عمل و استراحت در  دليل من هم به ،نداشتيم يزیاد يمالقات شنبه پنج
 .مالقات نرفتم اتاقبه  ،بستر

 .دوشنبه هم خبردار نشدم يها از مالقاتي
 قلعه قزل به را شب در خانه ریخته اثاث را بازدید کرده و ایشان را يغيور يآقا

بوده درصدد  يعصبان يخمين يآقا يها بعيد نيست که از پخش اعالميه .اند برده
 اند و در تهران را گرفته فهيم يآقا در قم .کشف و آزار عاملين آن بوده باشند

 .در قم و ظاهراً هفت هشت نفر از طالب يکرّوب ي( آقاي)مدرسه مرو
 بودند  شده زندان موقت انتقال داده به قلعه دانشگاه که از قزل نفر از دانشجویان 34

 .آزاد شدند
 .مرخص شدند 11/1/1316روز دوشنبه و ناطق يع، برقياله ،فداقينفر آقایان  1

 34/1/8146تا دوشنبه  81/1/8146شنبه  سه

 يخصوص طور بهما آمده و  اتاقبه  يسرهنگ کوهرنگ يآقا 41/1 شنبه پنجصبح 
 ور مخصوص اعليحضرتدست بهفر بنا و من ابالغ کردند که ما دو ن يطالقان يبه آقا

و سازمان  يو دادرس يکه از شهربان يالبته کميسيون .آبان آزاد شویم 1قرار است در 
تا ، قبالً و شود ميها و پيشنهاد عفوها تشکيل  به پرونده يرسيدگ يو غيره برا امنيت

 يآقا ي از ناحيه ایيه تلفن .ها مخالفت کرده بوده است ما نهضتي يبا مرخص حال به
 .کرد مي تأیيد را يکوهرنگ يآقا خبر که بود شده منزل هب يامين يآقا و کشاورزصدر

مخصوصاً حبس  .مرخص شوند يزیاد ي یا عده يخواست همگ مان مي ما بيشتر دل
حال ه ب متأسفانه تا يول .و شمشاد يمثل خاقان يا و بيکار افتادهزجر دیده  يها سنگين

و از  باشد مي سال است در زندان 44که  برادران يفقط آقا .نيست يآنها خبر يبرا
آشنا شده بودیم کارش درست شده  بوده و در برازجان يور محکومين همکار پيشه

 .است
 ایيدع و ي، بهفروزي، ایرج سحابآقایان صالحمند :امروز يها از مالقاتي

 يیک ناهار داخل نگار بسته محمد يسال محکوميت آقا 1افتخار پایان  هروز شنبه ب
ش و من داده شد و شب بعد من ، عدالت، بنکداريخرج آقایان طالقان هگروه خودمان ب

 .برگزار شد نگار بسته جواب و من با شش دقيقه صحبت ياز شام مجلس تودیع عموم
 .مرخص گردید نگار ز بستهصبح ني 11ساعت  شنبه یک

 .بردند يدادرس هتعيين وکيل ب يو رفقا را برا ياميرحسين ينفر هفت ي دوشنبه دسته
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، يمفيد ،ناطق ،ياله ،يفداق ،يشجون ،يعال دکتر ،يسحاب دکتر آقایان :ها مالقاتي از
 .مهندس تاج و ، رادنيايو احمد قنبر کارمند سابق شرکت یاد يسلطان

 11/1/8146 شنبه يك تا 35/1/8146شنبه  سه

 .تعيين وکيل يبرا يمراد يشنبه آقا سه
بعد از  يمجلس جشن -که فردا است -ميالد حضرت اميرالمؤمنين مناسبت بهشب 

از  ي، قطعاتزاده قرائت قرآن با ترجمه، اشعار مدیحه توسط حسين ؛شام داشتيم
که به دليل  يطالقان يآقا يو باالخره سخنران ایيش، پذیرمن توسط عدالت البالغه نهج

 .اختصار برگزارشد هضيق وقت ب
افسر  اتاقدر  يامين يو مالقات آقا يجعفر يحاج يچهارشنبه ناهار مهمان آقا

مرا آورده بود،  «يجو يها پدیده»عيد و اولين جلد نوبر کتاب  ينگهبان که شيرین
 يوزارت دادگستر هکه ب يما و دیدنِ آن در ليست يمرخص شدنِ يانضمام خبر قطع هب

 .رفته است
خود امتناع  يپا هب که از خارج شدن از قم را يمنتظر يآقاشيخ حسينعل يآقا

 .تبعيد کردند کرده بود، باالخره به مسجد سليمان
نشسته، مراجعات را  را که در منزل ایشان در قم يخمين يبرادر آقا پسندیده يآقا
 .اند آورده و پياده کرده اشته با ماشين به تهراناز قم برد ،کرد مي يرسيدگ

، دکتر يکرمان ي، موحدي، حکيمآقایان دکتر پيمان :شنبه پنج يها از مالقاتي
 و ي، سبزوار، شایورديزنجان ي، آقاشيخ سيفعلي، مسعودي، صادقنگار ، بستهممکن

 .درخشان
شان  بردند )وکيل يخوان پرونده يرا برا ياميرحسين يها پرونده نفر هم 1 شنبه یک

 .(خواسته بوده است سرهنگ آرمين

...تا 8/1/8146دوشنبه 
 

                                                
  و گذراندن نيمي  سال رسد و نویسنده سرانجام پس از قریب پنج انتها مي هدر این تاریخ ب ها یادداشتاین

 .ف.ب()ب شود ميآزاد  از زندان ز دوران محکوميت،ا
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 ، احاديث، دعاها و رواياتنمايه آيات
 

 ا

 694  25(/9توبه) ،ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن

 694 حديث نبوي ،َظَهَرِت اْلِبَدُع ِفي ُأَّمِتيِإَذا 

 509  58(/89فجر) ،اْرِجِعي ِإَلى َرّبِك

، 609  66(/60غافر) ،َفِّوُض َأّْمِري ِإَلى الَّلِهُأ

656 ،642 

 524  الَّظاِلِمني َااَل َلْعَنُة اهلِل َعَّلي اْلَقّوِم

 345  29(/54نمل) ،اْلَحْمُد ِلَّلِه َوَسَّلاٌم َعَّلى

 692   روايت ،َّما َوَقْع َاْلِخْيُر ِفی 

 649  از علی)ع( ،اْلَعاَلُم َحِديَقٌة َسَياُحَها

 648  حديث نبوي ،اهلِل َحِبيُب َاْلَكاِسُب

  36(/6لقمان) ،ُهَم اْجَعْل عّواِقَب ُاُّمّوِرناَالَّل

664 ،694 

 509  دعا ،الّلهَم ِاْغِفْر ِلّْلُمؤِّمننَي َوْامُلؤِّمنات

 606  عاد ،َالَّلُهَم ِاَلْيَك اْلُمْشَتَكی

 346  عاد ،َالَّلُهَم اْنُصِر َصالُةاِلّديِن

 346   عاد ،َالّلَُّهَم اْنُصِرااِلْسالم

 346  عاد ،َالَّلُهَم اْنُصِرالُقرآن

 96  ذکر مراسم حج ،ْکْيَالَّلُهَم َلَب

 553  از امام علی)ع( ،َالّّلُهَم َو َاّمَتِعنا ّبَاّبَصاِرنا

 509  روايت ،َالَّلُهَم َو ُّمَن عّلَی ّبَبَقاِء

 553  امام علی)ع(از  ،َالّّلُهَم َوَهْب َلنا

 643  روايت ،َاْلَمأُّمّوُر َّمْعُذور

  امام علی)ع( از ،َاْلُمّوُت ىف َحيّوِتكم َّمقُهّوريَن

300 

 366  64/(54شعراء) ،َأْن َأْرِسْل َّمَعَنا ّبِني

 96  ذکر مراسم حج ،ِاَن اْلَحْمَد َوالِنْعَمّة َلَک

  ع(از امام حسین) ،ِاَن اْلَحَيّوُة َعِقيَدًة َو َجَهاد

203 

 345  90(/64نحل) ،الّّلَه َيْأُّمُر ّباْلَعْدِل ِإَن

 326 6/(46صف) ،ِإَن الَّلَه ُيِحُب اَلِذيَن

 606 65/ (2بروج) ،ِإَن َّبْطَش َرّبَك َلَشِديٌد

 344  606(/6نساء) ،ِإن َتُكّوُنّوْا َتْأَلُمّوَن َفِإَنُهْم

 342  4(/64محمد) ،َتنُصُروا الَّلَه َينُصْرُكْم ِإن

 243، 664  66(/89فجر) ،ِإَن َرّبَك َلِباْلِمْرَصاِد

 642  حديث ،انا خّلقت املّلّوك، وجعّلت

 645  ،ِاّنا َفَتحنا َلَك َفتحًا قريبًا

 469  6(/68فتح) ،َلَك َفْتًحا ُّمِبيًناِإَنا َفَتْحَنا 
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 244  55(/35سجده) ،ِإَنا ِّمَن اْلُمْجِرِّمنَي

 84  حديث نبوى ،ِاّنى ُّبِعْثُت ِلُاَتِمَم َّمكاِرَم

از امام علی)ع(، اَدًةَلا َسَعّْوَت ِإِإِني َلا َأَرى اْلَم

 669 

 648  2(/6)فاتحمه ،ُد وِإَياَكِإَياَك َنْعُب

 ت

54(/3عمران) آل،َتَشاء َتَشاء َوُتِذُل َّمن ُتِعُّز َّمن

 646 

 ح

 دعا ،َحْسُبَنا الّّلُه َوِنْعَم اْلَّوِكيُل ِنْعَم اْلَمّْوَلى

 660، 204 

 429  البالغه نهج ،الّرعيه الّوالة عّلی حّق

 خ

 686  66(/55)حج ،َخِسَر الُدْنَيا َواْلآِخَرَة

 ر

  ،َرِّب َأْدِخّْلِني ُّمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني

 306  80( / 64اسراء)

 642  94(/53مؤمنون) ،َرِّب َأُعّوُذ ّبَك ِّمْن

 ع

 553  روايت ،َقْدِر َّمَراِتِبِهم َعَّلي 

 ف

 366  64/(54شعراء) ،َفْأِتَيا ِفْرَعّْوَن َفُقّوَلا ِإَنا

 344  666(/9توبه) ،َفاْسَتْبِشُروْا ّبَبْيِعُكُم اَلِذي

 548  روايت ،َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلّوا اْلَعّْزِم

 406 45/(50طه)، اٍض ِإَنَماَفاْقِض َّما َأنَت َق

 669 از امام علی)ع(، ُكْمَفاْلَمّْوُت ِفي َحَياِت

، 366  92/  (6نساء) ،َفَّضَل الّّلُه اْلُمَجاِهِديَن

665 ،638 

 343  49(/5بقره) ،َّوْيٌل ِلَّلِذيَن َيْكُتُبّوَنَف

 ق

 366 65(/54، شعراء)قَالَ رَّبِ إِنِی أَخَافُ
 366  62/(54شعراء) ،َقاَل َكَّلا َفاْذَهَبا ّبآَياِتَنا

 269  36(/54نمل) ،َقاَلْت ِإَن اْلُمُّلّوَك ِإَذا

 606  86(/64اسراء) ،ُقْل ُكٌل َيْعَمُل َعَّلى

  ،َكَّلَمٍة اْلِكَتاِّب َتَعاَلّْوْا ِإَلى ُقْل َيا َأْهَل

 84  46/(3)عمران آل

 363  66/(54شعراء) ،َم ِفْرَعّْوَن َأَلا َيَتُقّوَنَقّْو

 ک

   66(/59عنکبوت) ،اْلَعنَكُبّوِت اَتَخَذْت  َكَمَثِل

342 
 645  حديث ،ُكّوُنّوا ِلّلّّظاِلِم َخْصًما َو ِلّْلَمّْظُّلّوِم

 ل

   26(/2مائده) ،َتِخُذوْا اْلَيُهّوَد َوالَنَصاَرىاَل َت

286 
 553  45(/5بقره) ،اَل َخّْوٌف َعَّلْيِهْم َواَل ُهْم

 96  ذکر مراسم حج ،ْکْيَک َلّک َلَبياَل َشِر

 686 ،84، 82 ، کلمه طیبهاَلِاَلَه ِااّلاهلل

 620  دعا ،َة ِإَلا ّبالَّلِهَلا ُقَّو َحّوَل َو اَل



 
 

 

 
 

 484  ـــــــــــنمايه آيات، احاديث، دعاها و روايات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 509  24(/34)يس ،َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهم

 663  حديث نبوي ،امِلريِض َحَرٌج َلْيَس َعَّلی

 648  39(/23نجم) ،َلْيَس ِلّْلِإنَساِن ِإَلا َّما َسَعى

 602  65(/8انفال) ،ِلَيْهِّلَك َّمْن َهَّلَك َعن ّبِيَنٍة

 م

  36(/36لقمان) ،َّما َتْدِري َنْفٌس َّماَذا َتْكِسُب

608 

 240  نبوي حديث ،َّمْن َعَذَرَظاِلمًا ِّبُّظّْلِمِه َسَّلَط

 ن

 469  63(/46صف) ،الَّلِه َوَفْتٌح َقِريٌب َنْصٌر ِّمَن

حديث   ،، َاْلصَِّحُة َوااَلَّمان انِنْعَمَتاِن َّمْجُهّوَلَت

 643، 646  نبوي

  ه

 345  59(/62جاثیه) ،َهَذا ِكَتاّبَنا َينِطُق َعَّلْيُكم

 203  25(/9توبه) ،َهْل َتَرّبُصّوَن ّبَنا ِإاَل ِإْحَدى

 509  24/(34)يس ،ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَّلاٍل

 86  5/(45)جمعه ،ِذي َّبَعَث ِفي اْلُأِّمِينَيُهَّو اَل

 و

  از امام علی)ع( ،َظَّلَمنا َو َاجَعْل ثاَرنا َعَّلي َّمن

556 

 از امام علی)ع( ،اَل َحّْوَل ِواَل ُقَّوَةَو اْلَحْمُدهلل َو

  553 

 (از امام علی)ع ،ِرينَو اْلَحَياُة ِفي َّمّْوِتُكْم َقاِه

  669 ،300 

 از امام علی)ع( ،االَّظاِلِمنَي ِإَلا ّبَرّمَع َو اْلَحَياَة َّم

  669 

  از ،َو ِإِني َلا َأَرى اْلَمّْوَت ِإَلا َسَعاَدًة

 383، 306  سیدالشهدا)ع(

  ، ازالُشَبهات وآَخَذُهم ّباحُلَجِج و َاوَقَفُهم فی

 263  به مالك اشتر فرمان علی)ع(

 از امام علی)ع( ،َو ال َتْجَعِل الدُْنيا َاْكَبَر َهِمنا

  556 

 از امام علی)ع( ،َو ِّمَن الَيقنِي ّما َيُهّوُن ّبه

  553 

 از امام علی)ع( ،َو ِّمْن طاَعِتَك ّما ُيَبّلُِّغَنا

  553 

 363  60(/54شعراء) ،َوِإْذ َناَدى َرّبَك ُّمّوَسى

 384  603/ (3عمران) آل ،الّّلِه َواْعَتِصُمّوْا ّبَحْبِل

 692  52(/63عد )ر ،َواَلِذيَن َينُقُّضّوَن َعْهَد

 509  دعا ،َواْلُمسِّلِمنَي َواْلُمْسِّلَمات َااَلْحَياِء

ز ذکر مراسم ا ،َواْلُمّْلْک اَل َشِريَک َلَک َلَبْيْک

 96  حج

 569  64(/55)حج ،َوِإَن َيّْوًّما ِعنَد َرّبَك

 648  692(/5بقره) ،َوَأنِفُقّوْا ِفي َسِبيِل الّّلِه

 84  6/(48)قلم ،َوِإَنَك َلَعّلى ُخُّلٍق َعِّظيٍم

 602  4(/46نوح) ،ّْوُتُهْم ِلَتْغِفَرَوِإِني ُكَّلَما َدَع

 342  54(/54شعراء) ،َوَسَيْعَّلُم اَلِذيَن َظَّلُمّوا

 345 22(/56نور)، َوَعَد الَّلُه اَلِذيَن آَّمُنّوا

 586  86(/64اسراء) ،َوُقْل َجاء اْلَحُق َوَزَهَق

  80(/64اسراء) ،َرِّب َأْدِخّْلِني ُّمْدَخَل َوُقل

586 
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 602  64(/8انفال) ،َواَل َتَناَزُعّوْا َفَتْفَشُّلّوْا

 699  639(/3عمران) آل ،َواَلَتِهُنّوا َواَلَتْحَّزُنّوا

 364  648(/3عمران) آل ،َواَل َيْحَسَبَن اَلِذيَن

 366  66/(54شعراء) ،َوَلُهْم َعَّلَي َذنٌب َفَأَخاُف

 320  60/ (55)حج ،َوَلَينُصَرَن الَّلُه َّمن َينُصُرُه

 84  604/(56)انبیاء ،َوَّما َأْرَسّْلَناَك ِإَلا َرْحَمًة

  36(/6لقمان) ،َتْكِسُبَتْدِري َنْفٌس َّماَذا َوَّما 

694 ،552 ،209 

 604  88(/66هود) ،َوَّما َتّْوِفيِقي ِإاَل ّبالّّلِه

 88  35/(55)حج ،َوَّمن ُيَعِّظْم َشَعاِئَر

 

 

 366  63/(54شعراء) ،َوَيِّضيُق َصْدِري َوَلا

 ی

 علی)ع( دعاهاياز ،ْرَحَم الَراِحِمنيَيا َا

  556 

 509  54(/89فجر) ،َيا َأَيُتَها الَنْفُس اْلُمْطَمِئَنُة

 264  از دعاي تحويل سال ،اْلُقُّلّوّبيا ُّمَقّلَِّب

 682  9(/5بقره) ،ُيَخاِدُعّوَن الّّلَه َواَلِذيَن آَّمُنّوا

 645  روايت ،َيُد الَّلِه َفّْوَق َأْيِديِهْم

 602  روايت ، َّمَع اْلَجماَعةَيُداهلل
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 نمايه فارسي

 عالئم

)×(  460 ،465 
)××(  460 ،466 ،465 

)×××( 466 ،465 

 آ

 642  آئین محاکمات جنايی
 442، 449   آبادان

 453 ، نشريهآبزرور
 580  آجودانی

 ،644، 666  آخرت
 694 ،504 ،569 ،553 ،646 ،692 ،299 

 96  حضرت رسول)ص( آخرين حج
 550، 683  آخوندها ،آخوند

 443  آخوندي)پسر(
 ،666، 609 آذر، دکتر 

 665 ،656 ،662، 640 ،564، 523 ،522 ،
524 ،524 ،548 ،549 ،540 ،585 ،583 ،

584 ،595 ،360،339 ،269 ،294 
، 390، 363، 365، 695، 25، 64  آذربايجان

624 ،690 ،696 ،693 ،696 ،205 ،249 
 98، 48  آذربايجانی

 693، 689 آذربايجانیان
 396  آذرشهري علیقلی

 546  آذرمحمدي
 290   آذري

 292، 224  آذري قمی، احمد
 393  آذري، احمد

 ،434، 465  )مبارز ضدشاه( آرامش
 434 ،438 ،439 ،468 ،426 ،426 

 455  آرژانتین
 486، 456، 405، 288 ،284 سرهنگ آرمین،

 264  آريا، سرهنگ دوم
 464  آريانژاد، سرهنگ محمود

 332  آزاد زنان و آزاد مردان
 558  آزاد، ابوالکالم

 448 آزاد )از دبیران برازجان(، منصور
 250، 696، 348  خواهانآزادي
 230، 84 خواهىآزادي
 ، 656، 668  آزادي

665 ،664 ،668 ،684 ،694 ،564، 556 ،
559 ،538 ،560 ،565 ،546 ،593 ،360، 
364 ،328 ،344 ،395 ،636 ،638 ،643 ،
688 ،694 ،266 ،236 ،240 ،244 ،248 ،

409 ،426 ،422 ،424 ،440 ،444 
 650، 329، 363، 334  آزادي انتخابات

 249  آزادي دانشجويان
 364  آزادي زبان و قلم

 438، 433، 364  آزادي زندانیان سیاسی
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 334  آزادي سران جبهه
 434  طبوعاتآزادي م

 246، 220، 655، 694  آزادي ملت
 )دانشجوي دانشسراي عالی،آزادي، منوچهر

 346 ،626 ،646 ،403 
 344  آزمايشگاه حرارتی دانشکده فنی

 238، 643، 689  ، دادستانآزموده
 468، 436، 466، 245، 694، 343   آسايش

 542  آسوشیتدپرس
 248، 235، 90  آسیا

 634، 634 آسیابان
 688 ايیآسی

 549  نسب، سروانآشتیانی
 438، 435، 455  آشتیانی

 45  آشتیانی، حاجی شیخ مرتضی
 426  آشتیانی، دکتر مهندس

 464  آشتیانی، میرزا احمد
 383  آصفی، مهندس رضا

 383  آصفی، مهندس مجید
 686  قاجار آغامحمدخان

 248، 90 آفريقا
 688، 48  آفريقايی

 343 ،648 آقا داداش
 648  یآقاداي

 560 ،503 ،506  آقا رضا
 408  رحمت آقا
  )از مسجد هدايت(، خیاطسید ابراهیم آقا

266 ،456 ،432 ،426 ،449 ،442 ،444 
 429  سیدحسن آقا
 566  سیدحسین آقا
 564، 562 عمو آقا
 439  اهلل فضل آقا

 69  آقا مصطفی

 632  ساز(، حسن آقاجانی )قاّب
 646  آقاجانی، حسین

 20  احمدي، سپهبد احمدآقاخان امیر
 436  آقاي رحیم

 436  آل اسحق
 393  آل طه، محمد

 362  آلبرت
 84  سفیان آل
 84  46( / 3عمران)آل
 646  54( / 3عمران) آل
 384  603/  (3عمران) آل
 699  639( / 3عمران) آل
 364  648( / 3عمران) آل

 ،536، 504، 654، 652، 25، 66 آلمان
 652 ،648 ،686 ،686 ،436 ،469 ،426 

 658، 654، 652 ،24 هاآلمان
 238، 255، 633، 654، 24، 25، 65  آلمانی
 ،554، 625، 23، 66، 66  آمريکا

 584 ،594 ،366، 368 ،356 ،325 ،396 ،
668 ،646 ،644 ،686، 265، 235، 240، 

249 ،246 ،282 ،404 ،432 ،425 ،443 
 ،669، 49 آمريکايی

 628 ،683 ،536 ،360 ،688 
 426، 409، 330، 669، 664  هاآمريکايی

 248  آمريکاي التین
 608  تأترهاي دانشگاه آمفی
 435  آملی

 526 ،563، 644، 643 کتاّبآموزش قرآن،
 336 ،396 آهنین، سرتیپ ابوالحسن

 696، 396، 384، 324، 350 آيات عظام
، 353، 364، 364، 366، 622 اهلل خمینی آيت

395 ،393 ،606 ،652 ،640 ،644 ،689 ،
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690 ،260 ،220 ،240 ،246 ،246 ،248 ،

290 ،406 ،409 ،432 ،440 ،446 ،444 
 580  زاده قمی اهلل آيت

 420، 404  آيرم، سروان
 ،646 آيین دادرسی کیفري

 648 ،204 ،255 ،253 ،223 ،400 
 660، 639  آيین دادرسی و کیفر ارتش

 364  ي انتخاباتی نامه آيین

 ا

 648، 644، 600، 99، 90، 84   ائمه
 290، 88  ائمه اطهار

 442 ،290 ائمه جماعت
 463 اباذر بیدار

 408  اباذري
 448، 423، 265، 68  ابتهاج
 436  ابراري

 564  دامپزشکی(دانشجوي ابراهیم )
 444، 444، 445، 289 ،580 ،622 ابراهیمی

 444  ابراهیمی، اسداهلل
 393  ابراهیمی، حسین

 683  ابراهیمی، مهندس
 449  )از آبادان( ابطحی

 393  ابطحی، سید علی
 393 ابطحی، سیدمحمد

 84  الدين ابن
 425 ابوحسین

 224 ابوذر بیدار
 269 اپراي معروف وين

 246  اتابکی وزير مختار ايران
 688  هاي دانشجويی اتحاديه

 452  اتحاديه دانشجويان ايرانی مقیم آمريکا
 643  اتحاديه، سرتیپ

 554 لطیفهاتحاديه، 
 556  بشرحقوق  اتحاديه
 ، 262، 265  اتريش

269 ،256 ،262 ،225 ،244 ،246 
 246  اتريشی

 444، 606، 29، 28  اتفاق، دکتر
 329  واحد هاي شرکت اتوبوس

 244  اجتماع در مسجد اعظم )يا فیضیه(
 369  اجتماعات ملی و مذهبی

 266  اجتهاد در مقابل نص
 600  احترامی، سرتیپ

 363، 692  احترامی، سرهنگ مهدي
  پزشکی(، هرمز،دانشجوي ) زاده احتشام

 568 ،569 ،546 ،366  
 386، 385  امی، مهندساحتش

 ،90، 48  احرام
 95 ،94 ،94 ،606 ،605 ،606 

 ،649، 356، 582، 543  احزاّب
 680 ،263 ،266 ،264 ،268 ،225 ،288 

 266  احزاّب کمونیست
 586، 520  جیدالتحصیل(، م )فارغاحسن

 223  احکامِ شُعب ديوان کشور
 564  احمد آقا
 424، 663  احمدآباد
 566، 66  احمدآقا

 396  انگشتیاحمدآقا معروف به
 292  احمدپايانی، محمدباقر

 430، 463، 290 ،263  احمدزاده
 344  احمدزاده، مهندس

 690، 688  احمدشاه
 40 احمدي )ديپلمه(

 ،665 احمدي )ساواکی(
 626 ،625 ،696 ،239 ،222 
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 248، 242 قلعه( احمدي )از زندان قزل
 426، 466، 403 ايران(  ملت احمدي)ازحزّب

 424 احمدي )رانده شده از عراق(
 284 احمدي )منبري از گرگان(

 393  احمدي تهرانی، سید علی
 446  حاجی علی)زندانی عادي(، احمدي 
 336  حبیب)نماينده کارگران(، احمدي 
، صادقوکیل مجلس شوراي ملی() احمدي

  240 
 292، 224  علی )از مدرسین قم(، احمدي

 226  اخبار جبهه
 44  اختري

 263  ها اخراج انگلیس
 446  اخالقی، مهدي

 543 اخالل در امنیت
 ،542، 546، 500   اخوان

 586 ،594 ،343 ،344 ،269 ،445 
 445  اخوان بابايی

 594، 586  اخوان طباطبايی
 344  عودياخوان مس

 542، 546  اخوان يزدي
 444 ،443 ،446، 445  اخوان، سروان

 456 اداره اطالعات شهربانی
 400  اداره دادرسی ارتش

 446، 436  اداره زندان
 42، 65  اداره ساختمان

 49  اداره ساختمان بانك،
 462  اداره فرهنگ تهران

 458 ،405 اداره کل زندان شهربانی
 262  اداره کل سیلوها

 466  اداره کل هواشناسی
 49  ي معادن اداره
 46   ي خارجه اداره

 504  ي مواد مخدر اداره
 386  )دانشکده( ادبیات تبريز

 650، 352  ي دادستان ادعانامه
 46  اديب السلطنه

 424  اذانی
 683، 645 اراك

 605، 383 اربابی، عباس آقا
 ،24، 23، 25، 20، 64، 62  ارتش

 645 ،646 ،690 ،506 ،566 ،522 ،588 ،
594 ،328 ،398 ،606 ،605 ،608 ،650 ،
656 ،655 ،656 ،633 ،638 ،639 ،666 ،
665 ،643 ،644 ،646 ،642 ،693 ،200 ،

208 ،264 ،255 ،296 ،400 
 696  ارتش انگلیس

 693  ارتش سرخ
 ادبیات(، اصغردانشجوي دانشکده ) ارجمند

 568 ،543، 
 594 ،322 ،348 ،664 ،696 ،263 

 224  اردبیل
 ،688، 653  اردالن

696 ،628 ،406 ،462 ،455 
 228  اردالن، سروان

 369، 580، 548  اردالن، علی
 ،248 )دانشجو( اردالن، يوسف

 295، 403 ،455 
 654  اردوي آلمانی

 654  اردوي انگلیس
 649، 642، 656، 608، 604  ارسالن

 266، 356  ارسنجانی، سفیر کبیر ايران
 436  ريشارشدي تج
 646  ارض روم

  حقوق( دانشکده )دانشجويزاده، مهرداد ارفع
 664 ،564 ،596، 365، 344 ،632 ،634،  
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634، 646 ،683 

 648  ارگان جبهه ملی اروپا
 ،90، 66   اروپا
 625 ،528 ،603 ،604 ،644 ،695 ،265 ،

269 ،236 ،225 ،294 ،425 ،422 
 688، 536 ،556 اروپايی

 566  اريس
، 645 ، کتاّب«خودپرستی تا خداپرستی از»

263 
 429  ازغنده، پاسبان

 442  اي اژه
 ،384، 369  اساتید

 390 ،394 ،690 ،245 ،296 ،432 
 649، 304  اساسنامه نهضت

 643  اسب عربی
، 668، 322، 326، 360، 334، 366  استادان
650 ،656 ،662 ،623 ،626 ،640 ،684 ،

