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ای است که در ھای عکاسیترین پروژهپروژه آزاده اخالقی، یکی از عظیم» به روایت یک شاھد عینی: »نوریاتو

ای که شامل تحقیق فراوان ھم بوده، ثبت ھفده سالهی سهچند سال گذشته در ایران انجام شده است: پروژه
 .فریم است که اجرای بسیار خوب و دقیق و پر از جزئیاتی ھم دارند

 
فارسانی (عکاس و مجری ھا گروه بزرگی از جمله ساسان توکلی، در اجرای این عکسنوریاتومجله  به گزارش

 .اندھای بصری) و ژیال مھرجویی (طراح صحنه و لباس) به آزاده اخالقی یاری رساندهجلوه
 

 
ی تمسخر گرایی سوژهامروز آرمان"گوید: عکسی می ۱۷ی وعهپرداز و کارگردان این مجمآزاده اخالقی ، ایده  

اندازند. برای من ولی ھا شده است، مردم کسانی را که اھداف بلند و دور از دسترس دارند دست میخیلی
کنند بسیار محترمند. ھدفم زنده کردن یاد کسانی بود جنگند و برای آرمانی جانشان را فدا میکسانی که می

 ".کنممیکه ستایش 
 

 ۳المتکلمین (جھانگیرخان صوراسرافیل و نصرهللا ملک"در این مجموعه به مرگِ این افراد پرداخته شده است: 
محمد "، ")۱۳۰۳تیر  ۱۲میرزاده عشقی («، ")۱۳۰۰مھر  ۱۵خان پسیان (کلنل محمدتقی"، ")۱۲۸۷تیر 

نیا، احمد رضوی، مصطفی بزرگآذر شریعت"، ")۱۳۱۸بھمن  ۱۴تقی ارانی ("، ")۱۳۱۸مھر  ۲۵یزدی (فرخی
غالمرضا "، ")۱۳۴۵اسفند  ۱۴محمد مصدق ("، ")۱۳۴۵بھمن  ۲۴فروغ فرخزاد ("، ")۱۳۳۲آذر  ۱۶قندچی (

علی شریعتی "، ")۱۳۵۵تیر  ۸حمید اشرف ("، ")۱۳۴۷شھریور  ۱۲صمد بھرنگی ("، ")۱۳۴۶دی  ۱۷تختی (
سھراب "، ")۱۳۶۳بھمن  ۲۵مھدی باکری ("، ")۱۳۵۸شھریور  ۱۹محمود طالقانی ("، ")۱۳۵۶خرداد  ۲۹(

 .")۱۳۷۷تیر  ۱۰شھیدثالث (
 

 
اش بود. است که در استرالیا عکاسی خوانده و این سومین نمایشگاه انفرادی ۱۳۵۷آزاده اخالقی متولد سال 

ھابی دچار شود که تواند به چنان التی حال میآیا لحظه"در توضیحی که بر این مجموعه نوشته آمده است: 
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ی حال را به گذشته پرتاب کند؟ آیا سیر خطی زمان را در ھم شکند، گذشته را به حال بیاورد و ساکنان لحظه
ای از تاریخ چنان گشایشی رخ دھد که آن اشباح را که در راه آرمانی مشابه تالش کردند ممکن است در لحظه

ی حال، انسان زنده، ر خیابان ببینیم؟ آیا انسان لحظهو به مرگی ھولناک از دست رفتند، دوشادوش خود د
شان ھایش را از زیر آوار مھیب تاریخ بیرون کشد و به اکنونش احضار کند و از پشتیبانیتواند اشباح قھرمانمی

 "بھره برد؟
 

ھای روی داده ھای مرگآزاده اخالقی به مقوله بازسازی صحنه” به روایت یک شاھد عینی“از آنجایی که 
باشد، لذا ھنرمند با استفاده از ھنر معماری مکانی پردازد و در این گونه آثار عنصر واقعیت از ارکان اصلی میمی

ھایی ھا نموده است. صحنهاسی از ٓانھایی مستند و قابل پذیرش از حادثه و سپس عکسعی در خلق صحنه
دھند، که با استفاده اصول معماری مکانی و چینش عناصر حاضر در صحنه مخاطب را در بطن حادثه قرار می

کی يای که این صحنه را وی از نزدیک دیده و لمس کرده است. انتخاب مکان، مشخصات ظاھری و فیزبه گونه
در محل به ھنگام وقوع حادثه ھمگی به نگاه ھنرمند از نوع معماری  مکان وقوع حادثه، شیوه چینش حاضرین

 .حادثه وابسته است
 

عاتی ارئه خواھد شد، در ھا اطالبه عنوان مثال در یکی از آثار این نمایشگاه که در ادامه در مورد تعدادی از آن
، با توجه به مستندات موجود این حادثه در حیاط منزل ایشان اتفاق افتاده ”قتل میرزاده عشقی“اثری با عنوان 

گیری از اصول طراحی صحنه و چینش عناصر صحنه در سایه ھنر معماری به است. ھنرمند با توجه به بھره
عیت مبادرت ورزیده است. این امر در سایر آثار این نمایشگاه نیز ای منطبق بر واقبازسازی این صحنه به گونه