688 ،699 ،226 ،240 ،249 ،248 ،465 
 652  فنی  استادان دانشکده

 44  الهی استادنجات
 438، 684 ،393 ، رضااستادي
 696  استالین

 544  استاندار فارس
 449  استانداري

 ،324، 368، 364، 569  استبداد
 324 ،340 ،396 ،663 ،655 ،656 ،666 ،

645 ،644 ،696 ،226 ،224 ،246 ،286 
 666، 364  استبداد سیاه

 248، 329  استثمار
 684، 63  استخر

 544  استعفا از جبهه
 ،624، 622، 24  استعفانامه

 543 ،542 ،548 ،583 ،336 ،264 ،264 

 546  استعفاي کابینه علم
 29، 24  استعفاي شاه

 ،329، 326، 364، 648  استعمار
 655 ،664 ،644 ،690 ،693 ،696 ،699 ،

205 ،269 ،250 ،226 ،248 ،245 ،469 
 693  انگلیس استعمار

 644  استعمار نو
 244، 250، 395، 324  استعمارگران

 469 ،454 ،456، 338 ،336 ،330  استفتايیه
 642  استقرار حکومت ملی و قانونی

 ،644، 48  استقالل
 694 ،304 ،326 ،328 ،343 ،388 ،395 ،

398 ،606 ،663 ،666 ،662 ،668 ،622 ،
649 ،698 ،202 ،256 ،236 ،234 ،234، 

220 ،226 ،248 ،240 ،246 ،243 ،444 
 326  استقالل دانشگاه
 662  استقالل سیاسی

 409  کشوراستقالل
 506  استوار زمانی

 604  استوار کشاورز
 205 استیضاح
 506  استیناف

 ،369  اسداللهی، سرگرد
 365 ،346 ،640 ،684 
 534  اسدي، سرهنگ دوم

 ،444، 445، 428، 344  ، سرواناسدي
 448، 449 ،445، 443، 446 ،442 ،444 

 344  ها اسدي
 306، 586  80( / 64اسراء)
 586  86و  80( / 64اسراء)
 606  86( / 64اسراء)

 439، 468  ، کتاّب«اسرايیل»
 266  هااسرائیلی
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 434  ، کتاّب«ساله اخیر 53اسرار زير پرده »
 80  اسراى اهل بیت

 ،262، 320، 694 اسرايیل
 453 ،432 ،434 ،448 ،440 ،443 ،446 

 344، 508  اسکندانی، استوار
 544، 564  اسکندري، حاجی يداهلل

 ،264، 636  )شاگرد بزّازي(اسکويی
 268 ،228 ،246، 284، 403، 465، 463 ،

466 ،440 ،449، 440، 446 ،444 
 263  ، کتاّب«اسالم جوان»
 643، 606  ، کتاّب«اسالم يا کمونیسم»
 546  «اسالم، مکتب مبارز و مولد»

 354، 639، 634، 634، 652  اسالمبول
 ،430 ، پسر آقاشیخ عباسعلیاسالمی

 428 ،443 ،446 
 465، 284 اسالمی، سرهنگ

 606، 98، 94، 93  اسماعیل
 393  اسماعیلیان، سید حسن

 263  اسنقی، شیخ جلیلی
 580  اشتري، علی
 452  اشتوتگارت

 396  اشراقی، جعفر
 396  اهلل اشراقی، والی

 603  شرفی، مهندسا
 428، 458  اشکان

 380  اشکوري، سعید
 466، 253، 546  اصانلو

 448  )استهبان( اصطهبانات
 ،49، 26، 23  اصفهان

 89 ،588 ،355 ،330 ،326 ،340 ،383 ،
603 ،240 ،298 ،455 ،444 

 442، 240، 356، 588، 580 اصفهانی
 466  اصفهانی، آقاسید ابوالحسن

 668  اصفهانی، شیخ مهدي
 224  اصفهانی، عبدالجواد

 344 اصفهانی، کاظم
 46  اصفیا، مهندس

 ،504، 646  اصالحات
 556 ،565 ،569 ،524 ،592 ،366 ،326 ،

343 ،266 ،268 ،245 ،244 ،294 ،422 
 465، 294، 268، 646  اصالحات ارضی

 426، 468 ،463 اصالحات اساسنامه
 424  اصالن

 248  اصالنی
 ،48  اصلی

 606، 635 ،669 ،369 ،350 ،363 ،362 ،
326 ،608 ،202 ،265 ،259 ،246 ،465 

 ،594، 546  اصناف
 304 ،336 ،338 ،364 ،323 ،326 ،322 ،

329 ،346 ،343 ،389 ،240 ،246 ،296 
 248، 656  اصناف بازار

 244، 689، 346، 336  اصناف تهران
 656  اصناف خیابان نادري مشهد

 698  اصنام
 224 اسیاصول دموکر

 223، 656 اصول قانون اساسی
 635  اطالعات

 640 اطالعات بانوان
 426، 469، 249، 262  اطالعات شهربانی

 666، 608، 605، 643  «اطالعات»
 596  اعتصاّب دانشجويان

 446  اعتصاّب دانشگاه تبريز
 466  اعتصاّب زندانیان سیاسی

 344  اعتصاّب عمومی
 ،609 اعتصاّب غذا

 660 ،665 ،663، 664 ،669 ،656 ،655 ، 
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666 ،624 ،686 ،564 ،580 ،588 ،589 ،
590 ،595 ،593 ،596 ،592 ،594 ،598 ،
599 ،300 ،306 ،305 ،306 ،302 ،309 ،
366، 325، 349 ،386 ،634 ،634 ،246 ،
452 ،434 ،438 ،463 ،466 ،462 ،468 ،

429 ،442،449 ،446 ،444 
 303  اعتصاّب غذاي اول
 595  شجوياناعتصاّب غذاي دان

 305 ،593 ها اي قلعه قزلاعتصاّب غذاي 
 652  اعتصاّب غذاي دانشجويان ايرانی

 648  اعتصاّب غذاي سه روزه
 464، 462، 696  اعتصابیون

 696  اعتصابیون تبريز
 63  اعتضادي

 386  اعتمادزادگان، سرهنگ
 ،332  اعتمادزاده
 248 ،290 ،405 ،430 ،463 ،448 

 645، 669، 336  اعتمادزاده، سرهنگ
 386، 380  اعتمادي

 224  اعتمادي، االحقر مصطفی
 292  اعتمادي، مصطفی

 580  اعجازي گلپايگانی
 634، 659  اعدام طیّب

 442 ،82 اعراّب
 583 ،543 ،564  اعرابی)راننده(، جهانگیر

 334، 336  اعضاي شورا
 444  اعضاي مکتب هدايت

 392  اعظم، محمد هاشم
 344  اعظمی

 239  «اللّهُ الْمُجَاهِدِينَفَضَلَ»ه اعالمی
 243  اعالمیه آقاي خمینی )سند بردگی(

 325  اعالمیه امینی
 446  اعالمیه تحريم اسرايیل

 ،664  اعالمیه جهانی حقوق بشر
 246 ،289 ،400 

 323  اعالمیه دکتر امینی
 325  انتخابات ي تحريم اعالمیه

 ،505، 28  اعلیحضرت
 566 ،524 ،546 ،349 ،665 ،650 ،660 ،

663 ،668 ،640 ،642 ،680 ،263 ،254 ،
236 ،266 ،226 ،405 ،468 ،450 ،480 

 383، 340  افتتاح مجلس
 342  افتتاح مجلسین ]شوراي ملی و سنا[

 448، 446، 443، 423، 344  اي افجه
 69  افخمی، سرگرد

 699، 698 ،608 ،48 (افسر) افسرالسادات
 ،64، 62  افسران

 64 ،68 ،69 ،20 ،26 ،23 ،29 ،46 ،655 ،
668 ،689 ،506 ،538 ،544 ،306 ،365 ،
335 ،322 ،328 ،606 ،604 ،668 ،654 ،
636 ،660 ،625 ،626 ،644 ،686 ،239 ،

265 ،223 ،222 ،282 ،296 ،400 ،448 
 202 افسران ارتش

 424  افسران بازگشته از برازجان
 448  افسران زندان

 306  افسران شهربانی
 448  افسرهاي مظنون به وابستگی به بختیار

 348  افشار، دکتر
 368  ، سرلشکرحسنلو افشار

 463  افشار، سرهنگ بهزاد
 243، 523  افطارها

 502، 506، 503  افغانستان
 48  افغانی

 356، 503  وچهرنم اقبال، دکتر
 ،692، 666  اقدام علیه امنیت

 694 ،564، 363، 645 ،204 ،238 ،229 ، 
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289، 454، 434 ،466 ،448 
 620  اقیانوس اطلس

 434  اکبرآقا
 445، 580  اکبر اکبري، علی

 348  اکبريان، تقی
 646  اکونومیست لندن

 393  االحمدي اعیانجی، علی
 668 االردکانی، محمود

 393  االنصاري شیرازي، يحیی
 393  التهرانی، مجتبی

 694 الجزاير
 224 ،393 الحايري التهرانی، مهدي

 393  االشکوري، ضیاءالدين  الحسینی
  الحسینی الروحانی، االحقر محمدصادق
326 ،669 

 292، 224، 393 الحسینی الروحانی، مهدي
 292  الحسینی اللنگرودي، محمدحسین

 690  الحسینی المرعشی النجفی
  الدين الحسینی المرعشی النجفی، شهاّب

384 
، 344، 330 الحسینی المیالنی، محمد هادي

604 
 396  الحسینی انگجی، حسن

 396  الحسینی، الحاج سید خلیل
 224  لسید کاظم الحسینی،

 292  الشیرازي، االحقر عبدالرحیم  الربانی
 393  الخراسانی، العبد محسن

 509، 508  (22الرحمن)
 224  العراقی، بهاءالدين

 443، 464  اللهیاري
 696  المپیك

 393  المحصلی، عبدالعظیم
 396 علی اکبرالمرندي، 

 393 المشکینی االردبیلی، مهدي
 292  المشکینی، علی  

 466، 323، 364  الموتی، سید نورالدين
 396  الموسوي الخلخالی، محمود
 220  الموسوي الخوئی، ابوالقاسم

 668  ي الزنجانی، رضاالموسو
 668  صدر، نصراهلل الموسوي بنی
 668  الهدي، مرتضی الموسوي علم

 393  الحقرالسید محمدباقراالموسوي، 
 668  الموسوي، سیدحسین

 292، 224  النجفی الخونساري، ابوالفضل
 396  الهاشمی، سید يوسف

 292  شیخ محمد الهمدانی،
 ،448  الهی )آبشاري( طلبه

 446 ،444 ،449 ،480 ،486 
 646  الیزابت تیلور

 43   اِما
 294، 293، 258 ،254 )ع(امام جعفر صادق

 436، 642  السالم علیهامام حسن 
 203، 383  امام حسین)ع(

 346  امام زمان
 300  امام علی)ع(

 306، 90، 84  امامان
 320  امامت
 444  امامی

 292  امامی، احمد
 432  امامی، هاشم

 249، 693 ،686 ،396  امپريالیزم ،امپريالیسم
 249 امپريالیسم آمريکا

 693 انگلیسامپريالیسم 
 429 ان منتظري()از دوست امتیازي

 263، 234، 644، 642  «امج»
 358، 354  )ورزشگاه شهیدشیرودي(امجديه
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 350  امجدي، سرهنگ

 ،345  معروف و نهی از منکر امر به
 388 ،604 ،445 

 66  امالك شاه
 ،44، 48، 26  امنیت
 80 ،658 ،646 ،646 ،690 ،693 ،503 ،

568 ،526 ،544 ،589 ،593 ،365 ،324 ،
342 ،349، 605 ،666 ،655 ،660 ،666 ،
626 ،644 ،686 ،695 ،208 ،260 ،256 ،

259 ،230 ،238 ،246 ،468 ،454 ،448 
 445  امید و قائمی دانشجويان آبادان

 642، 685، 68، 64، 62  امیرآباد
 690، 345  امیرالمؤمنین)ع(

 ،466، 432  امیرحسینی
 444 ،448 ،445 ،443 ،444 ،480 ،486 

 695، 696 خان علیامیرعضدي، حسن
 260  امیرعاليی
 689  امیرموثق

 695 امیرهمايون بوشهري
 354 ،352 ،43  امیري

 362  پور، سرهنگ علی امین
 ،566 ،538، 534 ، دکتر علیامینی

 565، 563 ،546 ،548 ،549 ،586 ،585 ،
584 ،584 ،594 ،363 ،364 ،349 ،340 

 292، 393  امینی، ابراهیم
 529  امینی، ستوان
 522  امینی، سروان
 545  امینی، نصراهلل
 ،364 ،580  اهلل امینی، نصرت

 348 ،686 ،233، 284 ،445 ،448 
 ،336، 368، 364، 653، 650  امینی
 332 ،326 ،683 ،403 ،424 ،480 ،486 

 443  امینی )از فضالي قم(

 299، 643، 698، 648، 84  انبیاء
 84  604( / 56انبیاء)

، 364 ،362 ،592 ،544 ،565 ،40 ،48انتخابات
369 ،350 ،356 ،355 ،358 ،359 ،330 ،
336 ،332 ،334 ،338 ،339 ،366 ،365 ،
363 ،366 ،362 ،364 ،364 ،369 ،320 ،
326 ،326 ،322 ،324 ،324 ،328 ،329 ،
340 ،346 ،342 ،344 ،348 ،349 ،343 ،
346 ،384 ،388 ،389 ،390 ،398 ،650 ،

656 ،680 ،683 ،200 ،463 ،426 ،446 
 ،364  انتخابات آزاد

 369 ،324 ،329 ،680 ،246 
شوراييکمین دوره مجلسوانتخابات بیست

 329، 324 ،366، 358 ملی
 358، 354  انتخابات قالبیه، قالبیه

 358، 40  انتخابات مجلس سنا
 340  انتخابات ننگین و رسوا

 689  انتشارات قلم
 393  انتشاري، علی

 ،349 ،364 انتظاري
 344 ،380 ،394 ،636 ،203 

 269، 563  انتظام، مهندس
 453، 286، 244، 244، 646   انتقام

 ،526 انجمن اسالمی دانشجويان
 348 ،624 ،643 
 380دانشکده فنی انجمن اسالمی دانشجويان 

 348  آموزان انجمن اسالمی دانش
 385  آموزان  شیراز انجمن اسالمی دانش

 ،628  نانجمن اسالمی مهندسی
 342 ،649 ،689 ،265 ،242 

 348  انجمن تبلیغات اسالمی
 432  انجمن مبلّغین و وعاظ اصفهان

 362  انجمن نظار
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 385  (ها )اسالمی دانشجويان شیراز انجمن
 660، 520  هاي اسالمی انجمن
  هاي اسالمی دانشجويان و معلمین انجمن

335 
 348  هاي اسالمی مشهد انجمن
 644  تی و واليتیهاي ايال انجمن

 668  انجوي، غالمحسین
 433، 696، 690 ،396 انزابی، محمد حسین

 546  انزجار نامه
 689  انزلی

 263، 349  ، کتاّب«انسان و خدا»
 562 انصاري، سرهنگ

 436، 466، 604، 343  انصاري
 432 انصاري )از نجف(

 448  انصاري اراکیِ اهل منبر
 294، 292  انصاري شیرازي، يحیی

 602  65( / 8انفال)
 602  64( / 8انفال)

 424، 538، 44  انقالّب اسالمی
 365 ،643 انقالّب اسالمی ايران

 688  انقالّب بلشويکی
 ،320، 650  (اي ماده 4) انقالّب سفید

 324 ،269 ،244، 466، 465 
 649  انکیزيسیون

 233، 396 ،334  ، سید محمدعلیانگجی
 ،689، 42، 66  انگلستان

 269 ،236 ،456 ،453 ،434 
 ،26، 64، 62، 66، 66  انگلیس

 23 ،24 ،29 ،652 ،654 ،689 ،249 
 ،46، 29، 28، 24، 64 ها انگلیس

 652 ،654 ،658 ،688 ،689 ،690 ،263 
 658، 654، 654، 652، 26، 64  ها انگلیسی
 ،48 ،40  انگلیسی

 664 ،654 ،654 ،689 ،560 ،250 
 444  آقاانگورانی، قاسم

 464، 439، 434، 454، 453، 269  ريانوا
 432، 436، 668 الدين محیی انواري، آقاشیخ

 442، 468  انواري، دکتر
 280  انواري، هوشنگ

 580  انوري، ناصر
 622، 366  انوشیروان

 254، 204، 543، 522  مقام سلطنت اهانت به
 696، 690 ،396 ،662  ، احمداهري

 509، 82  اهل بیت
 83 اهل سنت

 690، 645، 64، 62 اهواز
 588، 543  اوانسیان

 635  اوُپِرِت، اوپرا
 466   «متحد دبیرکل سازمان ملل » اوتانت

 238  اويسی، تیمسار
 468 ،343، 324، 608  ، سرلشگرايادي

 288، 529  ايام احیاء
 444، 444  ايام عاشورا

 436 ،435 ايپکچی
 ،269، 266  ايتالیا

 250 ،256 ،225 ،436 ،433 
 ،66، 66، 34 اناير

 62 ،64 ،64 ،68 ،26 ،25 ،23 ،22 ،24 ،
24 ،46 ،43 ،44 ،48 ،44 ،85 ،84 ،94 ،
605 ،664 ،664 ،650 ،652 ،654 ،658 ،
666 ،648 ،645 ،686 ،686 ،688 ،689 ،
693 ،694 ،503 ،506 ،502 ،556 ،566 ،
542 ،546 ،585 ،588 ،594 ،300 ،360 ،
362 ،364 ،368 ،356 ،356 ،354 ،330 ،
334 ،334 ،338 ،366 ،363 ،366 ،362 ،
364 ،369 ،326 ،324 ،324 ،328 ،345 ،
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342 ،344 ،346 ،384 ،384 ،389 ،390 ،
396 ،606 ،604 ،608 ،660 ،663 ،668 ،
650 ،655 ،656 ،654 ،666 ،662 ،664 ،
664 ،668 ،669 ،624 ،643 ،644 ،645 ،
642 ،644 ،644 ،689 ،696 ،692 ،694 ،
694، 698 ،200 ،206 ،202 ،204 ،265 ،
269 ،250 ،256 ،254 ،259 ،236 ،235 ،
233 ،263 ،268 ،226 ،224 ،228 ،240 ،
246 ،245 ،242 ،244 ،244 ،248 ،249 ،
240 ،246 ،245 ،244 ،290 ،293 ،294 ،
409 ،465 ،469 ،452 ،433 ،432 ،434 ،

434 ،439 ،465 ،466 ،446 ،446 
 225، 648 ،356، 528  ايران آزاد

 266  ايران بلی، شاه نه،
 242  ، مقاله«ايران و مصر»
 268 ، مقاله«ايران ده سال بعد از مصدق»

 440 ايرانشهر
 434، 452، 466، 269، 690 ايرانیان

 432  ايرانیان مقیم آذربايجان شوروي
 434  ايرانیان مقیم مجارستان

 433  ايرانیان مهاجر
 696، 654، 98، 94، 82، 48  هاايرانی
 345  ايرانی
 568  ايرج

 694 ايرلند
 392  ايرملو، دکتر

 25  ايروان
 402  ايروانی، حاجی سیدمصطفی

 393  ايزدي، غالمحسین
 654، 654، 652  ايل سنجابی

 389، 693، 695، 642، 646، 652  ايالت
 336  ايلخانی، سرتیپ

 632، 635  ايلخیچی

 658  هاي کلهر و گورانايل
 284  پايمانی، سرتی

 250، 269  اينتلیجنت سرويس
 434  اينسبورگ

 642، 646، 643، 645، 646  ايواز

 ب

 684، 682، 648، 642  بابايی، احمد
 360 ،596 ،583، 528، 524  باختر امروز

 462، 404  ، کتاّب«باد و باران در قرآن»
 426  بادامچی
 396  اي، سید محمد بادکوبه

 84  نشینان خشن عرّب باديه
، 569، 564، 504، 693، 643، 606، 86 ربازا

520 ،582 ،588 ،360 ،366 ،364 ،364 ،
359 ،326 ،348 ،342 ،344 ،386 ،384 ،
388 ،654 ،646 ،643 ،685 ،684 ،266 ،
263 ،262 ،245 ،280 ،284 ،284 ،455 ،

452 ،458 ،434 ،463 ،420 ،428 ،444 
 448، 584  بازار تهران

 246، 338، 599، 590، 548  بازاريان
 ،544، 500 هابازاري

 582 ،364 ،354 ،640 ،263 ،264 ،240 ،
284 ،298 ،464 ،468 ،453 ،432 ،465 

 ،268، 684، 342، 624، 622 بازاري
 233 ،286 ،282 ،466 ،425 ،424 ،440 

 596، 665 بازپرس
 404 بازپرس دادرسی ارتش

 ،660، 604  بازپرسی
 666 ،665 ،664 ،669 ،656 ،658، 665 ،

664 ،668 ،622 ،624 ،692 ،564 ،564، 
552 ،565 ،526 ،524 ،548 ،583 ،584 ،
584 ،589 ،596 ،592 ،594 ،306 ،306 ،
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302 ،304 ،308 ،360، 354 ،325 ،344 ،
380 ،386 ،394 ،398 ،653 ،654 ،658 ،
630 ،666 ،663 ،666 ،628 ،646 ،642 ،
644 ،643 ،648 ،680 ،683 ،686 ،684 ،
689 ،695 ،206 ،266 ،268 ،255 ،253 ،
254 ،254 ،258 ،238 ،260 ،266 ،262 ،
224 ،248 ،289 ،290 ،296 ،295 ،402 ،
404 ،466 ،464 ،458 ،432 ،434 ،420 ،

426 ،429 ،440 ،444 ،448 ،444 
 429، 466  بازپرسی دادرسی ارتش

 588  قلعه بازداشتگاه قزل
 363  بازرسی
 ،644، 606، 34  بازرگان

 649 ،568 ،534 ،569 ،546 ،548 ،304 ،
394 ،658 ،636 ،660 ،624 ،628 ،629 ،
640 ،644 ،649 ،643 ،648 ،649 ،680 ،
686 ،695 ،200 ،206 ،204 ،260 ،253 ،
254 ،254 ،233 ،239 ،260 ،265 ،226 ،

224 ،456 ،464 ،440 
 ،95، 48 عبدالعلیمهندس بازرگان، 

 604 ،608 ،664 ،668 ،650 ،659 ،664 ،
624 ،628 ،642 ،644 ،644 ،649 ،643 ،
696 ،508 ،560 ،563 ،552 ،554 ،558 ،

536 ،345 ،348 
 462  بازرگان، منصور

 ،534 بازرگان، مهندس مهدي
 539، 365، 322 ،345، 660، 664 ،650 ،

655 ،653 ،662، 664، 668، 669، 686، 
699 ،204، 244، 249 ،460 ،462 ،424 

 246، 240، 689، 343  بازرگانان
 696، 690  بازرگانان و اصناف تهران

 380  ذوالقدر ،بازرگانی
 652، 363 ،552، 555 ،694 بازنشستگی

 646  ، کتاّب«بازي جوانان با سیاست»
، 464، 404، 280، 242، 262، 386  باستانی

455 ،426، 425، 446 ،442 ،444 ،440 
 65  باسمنج

 608  باشگاه افسران
 264  اندار باشگاه درجه

 596، 663  باشگاه سازمان امنیت
 260  آباد باشگاه سلطنت
 265، 309، 69  باشگاه مهرگان

 86  باغ الصفا
 64  شاه باغ

 662  آباد باغ شاه
 85  باغ صفا

 86  باغ عمران
 634  باغ گلستان
 86  باغ مرجان

 424  باقرزاده
 ،522  باقري، سروان

 529 ،546 ،545 ،583 ،660 ،453 ،438 
 424  باقريان، محمدآقا

 430 بانشاط، مهدي
 396  المللی بانك بین

 65  بانك کشاورزي
 49 ،44، 43 ،63، 65، 66 بانك ملی ايران

 396  هاي اروپا و آمريکا و اسرايیلبانك
 685، 630 باهري، دکتر

 448، 446، 464، 466، 436، 402  باهنر
 339 ،68 ،64 بايندر، سرتیپ

 643، 649  پرستی بت
 48  بتول خانم

  ، کتاّب«بحثی در باره روحانیت و مرجعیت»
526 

 580  بحرالعلوم
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 65  بحرينی
 ،464، 460 ،298، 284 ، محمدبخارايی

 450 ،452 ،454 ،458 ،435 ،436 ،469 
 468  هابخارايی

 ،656 بختیار، دکتر شاپور
 564 ،524 ،594، 546، 545، 306 ،302 ،

304 ،350 ،356 ،360 ،392 ،238 ،262  
 42  هابختیاري

 444  سازي تهران کارگر چیت ،بخشی
 668، 664، 608 ،46، 66 بدري خانم

 480، 429 ،424 برادران ابراهیمی
 696  اي برادران بنابی مراغه

 443  برادران تقوي
 448  برادران قائمی

 444، 466، 246، 696، 35  برادران مسلمان
 426  برادران موسوي
 659  برادران يوسف

 480، 445، 440، 442، 424، 695 برازجان
 244، 236  برتراند راسل

 380  بردايی، نورالدين
 444  بردبار
 439، 683  برزگر

 433  برژنف
 344  تکنیك برق پلی

 480، 449، 466، 280  برقعی
 446  برقعی، مصطفی

 356  برکناري شاه
 66 ، مهندس«رگبِ»

 ،228، 263، 344  برلیان
 229 ،243 ،244 ،246 ،242 ،249 ،294 

 580 برلیان، سیارکوار
 349  برنامه انقالّب اسالمی

 449  برنامه جشن مبعث در مشهد

 392  برهانی، حاج آقا مهدي
 606  65/  ( 2بروج)

 365، 544، 540، 524، 564  بروجردي
 452  بروکسل

 458، 699، 693، 305، 536، 608   برومند
 233، 366 ،594 ،580، 650 برومند، اديب
 580  برومند، بهروز
 539  برومند، دکتر

 689  بريگاد همدان
 286، 362  مهر، سرهنگبزرگ
 246، 240  نیا بزرگ

، 240 ،228 ،656 (حقوق دانشجوي)نگار بسته
248 ،249 ،286 ،288، 289، 290 ،296 ،
293 ،294 ،294 ،298، 406 ،403، 406، 

462، 464، 424، 440 ،444 ،480 ،486 
 548  طبسی

 399 بشارتی
 456  بشارزاده

 266  بصیري، دکتر قانع
 348  بصیري، محمدرضا

 689  (5، مجموعه آثار)«(6)بعثت»
 ،622، 84  بعثت

 689 ،205 ،240 ،244 ،244 ،405 
 205 ي داخلی بعثت، نشريه

 250، 658، 654، 654، 44  بغداد
 424  بغدادي

 349، 335، 330 ،580 مظفر بقايی، دکتر
 444 ،260 چی یبقاي

 682  9( / 5بقره)
 553  45( / 5بقره)
 343  49( / 5بقره)
 648  692( / 5بقره)

 444  بکايی )ازتبريز(
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 693  بلشويسم استالین
 689، 43  هابلشويك
 693  طلب هاي تجزيهبلشويك

 680  بلوچ
 ،48  )فتانه(بلورجان

 636 ،666 ،664 ،623 ،644 ،535 
 445  بلوريان از کردها

 408، 225، 620، 664 ،666 ، سید مهديلیغب
 28 بمب افکن روسی

 443، 225   بُن
 690  بنابی

 466 بنادر جنوّب
 446  ( زندان9بند )
 436  (5زندان ) 6بند 
 ،565  زندان قصر 6بند 

 564، 325، 346 ،344، 392 
 298  زندان موقت 4بند 

 568، 620، 95، 26 )پهلوي(بندر انزلی
 696  بندر بوشهر

 440  عباس بندر
 ،429، 424 ،392 ، سید حسنبنکدار

 440 ،443 ،446 ،444 ،448 ،446 ،480 
 359  بنگاه برق

 46  آبیاريبنگاه
 264  بنیاد پهلوي

 405، 343  جمالی، دکتربنی
 385 ،325، 308 صدر، ابوالحسن بنی
 424 طرفیبنی
 428  فاطمه بنی
 442  هاشمی بنی

 349  ، کتاّب«هااالغها نه بهآدمبه»
 ،336 سرتیپ بهارمست، تیمسار

 332، 338 ،365، 340، 345، 386، 664 ، 

668 ،658 ،622 
 354، 364 بهارمست، سرلشکر

 549، 684  بهايی
 434  بهايیت
 444  مالي اهواز ،بهبهانی
 240، 664  بهبودي
 ،564، 600   بهداري

 349 ،392 ،249 ،294 ،402 ،460 ،454 ،
438 ،439 ،462 ،464 ،426 ،448 ،449 

 600  بهداري اراك
 448  بهداري تهران

 444، 593 بهداري شهربانی
 344 ،580 ،46  ، دکتربهرامی

 346 ،365 ، تیمورتکنیك( بهرامی )پلی
 ،333 ، سرهنگ دکترور بهره

 658 ،643 ،646 ،644 ،228 ،245 
 426، 246 ،228 احمد بهروان، سرهنگ

    بهزادي رئیس سابق آگاهی، سرهنگ
659 ،664، 306 ،302، 345 ،200، 262 ،

229، 404 ،446 
 623، 666، 509، 698، 92، 82  بهشت
 262، 399، 342  بهشتی

 226، 603  بهشتی، دکتر
 452 ،266 بهفروز، دکتر

 480، 446   ، محمدبهفروزي
 448  (بهمنش )وکیل دادگستري

 580  اصغر بهنام، علی
 346، 46  بهنیا

 445  لو، شهاّببوداغ
 342  بودايیان ويتنام

 65  آباد بوستان
 695، 690  بوشهر

 624  بوعلی سینا
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 646  ها بُويراحمدي

 344  بیات
 584  بیرجند
 696، 44 بیروت

  بیست و يکمین دوره مجلس شوراي ملی
324 

 334، 336، 360  زار( )خیاط اللهاي، باقر بیشه
 684، 682 بیع شرط

 368  بیگلري، سرهنگ مالی
 665  تان روانی زندانبیمارس

 266  هاي اجتماعی بیمارستان سازمان بیمه
 663  بیمارستان شهربانی

 356  بیمارستان مهر
 266  بیمارستان نجمیه

 226  ونه اسفند بیست
 ،354  6335مرداد  وهشت بیست

 650 ،656 ،425 

 پ

 224  پاتايی اردبیلی، احمد
 ،24، 66  پادشاه

 28 ،688 ،326 ،630 ،663 ،646 
 688  پادشاه انگلیس

 66  پادشاه ايران پهلوي
 83  پادشاه سعودى
 ،692 عصر فعلی( )ولی آباد پادگان عشرت

696 
 324  هاي نظامیپادگان

 344، 365، 364، 366، 522، 564   پارسا
 564  پارسا، اصغر
 385  پارسا، حسن

 588  پارسا، مهندس
 684، 565، 566، 689  پاريس

 ،683  پاسدارخانه
 365 ،354 ،342 ،344 ،634 

 344، 343  پاشا رئیس دبیرستان کمال
  ، سرلشکررئیس سازمان امنیت پاکروان
665، 663 ،656 ،668، 648، 596 ،595 ،
593، 305 ،366، 336 ،334، 360، 365 ،
363، 325 ،348 ،349 ،345 ،666 ،626 ،

 263 ،254 
 549 ،683 پاکستانی، پاکستان

 434  پااليشگاه تهران
 266  ايرانیسم پان

 ،550، 564  6365 پانزده خرداد
 355 ،346 ،396، 655، 645 ،685 ،244 ،

284 ،295 ،466 ،455 ،424 
 ،554  ها پانزده خردادي

 636 ،632 ،249 ،446 
 ،656، 554  پانزده خردادي

 634 ،623 ،683 ،228 ،403 ،424 ،446 
 393  پايانی اردبیلی، احمد

 220، 596، 564 ،662 پايمردي، سروان
 244  کوالپپسی

 486، 426 ، کتاّب«هاي جوي پديده»
 349 ، کتاّب«پراگماتیسم»

 244  پرت سعید
 564  پرورش

 425  «تايلر يانگ»پروفسور 
 453  پرونده بخارايی

 ،563، 534 زندان، سرهنگ کل رئیس پريور
540، 544 ،549 ،303 ،306، 626، 296 

 566  خانمپري
 29  پزشکیان، سرهنگ

 ،326، 605  پزشکی
 346 ،344 ،344 ،382 ،636 ،444 
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 22  پست دهلی
 22  پست لندن

 269  اي پسر آقاي کمره
 446  اهلل خمینی پسر آيت
 486، 245، 536، 83، 46  اهلل ، آيتپسنديده

 348  پشت کوه لرستان
 340، 365، 338  پگاه، سرهنگ

 ،654 ،669، 664  پگاهی، سرهنگ
 624 ،628، 629، 684 ،208 ،268 ،256 ،

256 ،234 ،234، 238 ،226، 224 ،286 
 25  پل جلفا

 68  پل منجیل
 366  پالژ نوشهر

 ،645، 668، 664، 94، 43  پلیس
 503 ،564 ،569 ،542 ،596 ،592 ،364 ،

353 ،368 ،328 ،340 ،342 ،344 ،386 ،
389 ،603 ،696 ،262 ،250 ،259 ،236 ،
235 ،288 ،290 ،294 ،402 ،460 ،433 ،

432 ،425 ،428 ،429 ،443 ،448 ،446 
 246  پلیس اتريش
 446  پلیس آلمان
 286 پلیس تهران

 ،564 ،664  تکنیكپلی
 592، 346 ،342 ،344 ،686 ،406 

 699  اآل عب]تن[ پنج 
 366  پهلوان، معاون سازمان امنیت

 44 عصر فعلی(، خیابان )ولی پهلوي
 690، 684، 663، 43، 26 پهلوي، رضاشاه

 24 محمدرضاشاه  پهلوي،
 444، 438  پوربختیار، حاجی حسن

 438  پورخلیلی
 264، 266  پورسرتیپ
 544  پورشريعتی

 424  پورشريعتی، بهمن
 594، 564  )ادبیات(، بهمنپورشريفی
 455 ،336 پورقبادي

 422  پورکاشانی
 393  پورهادي، يداهلل

 292  پورهاشمی، يداله
 586  پوري نقیبی

 456 ،248 ، ارسالنپوريا
 443 ،399، 348 پرويز پويان، مهندس

 ،646 ،346  خرداد 62يِ پیام دانشجو
 258 ،248 ،409، 463، 424 

 342  پیامبر اسالم
 450 ،686 ، دکترپیراسته

 332  پیرنیا، دکتر حسین
 ،564  پیروزنیا )دانش آموز(، حسین

 529 ،543 ،594 
 366  پیروزي، سرهنگ

 244  «دپرت سعی»پیروزي 
 442  پیروزي اعراّب و علیه اسرايیل

 440  پیروزي، مهندس
 568  پیروي )معلم(، حسینعلی

 463  نماز مسجدسیمانپیش
 246  وران تهران پیشه
 480  وري پیشه

 692  پیشوايان روحانی
 ،84، 83، 85  پیغمبر

 84 ،90 ،663 ،648 ،649 ،698 
 683  پیغمبر و قرآن

 592  «پیك آزاد»
 ،294 ،268  رانپیك اي

 409 ،463 ،450، 453 ،456، 452 ،436 ،
434 ،438 ،463 ،464 ،425 

 ،640، 644، 668، 663  )زهرا(پیکوك
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 688 ،696، 562، 530 ،536 ،533 ،640 

 268  پپیمان سنتو
 ،380 ،549 اهلل حبیب پیمان، دکتر

 655 ،644، 455، 424، 424 ،428 ،445 ،
443، 442، 448 ،449 ،486 

 246 وران تهران پیشه

 ت

 392، 348، 625  تابش
 486  تاج، مهندس

 423 ،455 الدينی، سرتیپ تاج
 646، 334، 336 ،544 ،665  تاجیك

 564  تاجیك، غالمعلی
 360  تاجیك، مصطفی )دبیر ورزش(

 622  تاجیکی
 395  تاريخ ايران

 524  ها تاريخ بختیاري
 669  تاريخ معاصر ايران

 456، 450، 54  تاسوعا
 528  تأسیس حزّب ايران

 226 ،335 تأسیس نهضت آزادي
 608  تاالر فرهنگ

 425  تايلر يانگ
 344 زاده، ايرج تبرك
 ،64، 65  تبريز

 25 ،23 ،29 ،99 ،645 ،695 ،550 ،580 ،
582 ،355 ،330 ،334 ،339 ،365 ،363 ،
326 ،346 ،348 ،340 ،344، 380، 389 ،
605 ،685 ،684 ،688 ،690 ،694 ،209 ،

263 ،262 ،248 ،284 ،435 ،429 
 40  اکبر تبريزي، شیخ علی
 689  تبلیغ رسول اکرم

 385  تبلیغات اسالمی شیراز

 689  ، سخنرانی«تبلیغ پیامبر»
 ،334، 588  تجار
 690 ،696 ،266 ،268 ،296 ،292 ،440 

 334  تجّار بازار
 690  تجّار و اصناف محترم تهران

 696  تجّار و کسبه تبريز
 662، 26  جريشت

 438 ،453 تجريشی، حاجی مرتضی
 504  تحريريان، حاجی میرزا باقر

 ،358  تحريم انتخابات
 365 ،325 ،323 ،602 

 444  تحوالت اجتماعی و سیاسی اعراّب
 430  تختی از ورزشکاران

 426، 438 ،453 ،294   ، عبداهللتربتی
 622، 623  تربتی، عماد

 ،93، 40  ترك
 99 ،603 ،664، 639 ،643 ،642 ،696 ،

564 ،349 ،606 ،690 ،285 ،449 
 666  ترکمنستان

 666، 635، 654  هاترك
 404، 293، 243، 503 ،664 ،24 ترکیه
 666، 636، 650  ترکی

 ،643 ، کتاّب«ترمودينامیك صنعتی»
 526، 544، 544 

 342  )بازاري( ترمی
 464، 460، 409  ترور منصور

 ،664، 662  ترياك
 503 ،506 ،502 ،504 ،535 
 506، 503  ترياك افغانستان

 506، 503  ترياك ترکیه
 453، 294  )روزنامه( تريبیون

 205، 348  تسلیمی، کريم
 444  تشکیل اسرايیل
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  تشکیل جمعیت مخالف با رژيم سلطنت
 359  مشروطه

 360 ،522 تشکیالت جبهه ملی
 249، 254، 84، 85، 49  تشیع

 686  تضاديّون
 683، 646، 648  آذر 64تظاهرات 

 446  تظاهرات آلمان غربی
 452  تظاهرات آمريکا و اروپا

 456  تظاهرات دانشجويان ايرانی اروپا
 266  تظاهرات دانشجويان ايرانی و ايتالیايی

 598، 596، 564  تظاهرات دانشگاه
 225، 266 ،265  تظاهرات ضد شاه
 234  ايتالیا تظاهرات فلورانس

 460 تظاهرات قم
 409  تظاهرات مساجد قم و تهران

 452  تظاهرات نیويورك
 446 تظاهرکنندگان ايرانی و آلمانی

 338  تعطیل مجالس دينی
 356  تعطیل مجلس

 526  تعلیمات دينی، کتاّب
 594، 583، 544، 546   تعهدنامه

 ،524  تغییر رژيم
 544 ،304 ،308 ،335 ،660 

 209  تفسیر قرآن
 542، 546  ، وزير مشاورتفضلی

 292، 224  تقديري، هاشم
 604، 344  تقوي

 380، 565 زاده تقی
 643  تُورکَمَن  تَکَه

 452  تلويزيون آمريك
 440  تمدن، مهندس

 645  شیرازي تنباکوي
 284  ساز، حسین تن

 ،624، 622   تنفرنامه
 545 ،543 ،542 ،548 ،549 ،583 ،594 

 652  تنکابنی، میرزا طاهر
 ،23، 25، 26، 69، 64، 62 تهران
 26 ،22 ،24 ،28 ،29 ،43 ،46 ،42 ،48 ،

40 ،89 ،90 ،98 ،99 ،600 ،664 ،652 ،
662 ،620 ،643 ،646 ،642 ،683 ،696 ،
503 ،506 ،550 ،524 ،544 ،549 ،580 ،
306 ،364 ،358 ،359 ،330 ،335 ،334 ،
363 ،323 ،324 ،346 ،344 ،348 ،384 ،
606 ،604 ،635 ،662 ،664 ،625 ،645 ،
644 ،648 ،685 ،690 ،696 ،694 ،200 ،
263 ،238 ،268 ،220 ،222 ،288 ،466 ،
454 ،454 ،432 ،425 ،422 ،428 ،429 ،

440، 442، 444 ،446 ،445 ،480 ،486 
 646  ، مجله«تهران مصور»

 580  تهرانی، عباس
 393  تهرانی، حسن
 423  تهرانی، دکتر

 443  توانا
 203، 694  25( / 9توبه)
 344  666( / 9توبه)
 ،680، 649  اي توده
 500 ،503، 546 ،542، 362 ،356 ،642 ، 

649 ،648 ،682 ،434 ،445 ،448 
، 398، 542، 565، 560، 565  ها اي توده

604 ،643 ،649 ،234 ،240 ،404 ،428 
 568  جانتوران

 643، 645، 640، 629  تورکمن
 442، 242، 243 آقا توسکی )آشپز(، حسین

 292، 290، 393  وسلی محالتی،محمدرضات
 452  توسلی، دکتر

 344، 339، 336  نامه فکاهی( )هفته توفیق
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 446 توفیق )از اهالی کرمان(

 448  سینتوکل، دانشجوي رشته اقتصاد، ح
 468  توکلیان
 ،294 ،343  ، ابوالفضلتوکلی

 429 ،440 ،443 ،440 ،444 ،444 
 380 تواليی
 ،650  لفضل، حاجی سید ابواتولیت

 653 ،666 ،662 ،664 ،649 ،503، 568، 
520 ،526 ،540 ،545 ،303 ،366 

 500  تونل کندوان
 544  توهین به شاه

 ،359  توهین به مقام سلطنت
 335 ،258 ،229 

 238  تیپ جهرم
 648  تیپ گرگان
 256  تیپ نادري

 463  تیراندازي در کاخ مرمر
 282  تیرخوردن منصور

 649 ،340 
 649  وري، استوارتیم

 465، 688  تیموري، سرگرد

 ث

 456، 248  فر ثاقب
، 466  هاي کشاورزيثقفی دانشیار ماشین

426 
 580  ثنائی
 ،96، 84  ثواّب
 99 ،663 ،628 ،644 ،694 ،555 ،553 

 ج

 345  59( / 62جاثیه)

 562  جاده شمیران
 225، 645، 324، 62  جاسوس

 26  جاسوسان آلمانی
 436، 626، 329، 353، 658 ،654  جاسوسی

 422، 465 جاما
 342  جامعه اسالمی معلمین شمیران

 343  جامعه اصناف و بازرگانان تهران
 224، 390، 384  جامعه روحانیت

 390، 384  جامعه روحانیت آذربايجان
 269، 626 هامعه سوسیالیستجا

 434، 436  جانسون
 346   جاويد

 94  جبرئیل
 ،660  ن، جبهه ملیايرا ملی ، جبههجبهه

 666 ،669 ،652 ،665 ،622 ،624، 500، 
538، 539 ،560 ،566 ،565 ،564 ،564، 
568، 520 ،526 ،525 ،522 ،524 ،524 ،
528، 545، 543، 546، 542 ،544، 549 ،
540، 546 ،543 ،546 ،542، 544 ،549، 
586 ،585 ،586 ،582 ،584 ،584 ،588 ،
589، 590 ،596، 592، 594 ،594، 598 ،
599، 305 ،303، 306 ،304 ،360 ،356 ،
356 ،352، 358 ،359، 330 ،335 ،336 ،
334 ،339 ،360، 366، 365 ،363 ،325 ،
323 ،346 ،348 ،349 ،346 ،345 ،342 ،
344 ،386 ،386، 394 ،394، 604 ،656، 
636، 633 ،636، 634، 666، 646، 646 ،
680 ،686 ،683 ،695 ،266، 263 ،233، 
269 ،226 ،228، 246، 244 ،246، 242، 
403 ،460، 466 ،462 ،468، 458 ،434 ،

424 ،446 
 465  بخش ملی ايران جبهه آزادي

 426، 466، 466، 460  جبهه ملی سوم
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 424  ها  جبهه ملی
 260، 334، 336، 354، 369، 364  اي جبهه
، 369، 364 ،543، 564 ،500  ها اي جبهه

354 ،336 ،334 ،325 ،604، 253، 455 
 606، 96 ،49 ،44، 42  جدّه

 648، 644، 666  جرايم سیاسی
 ،398  جرم سیاسی

 665 ،626 ،624 ،644 ،268 ،256 
 ،548 سید صدرالدين جزائري، حاج

 394، 668، 262 ،269، 464 
 668  جزايري، سید عیسی

، 628، 668  محمد حسنسید جزايري، 
253 ،464 ،458 ،436 ،439 

 252، 350، 304  جزايري، مرتضی
 424  جزنی، بیژن
 265  شناسی جزوه زمین

 42  «نماز»ي  جزوه
 354، 352  6335مرداد  58جشن 

 364  جشن مشروطیت
 526 جشن میالد حضرت حجت

 466  جشن میالد حضرت رسول اکرم
 262  بهمن 4هاي  جشن

 680 جعفر طاهر
غالمحسین شیخ ، (جعفري)امام مسجد جمعه

286 ،286 ،290 ،402 ،463 ،466 ،464 ،
453 ،435 ،444 ،446 ،445 ،446 ،486 

 225 ،226، 262 ،266  حسن جعفري، حاجی
 386  جعفري، کاظم

 ،554، 692  جعفري، محمدمهدي
 363 ،336 ،344 ،386 ،660 ،649 ،640 ،

204 ،208 ،264 ،265 ،262 ،249 ،403 ،
430 ،464 ،464 ،426 ،440 ،446 ،445 ،

443 ،442 ،444 ،444، 448 ،449 ،440 

  ورامین(از هادي،)آموزگارحاج جعفري، 
564 ،636 ،266 ،424 ،445 ،446 ،486 

 344  عالیجغرافیاي علمی دانشسراي
 626 ،346 جفرودي، مهندس

 250  ، شعار«جالد استعمار»
 266  ، شعار«جالد عیاشی بس است»

 363، 305، 580، 650 ، دکتر يوسفجاللی
 685، 68  جاللیه
 403  )روحانی( جاللی

 364  جاللی خمینی
 392، 385، 349 ،344 جاللی، مهندس

 64  جلفا
 452، 453  جمارانی
 248  )دانشجو( جمشید

 580  جمشیدي، منوچهر
 86  5( / 45جمعه)

 634  جمعیت حقوقدانان جهان
 233، 259  هاي مؤتلفه اسالمی جمعیت

 566  جمهوري
 434  جمهوريت
 565  خواهی جمهوري

 343، 46  دکترجناّب، 
 ،665 جناّب، سرهنگ

 668 ،669 ،650 ،549 ،595 ،593 ،594 ،
594 ،306 ،363 ،350 ،354 ،604 

 445  زاده جناّب
 432  جناح نهضتیِ جبهه ملی

 558  جناح، محمدعلی
 ،564 ،665 جنانی، سروان

 526، 522، 542 ،544 ،590 ،303 
 693  جنبش مقاومت ضداستعماري

 292، 393  جنتی، احمد
 ،84، 28، 68، 64، 66، 66  جنگ
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 652 ،654 ،658 ،635 ،639 ،660 ،646 ،

646 ،648 ،682 ،688 ،354 ،366 ،328 ،
395 ،602 ،686 ،692 ،285 ،442 

 66   جنگ اروپا
 444 ،442 جنگ اسرايیل و اعراّب

 624 ،654 الملل اول جنگ بین
 654  )جهانی( جنگ دوم

 689  جنگل مازندران
 240، 203، 698، 664، 663  جهاد

 648  اهلل سبیل جهاد فی
 245  جهاد ملی

 698  جهان اسالم و عرّب
 603  جهان شیعه

 40  جهانبانی، سرتیپ
 632، 596، 503، 662، 49  جهانگیر

 586  جهانی، سروان
 448  جهرم

 380  هاي دانشجوي دانشگاه تهرانجهرمی
 623، 666، 663  جهنم

 556  ، کتاّب«جو زمین و شرايط هوا»
 444، 434  جوادآقا

 62  جوادي، سرهنگ
 292، 224  عبداهلل )آملی( جوادي،
 ،608، 84  جوانان

 609 ،665 ،653 ،665 ،622 ،528 ،546 ،
549 ،542 ،544 ،583 ،588 ،589 ،590 ،
594 ،599 ،304 ،360 ،323 ،343 ،344 ،
668 ،646 ،259 ،263 ،242 ،244 ،248 ،

282 ،469 ،458 ،432 ،424 ،444 
 456  جوانان ايران

 452  جوانان بازاري تبريز
 626  جوانان دانشجو

 469  جوانان روشنفکر

 269  جوانان شمیران
 364  جوانان قلهك

 542 جوانان ناسیونالیست
 634، 622 آزادي جوانان نهضت

 ،660، 44  هاجوان
 665 ،664 ،668 ،669 ،650 ،653 ،656 ،

652 ،665 ،640 ،646 ،504 ،565 ،524 ،
546 ،548 ،549 ،542 ،590 ،596 ،593 ،

598 ،300 ،306 ،309 ،360 ،466 ،446 
 548  جواهري، سید محمدحسن

 548  جواهري، سید مرتضی
 666، 344، 344، 349، 323، 325  جودار
 624، 624 جوزي

 348  جوهري، ناصر

 چ

 444  چاپچی
 446  چاپخانه بزرگمهر

 269  چارلز براونینگ
 560، 539 دکترموچهراقبال(«)نثار چاکرجان»

 500 چالوس
 93  چاه زمزم

 438 چکسلواکی
 264، 632، 503، 662  )قاچاقچی( چنگیز

 433  چنگیزي، سروان
 ،639، 638، 634 ،634 چِنلی بِئلْ

 660، 629، 640 ،646، 645 ،643  ،642 
 538 )فلسطین( چهار راه کاخ

 343، 354  چهارراه مخبرالدوله
 583  چهارشنبه سوري

 425  ستونی، سعیدچهل
 680، 635  چین

 ، 624، 622، 668، 664 ، محمدفروشان چینی
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624، 520، 545 ،543 ،586 ،586 ،342 

 ح

 ،363  ، دکتر مهديحائري
664 ،288 ،402 ،448 

 449  حاج سید صدرالدين
 ،424، 432، 380 ، احمدحاج صادق

440 ،445 ،448 ،446 ،444 
 ،342 کاظم ، حاجحاج طرخانی

 383، 642، 266 ،243 ،463 ،454 ،444 
 348  حاج مهديقلی، رضا

 364  )وکیل دادگستري( سیدجوادي حاج
، 584  دين، حاجی ضیاءالسیدجواديحاجی

584 ،366 
 526 ،569 اکبري، مشهدي صادقعلیحاجی

 442 ها( خردادي 62)از گروه  حاجی الهی
 435، 288 بابا جیحا

 668  حاجی بحرالعلوم
 438 )از مؤتلفه اسالمی( لیحاجی توک
 354  )رانده شده از عراق( حاجی رضا

 ،654، 352 ،  حاج اسماعیلحاجی رضايی
659 ،634 ،666 ،662 ،696 ،424 ،446 

 ،263  )دانشجو( حاجی سیدجوادي
 228 ،229 ،242 ،249 ،280 ،432 ،425 

 446 جی صدر )بازاري عضو جبهه ملی(اح
 345  راق()رانده شده از عحاجی غالمحسین

 444  فتحعلی، حسینحاجی 
 444، 435  )زندانی عادي( حاجی قدرت

 438  )از مؤتلفه اسالمی( حاجی محتشمی
 453 )از مؤتلفه اسالمی(حاجی مصدقی

 425 )از مالقات کنندگان( حاجی مالحاجی
 426  )از مؤتلفه اسالمی(حاجی مهدي احمد
 46 )واعظ( حاجی میرزا عبداهلل

 453  اري()باز حاجی نصیري
 392  )از تسلیت دهندگان( حاجی، مرتضی
 392  )از تسلیت دهندگان( حاجی، مصطفی

 435  )زندانی عادي( عبدالرحمنحاجی
 46  )عموي مهندس بازرگان( عموحاجی
 ، رحیمدار( )کاسب حجره کاظمیحاجی

 444، 444 
 269، 268  خرداد 62حادثه 

 ،526 ،666 «حاشیه حاشیه بی»
 596، 304 ،304 ،335، 399 ،649 ،260 

 340، 335  حامی، مهندس
 448، 432 ،668، 394 مهدي حايري، دکتر

 349  زاده حايري
 548  پور حبیب
 302، 584، 568  اهلل )دبیر(، حبیبزاده حبیب
 266  )خانم(، از دانشکده علوم تهران حبیبی

 385  حبیبی، حسن
 ،88، 49، 42، 43  حج

 89 ،95 ،96 ،94 ،99 ،603، 606 ،686 ،
569 ،309 ،320 ،390 ،469 ،429 

 94، 89 حج تمتع
 449  حج عمره

 686  66( / 55حج)
 88  35( / 55حج)
 320  60/   (55حج)
 569  64( / 55حج)

 605  حجاج ايرانی
 344  زاده حجازي
 648، 626، 325، 336، 66 حجازي

 689، 646، 666، 323، 325  حجازي، دکتر
، 665، 386، 380، 336  حجازي، سروان

669 ،658 ،620 ،623 ،649 ،645 ،208 
 ،262 )معمم( حجازي، سیدعبدالرضا
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 253 ،252 ،286 ،443 

 382  )فرزند حسین حجت( حجت
 393  حجت، حسین

 ،280  کرمانی، محمدجواد حجتی
 286 ،286 ،282 ،289 ،290 ،403 ،402 ،

462 ،464 ،469 ،456 ،453 ،454 ،435 ،
436 ،468 ،426 ،424 ،446 ،440 

 224  حجتی، علی
 93  حِجر اسماعیل

 96، 93  حجراالسود
 392  حجراالسودي موحديان، رضا

 424 )از گروه افسران حزّب توده( حجري
 440   لیسانس علوم( )دانشجوي فوق حدادي

 ،529  حزّب ايران
 546 ،545 ،596 ،649 ،649 ،269 

، 546، 543، 546، 529، 528  حزّب توده
544 ،584 ،606 ،640 ،264 ،265 ،226 

 463  حزّب سوسیالیست ايران
 294 ،236 حزّب کارگر انگلستان

 424  حزّب مردم ايران
 426، 242، 246  حزّب ملت ايران

 255، 639  حزّب منحله توده
 644  )از زندانیان غیرسیاسی( حسن

 346  حسنِ اهل خوي
  )از زندانیان غیر سیاسی( حسن کوچکه

  632 ،264 ،408 
 643  غلی(و)در داستان کورا طیحسن لو

 344  )از تسلیت دهندگان( حسن محمد
 43  آبادحسن
 ،635  غلی(و)در داستان کوراخان حسن

 633 ،632 ،634 
 ،686  )از زندانیان غیرسیاسی( حسنی

 292 ،448 ،444 

 444، 444 ،448 حسنی )از علماي شیراز(
 292  حسنی، محمدباقر

 288 ، سعید)اهل سوريه( حسّون
، 665، 630، 653، 662 کاظم مهندس حسیبی

669 ،624 ،644، 686، 685 ،682 ،692، 
558، 534 ،539 ،565، 562 ،564 ،569 ،
524 ،528 ،546 ،546 ،545 ،543 ،544 ،

548 ،586 ،595 ،366، 344 ،392، 260 
 544  اکبر حسیبی، حاجی علی

 655 )پسر( حسیبی
 609 حسیبی )همسر(

 564  رسیاسی()از زندانیان غی حسین
 320  السالم علی علیه بن  حسین
 ،444 آموز زاده، دانش حسین

 448، 443 ،444 ،486 
 352  خان رستمحسینقلی

 580  حسینی اردانی، سیدمحمد
 440  تکنیك( )دانشجوي پلی حسینیان

 428  حسینیه ارشاد
 49  )از کانون اسالم( حسینی

 446  (آهن از راه)حسینی 
  ، حاج سید(زنجان امام جمعه)حسینی 

 668  عزالدين
 292  حسینی تبريزي، سید يوسف

 443  (کاسب اهل تبريز)حسینی 
 292، 224  حسینی الجوردي، سید مهدي

 656  حسینی میالنی، محمدحسن
 393  حسینی، احمد

 448  حسینی، امیر
 393  حسینی، سید جعفر

 453  حسینی، سید محمود
 429  حسینی، سیدمهدي

 ،90  )ع(یمحضرت ابراه
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 93 ،94 ،98 ،606 ،345 
 600 )ع(حضرت اسماعیل

 ،669، 93  )ع(حضرت امیر
 630، 553 ،540 ،309 ،649 ،283 

 604 ،342 )ع(اهلل ّبقيةحضرت 
 465  )ع(حضرت جواد

 96، 96، 90، 82، 59  )ص(حضرت رسول
 80  )س(حضرت زينب
 284، 559  )ع(حضرت سجاد

 346  )ع(االمر حضرت صاحب
 346  )ع(قه کبريحضرت صدي

 282، 630  )س(حضرت عبدالعظیم
 429  )س(اصغر حضرت علی

 436، 55 )ع(حضرت مجتبی
 460 حضرت معصومه)س(

 96  )س(حضرت هاجر
 243 ،664 ،396  )ع(عصرحضرت ولی

 345  )ع(حضرت يحیی
 292  حقانی، حسین

 444  )از مالقات کنندگان(پناهحق
 ،665   ، مهندسشناسحق
 653 ،652 ،666، 564، 526 ،546 ،303 ،

302 ،365 ،343 ،382 
 308 ، سروان)افسر شهربانی(شناسحق

 364 )دانشجو( حقگو
 664  حقوق اساسی ايران

 400، 663  حقوق اساسی ملت ايران
 ،364  حقوق بشر
 389 ،608 ،656 ،643 ،690 ،694 

 226  حقوق ملت ايران
 292، 224  حقی، محمد

 454  هاحکم اعدام شش نفر بخارايی
 449، 424  جو حکمت

 434، 326  حکومت استبدادي
 699  حکومت اسالمی

 349 حکومت جهانی واحد
 366  حکومت دموکراتیك
 690، 662، 322، 353  حکومت ديکتاتوري

 40  حکومت زاهدي
 296، 245، 324، 322، 366  حکومت فردي

 46  حکومت فروغی
 245، 642  حکومت ملی

 ،46، 40، 26 ،20، 68  حکومت نظامی
 646 ،338 ،360 ،364 ،322 ،324 ،329 

 442، 455، 450 ،334عظمی اهلل آيت ،حکیم
 ،692 ، ابوالفضلحکیمی

 363 ،336 ،349 ،345 ،343 ،344 ،344، 
660، 669 ،624 ،644 ،644 ،645 ،643، 
204، 208 ،253 ،265، 249، 280 ،284 ،
289، 403، 464 ،430 ،466، 462، 464 ،
426 ،440 ،446 ،445 ،443 ،446، 444، 
448 ،449 ،440 ،446 ،445 ،443 ،446 ،

444 ،444 ،448 ،486 
 645 ،366 حکیمی، سرتیپ

 290  )روحانی( ها حکیمی
 643، 369، 682، 644، 603  حالل

 424  حَمْدان
 ،465 ،294، 296  حمسی

 464 ،440 ،446 ،442 ،448 ،445 ،446 
 424، 424، 464  حمسی، رضا

 340  ، سرهنگحمیدي
 248  حنايی، سرگرد

 ،642  ، محمدنژاد حنیف
 549، 580 ،336 ،338 

 689  حوادث آذربايجان
 ،662 ،393 ،396  حوزه علمیه قم
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 205 ،226، 224، 244 ،293 ،292 ،420 