باشد، که این امر بیانگر نقش اصول معماری مکانی در باورپذیری و تأثیرگذاری ھر چه به خوبی قابل رویت می
 .بیشتر آثار است

 

 
از صحنه و سپس عکاسی  از منظر ھنر و تکنیک عکاسی در آثار آزاده اخالقی با استفاده از تکنیک فیلمبرداری

تشییع پیکر کلنل محمد “کند. به عنوان مثال در صحنه ھا عنصر حرکت را به خوبی به مخاطب خود القا میاز آن
شود، گویی گیری از این تکنیک این احساس به خوبی به مخاطب منتقل میبه سبب بھره” تقی خان پسیان

ذکر است چاپ آثار در قطعات بسیار بزرگ تأثیر شگرفی در  وی یکی از افراد حاضر در صحنه بوده است. شایان
باشد. حضور خود ھنرمند در ارتباط مخاطب با اثر دارد که نشان دھنده نکته سنجی و دید ظریف ھنرمند می

اثنای کلیه آثار با توجه به اظھارات خود ھنرمند به سبب بیان نوع نگاه خاص وی به حادثه روی داده و به نوعی 
باشد، که در آثار اکثر عکاسان مطرح و صاحب سبک ایران و جھان قابل مشاھده اثر توسط نامبرده میامضای 

  .است
ھایی به تصویر کشیده شده در پایان الزم به ذکر است بنا بر اظھار خود ھنرمند در این نمایشگاه تنھا صحنه مرگ انسان

رد. در ذیل تعدادی از آثار این نمایشگاه آورده شده است. کلیّه گونه تصویری وجود نداھا ھیچ است که از صحنه مرگ آن
 باشد.ھا متعلق به آزاده اخالقی میحقوق مادی و معنوی عکس

 



 تھران – ۱۳۰۳تیر  ۱۲ –میرزاده عشقی 
Mirzadeh Eshghi – ۳ July 1924 – Tehran 

ی با آشنائیی که به روحیه[…] ی قرن بیستم را منتشر کرد. ی روزنامهشمسی، عشقی آخرین شماره ۱۳۰۳روز ھفتم تیرماه سال 
عصبی سردار سپه داشتند ھمه دانستند که عشقی بر قتل خویش صحه گذاشته است. پس حکم قتل عشقی به محمدخان 

کشان در پی مأموریت خود به راه افتند، یش از آنکه آدمحتی پ[…] شود؛ او باید بمیرد و ھرچه زودتر. درگاھی، رییس نظمیه ابالغ می
دھند که به ھیچ روی از خانه بیرون نماند. در داران عشقی، که رفت و آمدی در نظمیه داشتند به او ھشدار میکسانی از دوست

 […] .ھا، به خانه راه ندھدای را، به ویژه شبحیاط باید ھمیشه بسته باشد و ھیچ غریبه
شود که با آقای عشقی کار الزمی دارند رو میکار [زھرا سلطان]، نخستین بار پشت در خانه با دو مرد غریبه روبهتیر، خدمتروز نھم 

روند و کند که شاعر در خانه باشد. مراجعان میھای عشقی را به یاد دارد انکار میکار که سفار شو مشتاق زیارت ایشانند. خدمت
ند. از نھم تا یازدھم تیرماه، کار زھرا سلطان سر دواندن این مراجعان سمج است. اما اکنون آنھا دیگر یقین پلکسر کوچه برای خود می

 […].اند که شاعر در خانه استکرده
روز داغ الشعرا بھار ناھار مھمان عشقی است. زھرا سلطان خورشت بادمجان پخته است. دو دوست نیمظھر روز یازدھم تیرماه، ملک

جا ساخته شده است. نامه در آنی منظوم جمھوریگذرانند؛ ھمان زیرزمینی که قطعهتھران را در زیر زمین خنک خانه می تابستان
ی گستراند. سپس کوکب، محبوبهای کنار حوض میرود. زھرا سلطان قالیچهکند و میعصر گرمای ھوا شکسته، بھار وداع می

خواب کرده است. شاید حضور کوکب امشب را د عشقی دو سه شب اخیر او را بیآگاھی نیرومنشود. حس پیشعشقی، وارد می
ھای آور است. نه، از نوازشسرشار از اضطرابی خفقان به او آرامشی بدھد. شب کوتاه تابستان بر بام کاھگلی خانه، برای شاعر،

 .ای خاطرجمعی برای او در پی نداشتی یاران لحظهکنندهگونه که سخنان دلگرممحبوبه نیز کاری ساخته نشد، ھمان
گشاید و برای خرید خانه بیرون بامداد روز دوازدھم است. کوکب در سپیدی صبح رفته. ساعت ھشت زھرا سلطان کلون در را می

ودن در نشیند که دست و رو بشوید (چرا به وارسی بسته برود کنار حوض میآید، میماند. عشقی از بام فرود میرود. در باز میمی
ھا را اند توی حیاط. عشقی چھارچشمی آنبیند دو نفر غریبه آمدهمی گردد،شنود، برمیدانیم.) صدای پا میپردازد؟ نمیحیاط نمی