 692، 393 حوزه علمیه نجف اشرف
 450 ،626 ي قضايی تهران حوزه

 ،696 ،684، 686، 644، 644 حیات داوودي
695 ،696، 694، 698، 566، 363 ،350 ،

356، 355 ،352 ،352 ،346، 426، 426 
 666، 636 )عنوان يك شعر ترکی( حیدربابا
 402  حیدريان

 224  حیدري، علی

 خ

 ،444، 698   )خیاطان( خاتم
 444 ،448 ،440 ،446 ،445 ،443 ،444 

 698  اءم انبیاتخ
 526 ، کتاّب«خاتمیت»

 393  خادمی، اسداهلل
 393  می، محمودخاد

 448 ،444، 528 خاطرات خلع يد
  حقوق(، عباسدانشجوي دانشکده ) خاقانی

520 ،545 ،546 ،544 ،548 ،454 ،424 ،
445 ،480 

 634  خاك عثمانی
  فنی(، عزيزاهللدانشجوي دانشکده )خاکپور

658، 659، 568 ،569 ،543 ،582 ،308 
 648 ،668 خانمخاله

 ،290  ، سیدعلیمشهد اي خامنه
 292، 294 ،442 ،444 

 ،563 خاموشی، سید محمدتقی
 342 ،383 ،604، 640 

 664  خاموشی، محمدباقر
 543  خاندان سلطنتی

 696، 652، 64  خانقین
 ، 48 )مادر مهندس بازرگان( خانم خوّب

648،  508، 560، 345 
 464 خانم ضیاءالسلطنه

  ، سرگرد(معاون دايره زندان)مرادي  خان
296 ،404 ،408 ،464 

 688، 666، 634 ،543 مرادي، سروان خان
 ،48، 44، 42  زاده خانم
 603 ،609 ،666 ،668 ،653 ،659 ،664 ،

640 ،694 ،694 ،698 ،565 ،569، 553، 
552 ،554 ،535 ،533 ،523 ،640 

 93  خانه کعبه
 49  ، کتاّب«خانه مردم»

 96  هاي کعبه خانه
 69 ،68، 63 ،65 خانیان، داويد

 284  ، رحیمخانیان
 396، 364  خاورمیانه

 449، 424، 33  خاوري
 422 ،403 ،426  خبازباشی

 446  خبرگزاري آسوشیتدپرس
 446  رويتر خبرگزاري
 334  آلمان خبرگزاري

 334  خبرگزاري فرانسه
 622  «میهن -شاه -خدا»

 348  خدابخشیان، حسن
 44  لو خدابنده

 386  خداپرست، مهندس
 349  ، کتاّب«ار روزخداپرستی و افک»

 448  )پزشك(، دکتر خدادادي
 62  خدير، سرگرد کیهان

 583  )بازجو( خديوي
 392  خرازي، حاج آقا حسین

 392  خرازي، حاج آقاکريم
 352، 26  خراسان

 580  خردمند آستارايی
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 266  دکتر خرسند، 
 440، 348  آباد خرم

 430  خرمشادي
 548، 543، 569، 564  خرمشاهی

)آموزشگاه رانندگی، عضو شورا(یخرمشاه
  564 

 443، 64  خرمشهر
 504  خُرمی، دکتر

 236، 680  خروشچف
 256  خزاعی، سرتیپ

 285، 46، 63، 65  خزانه
 292، 224، 393  خزعلی، ابوالقاسم

 (، سرتیپرئیس دادرسی ارتش)خسروانی 
 596 ،345 ،634 

 334  خسروانی، وزير کار
 695  ی(ل قشقايي)از سران ا خسروخان

 269، 262 خسروشاهی )دانشجو(
 ،396  ، سید احمدخسروشاهی

 690، 696، 699 ،209 ،284 ،294 ،402 ،
460 ،443 ،446 

  سیدهادي،جواديه( جماعت )امامخسروشاهی
393، 286، 292 

 69 خسروي، سرتیپ
 469، 456، 262  خطايی، سرگرد

 630  خطبه حضرت امیر
 262  خطبه عید فطر

 239  هداءي سیدالش خطبه
 442  خلخال

 294، 292 ،393 خلخالی، صادق
 392  خلخالی، علی
 689  خلع احمدشاه

 ،634 خلع يد از شرکت نفت
 684، 254 ،435، 444 

 365  خلعتبري، سرتیپ
، 606، 345، 364 ،368 خلعتبري، سرهنگ

605 ،668 ،654 ،665، 663، 264 ،266 ،
223، 226، 228 ،243 ،244، 426، 445 

 622 ،86 خلفا ،خلیفه
 ،564  ، حاجی محمدخلیلی

 526، 543 ،544، 546 ،585 ،366 
، 282 )جوان میدانی با استعداد(، علیخلیلیان
284 ،403 ،402 ،466 ،468 ،469 ،450 ،

456 ،453 ،452 ،432 ،434 ،469 ،426 
، 348، 365، 624   ي ملی( )از جبهه خلیلی

348 ،385 ،233 ،443 ،444 ،446 ،442 
 349، 343، 44 ، محمودخلیلی

 463، 46  عبدالحسین خلیلی، مهندس
 426، 683  خمین

 668  خمینی رفسنجانی، سیدحسن
، 683 ،645، 648، 642  اهلل ، آيتخمینی

550، 362 ،364 ،369 ،355 ،358، 368 ،
326، 324، 324، 346 ،346 ،380، 384، 
390 ،395 ،662 ،664 ،644 ،696 ،696 ،
699 ،266 ،263 ،230، 260، 266 ،224 ،
224 ،240، 245، 244 ،249 ،240 ،245 ،
244 ،248 ،282 ،284 ،284 ،288 ،289 ،
295 ،293 ،292 ،294 ،298 ،405 ،406 ،

404 ،466 ،464 ،468 ،469 ،450،456 ،
456 ،438، 439، 465 ،420 ،426 ،424 ،
428 ،429 ،444 ،444 ،448 ،449، 446، 

445 ،446 ،442 ،444 ،449 ،480 ،486 
 354  ، شعار«خمینی پیروز است»

 243  خمینی، آقا مصطفی
 683 ،325 خنجی، دکتر

 580  قلعه( )زندانی در قزل خندان
   سیدابوالقاسم عظمی حاج اهلل خوئی، آيت
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693 ،692 ،698 ،699 ،220 ،295 ،435 

 406  خواجه نوري، سرهنگ
 634  يکمکاووسی، دکتر ستوانخواجه

 323، 339  ، مجله«هاخواندنی»
 440، 425، 435  خوانساري

 425  امامی خواهر شريف
 263  ، کتاّب«خودجوشی»
 639، 634، 634  «خودگار»

 434، 62  خوزستان
 366 خوشنويس، ابوالقاسم

 699، 84، 64  خوي
 268، 339  خیابان اسالمبول

 692  خیابان امیرآباد
 446  خیابان بوذرجمهري

 692، 63  عصر فعلی( )ولی خیابان پهلوي
  )شهید مطهري فعلی( طاووس خیابان تخت

563 
 684  الدوله خیابان حشمت
 282  خیابان خراسان
، 44  )انقالّب اسالمی فعلی( خیابان شاهرضا

692 
 44  خیابان عالءالدوله

 442، 569  خیابان ناصريه )ناصرخسرو(
 568  خیابان نامجو

 464  خیبرخان
 569  خیابان اسالمبول

 538  فلسطین فعلی() خیابان کاخ
  )جمهوري اسالمی فعلی( خیابان نادري

569 ،656 

 د

 663  الخمر دائم
 343  )از مالقات کنندگان( دادار

 ،665  دادرسان
 660 ،666 ،625 ،623 ،626 ،624 ،629 ،

643 ،646 ،645 ،643 ،646 ،682 ،684 ،
264 ،256 ،239 ،260 ،266 ،226 ،222 

 ،609، 88 دادرسی ارتش
 660، 664 ،669 ،658، 659 ،665 ،624، 

640 ،506، 545 ،548 ،585 ،584 ،584 ،
588 ،589 ،596 ،593 ،596 ،594 ،599 ،
306 ،304 ،308 ،363 ،338 ،398 ،604، 
654 ،635 ،633، 620 ،205 ،206 ،204 ،
252 ،254 ،233 ،238 ،262 ،228 ،242 ،
248 ،286، 288، 289، 299، 400، 405، 

404 ،466 ،464 ،454 ،464 ،429 ،440 
 628  دادرسی مدنی

 204، 666  دادرسی و کیفر ارتش
 ،664 دادستان

 624 ،500 ،306 ،308 ،369 ،356 ،352 ،
340 ،345 ،348 ،394 ،394 ،600 ،606 ،
665 ،664 ،668 ،669 ،656 ،655 ،653 ،
656 ،652 ،654 ،654 ،659 ،630 ،636 ،
635 ،633 ،634 ،638 ،639 ،660 ،665 ،
666 ،620 ،626 ،625 ،626 ،622 ،624 ،
624 ،628 ،629 ،645 ،643 ،646 ،644 ،
648 ،649 ،640 ،643 ،646 ،644 ،649 ،
680 ،686 ،682 ،684 ،684 ،696 ،695 ،
693 ،203 ،204 ،208 ،268 ،255 ،256 ،
252 ،254 ،233 ،232 ،234 ،238 ،239 ،
260 ،263 ،266 ،262 ،226 ،222 ،228 ،
229 ،243 ،244 ،244 ،246 ،244 ،284 ،

288 ،289 ،298 ،406 ،405 ،463 ،446 
 439، 460، 644، 663، 655  دادستان ارتش

 465  (سرهنگ)اسالمی دادستان 
 345  دادستان صدوقی
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 454  دادستان فخرايی
 454، 244  دادستان کل ارتش
 549  دادستان کل کشور

 656  دادستان نظامی
 653  دادستان ويژه ارتش

 255، 608  نی ارتشدادستا
 624 دادستانی انتظامی

 682، 628، 626، 656  دادسرا
 366  دادسراي ارتش
 444  دادسراي تهران

 ،559، 563، 500  دادگاه
 366 ،354 ،326 ،386 ،394 ،600 ،669 ،

656 ،654 ،636 ،635 ،634 ،665 ،623 ،
640 ،646 ،643 ،648 ،644 ،264 ،256 ،

256 ،243 ،298 ،406، 450، 455 ،426 
 536  دادگاه استیناف

 ،394  دادگاه انتظامی قضات ارتش
 654 ،626 ،629 ،643 ،682 
 256  دادگاه بازرگان

 ،536 ،506  دادگاه بدوي
 340 ،665 ،264 ،268 ،258 ،236 ،232 ،

234 ،238 ،239 ،260 ،266 ،223 ،226 ،
288 ،299 ،406 ،465 ،465 

 403  دادگاه بدوي نهضت آزادي
 466  اه پاريسدادگ

 ،500  دادگاه تجديدنظر
 506 ،505 ،340 ،636 ،635 ،638 ،626 ،

626 ،624 ،624 ،628 ،646، 260، 264، 
264 ،256، 256 ،258 ،236 ،232 ،248 ،
249 ،284 ،288 ،295 ،293، 299، 406، 

465 ،462، 445 ،446 
 232 ،255 ،645  دادگاه جنايی

 464  عادي 5دادگاه شماره 

 394  رضايی حاج طیّبدادگاه 
 205، 604، 352  دادگاه عادي ويژه

 206  دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش
 634  آباد دادگاه عشرت

 468  دادگاه علما
 505  دادگاه فرجام

 220  دادگاه فرمايشی نظامی
 ،656 ،556 دادگاه نظامی

 624 ،644 ،644 ،236 ،294 ،298 
 348  دادگاه نظامی قزوين

 426 ،468 الي نظامی مادادگاه وک
 464، 454  دادگاه وکالي ما

 465  دادگاه وکالي نهضت آزادي
 438، 306  هاي دادگستري دادگاه
 506  هاي ارتشیدادگاه
 466  هاي فرانسهدادگاه
 ،369   هاي نظامیدادگاه

 398 ،606 ،605 ،650 ،654 ،630 ،633 ،
644 ،208 ،255 ،236 ،232 ،234 ،223 ،

229، 240، 400 ،438 ،443 
 268  هاي نظامی دکادادگاه

 ،525، 536 دادگستري
 592 ،366 ،654 ،663 ،622 ،648 ،236 

 ،349، 569  دارالتأديب
 405 ،435 ،436 ،444 ،448 ،444 

 690  دارالحکومه
 462  قم« دارالفکر»

، 564  فنی(، منوچهراز دانشکده دامغانی )
543 ،344 

 ،656  آموز دانش
 564 ،568، 525 ،549، 548 ،593 ،596 ،

349 ،425 ،444، 448، 444 
 ،304، 590، 548  آموزان دانش
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 348 ،380 ،385 ،266 ،256 ،224 ،424 

 380  آموزان قم دانش
 385  پژوه، مهندس دانش

 453، 262  دانشپور
 ،82  دانشجو

 655 ،666 ،664 ،539 ،560 ،563 ،525 ،
522 ،529 ،542 ،584 ،596 ،592 ،302 ،
360 ،355 ،356 ،325 ،328 ،343 ،349 ،
394 ،632 ،626 ،644 ،684 ،266 ،268 ،

268 ،243 ،242 ،244 ،404 ،409 
 ،665  دانشجويان

 664 ،668 ،655 ،659 ،630 ،665 ،666 ،
664 ،668 ،622 ،562 ،556 ،560 ،564 ،
569 ،526 ،523 ،526 ،528 ،529 ،545 ،
543 ،542 ،544 ،548 ،549 ،540 ،546 ،
543 ،546 ،542 ،544 ،544 ،548 ،580 ،
586 ،585 ،583 ،586 ،584 ،588 ،589 ،
590 ،596 ،595 ،592 ،594 ،594 ،599 ،
304 ،304 ،360 ،366 ،356 ،352 ،358 ،
334 ،338 ،360 ،366 ،325 ،326 ،346 ،
346 ،344 ،349 ،346 ،344 ،344 ،348 ،
380 ،386 ،386 ،384 ،396 ،399 ،605 ،
603 ،660 ،650 ،622 ،646 ،648 ،649 ،
646 ،642 ،644 ،644 ،649 ،685 ،683 ،
688 ،695 ،696 ،209 ،263 ،262 ،264 ،
269 ،256 ،253 ،266 ،265 ،268 ،269 ،
226 ،225 ،224 ،228 ،229 ،240 ،245 ،
243 ،242 ،244 ،244 ،248 ،249 ،240 ،
246 ،246 ،242 ،244 ،248 ،249 ،295 ،
296 ،294 ،404 ،409 ،466 ،466 ،464 ،

433 ،432 ،465 ،446 ،443 ،446 ،480 
 456، 295، 289  آذر 64دانشجويان 

 434، 242  دانشجويان اتريشی

 242  دانشجويان عرّب
 433، 436، 528  دانشجويان اروپا

 356  دانشجويان اروپايی
 438  دانشجويان ايران

 ،664  دانشجويان ايرانی
 556، 250 ،256 ،239 ،244 ،246، 242، 

455 ،452 ،436 ،432 
 686  دانشجويان ايرانی آلمان

 436، 363  دانشجويان ايرانی آمريکا
 434، 294  دانشجويان ايرانی در وين

 235، 250  دانشجويان ايرانی مقیم اروپا
 436  دانشجويان ايرانی و آلمانی

 446  غربی دانشجويان ايرانی و آلمانی برلنِ
 440  تکنیك دانشجويان پلی

 265  نشجويان تهران و تبريزدا
 ،355 ملی دانشجويان جبهه

 323 ،642 ،644 ،220 ،226 ،228 ،280 
 240  دانشجويان حوزه علمیه قم

 344  دانشجويان دانشکده حقوق
 ،356  تهران دانشجويان دانشگاه

 349 ،383 ،656 ،696 ،424 
 383  دانشجويان دانشگاه اهواز

 432  دانشجويان دينی حوزه تهران
 638  شناسی دانشجويان رشته زمین

 386  دانشجويان شیراز
 523  دانشجويان عراق

 342  دانشجويان علوم اداري
 259  دانشجويان علوم دينی

 444  دانشجويان علوم قديم و جديد
 444  قلعه دانشجويان قزل

 380  دانشجويان کاشانیِ دانشگاه تهران
 342  دانشجويان کوي دانشگاه

 344 عماري هنرهاي زيبادانشجويان م
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 82  دانشجويى
 225، 655  دانشجوي پزشکی

 664  دانشسرا
  دانشسراي تعلمیات دينی دختران و پسران

348 
 443، 509  دانشسراي تعلیمات دينی

 380  دانشسراي تعلیمات دينی پسران
 636، 344، 592  دانشسراي عالی
 444، 263 ،348 ،344  دانشکده ادبیات
 608  دانشکده افسري

 645، 344 دانشکده پزشکی
 344 اصفهان پزشکیِ   دانشکده

 380  دانشکده پزشکی تبريز
 ،342، 49  دانشکده حقوق

 344 ،348، 382، 645 ،266، 444، 448 
 344  دانشکده داروسازي
 344 دانشکده دامپزشکی

 266، 666، 326  دانشکده علوم
 ،66، 66  دانشکده فنی

 62 ،40 ،45 ،48 ،49، 552 ،526، 346، 
344، 386، 382، 668 ،683 ،434 

 66  سازي( )اسلحه دانشکده فنّیِ قورخانه
 426، 466، 380  دانشکده کشاورزي

 444 هنرهاي زيبا  دانشکده
 ،82، 49  دانشگاه

 664 ،655 ،690 ،694 ،556 ،523 ،545 ،
543 ،546 ،542 ،542 ،580 ،308 ،360 ،
346 ،344 ،346 ،342 ،344 ،344 ،380 ،

623 ،643 ،266 ،256 ،292 ،446 
 246  «گراتس»دانشگاه 

 556  دانشگاه پاريس
 425  دانشگاه پرينستون

 444 دانشگاه تبريز

 ، 603 ،326 ،552، 85، 48 دانشگاه تهران
646 ،696 ،244 ،463 ،446 ،444 

 696  دانشگاه رضوي مشهد
 226  دانشگاه قاهره
، 354   )شهید بهشتی فعلی( دانشگاه ملی

325 ،340 
 425، 465  دانشگاه هاروارد

 236 دانشگاهیان
 436 دانشمندان آلمانی
 695 دانشمندان فرانسه

 443  اي( هاي تودهدانشیان )از زندانی
 286  دانمارك

 544، 569  داوري
 352، 680  )داوودخان کفاش( داوود

 405  دايره زندان قصر
 502  )يا عمودايی(، قاچاقچی عمودايی

 44  ن دارايیدبیرستا
 444  دبیرستان عالمه
 344  دبیرستان کمال
 62  دبیرستان نظام

  در قضاوت بايد خدا، قانون، شاه و عدالت
233 

 ،503، 664  دربار
 266 ،268 ،466 ،454 ،464 

 503  هادرباري
 442  اي دُرچه

 486  درخشان
 462، 265 ،364 ،565   ، محمددرخشش

 634، 80   دروازه
 40  يندروازه قزو

 396  دروازه، سید مهدي
 444، 209، 699، 696 ،690 اي دروازه

 269 ، شعار«درود به رهبران مذهبی»
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 269  «درود به سران نهضت آزادي ايران»

 620  (درياي شمال) درياي خزر
 428 دزاشیب

 640، 626، 596، 566، 666  دژبان
 456  بند قپانی دست
 ،399  غیب مأمور ساواكدست

 665 ،658 ،635 ،626 ،625 ،649 ،645 ،
696 ،204 ،208 ،239 ،265 ،222 ،224 

 240  دستغیب، آقاسید عبدالحسین
 649  دستگاه تصفیه بزرگ آبادان

 448  هااي دسته افسران و توده
 44  خانمدسته زکیه

 44  دسته شربت اوغلی
 248  دشت مغان

 352  زياريدشمن
 480، 444، 446   دعايی

 436  لی دفاع از حقوقالمل دفتر بین
 596  دفتر سازمان ملل متحد

 538  وزيري دفتر نخست
 640  دفتري، سرلشکر

 ،624، 626  دکا
 646 ،642 ،644 ،644 ،204 ،268 ،255 ،

253 ،252 ،254 ،236 ،232 ،234 ،263 ،
266 ،223 ،222 ،229 ،242 

 426  )از مؤتلفه اسالمی( دلیلی
 660، 634  ها( ها يا ديوانه )دَلی لر دلی

 542  دموکراتیك
 ،328  دموکراسی

 688 ،266 ،246 ،466 ،446 
 366  دهاقین

 396  دهخوارقانی، سید محسن
 355  (استاندار)دهقان 

 684 ،686 خان دهقان، ابوالحسن

 268، 389، 329، 362، 336  دهقانان
 365، 338 362 دهکردي، سرهنگ حسین

 446  دهلوي، ناصر
 689  دواچی

 292، 224  لیدوانی، ع
 269  ، شعار«دور شو خائن»
 269  ، شعار«دور شو دزد»
 269  ، شعار«دور شو ديکتاتور»

 558 دوران انقالّب هند
 565  شورا دوران تحصن مجلس

 424  اي، سیدحسن دورچِه
 48  مجلس شوراي ملی دوره چهاردهم

 29  تپه دوشان
 436، 655  ، شارلدوگل

 456، 54  دوالّب
 ،62، 66 ،63، 65  دولت
 64 ،64 ،68 ،20 ،26 ،25 ،23 ،22 ،28 ،

29 ،46 ،48 ،46 ،84 ،660 ،652 ،638 ،
664 ،648 ،646 ،642 ،686 ،696 ،695 ،
693 ،696 ،503 ،504 ،560 ،566 ،565 ،
523 ،528 ،542 ،544 ،543 ،549 ،582 ،
592 ،599 ،304 ،330 ،333 ،334 ،338 ،
339 ،363 ،362 ،364 ،369 ،320 ،322 ،
328 ،346 ،384 ،388 ،389 ،390 ،396 ،
396 ،606 ،605 ،604 ،608 ،660 ،664 ،
655 ،654 ،648 ،680 ،234 ،238 ،266 ،
269 ،220 ،226 ،223 ،224 ،224 ،240 ،
245 ،240 ،245 ،244 ،249 ،282 ،295 ،
293 ،292 ،409 ،452 ،454 ،436 ،434 ،

425 ،440 ،443 ،448 ،444 
 266، 694  دولت اسرايیل
 423، 235، 396  دولت آمريکا
 688  دولت انگلیس
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 ،344، 696، 25  دولت ايران
 395 ،262 ،293 ،466 ،456 ،436 ،438 

 456  دولت ترکیه
 528  دولت دکتر امینی
 64  دولت شاهنشاهی

 688، 26  دولت شوروي
 344  دولت عارف
 354، 696  دولت عراق

 446  آلمان دولت فدرال
 689  دولت فرانسه

 40  (6335مرداد 58)کودتاي  ولت کودتاد
 432  ها دولت و آمريکايی

 26  دولتین انگلیس و روس
 646  هاي اسالمی ايران دومین کنگره انجمن

 443 ديباجی
 549، 546، 528 ،526 بان، سرهنگ ديده

 ،320، 358  ديکتاتور
 344 ،396 ،644 ،693 ،696 ،250 

 ،324، 366 ،556 ديکتاتوري
 324 ،329، 642 ،644 ،686 ،264 ،250 ،

248 ،246 ،296 ،294 ،425 ،428 ،446 
 399  ديلمی

 343، 320، 699  دين اسالم
 386، 349، 344  پرور دين

 293 ،635 ديوان عالی کشور
 ،506، 642  ديوان کشور

 505 ،650 ،654 ،630 ،636 ،635، 634،  
638 ،639 ،660 ،663 ،620 ،626 ،624 ، 

628 ،644 ،684 ،255 ،234 ،266 
 658 ،668 ديوان کشور آمريکا

 ذ

 ،64، 65  ذکاءالملك

 26 ،23 ،26 ،22 ،24 ،28 
 580  اهلل ذوالفقار، حبیب

 424  )از افسران حزّب توده( ذوالقدر
 ،399، 680  ذوالقدري، دکتر
 604 ،666 ،659 ،636 ،226 

 442 ذوقی تبار

 ر

 652  رؤساي ايل
 655  رؤساي جبهه

 335  رؤساي عشاير
 402  رئیس اداره زندان

 46   بانك ملی ي ساختمان رئیس اداره
 ،296  ها رئیس اداره کل زندان

 405، 404 ،458 
 46  رئیس اداره نظام وظیفه

 448، 439  رئیس بهداري
 293  جمهور ترکیه رئیس
 ،638، 654، 398، 335 جمهور هندرئیس

660 ،624، 643 ،253 ،265 ،233 ،298 
 446، 665  رتشرئیس دادرسی ا

 ،338، 500  رئیس دادگاه
 323 ،394 ،600 ،606 ،666 ،664 ،668 ،

669 ،654 ،659 ،630 ،635 ،634 ،638 ،
624 ،643 ،648 ،684 ،684 ،206 ،204 ،
262 ،264 ،264 ،253 ،254 ،232 ،244 ،

286 ،284 ،284 ،298 ،464 ،469 ،455 
 338  رئیس دادگاه سرتیپ زمانی

 465  نگ ايمانیرئیس دادگاه سره
 454  رئیس دادگاه سرهنگ مسعود انصاري

 448  (دانشجوي کشاورزي شیراز)رئیسی 
 405 ،296 ،544  رئیس دايره زندان

 466 ،405 (6رئیس زندان )
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 464  رئیس زندان قصر

 ،668  رئیس سازمان امنیت
 656 ،506 ،562 ،348 ،454 

 348  رئیس سازمان دفاع ملی
 ،686، 646، 634، 334  رئیس شهربانی

 243 ،284، 402، 404 ،454 ،464 ،429 
 628  رئیس ضابطین

 405  رئیس کل شهربانی تیمسار مبصر
 646، 623، 695  رئیس مجلس

 686  يد رئیس هیئت مديره خلع
 580  )روحانی از تبريز( رائی وحدت

 448  رادمنش
 ،534 ،554  ، عباسرادنیا

 350 ،344 ،380 ،392 ،260 ،225 ،228 ،
240 ،248 ،286 ،288، 289، 290 ،296 ،
293 ،294 ،294 ،298، 406، 405، 403، 

406 ،423 ،426 ،422 ،440 ،448 ،486 
 ،630  راديو

 644 ،648 ،646 ،645 ،642 ،566 ،569 ،
524 ،524 ،546 ،546 ،544 ،585 ،582 ،

353 ،332 ،369 ،324 ،624 ،220 ،436 
 266 ،265 ،334  راديو ايران

، 234، 254، 264 ،688 ،684ايران یكپراديو
266، 240 ،246، 280 ،466، 464 ،433 ،

432 ،434 ،426، 443، 446 ،440 ،444 
 353، 642  راديو تهران
 452 ،22 راديو دهلی
 455، 652، 359  راديو قاهره

 566  راديو مسکو
 434، 456 ،684 ،634، 652 راديو ملی

 446 ،455 ،622 ،24، 22، 26 لندن راديو
 26  راديو روسیه

 582 راديوي دولتی و ملی

 240  )وکیل مجلس شوراي ملی( رامبد
 506  )قاچاقچی ترياك( رامین

  ، کتاّب«راهنماي جلد دوم آموزش قرآن»
643 ،462 

 542  )خبرنگار( رايین
 682  رباخواري

 ،344  املشی، آقا شیخ مهدي ربانی
 636 ،294 ،464 ،443 
 224  ربانی شیرازي هاشمی

 224 ،393 ربانی، محمد مهدي
 294، 393  شیرازي، عبدالرحیمربانی

 563 ،534 سرتیپ رجالی، تیمسار
 ، محمدعلی، دبیر دبیرستان کمالرجايی

 343 ،348، 688، 446 
 420، 386  رحمانیان، مهندس

  )عطايی، خواهرزاده مهندس آقارحیم
 554، 566، 69 بازرگان(

 564  زاده رحیم
 ،336 زيزاهلل امیرع رحیمی، سرهنگ

 336 ،332 ،338 ،339 ،340، 344، 344 ،
380 ،386، 394، 669 ،654 ،654 ،630 ،
635 ،634، 626، 628 ،644 ،648 ،649 ،
686، 684، 204 ،208 ،256 ،254 ،233، 
239، 229 ،286 ،454 ،423 ،424 ،443 ،

448 ،445 ،444 ،448 
 363، 692  رحیمی، سرهنگ مهدي

 46 میرزارخشانی، حسنعلی
 45 ،46 رخشانی، محمود میرزا

 448  رزمجو
 688، 685  آذر 56رژه 

 340 ،368 رژيم پلیسی
 368  رژيم چنگیز ملعون

 246، 233، 340، 322  رژيم ديکتاتوري
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 660 ،335 رژيم سلطنت مشروطه
 693  رژيم محمد علیشاه

 26  رژيم هیتلر
 240، 644، 84  رسالت

 329، 336، 694  رستاخیز
 245  خیز ملت ايرانرستا

 46  رستار
 ،228  ، سرهنگ(وکیل فتحی)رستگار 

 229 ،243 ،464 ،426 
 640، 666  )در داستان کوراوغلی( رستم
 363  آبادي، سرهنگرستم

 348  رستمی، کاظم
 623  )ص(رسول اکرم

 580  رسولی، منصور
 399، 344   )دانشجو( رسولی

 396  رسولی، حسن
 668  رسولی، حسین

 366، 568  ، محسنیان )دانشسرا(رسول
 580، 689، 26  رشت

 428  رشیدي
 366  اهلل ی، سیفرضائ

 690 ،689 رضاخان سردار سپه
 464، 456  رضاخانی

  رضازاده )کارمند و وکیل دادگستري(
 586، 568  غالمرضا

 688، 24، 34   پهلوي رضاشاه
 569، 699 )جوان خوش اخالق و...( رضايی

 442، 440، 423  ران(رضايی)حزّب ملت اي
 ،549، 568 (ساله 68 آموز )دانش رضايی

546 ،543 ،546 ،548 
 343  ها( )از مالقاتی رضايی و پسرش

 64 )ارومیه( رضايیه
 264   ، چنگیزرضوان

 264، 522، 564  رضوان، جهانگیر
 358  رضی، مهندس

 692  52( / 63رعد )
 ،526، 569، 568   رفراندوم

 522 ،524 ،542 ،544 ،543 ،549 ،592 ،
334 ،326 ،324 ،329 ،389 ،633 ،236 

 354  )شاه( اي رفراندوم شش ماده
 259  بهمن 4رفراندوم قالبی و غیرقانونی 

 329  ا ي( ماده 4) رفراندوم کذايی شاه
 462، 224  رفسنجانی

، 444  سازي کارگرکارخانه چیت رفیعی
444 

 452، 356  رُم
 683  رمانی

 263  رمضانی، دکتر
 603، 606  رَمیِ جَمَرِه

 605  رِمْیِ جَمَرِه عُقْبی
 292، 699  رهبر شیعیان

 334  رهبران جبهه ملی
 696  رهبري نهضت آزادي ايران

 ، 699، 48  ، شیخ مصطفیرهنما
642 ،549، 344 ،262 ،426 ،422 ،443 
 ،322، 628، 99  روحانیت

 342 ،346 ،384 ،384 ،389 ،395 ،662 ،
664 ،689 ،690 ،692 ،205 ،266 ،254 ،

224 ،246 ،245 ،244 ،243 ،293 ،468 
 259  روحانیت عالم تشیع

 ،664  روحانیون
 544 ،580 ،362 ،336 ،366 ،324 ،604 ،

666 ،652 ،690 ،696 ،696 ،692 ،268 ،
220 ،284 ،405 ،460 ،466 ،463 ،466 ،

464 ،430 ،436 ،466 ،465 ،420 
 236  روحانیون روشنفکر



 
 

 

 
 

 453 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسی ـــــــــــــــــــــــــ
 ،394   حانیرو

 666 ،668 ،206 ،259 ،230 ،235 ،224 ،
282 ،288 ،290 ،406 ،463 ،453 ،433 

 ،364 اهلل سید محمد صادق روحانی، آيت
664 ،668 ،443 

 445، 469، 432، 694، 666، 343  روحی
 48 رودبار

 658  رودخانه زيمکان
 290  رودسري

 433  روز اربعین
 428  روز عاشورا

 436  «آبزرور» روزنامه
 425 ،242 ،30  روزنامه اطالعات

 622  «فرياد خوزستان»روزنامه 
 344  «اکونومیست»روزنامه 
 244، 56  «االهرام»روزنامه 
 250  «الجمهوريه»روزنامه 
 688  «اومانیته»روزنامه 
 225 ،356، 528 « ايران آزاد»روزنامه 
 583، 524  «باختر امروز»روزنامه 
 405، 53  «بعثت»روزنامه 
 635  «کريسچیان ساينس»روزنامه 
 592، 595  «کیهان انگلیسی»روزنامه 
 656  «کیهان عصر»روزنامه 

 ،330، 528 ،336، 628  روزنامه کیهان
 333 ،323 ،342، 265، 256، 233 ،244 

 268 ،254 ،266، 688  «لوموند»روزنامه 
 Nation  464روزنامه 
 Unita  266روزنامه 

 654 روزنامه انگلیسی
 225، 234  روزنامه ايتالیايی

 433، 556 نگاران روزنامه
 225  هاي اتريش روزنامه

 265  هاي اروپا روزنامه
 540  ي اصناف روزنامه

 66 روزولت
 654، 29، 28، 24، 23، 20، 64، 62  روس
 ،68، 64  ها روس
 20 ،25 ،23 ،26 ،22 ،24 ،24 ،28 ،29 ،

43 ،652 ،688 ،689 ،690 ،695 
، 688، 24، 25، 66  روسیه تزاري ،روسیه

693 
 666، 384 اهلل ضمیر، نعمت روشن

 349  روشنفکر
 ،334، 556  روشنفکران

 366 ،362 ،624 ،688 ،266 ،268 ،296 
 324 روشنفکران مسلمان ايرانی

 564  هاخوان روضه
 266  روم

 263، 348  رياحی
 590 رياست دادرسی ارتش

 336 رياست مجلس
 466  زندان رياست اداره کلّ
 68 رياضی، سرتیپ

 ،48، 63  ، مهندس عبداهللرياضی
 552 ،554، 363، 326، 342، 349 ،386 ،

386 ،382، 392، 652 ،626، 629، 640 ،
646 ،646 ،686 

 344  عالیرياضی دانشسراي

 ز

 440، 443، 36  زابل
 445  )از مالقات کنندگان( زاد عیسی

 333 ،44، 40 (بانك کشاورزي)از زاهدي 
 444 ،440، 420، 466 زاهدي، حاجی احمد

 526  زبان ترکی
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 685 ،580  زرکشوري، منوچهر
 424  زرندي

 344  زرين خامه
 344 ،584 باف، علی زرينه

 40  زالندي
 254، 252  )بازجوي ساواك( زمانی

 348  زمانی، دکتر عباس
، 692 سرتیپ حسین)رئیس دادگاه(، زمانی 

363 ،338 ،394 ،600 ،666 ،664 ،656 ،
634 ،680 ،236 ،232 

 348  زمانی، صادق
 436، 269 زمانی )از تجريش(

 443، 393  زمانی، مصطفی
 695، 65  زنجان

 340، 364    زنجانی
 486  علی زنجانی، آقاشیخ سیف

 443  زنجانی، آقاشیخ محمدعلی
 664  اهلل حاج سید احمد زنجانی، آيت

 269 ،364 زنجانی، حاجی سیدابوالفضل
 446 جانی، حاجی سیدرضازن

 403  زنجانی، عمید
 292  زنجانی، موسی

 ،653   ، دانشجواي( )زندانی جبهه زند
 568 ،546 ،543 ،456 

 ،609، 604، 602، 43  زندان
 660 ،665 ،666 ،662 ،664 ،656 ،655 ،

653 ،656 ،658 ،630 ،666 ،665 ،666 ،
668 ،622 ،624 ،624 ،644 ،644 ،648 ،
643 ،642 ،644 ،680 ،686 ،682 ،694 ،
698 ،500 ،504 ،566 ،566 ،564 ،569 ،
550 ،556 ،552 ،559 ،535 ،533 ،534 ،
538 ،539 ،563 ،562 ،564 ،564 ،568 ،
520 ،525 ،523 ،526 ،524 ،529 ،540 ،

546 ،545 ،544 ،544 ،549 ،540 ،546 ،
545 ،542 ،544 ،544 ،548 ،549 ،580 ،
584 ،589 ،590 ،594 ،598 ،300 ،306 ،
303 ،302 ،304 ،309 ،360 ،365 ،362 ،
364 ،330 ،335 ،336 ،334 ،365 ،362 ،
325 ،328 ،349 ،345 ،343 ،349 ،386 ،
383 ،384 ،396 ،398 ،600 ،604 ،604 ،
664 ،656 ،632 ،634 ،634 ،638 ،662 ،
623 ،626 ،646 ،643 ،646 ،642 ،649 ،
646 ،642 ،648 ،683 ،682 ،684 ،688 ،
689 ،699 ،206 ،209 ،260 ،266 ،264 ،
253 ،254 ،235 ،260 ،264 ،264 ،268 ،
228 ،243 ،246 ،242 ،244 ،242 ،248 ،
249 ،280 ،283 ،284 ،296 ،403 ،402 ،
404 ،404 ،408 ،409 ،466 ،462 ،464 ،
469 ،450 ،455 ،459 ،435 ،433 ،436 ،
439 ،460 ،466 ،465 ،463 ،466 ،464 ،
469 ،425 ،426 ،424 ،424 ،428 ،429 ،
440 ،446 ،445 ،443 ،442 ،444 ،448 ،

440 ،442 ،444 ،444 ،449 ،480 ،486 
 ،295، 284، 662 قصر (6زندان )

 454 ،436، 435 ،432 ،463 ،466 ،464 
 446  ي قصرها( عادي6زندان )
 445، 440، 422، 432  قصر (5زندان )
 ،280 قصر (3زندان )

 286، 282 ،404، 465، 438، 466، 464 ،
424 ،424 ،440 ،445 ،443 

 ،590، 564 قصر (6زندان )
 228 ،245، 403، 465، 459 ،430، 464 ،

422، 424، 446 ،444 ،448 
 433  زندان اراك

 633  زندان باغ مهران
 424  زندان برازجان
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 468، 624  زندان دژبان
 365 اهلل زيارت امین

 429  ها زندان سیاسی
 ،506  بانیزندان شهر

 593، 333، 346، 636 ،624 
 ،565 ،643 قلعه زندان قزل

 564، 385 ،664، 683، 446 
 ،655 ،666، 665  زندان قصر

 666 ،648 ،682 ،692 ،503 ،565 ،563 ،
566 ،569 ،520 ،525 ،544 ،544، 588، 
589 ،595 ،593 ،594 ،305، 306، 304 ،
364 ،350 ،336 ،334 ،339 ،363 ،325 ،
344، 344، 349، 346، 344 ،394 ،603 ،
606 ،666 ،662 ،664 ،636 ،632 ،664 ،

623 ،405 ،454 ،458 ،464 ،424 ،429 
 436 ،404 ،404  قصر زندان مجرد
 ،664  )قرنطینه( شهربانی زندان موقت

 664 ،655 ،665 ،666 ،626 ،622 ،628 ،
566 ،554 ،554، 534 ،564 ،595 ،596 ،
303، 365، 355، 364، 346، 349، 392، 
656، 636، 634، 686 ،263 ،262 ،268 ،
282 ،284 ،289 ،290 ،465 ،469 ،430 ،

432 ،469 ،446 ،444 
 368  زندان نظامی

 ،526، 520، 534، 694، 696  هازندان
 303 ،362 ،369 ،324 ،329 ،604 ،664 ،

688 ،696 ،264 ،224 ،248 ،248 ،450 
 644  هاي شاهزندان
 386، 346، 324  شهربانیهاي زندان

 ،566، 503، 669، 662، 660 زندانیان
 564 ،568 ،520 ،525 ،546 ،543 ،546 ،

549 ،588 ،590 ،596 ،303 ،362 ،352 ،
364 ،348 ،349 ،606 ،656 ،632 ،644 ، 

688 ،260 ،254 ،264 ،225 ،224 ،240 ،
248 ،280 ،282 ،284 ،296 ،406 ،402 ،
404 ،408 ،409 ،460 ،459 ،433 ،432 ،

434 ،466 ،465 ،464،425 ،426 ،424 
 ،566 خرداد 62زندانیان 

 562، 656 ،646 ،262 
 ،228  زندانیان سیاسی

 294 ،404 ،463 ،455 ،452 ،458 ،459 ،
436 ،434 ،438 ،463 ،462 ،426 ،425 

 294  قصر 3شماره زندانیان سیاسی 
 458 ،294 قصر (6زندانیان سیاسی شماره )

 ،403، 296، 228، 266  ان عاديزندانی
 408 ،465 ،463 ،469 ،458 ،459 ،436، 

436، 463 ،466 ،462 ،422 ،440 ،440 
 566، 503  زندانیان غیرسیاسی

 402، 588  قلعه زندانیان قزل
 404  زندانیان قصر

 295  زندانیان مجرّد
 596 زندانیان موقت 

  442 ،424 ،622 اي زندانی سیاسی توده
 424  یاسیِ ملی و مذهبیزندانی س

 558، 554 ، کتاّب«زندگی من»
 284  )منبري( زنگاله

 336، 368 ،63 زنگنه، سرلشگر احمد
 462   زهتاّب

، 63  )فرزند اول مهندس بازرگان( زهرا
608 ،530 

 84، 86  زوار ايرانى
 428، 450  زيارت عاشورا
 365 زيارت امین اهلل

 344 قصر( 6)در زندان  زيبايی
 543  دانشجويان زندانی( )از زيد

 683 ، رُمان«زير آفتاّب يك کشور گرمسیر»
 ،564 ،44  ، مهندسزاده زيرك
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 526 ،528، 529 ،546 ،586، 366 ،382 
 399  الدينی زين

 ژ

 66  ژاپن
 506، 503 هاژاندارم، ژاندارمري

 434  «هولمز»ژنرال 
 689  ژنرال آيرونسايد

 603  ، روزنامه«ژورنال دو تهران»

 س

 625  ساحل شرقی آمريکا
 625  ساحل غربی آمريکا

 ،505  فروش( )بقال و ترياك سادات
 503 ،502 ،504 ،349 

 680، 664 فاطمیسادات
 45  ساري

 40  سازمان آّب تهران
 )ساواك(سازمان اطالعات و امنیت کشور

 666 ،665 ،663 ،668 ،668 ،624 ،696 ،
692 ،503 ،506 ،563 ،564 ،568 ،520 ،
525، 523 ،529 ،546 ،545 ،549 ،543 ،
546 ،593، 304، 304 ،308، 365 ،363، 
364 ،364 ،369، 350 ،356 ،355، 353 ،
356، 352، 354 ،338 ،366، 365، 364 ،
368 ،320 ،325 ،322 ،324 ،328 ،329 ،
340 ،344 ،348 ،346 ،345 ،344 ،348 ،
398 ،600 ،606 ،605 ،609 ،665 ،668 ،
652 ،654 ،658 ،630 ،636 ،633، 632، 
634 ،666 ،665 ،662 ،623 ،626 ،646 ،
206 ،209 ،262 ،252 ،254 ،230 ،284 ،

406 ،464 ،443 ،480 
 429  سازمان امنیت تبريز

 503  سازمان امنیت خراسان
 562 سازمان امنیت شمیرانات

 506  سازمان امنیت مشهد
 348  سازمان امنیت همدان

 266، 638  سازمان برنامه
 266  هاي اجتماعی ازمان بیمهس

 324، 326  سازمان تابعه نهضت آزادي ايران
 230  سازمان جاسوسی سازمان امنیت

 464  سازمان خیبرخان
 626  دانشجويان سازمان

، 644  سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران
220 ،226 

 409  ملی سازمان دانشجويان جبهه
 526  سازمان روحانیت
 344  نشجويان فنیسازمان صنفی دا

 240  سازمان مجاهدين اسالم شیراز
 ،594 ،596، 664  متحد سازمان ملل

 304 ،335 ،363 ،644 ،240 ،456 ،452 
 328  متفقسازمان ملل

 598  هاي استان تهران سازمان
 356 هاي اروپايی جبهه ملی ايرانسازمان
 365  هاي جبهه ملیسازمان
 225  هاي دانشجويی ايرانیسازمان
 326  هاي صنفیسازمان
 580  نژاد ساسان

  ، مقاله«هاي اسرارآمیز در طبیعتساعت»
628 

 669  ، مقاله«هاي دقیق جاندار ساعت»
 665  )دانشجو( ساعی

، 566، 563، 504، 685، 643   ساقى، استوار
368 ،369 ،354 ،385 ،392 ،603 ،636 
 644، 64  آذر 64سالگرد 
 464  تیر 30سالگرد 
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   (، مهندسرئیس اصالحات ارضی)ور سال

534، 560، 333، 344 ،346 ،392 ،626 ، 
629 ،243 ،454 ،448 

 444، 445، 429، 424  سامی، دکتر
 432  سانفرانسیسکو

 ،34  کشور( امنیت و اطالعات )سازمانساواك
 365 ،364 ،633 ،665 ،620 ،624 ،628 ،

645 ،646 ،640 ،646 ،686 ،208 ،260 ،
268 ،253، 254 ،235 ،232 ،234 ،238 ،
239 ،265 ،244 ،242 ،405 ،409 ،466 ،

436 ،434 ،434 ،469 ،440 ،443 ،449 
 446  ساواك ايران

 449  ساواك تهران
 224 ،393  سبحانی تبريزي، جعفر

 506  سبزوار
 486، 269  سبزواري

 386  سپهري، مهندس
 354  )رانده شده از عراق( ستاّر

 693  ها ستارخان
 224 وده، االحقر محمد تقیست

 565  ستوکس
 40 سجادي، دکتر

 244  55( / 35سجده)
 ،46  يداهلل سحابی، دکتر

 609 ،665 ،664 ،656، 653، 656، 659 ،
669، 622 ،642 ،648 ،649 ،640 ،644، 
644 ،649، 680 ،686 ،696 ،506، 504، 
508 ،509 ،560 ،563 ،534، 539، 565، 
563، 568، 569، 520، 526، 526، 522، 
540 ،548، 542 ،548 ،586، 586 ،596، 
592، 599 ،304 ،308، 360 ،365، 363 ،
364 ،368 ،369 ،356 ،354، 336 ،335، 
322 ،340 ،349 ،346 ،345 ،343 ،342 ،

344 ،396 ،398 ،399 ،600 ،606، 604، 
660، 604، 666 ،665 ،664 ،655، 652، 
654 ،658 ،659 ،635 ،633 ،632 ،634 ،
638 ،660 ،666 ،665 ،663 ،662، 664 ،
668 ،669، 623 ،624 ،640 ،646 ،644 ،
649، 699، 206، 204، 265 ،256 ،236 ،
234 ،260 ،266 ،263 ،266 ،262 ،264 ،
264 ،223، 224، 246، 249، 286 ،296 ،
403، 404، 463 ،462 ،424 ،429 ،440، 
446، 445 ،443 ،446 ،448 ،440 ،445 ،

443 ،442 ،444 ،448 ،486 
 552  سحابی، منصور

 480، 364، 362، 568، 566  سحابی، ايرج
 ،628، 622  اهلل عزت سحابی، مهندس

 568، 568، 363، 362، 369 ،335 ،338 ،
325 ،349 ،345 ،344، 660، 664 ،668، 
669، 624 ،643، 204، 208 ،265 ،260 ،
264 ،268 ،224 ،284 ،405 ،403 ،404 ،
430، 462، 426 ،440 ،446 ،445 ،443 ،

446 ،444 ،449 ،445 ،443 ،444 ،448 
 ،636، 654  سحر

 502 ،569 ،540 ،243 ،249 ،285 
 445، 424 سراجی، اسماعیل

 649  سران اعراّب
 265، 652 ،542  سران جبهه ملی

 638، 356، 696  سران عشاير
 265  سران عشاير فارس

 250 ،696، 646 سران نهضت آزادي ايران
 440  رباز حزّب تودهس

 449  سرباز نهضت ملی ايران
 ،68، 64 سربازخانه

 20 ،696 ،644 ،242 ،248 ،280 
 280  سربازخانه )باغشاه(
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 248، 242، 696، 20  ها سربازخانه
 240  پور سرتیپ

 445  سرحدآبادي
 652  سرحدات ايران
 652  سرحدّات غرّب

 445  زاده سرحدي
 695  سردار فاخر حکمت

 652 ناصرسردار 
 29، 28  سردشت

 696  سرسیاه
 242، 244، 388  سرشار

 344، 346  پزشکی(دانشجوي )سرکاراتی
 266 ،632، 548 ،544 ،669  «ايران اي»سرود

 542،300 ،669 سرود جبهه ملی
 464  سرودِ سی تیر

 460  رئیس ديوان کشور ،سروري
 580  سروش، منصور

 443   سطوتی
 443  سعادت )از اعراّب کمونیست(

 358، 26  سعدآباد
 256  «فلور»قاتل « سعداله»

 84، 49  سعودى
 ،644  )عرّب کرد ايرانی( سعید

 686 ،354 ،424 
 568  پزشکی(دانشجوي سعید ... )

 653  سعیدآباد شهريار
، 393  خراسانی، سید محمدرضا سعیدي

444 
 446، 468، 434  غالمرضاسید سعیدي، حاج

 94، 92  سعی بین صفا و مروه
 262  «مصر»سفارت 

 24، 24  سفارت آلمان
 44، 40  سفارت انگلیس

 460، 246، 262، 266  سفارت ايران
 503  سفارت شوروي

 442  سفارت عراق
 688، 686  سفارت کبراي ايران

 686  سفارت کبراي ايران در آلمان
  هاي اندونزي و مصر و الجزاير سفارتخانه

686 
 266  ش و ايتالیاهاي ايران در اتري سفارتخانه

 442 سفراي ممالك اسالمی
 386 ،28 سفیر آمريکا
 40  سفیر انگلیس

 28 سفیر روس
 689  سفیر ژاپن

 434  سفیر کبیر آمريکا
 450  سفیر کبیر ايران در عراق

 456، 684  کبیر ايران سفیر
 689  سفیرکبیر فرانسه

 84  6/666ج  کتاّب، سفینه،
 25  سقّز

 334، 336 ،360 ،622  سکاکی، سیدحسین
 264  الزمان سکه صاحب

 ،596  ، احمدسالمتیان
 303 ،364 ،325 ،346، 348 

 392  سالمتیان، علی
 392  سالمتیان، محمد

 392  سالمتیان، مرتضی
 622، 638، 634، 634 اسالمبول سلطان

 356 ايِ اصفهانیِ کويتی ، تودهسلطانی
 365 ي مشهدي سلطانی، طلبه

، 463 شرکت يادسلطانی، کارمند سابق 
436 ،486 

 ،24، 22، 64  سلطنت
 689 ،690 ،539 ،563 ،526 ،523 ،522 ، 
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524 ،528 ،546 ،545 ،540 ،653 ،646 ،

649 ،254 ،238 ،239 ،466، 425، 423 
 24  ولیعهد سلطنت محمدرضاپهلوي

 244 ،645 ،543  سلطنت مشروطه
 636  آموز(، علی سلمکی )دانش

 666  )ع( سلیمان
 658، 654، 654، 652  میرزا سلیمان

 260  معاون سازمان امنیت بازار« سلیمانی»
  فنی(، هرمزدانشجوي دانشکده )سلیمی

569 ،544،424 ،449 ،440 
 683  سمنان

 244 ،580 ، سعیدسمندري
 ،350 ،554 ، عباسسمیعی

323، 380 ،392 ،646 ،685 ،252 
 ،663 دکتر کريمسنجابی، 

 664 ،669، 655، 652، 654، 654 ،658، 
664 ،688 ،564، 564، 569 ،526 ،522، 
528، 542، 596 ،300 ،306 ،303 ،309 ،
366 ،360 ،366 ،365 ،348، 394، 398 ،

629، 686 ،695، 260 ، 256 ،265 
 654  هاسنجابی

 364  سنديکاها
 695، 353  سنديکاهاي کارگري

 580  سنگالی
 645  سنندج

 99، 93  ها سنی
 288، 655، 346 سوريه

 285، 266 سوسیالیست
 ،626  هاسوسیالیست

 466، 438 ،426 ،423 ،426 ،422 
 465  مقاله« هاي اروپا سوسیالیست»

 403، 228  هاي ايرانسوسیالیست
 545، 528، 84  سوسیالیسم

 346  ، رئیس جمهور اندونزيسوکارنو
 229، 254، 252  سیاحتگر

 425  سیاست آمريکا در ايران
 652  خارجی شاهسیاست داخلی و 

 388  هاي باز سیاست دروازه
 ،548 ،520  پور، سرگرد سیاسی

 545، 599، 303 ،634، 404، 459 ،439 
 46، 48  اکبر علی سیاسی، دکتر

 664 ،48  جانسیاه، سیاه
 65  چمنسیاه
 445، 539 تیر سی
 534 6360تیر  سی

 443  سید ابراهیم
 564  سید رضا

 584  )منبري( سید موسوي
 636 )رئیس دفتر دانشکده فنی(یداحمديانس

 ،648، 628، 669، 99  )ع(سیدالشهداء
 645، 306، 320 ،383 ،649 ،209 ،469 

 690  وزير کودتا( )نخست سیدضیاءالدين
 506  )قاچاقچی( سیدعلی

 393 سیدي، االحقر
 568  طب(دانشجوي سیروس ... )

 584  سیزده بدر
 466  سیزده عید

 249  نسیستان و بلوچستا
 262، 580  سیف، خسرو

 346، 506، 503 ، عضو ساواكسیف
 262  سیلوهاي ايران
 262  سینما سانترال

 ش

 344  شارمهد
 344  شازاد
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 ،564  پلی تکنیك(دانشجوي )شاکري
 569 ،523 ،543 ،366 

 443  شالچیان
 442، 448، 443، 446  شالچی

 649  شامگاه زندان
 ،344، 338  شاملو

 248 ،294 ،462 ،464 ،448 
 360  شاملو، فرامرز

 360  شاملو، کیومرث
 ،644  6335ماه  شانزده آذر
 686 ،696، 242، 244 ،240 ،248 

 342  ، عضو کمیته بازار جبهه ملیشانسی
 580، 624، 624  چی شانه
 ،26، 23، 26، 20، 69، 68، 64  شاه

 22 ،24 ،24 ،28 ،43 ،666 ،664 ،648 ،
646 ،645 ،646 ،686، 688 ،690 ،506 ،
556 ،556 ،538 ،560 ،566 ،565 ،563 ،
564 ،569 ،526 ،522 ،524 ،528 ،546 ،
544 ،548 ،580 ،583 ،584 ،594 ،306 ،
304 ،356 ،353 ،356 ،354 ،354 ،358 ،
359 ،330 ،335 ،336 ،334 ،360 ،325 ،
324 ،328 ،329 ،349 ،385 ،386 ،396 ،
398 ،658 ،636 ،635 ،664 ،626 ،628 ،
640 ،642 ،648 ،646 ،645 ،646 ،642 ،
686 ،685 ،688 ،692 ،266 ،265 ،266 ،
262 ،269 ،250 ،259 ،230 ،235 ،233 ،
234 ،266 ،263 ،262 ،268 ،229 ،294 ،
405 ،460 ،466 ،464 ،464 ،468 ،455 ،

452 ،458 ،433 ،434 ،434 ،443 ،444 
 256 کششاه آدم

 689  شاه انگلیس
 425 ،244 ،246، 256  شاه ايران

 262، 644  شاه حیدري، سرهنگ

 434  شاه در روسیه
 666  شاه سابق

 269  شاه شاهان
 689  شاه مشروطه

 393  آبادي، مهدي شاه
 26  بختی، سرلشگر شاه
 244  پرستشاه
 622، 354 پرستی شاه

 684  شاهپورها
 ،644، 650  ، حسینحسینی شاه

 580، 305، 363 ،269 ،462 
 692 )خیابان انقالّب اسالمی فعلی( شاهرضا

 633 ،636 صاحبی، سید محمدتقی شاه
 262، 386 قدمی، ستوان شاه

 464 ،288 ، سرهنگ(بهايی)شاهقلی 
 448، 442، 424  شاهمیري

 ،649، 606  شاهنشاه
 686 ،264 ،269 ،255 ،449 

 608، 646، 64  شاهنشاهی
 448  شاهنگیان

 442، 556 شاهی
 446، 462  شايان

 ،364 قلی علی دکتر ايانفر، سرتیپش
 364، 368 ،359 ،336 ،336، 332، 338 ،

343 ،380، 394 ،659 ،630 ،644 ،648، 
648، 680، 206 ،228 ،245 ،246 ،463 ،

454 ،426 
 450  شايگان، دکتر

 486، 380 ، دکترشايورد
 444، 428، 456  شب عاشورا

 292 ،224 دار، حسین زندهشب
 209 يلدا شب
 608  ان مسجد سپهساالرشبست
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 264، 603  شبستري

 393  شبستري، سید جعفر
 396  شبستري، سید کاظم

 ،364   زاده شبستري
 266، 243، 463 ،464 ،452 ،454 ،434 ،

464 ،426 ،424 ،445 ،444 ،446 
 224  شبیر زنجانی، سید موسی

 292  شبیري زنجانی، سید موسی
 404  دانشجوي حقوق ،شجاع

 280  شجاعی
 464  شجاعی، آقا سید هاشم

، 284، 286 ،260، 549 رشتی واعظ «شجونی»
296 ،403 ،402 ،464 ،469 ،452 ،458، 

438، 463 ،424 ،428 ،448 ،444 ،486 
 46  شرافتیان، زهراخانم

 ،42 ، حاج محمودآقااوغلیشربت
 44 ،48، 89 ،95 ،94 ،98 

 396 شربیانی، عبدالحمید
 396 شربیانی، محسن

 445، 443 شرفیان
 ،626  )ديپلمه(، فوائد شناسشرق

568، 546 ،543 ،546 ،549 
 66  شرکت تعاونی مصرف

 330  شرکت در انتخابات
 49  شرکت ري

 ،42،40  شرکت سهامی انتشار
 49، 643، 546، 344 ،348 ،386 ،394،  

643 ،646 ،263 ،462، 
 360، 528 شرکت ملی نفت

 ،359  )اتوبوسرانی( شرکت واحد
 328، 344 ،344 ،636 

 342، 346، 668، 666  شرکت ياد
 356  هاي تعاون روستايیشرکت

 604، 396، 345  االنقی، حسن شريعت
 393  شريعت، حسین

 246، 240  رضوي شريعت
 ،550 اهلل سیدکاظم ، آيتشريعتمداري

 362 ،355، 334، 363 ،324، 324، 344 ،
344 ،348 ،349 ،340 ،344 ،380 ،382 ،
395 ،394 ،603 ،606 ،666 ،663 ،664 ،
668 ،209 ،266، 233، 262 ،463 ،464 ،

454 ،454 ،429 
 443  شريعتمداري )مروي(

 444  )استاد دانشگاه( شريعتمداري، دکتر
 440، 224، 225، 352، 580 شريعتی

 386  شريعتی، مسعود
 422  شريف، حسن

 23  آباد شريف
 ،626 جعفر ، مهندسامامی شريف

 622، 629، 646 ،648، 646 ،686 
 648  زاده، سرهنگ شريف
 446  زاده، شیخ شريف

 365 شريفی، منوچهر
 444، 444، 446، 348، 569  شريفیان

 544  شريفیون
  در اين دادگاه خدا، قانون، شاه،»شعار 

 254  «عدالت حکمفرما است
در قضاوت خدا، قانون، شاه و عدالت »شعار 

 252  «فرما استحکم
 454  قانون و عدالت شعار شاه و
 448  اسرايیل شعار علیه 

 238، 639، 636  شعب ديوان کشور
 404  دادرسی ارتش 4شعبه 
 386 ي بازار سازمان امنیت شعبه
 444  ي رياضی علوم شعبه