 .پایدمی
 چه کار دارید؟ –
 شود؟ایم جواب مقاله را بگیریم. چاپ میآمده –

شود. نگاه کنان به عشقی نزدیک میزند و صحبته حیاط را دور میی مقالایستد و دیگری به عنوان نویسندهیک نفر جلوی داالن می
شود به مردم تھمت زد. باید اتھام خود نمیاما آخر در مقاله اشکاالتی ھست، بی… گویدشاید راست می"گردد: شاعر به او برمی

. شاعر یک لحظه خطر را فراموش کرده "ن..ھای زیادی دارد؛ ببینید عزیز مطوری ھم روزنامه گرفتاریمستند به دالیلی باشد. ھمین
کشد. مرد دوم از پشت قلبش تیر می و ناگھان…. کندھای فنی میبرد و او را وادار به بحثایش، کارش، حواسش را میوجدان حرفه

گریزند. اھل زند. قاتالن میغلتد و در خون خود پرپر میخورد. به کف حیاط میسر شلیک کرده است. گلوله به زیر قلب عشقی می
حوادث جلو  دھد. اگر بخواھیم ازگیرد و تحویل پلیس نظمیه میریزند. نوکر ھمسایه، وردست ضارب را میھا بیرون میمحل از خانه

ماند. اما قاتل اصلی ـ مرد دوم ـ شود و نوکر چھل روز در حبس تاریک میبیفتیم باید یادآور شویم که روز بعد این شخص آزاد می
خواران فقط آید و از بین جماعت میخانه بر سرش فرود میکند. معتاد و الکلی، یک روز سقف میبیست و سه سال دیگر زندگی می

 .میرداو می
ریزی او را از پا در آورده اما ھوش و حواسش به جاست. رسد. خونی حال، در حیاط. اکنون عشقی آرام به نظر میبرگردیم به لحظه

کند ھای روزگار نخستین کسی است که باالی سر شاعر رسیده. عشقی مکرر خواھش می"خانم"کاترین ارمنی، یکی از زیباترین 
قدر کاری شده بود که نیازی به کار ـ بیمارستان دژخیم ـ نبرند. ولی بیھوده نگران است. گلوله آن ی نظمیهخانهکه او را به مریض

کند و عشقی سی و یک ساله در پیش ھایش را ثبت میالشعرا بھار آخرین حرفتکمیلی پیش نیاید. در بیمارستان نظمیه ملک
 .دھدچشم دوستانش جان می

جو در سرگذشت و آثار عارف، عشقی، بھار، فرخی یزدی، تھران: انتشارات نگاه، ودی، جستسپانلو، محمدعلی، چھار شاعر آزا*
 .۲۰۸-۲۰۴، صص ۱۳۶۹



 
 مشھد – ۱۳۰۰مھر  ۱۵ –کلنل محمد تقی خان پسیان 

Colonel Mohammad Taghi Khan Pesyan – ۷ October 1921 – Mashhad 
العاده خطرناک شده و اکثر اوضاع مشھد فوق[…] خبر شھید شدن کلنل به طور علنی در مشھد منتشر شد.  ۱۳۰۰میزان  ۱۲روز 

رفت که به وخامت بیشتری گراید. موافقین سر و جسد کم میکردند و کار کممردم برآشفته بودند. طرفداران کلنل خون گریه می
سد و سر کلنل را محترمانه تحویل بدھند و در غیر این صورت جنگ درگیر و کلنل را خواسته بودند. به قوچان نصیحت داده شد که ج

کیش برای حمل جنازه عازم قوچان گردید. با چه سرعتی رفت و با چه شود. توافق حاصل شد و آقاخان خوشبرادرکشی تجدید می
 !شتابی برگشت باورکردنی نبود

مدارس عموماً تعطیل گردید. تجار و کسبه نیز بازار را عموماً بسته بودند.  میزان در ارک مشھد غوغای عجیبی برپا شده بود. ۱۵روز 
ی آرسن، منصبان و افراد ژاندارم نیز با تجلیل و احترام شایان توجه برای تشییع جنازه حاضر شده بودند. در مغازه ای از صاحبعده

برداری شد. عارف، شاعر ملی، نل قبل از الحاق به جسد عکساز سر کل[…] ھرچه عطر بود خریداری کردند و بر روی جنازه پاشیدند. 
آباد که معروف است حضرت رضا سر و جسد را با آب سن[…] زد. آلود و به سر و صورت خود مشت میاز کثرت گریه چشمانش خون

 .س برداشتندوشو دادند. موھای سر را شانه زدند و معطر ساختند و باز عکرا ھم با ھمان آب غسل داده بودند شست
بار ھنگامی که عارف بینوا و ستمدیده، آن شاعر انقالبی که با آرزو و آمال فراوانی به این قیام گرویده بود، با چشمان خون