 363  (54شعراء)
 366  64تا  60( / 54شعراء)
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 342  54( / 54شعراء)
 623 شفق، دکتر

 380  شفیع
 444، 440، 429 ،428 ،294 ، مهديشفیق

 343  شقاقی
 544 ،569 کرالهیش

 306 ،305، 594، 595  شکستن اعتصاّب
 ،338، 354، 355، 364، 362  شکنجه

 364 ،369 ،322 ،328 ،346 ،346 ،340 ،
385 ،384 ،390 ،604 ،666 ،656 ،652 ،
662 ،623 ،644 ،684 ،696 ،256 ،252 ،
254 ،226 ،224 ،229 ،249 ،295 ،296 ،
460 ،466 ،466 ،468 ،456 ،453 ،454 ،

430 ،436 ،435 ،434 ،420 ،428 ،442 
 269  گاه شکنجه
 250  خواهانگاه آزادي شکنجه

 506، 699 شکوري، رضا
 456، 248، 689  نیا شکیب

 424 شلتوکی، رضا
 635  شمال آذربايجان

 689، 688  شمال ايران
 ،432   تکنیك( )دانشجوي پلی شمس

 468 ،426 ،440 
 504  پروفسور شمس،
 430، 456  ، محمد)شاگرد بارفروش(شمس
 480، 424  )زندانی( شمشاد

 660، 634، 632  شمشیر مصري
 585  شمشیري

 452، 462، 40 شمیران
 358  شمیرانات

 444، 290، 284، 688، 685  احمد شهاّب،
 428  اهلل شهاّب، آقاي شیخ فتح

 265، 346  شهبازي

 696  شهداي نهضت ملی ايران
 446، 256   خرداد 62داي شه

 354  مرداد 58شهداي 
 645، 648  شهداي کربال

 444، 442، 35  شهداي مسلمان عرّب
 256  شهر لیسدم
 256  کاتین شهر مونت

 404  شهرام
 ،404 )رئیس زندان( شهرام، سروان

 408، 464 
 ،648، 663، 665، 658 شهربانی

 504 ،566 ،534 ،594 ،305 ،304 ،356 ،
354 ،324 ،346 ،658 ،636 ،642 ،648 ،

684 ،268 ،253 ،456 ،444 ،446 ،480 
 364  شهربانی قم

 404  شهربانی کل کشور
 686، 329، 334، 333  شهردار تهران

 446، 322، 696، 643، 68  شهرداري
 696  شهرداري بغداد
 643 شهرداري تهران

 380  )دانشجو( شهرستانی
 564 شهرنو

 49  [6350شهريور ]
 362 دگانزاشه

 44، 44  شهمیرزادي
 ،648، 666  شهید

 584 ،596 ،664 ،240 ،436 
 364  خرداد 62شهیدان 

 ،594، 596، 589، 585، 564  شورا
 325 ،346 ،382 ،649 ،680 ،688 ،233 

 48  ها شوراهاي دانشکده
 623 شوراي استادان دانشکده علوم
 ،66 شوراي استادان دانشکده فنی
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 326، 392 ،623 

 ،666 راي جبهه ملیشو
 664 ،564 ،569 ،583، 336 ،332، 365، 

363، 348 ،386، 382، 632 ،683 
 265، 340، 48  شوراي دانشگاه

 343  هاشوراي کارمندان بانك
 365  شوراي متحده کارگران آذربايجان

 66  شوراي معلّمین
 356  شوراي مقاومت
 638  ايران زاديآ شوراي نهضت

 353  نکارگران تهراشوراي
 43  شورشیان، محمد

 240، 680، 26، 69 شوروي
 396  المللی شوروي کمونیسم بین

، 692 ،640، 622 ،626 ، دکتر عباسشیبانی
580، 304، 304، 365 ،336، 335، 338 ،
346 ،344، 600 ،660 ،666 ،645 ،646 ،
204، 208 ،265 ،260 ،264 ،249، 244 ،
282، 284 ،403 ،462، 433 ،466 ،462، 

464 ،464، 420، 424 ،445 ،448 
 ،509  ، دانشجواالسالمی شیخ
 560 ،563 ،354، 325، 340 ،380 ،604 ،

659 ،623 ،646 ،238 
 284  الطايفه شیخ
 446، 342، 580  زادگان شیخ

 ، 684  شیراز
695 ،693 ،696 ،694 ،586 ،582 ،353 ،
335 ،326 ،324 ،346 ،340 ،344 ،625 ،

649 ،645 ،696 ،268، 284 ،454 
 446، 425 ،462 ،343  شیرازي

 466  ا هلل شیرازي، آيت
 668  الدين شیرازي، رضی

 444  شیرزاد، حسین  

 422  شیروانلو
 684 ،636  گران )کارگر بلورسازي( شیشه

 ،606، 92 شیطان
 605 ،666 ،642 ،562 ،559 

 ،99، 88، 84، 82، 86  شیعه
 652 ،682 ،356 ،395 ،246 ،245 ،293 

 696، 334، 645  یعیانش
 344  عالیشیمی دانشسراي

 344  شیمی علوم
 263  شیخ مرادي

 ص

 446  صابري از بانك، دکتر
 224  صابري همدانی، احمد

 423، 344  صابري، دکتر
 ،430، 248، 605، 343  صادقی

 426 ،425 ،426 ،443 ،446 ،448 ،486 
 452 ،225، 344 صادقی شیراز، دکتر

 644  صادقی، سرهنگ
 443  سید محمد صادقی،
 669  صارمی

 ،666، 609، 608  ، اللهیارصالح
 665 ،663 ،664 ،668 ،669 ،650 ،653 ،

656 ،664 ،558، 564 ،564، 520 ،524 ،
540 ،544 ،548 ،549 ،542 ،544 ،548 ،
586 ،586 ،584 ،584 ،588 ،590 ،596 ،
595 ،593 ،594 ،594 ،598 ،599 ،300 ،
306 ،305 ،303، 302 ،309 ،360، 366، 
356 ،330 ،335 ،336 ،334 ،339 ،360 ،
366 ،364 ،364 ،323 ،346 ،348، 386، 
382 ،392 ،398 ،652 ،626 ،644 ،646 ،
686 ،200 ،209 ،260 ،268 ،236 ،266 ،

223 ،243 ،244 ،284 ،468 ،458 ،424 



 

 
 

 

 

 «هاي روزانه يادداشت»،  (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 436

 ،366 ،630 جهانشاهدکتر صالح، 
 346، 342 ،386 ،626، 248 ،246 

 545 ،546، 545 ،540 ،564 لح، نادرخانصا
 ،280  از دبیران خرمشهر صالحی

 288 ،466 ،454 ،443 ،446 
 646  صالحی عرّب،  سرتیپ

 423، 668  صالحی کرمانی، علی اصغر
 292، 224  اهلل آبادي، نعمتصالحی نجف

 348  صالحی، ابراهیم
 405 صالحی، سرهنگ
 280  صالحی، مهندس

 582، 586 ،546  )بازجو(صانعی
 256  صانعی، سرهنگ

 302، 594، 568  )کارگر دخانیات(صباحی
 364  صبّاغی

 ،624، 665  هاشم، مهندس صباغیان
 642 ،554 ،309 ،360 ،325 ،323 ،346 

 392، 396 صباغیان )اهل کاشان(، حسن
 402 ،580  صبوري، سیروس

 98، 94، 90  صحراي عرفات
 99  سجاديه صحیفه

 386 صدارت، سرهنگ
 209، 664، 333  صدر

 323  سیدجوادي صدر حاج
 292  صدر، اسماعیل

 445  صدر، حسن
 386  صدر، حسین

 343  صدر، مهندس
 443  اي( صدرايی )از متّهمین توده

 580  ، حاجی علی)بازاري( صدري
 446، 342  صدري
 ،563  ، دکتر)پزشك زندان( صدري

 385 ،392 

 323، 336 صدوقی، سرتیپ
 623  ، دکتردانشگاه()استاد  صديق
 649، 606، 48  )مستخدم خانواده( صديقه

 392 صديقین، محمدباقر
 292  صديقین، محمدتقی

 ،664 ،655 ،669، 665  صديقی، دکتر
 564 ،522 ،583 ،595 ،599 ،300 ،306 ،

305 ،303، 339 ،360 ،348 ،382 ،269 
 444 ،466 ،280  صرافیان، مهندس

 326   6( / 46صف)
 469  63/ ( 46صف)

 ،228 ، منوچهرصفا
 286 ،284 ،405 ،403 ،404 ،435 ،426 ،

423 ،429 ،446 ،443 ،444 ،449 
 94، 92، 96  صفا و مروه

 652  صفاري، سرهنگ
 264  صفاوردي، سرگرد

 480، 442، 446، 443، 440  صالحمند
 ،320، 560، 83  صالحیت

 394 ،606 ،609 ،666 ،665 ،663 ،669 ،
650 ،654 ،654 ،630 ،638 ،660 ،663 ،
669 ،620 ،626 ،624 ،624 ،643 ،644 ،
644 ،648 ،645 ،644 ،686 ،682 ،206 ،
205 ،206 ،204 ،264 ،256 ،255 ،256 ،
252 ،254 ،258 ،232 ،234 ،263 ،266 ،
223 ،229 ،243 ،284 ،288 ،296 ،293 ،

296 ،294 ،298 ،454 ،465 ،464 ،468 
 ،394  صالحیت دادگاه

 606 ،609 ،666 ،665 ،669 ،650 ،654 ،
626 ،644 ،644 ،648 ،682 ،206 ،256 ،

254 ،234 ،266 ،229 ،406 
 249، 258  صالحی عرّب، سرتیپ

 224  صلواتی، غالمرضا
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 448  صمدانی

 580  صمیمی، محسن
 348  صناعی
 336، 356، 368  زاده صنعتی

 295  صهیونیست
 469، 434، 368 صهیونیسم

 652  العرّب صوت
 25  صوفیه

 ض

 633، 635  ضابطین نظامی
 444  اسرايیل ضدّ

 592 ضد ديکتاتوري
 364  ضد دينی

 268  ضدّ سلطنتی
 405 ،225، 266 ،256، 250  ضد شاه

 540  ضد شاهی
 444  ديکتاتوري ضدّ

 423  ضدّکمونیسم
 444  ضدّمجلس سنا

 230، 340، 364  ضدّ ملی
 405  ضدّ ناصر

 620  ضديت با سلطنت مشروطه
 443 ،464، 294  ، دکترضرابی
 642  پور، خسرو ضرغام
 642، 646 ،643 خان پور، عبداهلل ضرغام

 340، 683  ضرغامی، محمدخان
 668  ضیاء بحري، سید محمود

 580  ضیاء، بخشعلی
 580  )روحانی از رشت( ضیابري
 ،344 )دانشجوي دانشکده فنی( ضیايی

 263، 228، 229 ،246، 249، 280 ،286 ،
282 ،432 

 520  ضیايی، سروان

 ط

 448، 446، 442، 445، 446، 428  طاالري
، 665  اهلل حاج سیدمحمود ، آيتطالقانی
663 ،664 ،650 ،664 ،668 ،626 ،622 ،
648 ،692 ،562 ،568، 564، 549، 580، 
593 ،592 ،594 ،305، 363 ،350 ،356 ،
336 ،335 ،334 ،334 ،323 ،322 ،344 ،
349 ،346 ،345 ،343، 344، 344 ،392 ،
394 ،394 ،603، 606 ،660، 666 ،665 ،
663 ،666، 664، 655 ،635 ،632 ،634 ،
638، 662، 664 ،668 ،669 ،620 ،625 ،
626 ،624 ،640 ،646 ،645 ،649 ،699 ،
200، 204، 209 ،265 ،263 ،252 ،254 ،
239 ،263 ،264 ،264 ،268 ،269 ،226 ،
222 ،224، 224، 249 ،243، 248 ،284 ،
288 ،296 ،403 ،404 ،408 ،463 ،464 ،
469 ،450 ،456 ،456 ،435 ،436 ،438 ،
439 ،463 ،464 ،420 ،426 ،426 ،424 ،

424 ،428 ،446 ،445 ،480 ،486 
 549  طالقانی، حاجی آقا يحیی

 344  طالقانی، حسین
 668  الدين طالقانی، سید محیی

 352  )زندانی( طاهر
 ،562 ، سیدمحسنطاهري

564، 564 ،554، 636، 238، 264 ،268 ،
228 ،246 ،403، 462، 464، 426 ،424 ،

429 ،449 ،440 ،444 
 240، 224  طاهري خرم آبادي، سید حسین

 285، 286  )هم منبري( طاهري
 442  معدن ، مهندسطاهري
 649  جعفر )با مرام اشتراکی(، طاهري
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 290، 286  طاهري، سرهنگ
 668  طاهري، سید نورالدين

 ،636 ،393 ،344 ،343اکبر طاهري، مهندس
 242، 290، 432 ،426 ،440 ،444 ،448 

 355  طاهري، ناصرخان
، 564 (تکنیك ي پلیطباطبائی )دانشجو

569 ،586، 583 
 568  فنی(دانشجوي دانشکده طباطبايی )

 243  طباطبايی قمی، حسن
 689  طباطبايی، احمد

 45  طباطبايی، آقامیرزا سیدحسین
 393، 396 ،344 حسینمهندس طباطبايی، 

 453، 652  طباطبايی، سید محمدصادق
 240  طباطبايی، فخر

 453  طباطبايی، محمدحسین
 580  طبسی واعظ

 ،685، 395، 384، 526، 564  طالّب
 694 ،254 ،233 ،269 ،244 ،290 ،294 ،

402 ،464 ،454 ،436 ،420 ،442 ،480 
 423  طالّب طالقانی

 454 ،456 ،224  طالّب قم
 298  طالّب کرمانی مقیم قم

 444  طالّب مدرسه مروي
 435   طالّب مشهدي

 298  طالّب مشهدي مقیم قم
 254  طالّب مکتب جعفري
 448، 449  آباد طالّب و علماي نجف

 440  آباد طاليی از نجف
 444، 244  طلبه قم

 365  طلبه مشهد
 568  طلوعی

 406  45( / 50طه)
 ،93، 96  طواف

 96 ،92 ،94 ،605 ،603 ،606 
 93  طواف عُمره
 603  طواف نساء

 25 ،69 ،64 ،64 طیارات روسی
 66 طیّاره آلمانی

 ،644  رضايی حاج طیب
 364 ،364 ،353 ،352 ،354 ،340 ،654، 

659، 636، 634 ،666 ،662، 628 ،696 
 290، 232، 262  طیبی)داماد آقاي شبستري(

 ظ

 344  ظريفی
 42  ظفر، مهندس

 ع

 452، 463، 269، 603، 563  ابدي، دکترع
 224  عابدي، غالمحسین

 444 ،424 عادل، مهندس
 460، 524  جمهور عراق ، رئیسعارف
 645، 646، 640، 629، 666  جنونعاشق

 428، 456، 450، 645، 648، 628  عاشورا
 346 ،644 عاشوراي حسینی

 648  عاشوراي قیام ملت ايران
 ،403 ،228  زاده عاقلی

 402 ،464، 430 ،464، 468 ،420، 423 ،
429، 446 ،446 ،444 ،449 

 594، 544، 569  )علوم(، منصور زادهعالم
، 294، 296، 280، 262، 688  عالی، دکتر

465، 462، 464 ،448 ،443 ،448 ،486 
 454 عاملی، آقاشیخ محمد تقی

 443  فر عباس
 428  عباسیان
 344، 684، 62 عباسی
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 369  نیِ عرّب()زندا عبدالرسول
 462  ها( )از مالقاتی عبدالصمد

 ،523 جمهور عراق( )رئیس عبدالکريم قاسم
524 

 ،356  ، جمالعبدالناصر
 604، 655، 284 ،460 

 ،93 عبوديت، مهندس حسن
 268 ،256، 254 ،242 ،430 
 664  عبیدي، سرهنگ

 346، 344  عتبات
 693، 660، 638 ،654 ،652  عثمانی

 ،342، 366  عدالت اجتماعی
 346 ،664 ،622 ،640 ،233 ،245 

 ،363 ،692 ، پرويزمنش عدالت
 350، 336 ،660 ،669 ،649 ،640 ،645 ،

200، 204، 208 ،264 ،252 ،254 ،265 ،
222 ،244 ،466 ،424 ،440 ،480 ،486 

 424  منش، علی عدالت
 623  عدل، پرفسور

، 696، 690، 686، 652، 664، 26، 25  عراق
524 ،546 ،354 ،345 ،655 ،694 ،442 

 439  عراق عرّب
 48  شیعه عراقیِ
 694، 696 عراقی
 424 هاعراقی

 420 عراقی، محمود
 ،284  عراقی، مهدي

 468 ،432 ،468 ،469 ،420 
 ،98، 80، 48   عرّب

 605، 686، 698 ،369 ،654 ،626 
 693، 646 عربستانی، ستوان دوم

 503، 505 عرّب صالحی، سرتیپ
 505 ،644 ايرانی عرّبِ کردِ

 430، 452، 343، 339  زاده عرّب
 343  ها زاده عرّب

 603  عربستان
 ،690، 635   هاعرّب

 696 ،364 ،352 ،354 ،354 ،633 
 269، 699، 655، 353، 686، 96  عربی

 84  عربى سعودى
 686  عربیِ کردي

 605، 600، 99، 98، 94، 89  عرفات
 696  )عرّبِ عضو شهرداري بغداد( عزيز

 668  عسر، سید احمد
 344، 580 )از علماي قم( عسکري

 368  عسکري، سرهنگ هوايی
 284  عسگري

 ،646، 29  عشاير
 642 ،693 ،362 ،389 ،638 

 280، 695، 696  عشاير فارس
 ،692، 696  آباد عشرت

 365 ،394 ،399 ،605 ،609 ،660 ،666 ،
689 ،260 ،263 ،268 ،254 ،266 ،264 ،

269 ،465 ،454 ،438 
 659  عشقی، دکتر
 225  عطّار، حسین

 643، 605  عطاري
 ،628 ،622  رحیممهندس عطايی، 

 566، 534 ،560، 350 ،335 ،344، 344 ،
380، 392، 646 ،686، 252، 452، 445 

 386، 566  عطايی، مهندس محسن
 344  عقیلی

 360  عالءالحوثین، غالمحسین
 334  عالءالدينی

 392  ينالد عالمه، سید محیی
 292  عالمی، محمد
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 453 ،683 ،666، 636  )ورامینی(،تقیعاليی
، 544، 546، 666امیراسداله ،وزير نخست عَلَم

336 ،335 ،334 ،363 ،656 ،205 ،268 
 ،550، 683، 648، 642  علما
 556 ،564 ،526 ،549 ،584 ،364 ،355 ،

353 ،354 ،358 ،334 ،339 ،363 ،325 ،
323 ،326 ،340 ،342 ،380 ،383 ،394 ،
636 ،644 ،648 ،644 ،696 ،694 ،698 ،
263 ،253 ،262 ،269 ،240 ،248 ،284 ،
290 ،296 ،409 ،465 ،462 ،464 ،468 ،
450 ،453 ،452 ،454 ،458 ،430 ،435 ،

436 ،432 ،438 ،463 ،469 ،425 ،444 
 293 علماء بغداد و کاظمین

 656  الهدي علم
 393  الهدي، جواد علم
 393  الهدي، رضا علم
 668  الهدي، سید مصطفی علم

 439 علماي شیعه
 224  علمايی سرابی، ابوالفضل

 396  علماي آذرشهر
 ،369 علماي اعالم

 348 ،609، 669، 690 ،698 
 240  علماي بزرگ شیراز

 356  علماي شیعه لبنان
 456 علماي قم

 396  علماي مرند
 ،360 ، سرهنگ هوايی دکترعلمیه

 362 ،368 ،336 ،338 ،340 ،343 ،398 ،
606 ،654 ،658 ،659 ،635 ،633 ،634 ،
686 ،204 ،236 ،234، 239، 266، 226، 

229 ،454 ،423 
 440، 259، 384، 380، 342  علوم

 443، 424 ،348 ،344  علوم اجتماعی

 444، 605 ،48 علوي
 424 علويِ طالقانی

 603  علوي، دکتر کمال
 649، 354، 686، 84 علی)ع(
 430  علیجانی

 244  علیه جبهه ملی
 234، 266، 545  علیه شاه

 ،692 ، احمدبابايیعلی
 568، 552 ،533 ،548، 363، 336، 335 ،

345، 344 ،344 ،660 ،669 ،653 ،634 ،
646، 642، 644 ،648 ،649 ،686، 684 ،
204، 208 ،260 ،265، 263، 264 ،260 ،
264 ،268، 249، 284، 403، 408 ،460 ،

464 ،439 ،466، 462، 424، 449، 449 
 263  بابايی، جبارعلی
 426  پور علی

 580، 693  عمرانی
 94، 93  عمره

 244 عمروعاص
 568 )خواهر مهندس بازرگان( عمه ايران

 680، 644، 660، 99  عمه قدسی
 668  عمّه مرضیه
 568 عمه نزهت

 502  )نام يك قاچاقچی( عمودايی
 424  وده()از افسران حزّب ت عمويی

 342  66( / 59عنکبوت)
 464، 462 ،365 عید غدير

 284، 233، 549، 546 ،630 عید فطر
 ،606، 94  عید قربان

 605 ،659 ،630 ،309، 463، 444 
 209  عید مبعث

 646  عید مولود حضرت امیر
 226، 264 ،262  عید نوروز
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 654 ،652 عیسی میرزا

 346، 352  عیالمی، باباخان

 غ

 690 ،620 ،398 ربايجانغائله آذ
 690  ي مشهد غائله
 642، 656، 609  66( / 60غافر)

 654، 600 ،392 ، حاج آقا حسینغرضی
 ،564  اهلل کاشان، آيت غرويِ

 568، 526 ،580، 396 ،442 
 396  غروي توتونچی، محمد

 396  غروي، عبدالحسین
 426 ،438، 580 ، مهديغضنفري

 696  غفارپور، کريم
 ،696  ر(، جلیلغفاري )دبی

 568 ،586، 343 ،348 ،648 
 668  سینحغفاري، 

، 349، 340، 364، 365  غفاري، سرهنگ
340 ،345 ،344 ،380 ،396 ،606 ،654 ،
658 ،659 ،634 ،639 ،665 ،622 ،646 ،

645 ،204 ،264 ،223 ،229 ،286 ،423 
 408، 264، 260  غفاري، سروان

 696  پور، کريم غفاري
 440، 364   پور غفرانی
 424، 464  غفوري

 ،666  )امیراسداهلل عَلَم(« زاد غالم خانه»
 539 ،560 

 326، 366  «زاد خانه غالمان»
 568  غالمعلی )دبیر(

 233، 386  زاده، دکتر غنی
 543  غیاثی، سروان

 454  )مالقاتی از کازرون( غیاثی
 ،444، 440 غیوري

 440 ،446 ،443 ،442 ،444 ،444 ،480 

 ف

 229، 644، 398، 324  هادالفئو
 648  2/   (6ه)فاتح

 368  خرداد 62فاجعه 
 230، 259  فاجعه خونین مدرسه فیضیه

 340، 585، 544، 684، 646، 26  فارس
 354، 694 هافارسی
 446، 343، 356، 686، 664  فارسی

 380  شناسی علوم التحصیالن زمین فارغ
  التحصیالن شعبه الکترومکانیك فارغ

 386 شکده فنیدان
 324  فاشیسم

 393  فاضل، محیی الدين
 309  فاضلی
 344   ، مهندسفاطمی

 ،666 فاطمی، دکتر سید حسین
 584 ،596، 248 

 452 ،539، 554، 46 فاطمی، پروفسور تقی
 448  فتاحی، دکتر

، 636  )آخرين دختر مهندس بازرگان( فتانه
535 

 689  تهران فتحِ
 469  6( / 68فتح)

 ،434  گروه آرامش( )از فتحی
 469 ،426 ،426 

 426  فجايع ارتش در شیراز
 243، 664  66( / 89فجر)
 509 58و  54( / 89فجر)

 309  فخرالدوله
 600، 348، 356 فخر مدرس، سرتیپ دکتر

 436  فدائیان اسالم
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 486، 480، 449، 446  فداقی
 584 ،548 ،543 ،540 ،522 ،569 ،655فدايی
 443، 436 از الروس فر فدايی

 335  فدراسیون عرّب
 22  فرار پهلوي

 68   فرار شاه
 690  باشیفراش

 348  فرامرزي
 ،688، 683، 620، 26  فرانسه

 694 ،560 ،604 ،648 ،264 ،436 ،434 
 368، 43  فرانسوي

 669  فرانك ا. براون
 362  فرجادي، سرهنگ حسن

 628، 639  خواهی فرجام
 365، 339  فرحبخش، سرهنگ

 464  فرخ
 349  فردوست

 348  فرديار، احمد
 40  فرزين
 536  )دختر مهندس بازرگان( فرشته

 443  فرشچی، حاج محمدحسین
 366، 360  فرمانداري نظامی

 654 فرمانده آلمانی
 348 آباد فرمانده لشکر خرم

 693  فرمانده نیروي جنوّب
 458  فرنود، سرهنگ

 592، 596، 529  فرهاد، دکتر
 348  ، مهندسفرهت

 604  فرهمندي، رضا
 646  فرهنگ استعماري

 446  فرهنگ اصفهان
 294، 329  فرهنگیان
 460، 469، 663، 338، 33  فرهنگی

 393  فرهی، االحقر عبدالعلی
 424  فروتن

 269  فرودگاه فلورانس
 455  فرودگاه نیويورك

 436  فروشگاه زندان
 646  فروغ، سرهنگ

 48، 64   )ذکاءالملك( فروغی
 40  خانی، حسنفروغ

 22  فروغی، محسن
 ،650، 665  ،  داريوشفروهر

 544 ،549، 580، 593 ،594 ،305 ،365 ،
394، 260، 263 ،262 ،233 ،262، 246، 

242، 284 ،295، 453 ،466 
 262  فروهر دانشجوي پزشکی مشهد

 420، 466  فروهر، خانم
 645  فريبرز، سرهنگ

 563، 565، 566   فريور
 462، 404، 355  گفريور، سرهن

 ،48 فريور، مهندس غالمعلی
 538 ،566 ،565 ،563، 364 

 444  هاي علمیه فضال و طالّب حوزه
 396  فضالء و مدرسین حوزه علمیه قم

 448، 443 فضالي قم
 295  فضالي نجف

 443، 439  فقیهی
 393  فقیهی، لطفعلی

 263  فالح
 424  فالحی، عزيز

 556  )از مالقات کنندگان( فالسفه
 443، 544 فلسفی

 663  فلکه داووديه
 256، 266  فلورانس

 256 فلینجر )اتريشی(، دکتر کارل
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 ،63   )دانشکده(  فنی

 42 ،342 ،648 ،686 ،444 
 386  فنی تبريز

 ،289، 244  فهیم
 403 ،464 ،464 ،469، 450، 456 ،456 ،

454 ،435 ،434 ،439 ،465 ،468 ،469 ،
420 ،445 ،443 ،442 ،444 ،480 

 569، 568 نیا فوالدي
 446، 429  )از مالقات کنندگان( فوالدي

 ،636   حايري، حاج شیخ جواد فومنی
 668، 253، 282، 294 

 424، 423  فیروز آبادي، حاجی سیدرضا
 344  عالیفیزيك دانشسراي

 344  علومدانشکده فیزيك 
 44  فیشرآباد

 292 فیض، مهدي
 548  فیوجی

 ق

 294  قائمیان، دکتر
 468  قائمی از علماي موجه آبادان

 442  قائمی، محسن
 442  قائمی، محمد
 636، 566، 563، 692، 696 قابلی، استوار
 456  قاتلین منصور

 369  قاجار، سرهنگ دولّو
 690 689 ، قاجارقاجاريه
 ،503، 505، 664، 43  قاچاق

 562 ،596 ،632 ،642 ،648 ،260 ،253 
 640  قارص

 264، 354، 686 انی()زند قاسم آقا
 348، 580  قاسمیه، حاج حسن

 385، 580  قاسمی، ابوالفضل

 605  قاسمی، ملك
 405، 269  قاسمی، مهندس

، 608، 605، 343، 334، 664  دادگاه قاضیِ
665 ،669 ،624 ،628 ،648 ،695 ،202 ،

208 ،253 ،236 ،266 ،226 ،400 ،439 
 256 ،253، 208 قاضی تحقیق

 ،334 ، محمدصادققاضی طباطبايی
  326 ،348 ،349 ،344 ،685 ،690 ،695 ،

699 ،209 ،453 ،452 ،454 ،436 ، 433 ،
436 ،438 ،466 ،464 ،420 ،426 

 ،396 العظمی سید محمدعلی اهلل قاضی، آيت
696 

 685 ،346 حسینی دانشجوي حقوققاضی
 ،548 چیان، فرخ قالیچه

 580 ،336 ،344 ،636، 648 ،258، 228 ،
403، 406، 443، 449 ،444 

 ،566 ،22 قانون اساسی
 545 ،546 ،543 ،588 ،589 ،300 ،304 ،

304، 363، 366 ،362 ،369 ،322 ،324 ،
328 ،329 ،348 ،388 ،398 ،608 ،666 ،
656 ،630 ،639 ،665 ،666 ،626 ،624 ،
646 ،644 ،646 ،642، 200، 206، 230، 
239 ،266 ،223 ،226 ،224 ،224 ،245 ،