ی ی ملی و چند نفر دیگر یک رباعی ساخت و بر روی پارچهخواستند سر را به جسد ملحق و بر روی توپ بگذارند به اصرار کمیتهمی
 .درشت نوشته شد و باالی توپ الصاق گردیدسفیدی به خط 

جسد را بر روی توپ گذارده و روی آن را مملو از گل کردند؛ جمعیت مشایع […] شد. در این موقع جنازه برای حرکت آماده می
د و فرزند خلف ام. موزیک ژاندارمری در عزای این سرباز رشیالعاده بود. من تاکنون یک چنان جمعیتی را در ھیچ تشییعی ندیدهفوق

 .ایران، در پیشاپیش جنازه با نوای محزون و جگرخراش مترنم بود
 ۳۶۲-۳۵۹، صص ۱۳۲۹شـاه، علیآذری، علی، قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان، تھران: بنگاه مطبوعاتی صفــی*



 
 زندان قصر، تھران – ۱۳۱۸مھر  ۲۵ –یزدی محمد فرخی .

Mohammad Farokhi Yazdi – ۱۸ October 1939 – Qasr Prison, Tehran 
سپس فرخی را […] ھای اتاقی را که در زندان موقت معروف به حمام است گل سفید مالیدند. ھای درھا و پنجرهابتدا آمدند شیشه

 .ا به فرخی بدھیمشد تا ما بتوانیم دوا و غذدر با حضور پایور نگھبان و بازرس مخصوص باز می[…] آوردند و در آن محل انداختند. 
 .۱۸۱-۱۷۸، صص ۱۳۶۳گران،تھـران: نشر نقـره، ی محاکمهگلبن، محمد، و یوسف شریفی، محاکمه*

گردد، ، چھارمین سال زندان، فرخی رنجور و ناتوان روی تختش دراز کشیده است. کلید در قفل می۱۳۱۸مھرماه سال  ۲۳غروب روز 
سواد و شوند. فرخی سرھنگ نیرومند، رییس زندان و پزشک احمدی، جالد بیی سلول ظاھر میشود. سه نفر در آستانهدر باز می

شود. مرگ را پذیرفته، اما عدم جیب داشت اینک اجرا می ھا درشناسد. پس آن حکم که سالتسبیح به دست رضا شاه را می
اند. مقاومت در برابر اوباش، وھنی است بر شاعر. در تاریکی متعفن، پیکاری خاموش و نومید در جریان است. دھان فرخی را گرفته

او در تشنجی دردناک به خواب شود ـ ھوای آزاد ـ و ھای شاعر جاری میپزشک احمدی آمپول ھوا را آماده کرده است. ھوا در رگ
گوید: صبح روز بیست و چھار مھر به اتفاق دکتر خواستیم به معاینه فرخی برویم. کلید خواستیم. یار زندان میرود. پزشکخفقان می

روزه ھمهمشاھده کردم فرخی روی تخت بر خالف ھمیشه دراز کشیده، چون … آژدان یزدی با پایور نگھبان کلید را آوردند. در باز شد
یک پایش از … خواندشدیم به پا ایستاده و پس از سالم و تعارف چند بیتی اشعار و رباعی که ساخته بود برای ما میکه ما وارد می

ھایش از حدقه در آمده و باز بود. رنگش کبود تخت آویزان بود یک دستش روی سینه و دست دیگرش روی شکمش قرار داشت. چشم
 .داد که او به مرگ طبیعی نمرده استی آثار نشان میاند، اما ھمهجرأت نکردم بگویم فرخی را کشته و صورتش متورم بود.

جو در سرگذشت و آثار عارف، عشقی، بھار، فرخی یزدی، تھران: انتشارات نگاه، وسپانلو، محمدعلی، چھار شاعر آزادی، جست*
 ۴۵۷ص . ۱۳۶۹

 

 



 | تھران – ۱۳۵۸شھریور  ۱۹ –طالقانی  محمود
Mahmoud Taleghani – ۱۰ September 1979 – Tehran | Detail 

دیشب با سفیر  ۲۴هللا طالقانی دیشب پس از شرکت در مجلس خبرگان به محل اقامت خویش رفت و تا ده دقیقه قبل از ساعت آیت
به تدریج حال ایشان دگرگون شد و  ۲۴وگو داشت. اما بعد از ساعت ایران در شوروی که اخیراً به ایران آمده است مالقات و گفت

هللا طالقانی که در این لحظات در کنار لحظاتی بعد دکتر واعظی، پزشک معالج، در بالین ایشان حضور یافت. یکی از نزدیکان آیت
ی آمبوالنس درصد شانس نجات را کاھش داد. گ قرار داشت به خبرنگار ما گفت شاید یک تعدادی نارسایی در تلفن و تھیهمجاھد بزر

ی بامداد ای نداشت و سرانجام در ساعت یک و چھل و پنج دقیقهھای رسیده تالش برای نجات مجاھد بزرگ نتیجهبر اساس گزارش
 […] .هللا طالقانی و پسر بزرگ ایشان در مشھد بودندرا بدرود گفت. ھنگام مرگ خانم آیتایشان زندگی سراسر مبارزه و تالش خود 

هللا در میان تأثر و اندوه خبر درگذشت مجاھد کبیر را به اطالع نزدیکان آن مرحوم رساند، که پزشک معالج حضرت آیتبه محض این
هللا و اطراف آن مملو از جمعیت شد. از این ی حضرت آیتای بعد خانهو لحظه االهللا پر شدهللا از فریاد الالهگاه حضرت آیتصحن اقامت

کس ھای اطراف خانه ھیچی ایشان آمدند. در خانه و در کوچههللا به خانهساعت به بعد به تدریج اعضای خانواده و فامیل حضرت آیت
هللا شنیده بودند بر سر و صورت زدند و به را در اطراف منزل آیت دھان این خبر دردناکبهنبود که بر این فاجعه نگرید. مردمی که دھان

 .شدت گریستند
 .۳-۱، صص ۱۳۵۸شھریور  ۱۹ی اطالعات، ، روزنامه"آخرین میعاد با پدر ملت"*

ندازه شد خانه آودند با ورود جسد ازدحام بیش از اهللا طالقانی را به غسالی بعد از ظھر دیروز پیکر آیتدقیقه ۱۵و  ۴در ساعت 
وشو بردند و در این زمان خانه در زیر فشار مردم خرد شد. جسد را برای شستھای ورودی غسالھای دربتعدادی از شیشه

هللا خانه بود. پیکر، غسل داده شد و آیتهللا طالقانی بر باالی سر جسد حاضر شدند و این اوج شیون درون غسالی آیتخانواده
کنترل جمعیت واقعاً کار […] هللا به نماز ایستادند. ت اعضا ھیات دولت و فرماندھان نظامی و یاران و اقوام آیتزنجانی بر آن نماز گذاش

کردند. از در اصلی پاالیشگاه دشواری بود در مواردی پاسداران برای جلوگیری از ازدحام و فشار جمعیت اقدام به تیراندازی ھوایی می
کنندگان در مراسم تدفین دچار بیھوشی و غش تعداد زیادی از شرکت[…] مردم تقسیم شد.  تھران صدھا قالب یخ خارج و بین

زد. اشک جمعیت سینه می[…] ھای امداد طالقانی نجات یافتند. ای نیز زیر دست و پا مجروح شدند که توسط آمبوالنسشدند، عده
به سرم، به روح طالقانی، به روح جوشان خلق، ھمیشه جاوید طالقانی پدرم، طالقانی پدرم، خاک ایران "ریخت، شعار می داد: می

 ".باد، راه شھیدان خلق
 .۲-۱، صص ۱۳۵۸شھریور  ۲۰ی اطالعات، ، روزنامه"ی پدر پاسداری کردندیک میلیون نفر دیشب از جنازه"*

 

 
 | احمدآباد، ایران – ۱۳۴۵اسفند  ۱۴ –مد مصدق مح

Mohammad Mosadegh – ۰۵ March 1967 – Ahmad-Abad, Iran | Detail 
[ھاله سحابی]: وقتی دکتر مصدق فوت کرد میگویند در آمریکا رادیو اعالم کرده که مصدق، نخست وزیر سابق ایران، در تبعید فوت 

 .ما تعریف کنیدکرد و یک استاد دانشگاه او را شست وشو داد و دفن کرد. شما خود این ماجرا را برای 
[دکتر سحابی]: دکتر مصدق روزھای آخر به بیماری مبتال شده بود و پزشکان تشخیص سرطان فک داده بودند و بارھا به او تذکر دادند 

که به سفر خارج برای معالجه راضی شود. دکتر مصدق از پیشنھاد پزشکان برمی آشفت و به فرزندش مرحوم غالمحسین خان 
با تندی میگفت شماھا این ھمه درس خواندید که پدرتان برای معالجه به فرنگ برود؟ به ھر حال بیماری العالج  مصدق که پزشک بود

بود و روزھای آخر عمر، او را به بیمارستان نجمیه ی تھران منتقل کرده بودند. وقتی خبر مرگ او را شنیدم به اتفاق مرحوم آقای 
ایشان را دیدم که در راھرو بیمارستان ایستاده بود و در تنھایی و ناچاری تصمیم گرفته بود  عباس رادنیا به بیمارستان رفتیم. فرزند

 .پیکر او را در سر قبر آقا دفن کنند
پیش از این او خود وصیت کرده بود که در محل شھدای سی تیر به خاک سپرده شود ولی با وجود حاکمیت ساواک و ممانعت دولت 

من از فرزندان دکتر مصدق خواھش کردم که او را در آنجا دفن نکنیم و با سادگی وی را به سمت […] چنین امکانی وجود نداشت. 
ی خوب و ا و در ھمان منزل به امانت به خاک بسپاریم تا در شرایط بھتری در آینده او را به مقبرهخانه اش در احمدآباد تشییع کنیم 

آبرومندی منتقل سازیم. سرانجام جنازه ی او با حضور چند تن از افراد خانواده و دوستان جبھه ای و آشنایان دیگر به طرف احمدآباد 
ی احمدآباد دیدیم که وفاداران وی در طبقه ی   زنجانی در پی آنھا رفتیم. در خانهتشییع شد. من و آقای رادنیا ھم به اتفاق آیت هللا