246، 245 ،248 ،293 ،456 
 49  قانون استخدام مهندسین

 620  قانون انتخابات
 255  6359قانون انتخابات مصوّب 

 255  قانون آيین دادرسی کیفري
 223  قانون تأسیس سازمان امنیت

 624  قانون دادرسی کیفري عمومی
 ،660، 394  قانون دادرسی و کیفر ارتش

638 ،666، 665، 626 ،255 ،289 ،400 
 239، 633  انون ساواكق
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 ،352  قانون مجازات عمومی
 656 ،648 ،648 

 223  السلطنه قانون مصادره اموال قوام
 254، 306، 596، 596  قانون مطبوعات

 404  قانون ملی شدن نفت
 268، 54  قاهره

 546  قتل رزم آراء
 646  قتل کندي
 469، 463، 436، 464، 284  قتل منصور
 254 قتل وارطان

 368  (6365خرداد  62) محرم 65عامِ قتل
 26  قَدَر، سرتیپ

 343  )از مالقات کنندگان( قدس
 629 ،622 ،626  دربار وزير نخعیقدس

، 28  )خواهر مهندس بازرگان( خانم قدسی
95 ،606 ،608 ،609 ،644 ،680 

 526، 564 زندان( فروشگاه )متصديقدوسی
 292، 224  ، علی)مدرس حوزه(قدوسی
 292  اصفهانی، علیقديري 

 453  قرّابیان، اکبر
 268، 565  قرارداد کنسرسیوم

 ،98، 94، 94، 96  ، حاجی اکبرقربانی
 606 ،605 ،648، 309، 698 ،248 ،446 

 425 ،420 ،452  خمینی، سیدکاظم قرشی
 420  قرشی، سیدکاظم

 460  ي زندان موقت قرنطینه
 403 ،226، 349 قرنی، سرلشگر

 448، 442، 266، 340 ،68محمدقريب،دکتر
 269  قريب، دکتر عبدالمجید
 66  خان قريب، میرزا عبدالعظیم

 453  )از مالقات کنندگان( قريشی
 689  قزّاق ايران

 ،660، 609  قلعه قزل

 665 ،663 ،666 ،664 ،668 ،669 ،650 ، 
655 ،666 ،666 ،664 ،664 ،626 ،622 ،
624 ،643 ،685 ،696 ،692 ،694 ،698 ،
500 ،565 ،563 ،566 ،564 ،564 ،569 ،
526 ،546 ،549 ،580 ،590 ،595 ،593 ،
594 ،598 ،599 ،300 ،303 ،306 ،302 ،
304 ،360 ،366 ،365 ،366، 354 ،365، 
340 ،349 ،344 ،385 ،652، 654، 658 ،
633، 636، 634، 622 ،640 ،645 ،684 ،
209 ،260 ،268 ،252، 260، 262، 226، 
243 ،246 ،242 ،244 ،248 ،286 ،284 ،

290 ،295،294 ،466 ،462، 468، 453، 
434، 438، 439، 469 ،420 ،422 ،424 ،
428، 429، 445 ،442 ،444، 444 ،449 ،

440 ،446 ،445 ،446 ،442 ،480 
 ،666 ،665 ها اي قلعه قزل

 668 ،622 ،595 ،594 ،598 ،305 ،289 
 444، 442، 688، 600، 689، 23، 64  قزوين

 65  وينی، علی اصغرقز
 695، 642  ، خسروقشقايی

 426  قشقايی، ناصرخان
 696، 646  هاقشقايی

 688  قشون ايران
 25  قشون سرخ

 640، 660  قشون عثمانی
 646  اوغلیقصاّب
 643  علیقصاّب

 236  قصر قاجار
 40، 64  قصر قجر

 64  قصرشیرين
 609  هاقصري

 604، 354  خرداد 62قضاياي 
 405  خارايیي ب قضیه
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 635  قفقاز

 632، 633  خان قلعه حسن
 20، 69  مرغیقلعه
 84  6( / 48قلم)
 355، 306، 583 ،524، 568 پور قلی
 448، 420، 266 ،344 زاده، مهندس قلی
 ،564، 503، 89، 28   قم

 568 ،569 ،544 ،580 ،582 ،353 ،364 ،
326 ،324 ،328 ،380 ،382 ،384 ،393 ،
652 ،636 ،664 ،696 ،694 ،205 ،209 ،
266 ،254 ،258 ،233 ،268 ،226 ،245 ،
244 ،284 ،288 ،294 ،294 ،298 ،406، 
454، 433 ،426 ،425 ،443 ،442 ،444 ،

444 ،448 ،442 ،444 ،449 ،480 ،486 
 544، 540، 524، 522  ها قمی
 ،503  اهلل ، آيتقمی
 366 ،364 ،368 ،369 ،368 ،380، 384، 

395، 606، 690، 699 ،220 ،224، 224، 
246 ،288 ،454 ،469 ،426 

 426  قمی مشهد
 366  آقاحسینقمی، حاج

 448، 462  زاده قمی
 26  نو قنات

 ،263  ، رضاقناديان
 228 ،246، 242، 244 ،249 ،456 

 486 ،446، 423، 343  ، احمدقنبري
 246، 240  قندچی

 693  قنسول انگلیس
 426، 425 ،468، 466، 343  حاجی ،قهرمانی

 630، 503، 693، 690، 688  السلطنه قوام
 265 زاده، آقاسید مهدي قوام

 ،564 قوامی، سرهنگ
 520 ،522، 632 ،225 ، 422 

 422، 225، 264، 632، 653  قوانلو، سرگرد
 564  قوانلو، سرهنگ

 434، 289، 236، 664، 320  قوانین اساسی
 626  قوانین دادرسی و کیفر ارتش

 652، 62  سقواي انگلی
 695  قواي ايران
 689  قواي قزاق

 45، 63  قورخانه
 96  قوم عرّب

 293، 636، 630  قوه مجريه
 245، 630  قوه مقننه

 254  قیام ابومسلم خراسانی
 524  قیام عبدالکريم مصطفی

  قیام علیه مصالح کشور و تمامیت ارضی
296 

 335 ،645 6335مرداد  58قیام ملی)!( 
 689  خان كقیام میرزا کوچ

 ،568  )دانشسرا(قیومی
 524 ،546 ،584 ،463 ،443 

 643  قیرآت

 ک

 323  کابینه دکتر امینی
 423، 454، 468 ،246 کاپیتوالسیون

 ،438  کاتوزيان
 444، 444، 445، 443، 446 ،444 

 443  کاتوزيان )پدر و پسر(
 693  کاخ استبداد

 200  کاخ دادگستري
 200  کاخ سنا

 240  کاخ کرملین
 666  کاخِ گلستان

 ،364، 362  کارت الکترال
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 353، 358، 359 ،330، 336، 333 ،339 ، 
364 ،364 ،368 ،322 ،329 ،346 ،605 

 328، 362  کارت انتخاباتی
 435  ها کارتل
 323، 363  هاي الکترالکارت
 364، 362  هاي انتخاباتیکارت

 63  کارخانه اطلس
 45، 63  کارخانه برق

 45  بلورسازيکارخانه 
 500  جیپ اخوانکارخانه 

 45 ،63 سازي کارخانه يخ
 262  کارشناس آمريکايی

 262 کارشناسان روسی
 ،542، 548 ،668، 43  کارگران

 586 ،589 ،590 ،594 ،599 ،302، 353 ،
354 ،336 ،338 ،365 ،363 ،362 ،364 ،

328 ،346 ،344 ،346 ،343 ،234 ،268 
 365 کارگران تبريز

 364  ان کارخانجاتکارگر
 356  پزخانه کارگران کوره

 599، 590، 589، 586، 548  کارمندان
 326، 364  کارمندان ادارات
 329، 363، 333  کارمندان دولت
 344 کارور، اسمعیل

 454، 695، 696  کازرون
 43  کازرونی اصفهان

 383  کازرونی، ماشاءاهلل
 433  کاسیگین

 ،580، 564 کاشان
 336 ،364 ،323 ،396 ،268 ،290 

 444، 440، 605، 383، 380، 526 کاشانی
 440  کاشف، مهندس

 468  )از آزادشدگان( کاظم

 380 زاده کاظم
 ،665 ، سید باقرخانکاظمی

 663 ،650 ،655، 558 ،562 ،520 ،526 ،
522 ،528 ،540 ،544 ،542 ،585 ،583 ،

586 ،595 ،593 ،594 ،302 ،368 
 22  شهرداري کافه

 464  شیخ احمد، کافی
 444 ،444 ، ستوانندکاکاو

 646  کاگِوي، علی
 42  کالج اصفهان

 436، 628  کالیفرنیا
 500  کامپساکس

 424  کامرانی، احمد
 455  کانادا

 49  کانون اسالم
 242، 344، 49، 48  کانون مهندسین

 348  کانون نشر حقايق اسالمی
 544، 520، 564  ، کارمند کیهانکاوه

 594، 546  کبیري
 442  اهلل کبیريان، سیف

 348  کبیري، سرهنگ
 268، 394  کپنهاگ
 469  «دين و فرهنگ»کتابخانه 

 ،636  ساز( )دوچرخهکتابنويس
 284 ،463 ،466 ،466 

 445   کتابی
 348  کتابی، جواد
 348  کتابی، حسن
 405 اهلل کتانی، آيت
 88  کتب ادعیه

 385  کتیرايی، دکتر احمد
 666  ضیکتیرايی، مرت

 462 ،689 ،343  مصطفی کتیرايی، مهندس
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 656  کراچیان، محمد

 544، 569  کرباسی
 393  کرباسی، حسنعلی

 580  کرباسیان
 469، 353، 658، 89، 86، 42  کربال
 428، 500، 620 ،95 ،45، 24  کرج
 386، 686  کُرد

 48، 23  کردستان
 580  کردستانی

 652، 48، 29 کردها
 480 ه مروي(کرّوبی )از مدرس

 445، 456، 469، 284، 244، 26  کرمان
 48  کرمانی

 658، 25، 64  کرمانشاه
 508، 504  کرمانیان

 264 ،564 کرمی، قاسم آقا
 286  کريسمس

 ،644 (کريم آبادي )عضو شورا
 683، 564، 569 ،529 ،540 ،546 ،544 ،

548 ،540 ،545 ،586 ،305  ،365 
 حسنعلیآباد(،  )روحانی از نجف کريمی

 580، 393، 280، 
 436، 453 کريمی، )میدانی(
 564  کريمی، گروهبان

 454، 344  ، هوشنگ)از شیراز( کريمی
 446 ي شمیران کسبه

 ،653، 656 ،663  کشاورز صدر
 659 ،624 ،624، 564، 568، 526، 524 ،

548 ،540، 546 ،542 ،548 ،595 ،304 ،
360، 366 ،325 ،348 ،345 ،394، 603 ،

654 ،626 ،642 ،244 ،280 ،448 ،480 
 ،665 کشاورزصدر)اجتماعی(، هوشنگ

568 ،543 ،542 

 594  کشاورزصدر، سرهنگ
 585، 545، 544، 564، 604 کشاورز، استوار

 504  کشت ترياك
 686  «سيتروم»کشتی 
 693  رانی استريك کشتی

 669  ، مقاله«کشف اسرار وراثت»
 436، 580 کشفی

 346 ،352 خان کشکولی، سهراّب
 352  خان ولی، الیاسککش

 269، 662  کشورهاي اسالمی
 265، 655  کشورهاي عربی

 94، 96، 93، 96، 90  کعبه
 464  کالفچی
 564  کالنتري

 392  کلباسی، االحقر شیخ اسمعیل
 658  کلهرها
 349  کلیمی
 360  (رياست سازمان امنیت )کمال 

 586  کمانگر
 434  هاي آلمانیکمپانی

 269، 28  ي، میرزا خلیلا کمره
 426، 606، 686، 43  کمونیست
 426 ،560 ها کمونیست
 395، 690، 84، 43، 24  کمونیسم

 643  المللی کمونیسم بین
 426  کمیته اروپايی جبهه ملی

 226  کمیته انقالّب
 226  هااي کمیته انقالّب توده

 342  کمیته بازار جبهه ملی
 686 ،344  جبهه ملیدانشگاه کمیته 

 463، 434  خواهانکمیته جمهوري
 ،335  کمیته دانشجويان

 336 ،339 ،360 ،323 ،646 ،649 
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 438  کمیته دانشجويان ايران در وين
 ،336 کمیته دانشجويان جبهه ملی
 339، 650 ،688 

  کمیته دانشجويان نهضت آزادي ايران
 644 ،244 ،246 

 325  جبهه ملی کمیته سازمان تهران
 434  «ناصر»کمیته علیه 

 355  ملی کمیته کارگري جبهه
 269  کمیته مرکزي نهضت آزادي ايران

 554 ملی ي استان جبههکمیته
 452  کمیسیون بهداشت جهانی

 456 سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشرِ
 580  کمیلیان، ناصر

 453  )از مالقات کنندگان( کمیلی
 645، 360   اف جان دي،نِکِ

 356  کنسرسیوم
 435  هانسرسیومک

 695  کنسول انگلیس
 438  المللی دانشجويان کنفدراسیون بین

 583  کنفرانس اقتصادي
  )فرمايشی( آزادزنان و آزادمردان کنگره

333، 332 ،362 ،320 ،326 ،683 
  [ دانشجويان آمريکا6363بهمن] 62کنگره 

450 
 544 ،650 کنگره اقتصادي سنا

 334  کنگره انتخاباتی
 394  المللی حقوقدانان ینکنگره ب

 ،522 ملیکنگره جبهه
 524 ،528 ،542 ،584، 695 

  میلیون نفري دانشجويان 4کنگره جهانی 
240 

 256 کنگره کپنهاگ
 334  )فرمايشی( کنگره ملی انتخاباتی

 356  جبهه ملی اروپا کنگره هیئت اجرايی
 583  )فرمايشی( ي کشاورزان کنگره

 580  گلزار، عبدالکريم کنی
، 624، 664، 44  قلعه( )زندانی از قزل کنی

445 ،443 
 428  ، علی(آموزگار)کنی 

 ،464  کنی، شیخ عبدالرحیم
 453 ،454 ،448 ،444 

 442 ،446 کنی، حاج شیخ غالمرضا
 428  کنی، حاجی مالعلی

 288 کنی )روحانی از مشهد(
 269، 694  کوبا

 284  کوچصفهانی، سروان
 628  کوچه قائن

 524  بغداد کودتاي
 689  6599کودتاي سوم اسفند 

 320  )انقالّب سفید شاه(کودتاي سیاه
 224  کوراثیمی
، 632 ،636 ،633 ،635 ،636 ،650 کوراوغلی

634 ،634 ،638 ،639 ،660 ،666 ،628 ،
629 ،640 ،646 ،645 ،643 ،646 ،642 

 396  کوگانی، حسن
 683  ، رُمان«کونستان ويرژيل گیورگیو»

 348  ت لرستانکوه دش
   کوهرنگی رئیس دايره زندان قصر، سرگرد

440 ،445 ،449 ،446 ،448 ،449، 480 
 92  هاي صفا و مروهکوه

 356  کويتی
 346  کوي دانشگاه

 444  کوي سیمان
 263  کیا، سرلشگر

 362  کیانوري
 356 خانکیانی، ولی
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 ،348، 344، 344، 643  کیهان

 380 ،386 ،383 ،386 ،389 ،392، 399، 
605 ،603 ،608 ،666 ،656 ،652 ،635 

 603، 544، 643  کیهان انگلیسی
 690  کیهان، مسعودخان

 356  خانکیانی، فريدون
 365 ی، پرويزيکیا
 424  منش کی

 گ

 443  گائینی، رضا
 235، 236، 259  گارد شاهی

 558  گاندي
 262  گذرنامه مصري

 434، 246  گراتس
 292، 224 گرامی، محمدعلی

 543  گرانمانه
 380  گرجی

 29  گردنه قوشچك
 284، 348  گرگان

 396  گرگري، ابوالقاسم
 386  گرمسار

 444  جو گروه حکمت
 624  گروهان ترك

 48  گلپايگان
 454، 454، 648، 393، 359، 564 گلپايگانی
 282، 664  گلپروران

 343  گلپروران، اکبر
 348  گلپروران، رضا

 399  گلدوست
 336  گلزار

 290، 289، 580 گلسرخی
 536، 644، 623، 668  سیاهگل

 693، 42  گمرك
 645  گمرك فرودگاه

 346  اي گنجه
 393  گنجی، حسن

 634، 632، 636، 633، 635  گوجاعلی
 ،632  )تاجر سراي امید(گودرزي

 268 ،228 ،284 ،465 ،463 ،462 
 626  گودرزي، پرويز

 466، 403  پور، عبدالمجید گودرزي
 548 ،520 (5) وشه، سرهنگگ

 634  گوللی باغ
 ،65  مهندس ابوطالب، گوهريان

 43 ،344 ،385 ،640 ،646 
 ،349  گوهريان، مهندس ابراهیم

 385، 392، 686 ،683 
 646  )خانم( گوهريان

 645  گويا، کامبوزيا
 343  آقا گیاهی، عباس

 628، 365، 593 ،580 ،665  ، اصغربین گیتی
 642 ،643، 636 گیرآت
 549  گیالنی

 ل

 ،393  ، سیدمهديالجوردي
 284 ،453، 438 ،428 ،446 ،443 ،448 

 309  الله زار
 443، 580 الهیجی

 240  ي کاپیتوالسیون اليحه
 ،354 ، قاسملباسچی

 636، 626 ،646 ،684 ،688 
 446، 342  لباف
 344، 322 ،686، 48 لبنانی ،لبنان
 444، 444  لبیبی



 

 
 

 

 

 «هاي روزانه يادداشت»،  (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 468

 605 ،385 ، لتحريلتحر
 696  لشکر تبريز
 238، 256 ،608 لشکر گارد

 286 ،262، 394 شاه لشگر باغ
 25  لشگر تبريز

 26  لشگر خوزستان
 26  لشگر رشت

 28  لشگر رضايیه
 682  لشگر زرهی

 26  لشگر کردستان
 209، 552 ،694 ،608  36( / 36لقمان)

 344، 696، 688، 22، 66  لندن
 565، 566 ،560 لوئی بريل

 620 رودخانه ،لوآر
 453 ،344 ،580، 548 ، سید احمدلواسانی

 504  لوزان
 452  آنجلس لوس

 642، 646، 643، 646  لوطی
 392  لوالکی، علی

 409 لوموند
 269  لويی شانزدهم

 344  لِوي کلیمی
 ،525  لیقوانی، سرهنگ

 522 ،546 ،356 ،355 

 م

 340  مؤتلفین
 253، 263 ،594 ،662  مؤتمنی

 364  صیمؤسسات خصو
 364  مؤسسات دولتی

 360  سسه علوم اجتماعیؤم
 304  سسین نهضت آزاديؤم

 393  مؤمن، محمد

 642  94( / 53مؤمنون)
 444  ، سرتیپ(رئیس دادگاه)مؤمنی 

 445، 424  مؤيد، مجید
 286  26( / 2مائده)

 680  تونگ مائوتسه
 643 ،624  ماتريالیسم، ماتريالیست

 658  ماجدي
 648، 642، 46، 22  مازندران

 40  مالزين
 424  مالکی
 ،666، 664، 603، 95 مامان
 664 ،668 ،644 ،568 ،559 ،530 ،535 

 442  مأمورين ايران
 329  مأمورين ژاندارم
 446، 446، 433  مأمورين ساواك

 442  مأمورين عراقی
 503 مأمورين مبارزه با مواد مخدر

 ،624  مانیان
 644 ،644 ،648 ،649 ،500 ،549، 580، 

354، 365، 344 ،343 ،342، 269 ،443 
 580  مانیان، حاج محمود

 348  مانیان، عبدالرضا
، 260 ،658 ،549 ،569 ،669 ،669 رمضان ماه

266 ،262 ،252 ،260 ،243 ،244 ،249 ،
280 ،284 ،284 ،290 ،405 ،403 ،466 
 294 ،243 اروپا «سوسیالیسم»ماهنامه 

 42  اّب، کت«مباحث ايدئولوژيك»
  ، کتاّب«مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»

546 ،643 
 40  کتاّب«مباحث علمی، اسالمی»

 699 مبارزين آذربايجان
 405، 284  مبصّر، سرتیپ
 449، 690، 689   اکرم رسول مبعث حضرت



 
 

 

 
 

 469 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسی ـــــــــــــــــــــــــ
 443، 244  متحدين

 ، 320، 369، 356  ايران متمم قانون اساسی
388 ،394 ،656 ،620 ،223 ،226، 400 

 255، 394، 352  خرداد 62همین مت
 ،648 کاخ 56/6/66متهمین تیراندازي 

 456، 422 
 453  هاي مؤتلفه( )از هیأت متین
 269  دفتري، دکتر متین

 336  مجابی
 464، 348، 344  مجاهدين

 696، 663، 322  مجاهدين راه حق
 240 مجاهدين شیراز،

 396  مجتهدي سرابی، عبداهلل
 446 مجتهدي شبستري

 529  ي شاه جسمهم
 ،689، 62  مجلس

 309 ،366 ،328 ،344 ،433 
 229  6350مجلس 

 334، 652  مجلس ايران
 295  مجلس ترکیه

 ،642   مجلس ختم
 688 ،696 ،548 ،549 ،540 ،543 ،544 ،

584 ،345 ،348 ،436 ،435 ،464 
 622، 623   مجلس سنا

 246  مجلس سناي آمريکا
 384  مجلس شورا

 650، 346، 362، 366 ملی مجلس شوراي
 646، 533  مجلس عقد

 428  مجلس مؤسسان
 ،388، 342  مجلسین

 389 ،390 ،656 ،269 ،223 ،245 
 ،684، 684 ،44 ناصر مجللی، سرهنگ

 696، 580، 356 ،349 ،345، 343، 444 

 536  «اطالعات بانوان»مجله 
 565  «اطالعات»مجله 
 454  «انتقام»مجله 
 294  «تريبیون»مجله 
 643  «تهران مصور»مجله 
 ،643  «خواندنیها»مجله 

 683، 565 ،332 ،339، 240 ،405 
 644  «دادگستري»مجله 
 244  «روز الیوسف»مجله 

 46  مجله روشنفکر
 669  ي پژوهنده مجله

 259  مجمع روحانیون مجاهد
 ،284  مجمع عمومی

 459 ،463 ،468 ،426 ،445 
 580 مجیدي، منوچهر

 344  جبهه ملی دانشگاه( )از مجیدي
 246، 223، 682، 630، 506  محاکم نظامی

 603 ي بازرگان محاکمه
 258  ي سران نهضت آزادي ايران همحاکم
 426  محتشم

 445، 33  )دانشجو( محتشمی
 425  زاده محدث

 534  محرّري، سروان
 448  محسنی از مشهد

 292، 224  محصلی، عبدالعظیم
 292، 224، 393  محفوظی، عباس

 ،568  خردادي(، عباس 62) محکم
 636 ،268، 463، 466 

 636  کش( محکم، عباس )آهنگر و لوله
 454  خرداد 62ناحق  محکوم شدگان به

 424  اي محکومین توده
 463 ،454 ،454 ،468 محکومینِ قتل منصور

 468، 463  محالتی، شیخ اسماعیل
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 430  شیخ غالمرضامحالتی، 
 ،280 اهلل محالتی، شیخ فضل

 464، 453 ،439 ،425، 446 ،446 
 ،364، 366 اهلل ، آيتشیرازي محالتی

 368 ،369، 368 ،395 ،240 ،466 
 264  ها محالتی

 682 ،642 محلوجی، تقی
 84  مُحَمَدٌ رَسُولَ اهلل

 235  اهلل علیه محمد صلی
 342  4( / 64محمد)

 ،69 )برادرزاده مهندس بازرگان( محمدآقا
664 

 322  یسی تاجر لبنانیمحمدالقب
 444  آقا محمدحسن پسرخوانده قاسم

 434، 644 ،24 محمدرضا شاه
 693 ،344  شاهمحمدعلی
، 644، 668، 659، 664  (لبك نی)محمدنويد

649، 698، 699 ،504 ،509 ،560 ،562 
 302، 586   )کارگر( محمدي

 586، 564  آموز( محمدي )دانش
 568  ، سیدحسین)دانشجو( محمدي

 636  مديان )کاسب ورامینی(مح
 445، 468، 438، 434  )آشنا( محمدي

  ، حسینو رعیت ورامینی( کاسب)محمدي 
645 

 248  محمدي، سروان
 393  محمدي، علی

 292، 224، 393  محمدي، محمد
 393  محمدي، موسی

 ،568  محیط )پزشکی(، احمد
 580 ،583 ،594 

 580  قلعه( )زندانی در قزل مخبر
 43  یس نظمیهمختاري رئ

 ،596، 559  مدافعات
 304 ،352 ،323 ،600 ،603 ،604 ،608 ، 

609 ،660 ،666 ،665 ،664 ،654 ،634 ،
665 ،663 ،668 ،624 ،646 ،646 ،686 ،
684 ،206 ،202 ،260 ،262 ،264 ،236 ،

232 ،244 ،246 ،288 ،289 
 392، 652  اهلل سیدحسن ، آيتمدّرس

 295 مدرسه بروجردي
 224  المهمدرسه ع

 ،258، 254، 696، 346  مدرسه فیضیه
 236، 293، 294، 405، 409، 460 ،444 

 480  مدرسه مروي
 294، 290 ،224 ،258، 396  مدرسین

 466 ،224 مدرسین و علماي قم
 624، 630  العموم مدعی
 380، 338، 336 ،360 ()دبیرپورمدنی
 ،80، 49، 42  مدينه

 86 ،85 ،86 ،89 ،96 ،98 ،469 
 266 ،349 کتاّب ،«مذهب در اروپا»

 66  مرآت
 ،368 ،338، 364  مراجع تقلید

 369، 320 ،346 ،384 ،384 ،388 ،389، 
664، 664، 669 ،244، 454، 432 ،439 

 454  مراجع مقیم مشهد
 ،568  حقوق(دانشجوي ) مرادي

 546، 366، 486 
 445  ، کارمند فرهنگمرادي اهل خمین
 263  تهران در مرادي ظاهراً طلبه

 344  امیر مرادي، دکتر
 246  آذر دانشگاه 64مراسم 

 295، 244  مراسم نیايش
 404  سینمراسم هفت

 686، 680  مرام اشتراکی



 
 

 

 
 

 426 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسی ـــــــــــــــــــــــــ
 642 ،344 ، ابوالفضلمرتاضی

 668  )روحانی( مرتضوي
 383  مرتضوي، دکتر سیدابوطالب

 ،346  قدرمرجع عالی
 395 ،603 ،696 ،699 ،224 ،246 ،292 

 254  رجع مسلم تقلیدم
 526، 628  ، کتاّب«مرجعیت و روحانیت»

 269  مردم اروپا
 240، 353  مردم اصفهان

 269 ،664 مردم ايران
 334  مردم پايتخت

 356، 353  مردم تهران
 263 ،646 ، کتاّب«مرز میان دين و سیاست»

 444 ،442، 448، 444  مرزبان
 428  مرشد، دکتر

 680 مرشديان
 603   ستان سفر حج()از دو مرعشی

  الدين سید شهاّباهلل  آيتمرعشی نجفی، 
550 ،369 ،358 ،343 ،342 ،344 ،382 ،
393 ،606 ،664 ،648 ،689 ،209 ،243 ،

244 ،454 ،454 ،444 ،448 
 688 ،556 مرکز تحقیقات علمی فرانسه

  ، شعارمرگ بر آمريکا امپريالیسم جهانی
396 

 269  ، شعارمرگ بر ديکتاتور
 64  دمرن

 428 ،435، 452 مرندي، شیخ عباس
 ،393 اصغر ، حاجی شیخ علیمرواريد

 224، 244 ،248 ،280 ،282 ،284 ،284 ،
290، 403، 406 ،462 ،464 ،455 ،452 ،
454 ،435 ،438 ،439 ،464 ،468 ،420 ،

428 ،442 
 448  مروج

 249  مروستی، دکتر
 406 ،293 ،286  سرلشگرمروستی، 

 44  ر حج()همسف خانممريم
 209  ، کتاّب«مسئله وحی»

 ،369، 362، 366، 642، 40  مساجد
 638 ،260 ،259 ،260 ،282 ،456 ،442 

 433  مسافرت شاه به روسیه
 432، 292، 393 مسافري، ابوالقاسم

 608، 652  مساوات
 246  مستشار آمريکايی

 409 ،245 ،246  مستشاران آمريکايی
 240  مستشاران نظامی آمريکا

 688  تشارهاي انگلیسیمس
 396  مستنبط غروي، سید مرتضی

 ،86، 49، 46، 28 مسجد
 83 ،86 ،93 ،96 ،92 ،568 ،366 ،350 ،

346 ،643 ،266 ،288 ،402 ،432 ،425 
 442، 265، 584 مسجد ارك

 444  مسجد اسالمبول
 425 ،464 ،382، 380  مسجد اعظم قم

 425، 406، 294، 288  مسجد امام
 294  مسجد باالسر

 435  مسجد بزرگ شهیدي
 646 مسجد جامع نارمك

 292  مسجد جامعی، محمد حسین
 435، 286 ،260 مسجد جمعه
 248 ،246 ،240  سیدعزيزاهلل مسجد حاج

 432، 294، 294، 293  ابوالفتح جد حاجمس
 689  حسنمسجد حاج

 435  مسجد دروازه غار
 348  مسجد سلطانی
 486  مسجد سلیمان

 340 ،345، 346 ،326 ،323 مسجد شاه
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 96  مسجد شجره
 444، 456، 345  مسجد شیخ عبدالحسین