باال دور ھم جمع شده اند و بحث میکنند و جنازه ھم پایین در میان چند تن از روستاییان باقی بود. من خود آستین ھا را باال زده و با 
و شست وشو دادم و کفن پوشاندم. آیتا� زنجانی ھم بر جنازه نماز خواند. آب روندھای که در آنجا بود بر روی تختی پیکر او را غسل 

اش قبری کندند. من خود ناظر این کار بودم تا درست انجام شود. از آنجا که خاک ھمه اش خاک دستی  در اتاقی از منزل مسکونی
م چوب ھای ضخیم نھادیم. او را با ھمان تابوتی که در آن بود گفتیم آجر بیاورند و آنجا را به اندازه ی یک قبر چینی نمودند و روی آن ھ



قرار داشت در قبر قرار دادیم تا روزی این امانت به قبرستان مناسبی منتقل شود، یا در ھمانجا بازسازی و کامل شود. ولی تاکنون 
 .متأسفانه ھیچ اقدامی برای انتقال وی یا بنایی مناسب انجام نشده است

-۳۱۶-۹۶۴شابک. . ۱۲۰، ص ۱۳۷۷نامه ی دکتر یدهللا سحابی: اسوه ی اخالق و سلوک اجتماعی، تھران: قلم، ترکمـان، محمد، یاد
۱۴۸-x 

 

 
 | ھتل آتالنتیک، تھران – ۱۳۴۶دی  ۱۷ –غالمرضا تختی 

Gholamreza Takhti – ۷ January 1968 – Atlantic Hotel, Tehran | Detail 
 ۱۳۴۶/  ۱۰/  ۱۹تاریخ گزارش: |۱۳۴۶/  ۱۰/  ۱۷خیلی محرمانه |منبع: اتفاقی |تاریخ وقوع:|  ۳۵سند 

 موضوع: خـودکشی غالمرضـا تخــــتی قھــــرمان کشتی ایران
ی سمی ا با ماده ۱۳۴۶/  ۱۰/  ۱۷اقامت داشت و در شب در ھتل آتالنتیک  ۱۳۴۶/ ۱۰/  ۱۵تختی قھرمان کشتی ایران از تاریخ 

 خودکشی نمود و موقعی که نماینده و دادستان در معیت مأمورین انتظامی از اتاق نامبرده بازدید مینمایند از جیب کت وی وصیتنامه
ای به دست میآید که در آن نوشته است در جریان مرگ من ھیچکس مقصر نیست و برادرش را قیم خود معرفی و در تقویم بغلی وی 

ضمن بررسی مشاھده میشود که نوشته چون با ھمسرم اختالف خانوادگی داشتم چندین مرتبه به مادر ھمسرم مراجعه کردم. 
ام مثل  گدا ازدواج کرد و حال زندگی این ازدواج موافق نبودم و نمیدانم چرا دخترم با تو بچهایشان به من اظھار داشت من از ابتدا با 

 .یھودی سرگردان شده است. ضمناً جسد نامبرده برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی حمل گردیده است
 ۱۳۴۶/  ۱۰/  ۱۹تاریخ گزارش: |۱۳۴۶/  ۱۰/  ۱۸تاریخ وقوع: |۵۸۱خیلی محرمانه|منبـــع : |۳۶سند 

 موضوع: خـودکشی غالمرضـا تخــــتی قھــــرمان کشتی ایران
موضوع خودکشی غالمرضا تختی قھرمان سابق کشتی به سرعت در ھمه جا پخش شد. بعد از آنکه جسد او را به پزشکی قانونی 

شکی قانونی اجتماع کرده بودند. در این منتقل کردند گروه زیادی از عناصر جبھه ملی، بازاریان، ورزشکاران و مردم رھگذر در جلوی پز
[…] دور میزد. » اند تختی خودکشی نکرده بلکه او را کشته"ی آنھا در اطراف موضوع  اجتماع اظھار نظرھای مختلفی میشد که ھمه

مان بود و تختی بچه نبود که بر سر یک مقدار اختالفات جزیی خانوادگی دست به خودکشی بزند او یک قھر«گروه دیگری میگفتند: 
 اند و بعد جسدش را به ھتل آتالنتیک آورده حتماً او را در جای دیگری مسموم کرده[…]  "اگر زنش بد یا منحرف میبود طالقش میداد.

را زمزمه کردند و بعد این  "تختی ما کشته شد."ھنگامی که جسد تختی به گورستان منتقل میشد ابتدا چند نفر شعار […]  "اند.
 .ی مردم این شعار را میدادند ناخودآگاه ھمگانی شد و ھمهشعار به طور 

 ۱۳۴۶/  ۱۰/  ۲۶تاریخ وقوع: از چند روز قبل|تاریخ گزارش: |۴۰۲خیلی محرمانه|منبـــع : |۶۹سند 
 موضوع: شایعــات در مورد مــــرگ تخـــتی

ی آن خودکشی کرده تاکنون  که تختی به وسیلهعدھای از مردم نیز اظھار میدارند چه دلیل دارد که پزشکی قانونی نوع سمی  […]
افشا ننموده و اضافه میکنند که جسد تختی را در ھتل به طرزی یافتند که پتو بر روی خود داشته و چنانچه سم خورده باشد مسلماً 

 .تشنجاتی به وی دست میدھد و در اینجا این سؤال پیش میآید که به چه ترتیب پتو را بر روی خود کشیده است
، بخش اسناد، صص ۱۳۷۷ی اسناد، تھران: جھان کتاب، فاطمی نــــــویسی، عباس، زندگی و مرگ جھـان پھلـوان تخــــتی در آییـــنه

 ۹۶۴٫-۹۰۳۱۱-۴-۶شابک: . ۳۵-۶۹



 
 | ی مجنون، ایرانجزیره – ۱۳۶۳بھمن  ۲۵ –مھدی باکری 

Mehdi Bakeri – ۱۴ February 1985 – Majnoon Island, Iran | Detail 
ی سی نفری، یک نفر بماند آن اگر از یک دسته[…] برادران! عملیات، عملیات سختی خواھد بود. "[آخرین سخنرانی مھدی باکری] 

ی شما شھید شد، ر فرماندهیک نفر باید مقاومت کند. و اگر از گردان سیصد نفری یک نفر بماند آن یک نفر باید مقاومت کند. حتی اگ
تا موقعی که دستور حمله داده نشده، کسی تیراندازی […] ی شیطان است. نگویید فرمانده نداریم و سست شوید که این وسوسه

 ".ی ضعف شماستھا را به ھم بفشارد و فریاد نکند. فریاد نشانهنکند. حتی اگر مجروح شود باید دستمال در دھانش بگذارد، دندان
. ۱۲۳-۱۱۹، صص ۱۳۸۳ی شھدا و سرداران شھید آذربایجان شرقی، اظمی، سید قاسم، خداحافظ سردار، تبریز: ستاد کنگرهن*

 ۹۶۴-۰۶-۶۳۰۳-۴شابک: 
درگیری شدت بیشتری پیدا کرده بود که ناگھان آقا مھدی نقش زمین شد. دویدم سمتش و او را برگرداندم. تیر "[شھید قنبرلو]: 

ای نداشت. آقا مھدی شھید زد. ھر چه صدایش کردم، بوسیدمش، فریاد زدم، فایدهاش و از آن خون بیرون مینیخورده بود به پیشا
ھا گفتم بلند شوید برویم عقب. آقا مھدی را بلند کسی و تنھایی؟ به بچهبه خودم گفتم حاال چه کار کنم توی این بی[…] شده بود. 

آقا مھدی را گذاشتیم توی قایق، زدیم به دجله حرکت کردیم رفتیم. به قایق و ما و آب […] د. جا بوکردم بردم رساندم به قایقی که آن
آمد جز دعا. دشمن قایق را زیر رگبار گرفته بود، به مان بر نمیزدند. ما ھیچ کاری از دستجی ھم میزدند. آرپیاز ھر طرف تیر می

جی خود قایق را نشانه ھا آمد کنار دجله و با آرپیگیر و دار، یکی از عراقی سوراخ شده بود. در این ی قایق سوراخطوری که بدنه
دفعه خودم را در آب احساس کردم و کسی را گرفت و بعد شلیک کرد. قایق منفجر شد. از انفجار چیز زیادی در ذھنم نیست. فقط یک

بود. با یک دنیا غم و درد سوختن آقا مھدی و چند نفر دیگر از ھمراه خودم ندیدم. بر اثر بنزینی که در باک قایق بود، قایق آتش گرفته 
ای از خشکی متوقف کردم. بر اثر اصابت موشک، قایق به سمت شرق دجله رفت و قایق سوخته در نقطهھا را مشاھده میبچه

جا رفتیم اما اثری ھا به آنشد. به دلیل شدت و حجم آتش دشمن، نتوانستم خود را به قایق برسانم. شب به ھمراه چند نفر از بچه
 ".از آقا مھدی و بقیه نبود

 ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۶-۱۰-۸شابک: .  ۱۱۰-۱۰۸، صص ۱۳۸۸صیام،  توانست زنده بماند، تھران:اکبری، علی، نمی*
اصغر گدیب، علی گدیب، اوشاخالر "به ترکی گفت:  "برگرد عقب"یادم ھست آخرین باری که به او گفتم: "[مصطفی الموسوی]: 

شون رفتن، دیگه برای من چی ھا ھمهاصغر رفته، علی رفته، بچه"گفت: می "ھامسی گدیب، داھی منه نمنه گالیب، نیه گلیم؟
 "مونده، برای چی برگردم؟

 ۹۶۴ _۹۰۹۳۵ _ ۹ _۱شابک: . ۵۵-۵۳، صص ۱۳۸۰خضری، فرھاد، به مجنون گفتم زنده بمان، تھران: روایت فتح، *
 



 
 | تھران – ۱۳۱۸بھمن  ۱۴ –تقی ارانی 

Taghi Arani – ۴ February 1940 – Tehran | Detail 
ی زندان تلفن قدری جسدش تغییر کرده، که فرزند خود را نشناخته و به اداره مادر دکتر ارانی در متوفیات که فرزند خود را دیده، به