 244  الزمان مسجد صاحب
 244  مسجد فیضیه

 465  مسجد گوهرشاد
 282  زار مسجد الله

 544  مسجد مجد
 456، 266 ،568 مسجد هدايت

 96، 93، 96  مسجدالحرام
 85 مسجدالنبى

، 294، 266، 260، 645  ، منوچهرمسعودي
426 ،440 ،443 ،442 ،449 ،448 ،486 

 ،362  اصغر مسعودي، سرتیپ علی
 364 ،368، 350 ،359 ،336 ،325 ،344 ،

380 ،386، 394، 666 ،654 ،658 ،634 ،
620 ،208 ،229 ،286 ،423 

 292، 224، 393 اکبر مسعودي، علی
 266، 645  مسعودي، منوچهر

 426، 433  مسکو،
 436، 435  مسگرآباد

 606، 48  مُسلم
 346، 554، 684، 96  مسلمان

 ،84، 82، 86  مسلمانان
 644 ،648 ،682 ،558، 368 ،395، 396، 

696 ،694 ،698 ،295 ،293 ،469 ،434 
 250  مسلمانانِ ضد استعمار

 699، 369  مسلمین جهان
 549 مسیحی

 65  مسیو اورتل
 66  مسیو بِرگ

 446 ،445، 469 مشارزاده )از کرمان(
 580  سینمشايخی، ح

 344، 84  مشحون

 ،656، 22  مشروطه
 653 ،693 ،205 ،238 ،296 
 645 مشروطه سلطنتی

 369  ي مشروعه مشروطه
 ،320، 369 مشروطیت
 348 ،656 ،660 ،693 ،200 ،434 

 600، 99، 94، 89 مشعرالحرام
 444  مشفقی امام جماعت

 424  مشکوري
 294، 224 مشکینی، علی
 430  مشکی، داوود

 ،683، 643، 42  مشهد
 502 ،536 ،544 ،580 ،585 ،582 ،584 ،

584 ،353 ،352 ،359 ،339 ،386 ،384 ،
606 ،604 ،656 ،664 ،696 ،263 ،268 ،

225 ،246 ،284 ،288 ،426 ،442 
 266 مشهدي ابراهیم
 526  مشهدي صادق

 225  مشهدي باقر
 564، 564  مشهدي لطفعلی

 696  بهار مشهدي
 64 مشیري
 448  از مالقات کنندگان() مصباح

 424  ، حاج اسمعیل(از بابلسر)مصباح 
 292 ،224، 393 مصباح يزدي، محمدتقی

 656  غالمحسین ،الهدي مصباح
 344  مصباحی، مهندس

 ،64  ، دکتر محمدمصدق
 538 ،560، 566 ،565 ،563 ،526، 596 ،

304، 356، 354 ،358، 605 ،663، 655 ،
656، 664، 644 ،644 ،686 ،683 ،686، 
696، 236، 263، 220، 226 ،246 ،249 ،

240، 406، 409، 468 ،464 ،425 ،424 
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 360، 354  ، شعارمصدق پیروز است

 428  مصدق، دکتر غالمحسین
 448  مصدق، مهندس

 642 ،68 ،64  ، سرگردمصدقی
 ،694، 663  مصر

 542 ،385 ،244 ،284 ،460 ،464 
 ،655 )دانشجوي پزشکی، مصطفوي

 569، 544 ،580 ،302 
 442  خمینی( اهلل )فرزند آيتاحمد مصطفوي،
 466، 344  امیرمسعودمهندس مصلحی، 
 ،362، 544، 560  مطبوعات

 356 ،656 ،665 ،200 ،268 ،266 ،246 
 698، 648، 630، 44 ،25 ، سرلشکرمطبوعی

 49  مطهرات اسالمی
 349، 40، 49  ، کتاّب«مطهرات در اسالم»

 448، 269، 264، 668 ،526 مرتضی،مطهري
 344  مظفري، حسین

 662 معاونی، دکتر
 564، 564  معتادين

 464  معتمد
 424  معتمديان
 449 ،452 ،303  ، مهندسمعتمدي

 222  معدن شیراز
 ،580  داريوش)دانشجو(، معراجی 

 348 ،228 ،246 ،244 ،244 ،249 ،286 
 464، 438 ،463 )معمم( معزّالدينی

 393 حسینمعزي تهرانی، عبدال
 393  معزي تهرانی، هادي

 426، 426، 469، 434 ،434 دکتر،معصومیان
 594  معظمی، دکتر

 380  معقول و منقول
 438  معماريان

 228  معیّري، سرهنگ

 348  )مهندس( معین
 258  ، سرهنگ)دادستان( معین
 448، 464، 458، 455  فر، مهندس معین

 396، 342  معینی
 99، 88  مفاتیح الجنان

 ،554  )دانشجوي پزشکی(، مجتبی مفیدي
355 ،346 ،344 ،636 ،623 ،228 ،240 ،
248 ،286 ،284 ،288 ،290 ،296 ،293 ،
294، 294، 298 ،406 ،402 ،404 ،463 ،
464 ،464، 424، 440 ،449 ،440 ،445 ،

443 ،446 ،444 ،486 
 ،289 مصطفیسیدمفیدي، 

 406 ،403 ،462 ،424 
 646  ، مجموعه آثار«یو فن اجتماعی مقاالت»

 603، 94، 92، 96، 93  مقام ابراهیم
 254، 543  مقام سلطنت
 243، 346، 342  مقام واليت

 265 مقبلی، سرلشگر
 654 ،652 مقتدر، سردار

 383  مقدادي، دکتر
 266  مقدس، حاجی حسن

 464، 294  پور مقدس
، 564 )دانشجوي فنی(، مهدي زاده مقدس

564 ،569، 540 ،263 ،228 ،229 ،246 ،
249 

 ،465، 403، 289، 286  مقدسیان
 462 ،464 ،469 ،456 ،453 ،430 ،463 
 ،549   ، مرتضی)دانشجو(مقدم

 580، 343، 446 
 26  مقدم، سرلشگر
 ،666  بازپرس مقدم، سرهنگِ

 658 ،664 ،624 ،583 ،589 ،596 ،594 ،
306 ،306 ،302 ،304 ،365 ،363 ،362 ، 
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356، 366، 365 ،666 ،652 ،626 ،200 
 442  مقدم، عباس

 265  مك نامارا
 224  ، ناصرشیرازي مکارم

 446  مکتب اسالم
 468، 49  مکتب تشیّع

 288 مکتب توحید
 368  مکتب گالدستون

 ،89، 48، 42 مکه
 96 ،95 ،93 ،94 ،606 ،603 ،606 ،469 
 634، 340، 349  مکی

 424  مالذ، مصطفی
 333  (شرکت واحد)مدير ماليري 

 ،46، 40، 28، 24، 22، 66، 63 ملت
 44، 48، 88، 650، 655، 654، 663، 644، 

646 ،644 ،695 ،694 ،550 ،568 ،548 ،
590 ،356 ،330 ،366 ،366 ،368 ،322 ،
324 ،324 ،328 ،346 ،342 ،348 ،346 ،
384 ،384 ،388 ،389 ،390 ،396 ،398 ،
606 ،605 ،606 ،602 ،604 ،608 ،663 ،
664 ،650، 656 ،655 ،656 ،633 ،639 ،
665 ،663 ،664 ،664 ،668 ،620 ،645 ،
689 ،696 ،693 ،696 ،692 ،694 ،694 ،
698 ،699 ،202 ،204 ،204 ،250 ،259 ،
230 ،236 ،235 ،233 ،239 ،268 ،226 ،
224 ،224 ،246 ،245 ،242 ،244 ،244 ،

249 ،240 ،246 ،245 ،293 ،434 ،424 
 ،648، 22 ملت ايران

 645 ،556 ،356 ،366 ،362 ،322 ،324 ،
324 ،329 ،340 ،343 ،342 ،384 ،389 ،
390 ،396 ،396 ،608 ،664 ،669 ،644 ،
694 ،694 ،698 ،204 ،256 ،236 ،220 ،
246 ،246 ،242 ،244 ،244 ،245 ،244 ، 

284 ،289 ،400 ،403 ،425 ،423 ،440 
 465  خواهدملت جمهوري می

 66  ملّت روسیه
 393  ر ايرانملت غیو

 ،330  ملت مسلمان ايران
 368 ،345 ،384 ،395 ،606، 602، 666 ،

662 ،669 ،698 ،259 ،233 ،220 ،224 ،
245 ،246 ،245 ،243 

 244  ملت مصر
 698  هاي مسلمان عربی ملت

 46، 66  ملك خانم
 600  ملك سعود

 44، 24  نیا ملك
 256  ملکه فرح ديبا

 605  ملکی
 426 ،462  ملکی، خلیل

 393  ملکی، عباسعلی
 443، 445 اسالمی ملل 

 220  ملل شرق
 ،546 ملی شدن نفت

 686 ،236 ،263 ،226 ،409 
 694 ممالك اروپاي شرقی

 546  ممالك عربی
 696  ها مَمَسنی

 486، 442، 423، 458، 344  ممکن، دکتر
 456، 284، 282  منبر فلسفی

 450 منبرسراي جواهري
  حسینعلیاهلل  تآيمنتظري نجف آبادي، 

393 ،224 ،290 ،292 ،294 ،424 ،429 ،
445 ،443 ،442 ،449 ،440 ،442 ،448 ،

449 ،486 
 393  احمد منتظري،

 438  هامنچستري
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 380  منزه، عبدالمجید
 456 ،642 ،664  منشور ملل متحد
 329، 324  منشور ملل متفق

 64، 66   وزير(، علی )نخستمنصور
 ،266 نعلیوزير(، حس منصور)نخست

 220 ،224 ،224 ،240 ،282 ،290، 294، 
468 ،454 ،420 

 23 ،25 )راويِ تبريزي( منصور آقا
 622  منصور، ابوجعفر

 689  )مالقات کننده( منصوري
 422  منصوري مقدم
 683  اهلل منصوري، ذبیح

 289، 545  منوچهري
 603، 605، 606، 600، 99، 94، 89  مِنی

 546، 29  مهاباد
 540 مهجوري

  دکتر )عضو شوراي جبهه ملی(،مهدوي
650 ،684 ،569 ،522 ،524 ،528 ،546 ،

543 
 249، 246، 228  )دانشجو( مهدوي

  ، سرهنگ(هاکل زندان معاون اداره)مهدوي 
462 

 664  مهدوي، مهندس
 668  اهلل مهديزاده، فضل

 455  مهديقلی
 393  مهدي پور تبريزي، علی اکبر

 286 ،689 ،24، 64  تهران مهرآباد
 445  (مهرانی )دانشجوي پزشکی

 580  مهرداد، محسن
 568  )از خويشان آقاي نعمتی( مهري خانم

 456، 466  )دانشجو( مهشید
 65  مهمانخانه فردوسی

 526  مواد ششگانه شاه

 564  موتمنی، هادي
 464  ، سید مهديموحد

 444 ،443، 430، 455، 242، 262  موحديان
، 446  شیخ محمد مهديکرمانی(، ) موحدي

486 
 292، 224  موحدي لنکرانی، محمد

 393  موسويان، عباس
 443 ي جماعت موسوي از ائمه

 466  موسوي اصفهانی
 668  موسوي خلخالی، محسن

 292، 224، 393  موسوي زنجانی، میرآقا
 380  سیدابراهیم موسوي، حاج

 668  موسوي، سید ابوالفضل
 668  اهلل موسوي، سید حبیب

 392  موسوي، سید محمود
 292  اکبر موسوي، علی

 642  زاده موسوي
 354  هاي زندانی( )از عرّب موسی
 424  )بازاري( خانیموسی

  )لقبی براي« یهموسی چومبه سوادکو»
 438 محمدرضا شاه پهلوي(

 436، 454   ها( )از مالقاتی موالنا
 ،464، 463، 403، 290، 280  مواليی

 439 ،463 ،468 ،425 ،424 ،429 ،440 ،
443 ،446 ،444 ،448، 445، 446 ،448 

 ،350  مولوي، سرهنگ
 392 ،634 ،252 ،420 

 433، 452  مونیخ
 580  مويدزاده

 580 مويدي
 ،355، 523، 526، 569  میتینگ

 353 ،354 ،334 ،339 ،360 ،366 ،320 ،
325 ،326 ،322 ،329 ،622 ،250 ،432 
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 326  میتینگ اصناف 
 363، 336، 352، 353  تخاباتیمیتینگ ان

 329  میتینگ مفتضح امجديه
 242،430، 268 اهلل لطف میثمی، مهندس

 353  )میدان انقالّب فعلی( اسفند 56میدان 
 294  میدان آستانه

 339، 352  میدان بهارستان
 422 میدان شاهپور

 438، 435  میرحسینی
 554  میرزا داداش

 ،568  آموز(، فريبرز )دانش شفامیرزا
 549 ،546، 545 ،543، 586 ،583 

 603  میرسلیم
 644، 686، 633  باشی میرغضب

 438  میرفندرسکی
 423، 439، 452، 455 ،365میرمحمدصادقی

 446  میرمحمدصادقی )آموزگار اصفهان(
 580  صادقی، حسنمیرمحمد

 ،393  میرمحمدي زرندي، سید ابوالفضل
292 

 603  میرمقتدايی، دکتر مرتضی
 464، 462  اممیرنظ

 43  خانمیزا کوچك
 486  )ع(میالد حضرت امیرالمؤمنین

 406  )ع(میالد حضرت رضا
 280  )ع(میالد حضرت مجتبی

 ،550 اهلل سیدمحمدهادي ، آيتمیالنی
 548 ،585، 362 ،355 ،358 ،359 ،330 ،

336 ،334 ،324 ،334 ،338 ،363 ،324، 
324، 344 ،344، 348، 349 ،340، 346، 
344 ،395 ،394 ،603 ،606 ،666 ،663 ،
652 ،664 ،668 ،669 ،263 ،244 ،284 ،
288 ،460 ،456 ،454 ،458 ،465 ،422 ، 

448 ،446 ،449 
 324  ها میلیتاريسم

 336  میناّب جنوّب

 ن

 544 )زندانی( نادري
 662 نادري )دژ نادرشاه(

 266، 346  نارمك
 368  نازيسم

 246  ناسیونالیزم
 666 ،542  ناسیونالیست
 246  هاي ايران ناسیونالیست

 282  ناصحی
 696، 695  ناصرخان
 690  ناصرزاده

 396  ناصرزاده، حسن
 442  (ناصرخسرو)ناصريه 

 ،449  نوري از طالّب منبريناطق
 446 ،442 ،449 ،480 ،486 

 544  آموز ناظرزاد دانش
 46  ، ستوان يکمناظمی

 ،396، 396 نامه سرگشاده
 604 ،660 ،629 ،649 ،293 ،294 ،434 

 265 السالم به مالك اشتر نامه علی علیه
 620  )شهر( نانت

 699  )ص(مرّنبی مک
 ،96، 82  نجات

 609 ،650 ،658 ،664 ،644 ،645 ،644 ،
695 ،694 ،552 ،548 ،306 ،346 ،343 ،
348 ،386 ،395 ،655 ،635 ،698 ،258 ،

248 ،458 ،430 ،440 ،445 ،444 
 ،558 نجاتی، سرهنگ

 366، 336 ،338 ،365، 340، 345، 343 ، 
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344، 386 ،666 ،654 ،658 ،620 ،626 ،

208 ،226 ،286 ،464 
 ،696، 85  اشرف نجف

 344 ،693 ،692 ،698، 220، 295 
 440 هاآبادي نجف

 580  نجفی امینی
 426، 420، 344   نجفی

 348 نجفی قاضی دادگستري
 648  39( / 23نجم)
 696  الملك نجم

 345  90( / 64نحل)
 22  نخجوان، سرتیپ احمد

 ،389، 693، 688، 66  وزير نخست
 685 ،265 ،220 ،224 ،286 ،293 ،440 

 433  وزير ايران نخست
 246، 660، 633، 364، 538 وزيري نخست
 266  وزيري ابتهاج نخست
 265  وزيري منصور نخست
 344  نخعی

 402  )روزنامه فکاهی ديواري( «نداي بند»
، 364، 336 ،360  عباس )دانشجو(، نراقی

323 ،346 ،348 ،685 ،263 ،228 ،245 ،
246 ،244 ،249 ،280 ،286 ،282 ،434 

 444 ،553 نريمانی، محمود
 260، 364، 362  نزيه

 665، 366 92( / 6نساء)
 344  606( / 6نساء)

 596، 583 نشريات جبهه
 ،666  نشريات نهضت آزادي

 588، 335 ،260 
 409 ،584 «م دانشجوپیا»نشريه 
 596  «حاشیه با حاشیه، بی»ي  نشريه

 266  نشريه بعثت

 403  نصرالدينی
 689، 688  الدوله نصرت
 360  ، انوشیروان)دالل(نصرتی

 690  نصیرالملك
 ،360  (، سپهبدرئیس شهربانی)نصیري

 325 ،348، 646 ،295، 468 ،443 
 690  نصیرالملك

 652  السلطنه نظام
 558  ، کتاّب«اننظري به جه»

 258  جبهه ملی« صبر و انتظار»نظريه 
 253 ،542، 546، 546  )دانشجو( نعمت

 444 نعمت )زندانی عادي(، حاجی
 568  بانك صادرات(از اهلل ) نعمت
 343  اللهی نعمت
 46  اللهی، دکتر نعمت
 ،564  ، اکرمنعمتی

 568، 554، 636، 644 ،265 
  دوزي پیراهنخردادي  62زندانی ) نعمتی

 636  صداقت(
 609  )پدر( و محمود )پسر( پور نعیم
 ،650  نفت
 690 ،565 ،524 ،528 ،596 ،332 ،388 ،

649 ،263 ،220 ،240 ،246 ،409 ،434 
 434  نفت فالت قاره

 356 نفت ملی
 334  نفیسی، شهردار تهران

 392 نقده
 65  )معاون بانك کشاورزي( نقش

 ،505   نقص پرونده
 394 ،398 ،606 ،609 ،666 ،668 ،669 ،

650 ،654 ،654 ،658 ،635 ،634 ،638 ،
639 ،660 ،626 ،625 ،628 ،648 ،644 ،
644 ،648 ،682 ،684 ،206 ،205 ،202 ، 



 

 
 

 

 

 «هاي روزانه يادداشت»،  (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 428

264 ،238 ،263 ،226 ،229 ،406 ،468 
 664 ،343، 563 نقوي، سید حسن

 443  پور)از کرمان( نقیب
 685  نقیبی  شهردار

، 634، 634  راوغلی(کو )در داستاننگارخانم
638، 639، 660، 666، 629 ،640 ،642 

 526  ، کتاّب«تاريخ جهان نگاهی به»
  «ي سیاه هیأت حاکمه نگاهی به کارنامه»

258 
، 94، 92، 96، 93، 90، 86  نمازجماعت ،نماز

99 ،603 ،604 ،664 ،669 ،655 ،630 ،
668 ،669 ،640 ،649 ،686 ،509 ،560 ،
562 ،534 ،562 ،564 ،522 ،540 ،546 ،
549، 586، 309 ،323 ،346 ،636 ،632 ،
260 ،243 ،246 ،280 ،286 ،283 ،284 ،

406 ،456 ،454 ،436 ،432 ،463 ،444 
 548  الدفنليّلة نماز 
 463  عید نماز

 ،242  تکنیك( )دانشجوي پلی نمازي
 248 ،284 ،403 ،406 ،402 ،404 ،455 ،

466 ،464 ،426 
 608  نمايشگاه پارك شهر

 456  نمايندگان مجلس عوام انگلستان
 334 کشاورزنمايندگان

 269  36( / 54نمل)
 345  29( / 54نمل)

 424 ،549 ، آقاشیخ باقرنهاوندي
 486، 429، 462  البالغه نهج
 694  الحق و کشف الصدق نهج
 526، 558  نهرو

 ،628 ،626، 666 آزادي ايران نهضت
 556 ،560 ،566 ،526 ،524 ،528، 584 ،

304 ،362 ،364 ،355 ،336 ،366 ،322 ،

324 ،340 ،344 ،348 ،609 ،660 ،665 ،
663 ،666 ،650 ،666 ،664 ،664 ،645 ،
649 ،646 ،643 ،642 ،696 ،693 ،206 ،
204 ،266 ،264 ،233 ،236 ،260 ،226 ، 

284 ،298 ،406 ،403 ،469 ،420 ،424 
 693، 695، 696 نهضت جنوّب

 ،266  مینهضت مبارزين اسال
 269 ،250 ،256 

 244، 244، 649، 335  نهضت مقاومت ملی
 ،324  نهضت ملی ايران

 663 ،656 ،626 ،683 ،696 ،269 ،220 ،
246 ،244 ،249 ،240 

، 325، 336، 355، 628، 656  ها نهضتی
344 ،383 ،695 ،455 ،460 ،465 ،426 

 424، 468  نواّب صفوي
 602  4/  (46نوح)
 345  22( / 56نور)

 564  نورائی، سرهنگ
 ،282  )اهل منبر(نورالدينی

 289، 403 ،466 ،465 ،450 ،452 ،439 
 ،393 ، اسداهلل)منبري کرمان(نوراللهی

 224 ،445 
 393  دونوروزي، داو

 580  نژاد نوري
 ،685 علی ، حاجیخردادي( 62) نوري

 249 ،295 ،454 
 292، 224  نوري، حسین

 438 ،453 نوشاد، حاج عباس
 580  نوقانی
 536  نوول
  آخرين فرزند مهندسمحمد نويد) نويد

، 559، 554، 552، 555، 604  بازرگان( 
535 ،209 
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 بابايی( نويد )شريك و دوست احمد علی

 533 
 402، 628  )طلبه در قم( نويدي

 245، 396، 556، 663  نويسندگان
 530  نويسندگان اروپايی

 624  نیاوران
 506  نیشابور

 344  ین، عبدالرضاب نیك
 422 ،456 نیکخواه، پرويز

 443، 446، 440، 440، 454 نژاد نیك
 348  نیکوزاد، سرلشکر

 426  نیکومرام
 464، 294  نیلفروشان

  ه

 580  فر، علی هادي
 568  خردادي( 62)از خويشان نعمتیِ  هادي

 564  هاراطونیان
 668  هاشمیان رفسنجانی، محمد

 ،348  هاشمی، احمد
 432، 439، 468 ،420 ،445 ،442 

 ،292  هاشمی، اکبر
 294 ،460 ،468 ،453 ،439 ،446 

 ،462 ها( هاشمی )از مالقاتی
 456 ،454 ،446 ،446 

 266، 393  هاشمی، حسین
 506  هاشمی، سرهنگ

 668  هاشمی، سیدجعفر
 ،386  ، سیدعبدالکريمنژاد هاشمی

 688 ،696 ،286 
 42  هتل قصر الکَنْدَره

 62  ، سرهنگهدايت
 392 هدايت، مهندس

 244  هديه ملت ايران
 332  ، مقاله«شويمتر می هر روز محتاج»

 296، 260، 504، 504، 503، 664  هروئین
 444، 403 ،290 ، مهندساي هسته

 65  العابدين هشترودي، حاجی زين
 360  هلسینکی

 348  همايونی، سرلشکر بازنشسته
 25  همدان

 224  همدانی، الشیخ محمد
 558  ، کتاّب«هند آزادي گرفت»

 694، 690، 654  هندوستان
 40 هندي

 323، 325  هنرستان
 686  هنگ چترباز انگلیسی

 604  88( / 66هود)
 393  هوشیار، عبدالحمید

 444، 296، 293، 295  وزير نخست هويدا
 ،666  جبهه ملی هیئت اجرايیه

 650 ،589 ،366، 344 ،386، 382 ،260 
 ،596 نهضت آزاديیه ئهیئت اجرا

 304 ،643 ،649 ،405 
 ،365  هیئت حاکمه

 364، 364، 369، 326 ،324 ،384 ،396 ،
606 ،608 ،660 ،663 ،664 ،669 ،620 ،
645 ،642 ،689 ،690 ،696، 692 ،694 ،
698 ،205 ،250 ،236 ،266 ،226، 246،  

249 ،240، 246 ،293 ،409 
 396  هیئت دولت
 426، 438، 468 هیئت مؤتلفه
، 284  سیاسی یانداخلی زندان هیئت مديره

463 ،464 ،459 ،430 ،460 ،463 ،468 ،
426 ،449 ،446 ،445 

 464، 464 مديره اعتصاّب غذا هیأت



 

 
 

 

 

 «هاي روزانه يادداشت»،  (3) مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 440

 ،650، 668، 605، 394  هیئت منصفه
 656 ،635 ،639 ،663، 669، 625 ،624 ،

624 ،645 ،643 ،644 ،645 ،682، 206 ،
268 ،256 ،255 ،236 ،232 ،234 ،263 ، 

223 ،224، 228، 229، 242، 406، 438 
 359  نهیئت وزيرا

 453، 664، 666  هاي مؤتلفه اسالمی هیئت
 255  هیأت عمومی ديوان کشور

 66، 66  هیتلر

 و

 424  اي( )از محکومین توده واثق
 ،455  ها( )از مالقاتی واثقی

 446 ،444 ،445 ،444 
 580  پورواحد
 605  روان حج()پزشك کا زادهواعظ

 448، 464 ،464 ،280  ، شیخ عباسواعظی
 362  خرداد 62واقعه 

 434  فروردين 56واقعه تیراندازي 
 644  (24واقعه)

 469  (89)والفجر
 245 وام آمريکا

 424  اي( )از محکومین توده زاده واهب
 348، 688، 49  ، مهندس)شرکت ري(وثوق
 688  الدوله وثوق

 358  وثیق، سرهنگ
 69  قی، سروانوثی

 445 ،368 وجدانی، مهندس
 696  )معمم محبوس در تبريز( وحدت
 262، 324، 630، 48  ورامین

 ، 564 ورامینی
540 ،636 ،645 ،683 ،684 ،262 

 544، 522  ها ورامینی

 380  ورقا، پروين
 380 وزارت اقتصاد

 680  وزارت بهداري
 48  وزارت پیشه و هنر

 23  وزارت جنگ
 266، 23  هوزارت خارج

 425  ي آمريکا وزارت خارجه
 63  وزارت داخله

 486، 664  وزارت دادگستري
 696، 693، 688، 49  وزارت دارايی

 49  وزارت راه
 49  وزارت صناعت
 265، 526، 48  وزارت فرهنگ
 49  وزارت فالحت
 434، 336، 40 ،66 وزارت کشور

 49، 69  وزارت معارف
 346  کاروزارت

 693، 690، 22  وزير جنگ
 688  وزير خارجه

 366  وزير خارجه آمريکا
 685، 639، 323  وزير دادگستري

 696  وزير دارايی
 265  وزير دفاع آمريکا

 322، 359، 46  وزير فرهنگ
 685، 359، 664، 666  وزير کشور

 48، 69  وزير معارف
 329، 322  وزيرکار

 464  وصیت بخارايی
 602، 385، 346  وظیفه شرعی

 362، 668  ي ملی ظیفهو
 94  وقوف در عرفات

 ،364  وکالي مدافع
 364 ،369 ،603 ،669 ،659 ،660 ،665 ، 
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664 ،620 ،623 ،629 ،643 ،646 ،644 ،
680 ،684 ،695 ،693 ،206 ،203 ،202 ،
204 ،260 ،265 ،264 ،256 ،236 ،262 ،

229 ،286 ،299، 400، 426 
 ،500  وکیل تسخیري

 668 ،264 ،400، 454 ،426 ،446 
، 630، 654، 652، 398، 394  وکیل مدافع

663 ،644 ،203 ،253 ،256 ،254 ،254 ،
233 ،236 ،234 ،266 ،223 ،226 ،224 ،

243 ،244 ،288 ،289 ،299 ،400 ،466 
 ،228  ، ابوالقاسموکیلی

 249 ،284 ،288 ،289 ،295 ،463، 462، 
440 ،446 ،442 ،449 ،443 ،444 
 664  ینواليات کردنش

 436  ولت آلمان
 346  ولیخان
 544، 24، 24، 26  ولیعهد

 368  وهابی، سرهنگ دريايی عبدالحسین
 368  رهنگ هوايی، سعباس وهابی،
 409، 236، 644  ويتنام
 69  )نام يك روستا( ويره
 434، 269  وين

 ی
 ،643  ، کتاّب«هاي روزانه يادداشت»

 244 ،448 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 402  ياسینی
 580  ادهز يحی

 284  يحیوي، سرتیپ
 580  ، رضاقلعه( )زندانی در قزل يزدي
 68، 64  )از افسران ذخیره( يزدي
 432، 343  ، دکترها( )از مالقاتی يزدي
 292 ، محمد)از مدرسین حوزه قم( يزدي
 294  )از مدرسین حوزه قم( ها يزدي

 320  معاويه يزيدبن 
 509، 508  (34يس)
 509  24و  24 ( /34يس)

 455، 636، 344  (6)زندانی بنديعقوبی
 382، 386  يلدا، دکتر

 465، 396  يمن
 65  ينگیجه
 445، 448، 682  هايهودي
 694  يهودي

 659  (65يوسف)
 659  43 /  (5يوسف)
، 229، 228  )دانشجوي زندانی( يوسفی

246 ،242 ،249 ،280 ،294 ،456 ،432 
 386، 333  ، ستوان)افسر مأمورانتقال(يوسفی

 294  يونايتدپرس
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 انگلیسي و فرانسهنمايه 
 

A 

Actif  68  
Alergie  538 ،566  
Amnistic  286  
Antipatique  44  

B 

Braille  565  
Bussing  24  

C 

C.  N.  R.  S  556 ،688  
C.C.T  688  
C.T.C  688  

D 

de gaule  655  
Decisif  64  

E 

Épuration  49  

Espitallier  49  

F 
F.B.l  646  

H 
Hesintgman  24  

I 
Intéressent  40  

K 
Kandare Palace Hotel  44  
keur - o - ghli  635 ،628  
Kirchuffe  44  

L 
Le Monde 556 ،254  
Louis Braille  560 ،566 ،565  

N 
Nation  464  

O 
Originalité  536  
Ortel  65  
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R 

Réactionnaire  646  

Realisme  538  

Rithme  628  

 
 
 
 

S 
Sabotage  66  
Saturday Evening Port  669  
Sorbonne  556  

T 
Tension  460  
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