ھا آورند ببینید کدام یک از آنکند او را ھم میاند که یک نفر دارد جان میشتهباشد. در جواب اظھار داکرده که این مرده پسر من نمی
برده مالحظه نموده و به او گفته ی تلفن، دکتر سید احمد امامی را خواسته و پسرش را دکتر نامباشد. مادر پیر به وسیلهپسرش می

 […] .ی دکتر ارانی پسر شماستاست ھمین جنازه
ی مرحوم دکتر ارانی را مالحظه کردم و با وجود تغییرات زیادی که در بدن و جسد دکتر ارانی بوده او جنازه"امی:] [دکتر سید احمد ام

ی پسر شما را شناختم و برای این که اسباب تأثر و تألم مادر آن مرحوم نشود، به این عبارت به او گفتم که ممکن است ھمین جنازه
شناخت. چون به کلی ی دکتر ارانی پسر من نیست و پسر خود را نمیگفت این جنازهارانی می دکتر ارانی باشد. چون مادر دکتر

 ".جنازه تغییر قیافه داده بود
 ۲۲۴-۲۲۰، صص ۱۳۶۳گران، تھـران: نشر نقـره، ی محاکمهگلبن، محمد، و یوسف شریفی، محاکمه*
 
. 

 | ی فنی، دانشگاه تھران، تھراندانشکده – ۱۳۳۲آذر  ۱۶ –نیا، احمد قندچی رضوی، مصطفا بزرگآذر شریعت
Azar Shariat Razavi, Mostafa Bozorgnia, Ahmad Ghandchi – ۷ December 1953 – Faculty of Engineering, Tehran 

University, Tehran | Detail 
ھا بیرون ریختیم و باخبر کالسیی ھمصبح، زنگ نابھنگام دانشکده بلند شد و ما ھم مثل ھمهوسط زنگ دوم حدود ساعت ده 

شود و اند ناگھان در کالس باز میآرا مشغول تدریس بودهشدیم که در کالس دوم راه و ساختمان در حالی که مھندس شمس ملک
روند و دو دانشجو را که در کنار پنجره ی کالس میپنجره شوند و به طرفشان وارد کالس میدو سرباز مسلح و افسر فرمانده

اند ھمین دو نفر بودند. گویند دو نفری که برای ما شکلک درآورده و ما را مسخره کردهشان مینشسته بودند نشان داده و به فرمانده
برند و مھندس شمس جریان را به س میکشان به خارج از کالدانشجویان را کشان[…] دھد. ھا را میفرمانده دستور دستگیری آن



دھد که یکی از رساند که ایشان ھم دستور زدن زنگ دانشکده را به عنوان اعتراض به این عمل میگوش رییس دانشکده می
مه در خفقان حاکم بر دانشگاه و در زیر چک"زند: رود و با دادن شعار مرگ بر حکومت نظامی فریاد میدانشجویان کالس روی میز می
رود و سایر دانشجویان ھایش را به اطراف پرت کرده به طرف در کالس می. کتاب"توان درس خواندھای سربازان مسلح که نمی

مان با خوردن زنگ، کالس را ترک کرده در کریدور مرکزی دانشکده شروع به تظاھرات کرده با دادن شعارھای مرگ بر حکومت زھم
ی دانشکده خواستند. محوطهشان را میھدی دیکتاتور و درود بر مصدق، آزادی دوستان دستگیرشدهنظامی، مرگ بر شاه، مرگ بر زا

ی نظامیان با بلندگو به دانشجویان معترض دستور خروج از دانشکده را داد ولی ھم که پر از سربازان تفنگ به دست بود، فرمانده
مرگ بر شاه را ادامه دادند. فرمانده با بلندگو دانشجویان را تھدید به  دانشجویان به دستور او اعتنایی نکرده شعار مرگ بر شاه،

کرد که در دانشگاه بر روی دانشجویان آن ھم در محوطه و سالن دانشکده و در محیط سربسته، تیراندازی کرد ولی کسی باور نمی
ھا با فریادھای مرگ بر شاه دانشجویان در لیک گلولهتیراندازی کنند. ولی گویا فرمانده قبالً دستور تیراندازی داشت و ناگاه صدای ش

ھا که سالم بودند کمک کردند که رفقای مجروح و تیرخورده خود را که قادر به حرکت ی ناگھانی سربازان به ھم خورد و آناثر حمله
ر شده و یا نقش بر زمین شدند. و آذر بودند از صحنه خارج کنند که به چنگ سربازان نیفتد و چند تن از دانشجویان ھم با سربازان درگی

اش با سربازی درگیر شد که او ھم با نیزه، ران راست پای آذر را شکافت یکی از چند نفری بود که پس از اصابت تیر به سینه و شانه
 .ریزی شدید، فریاد مرگ بر شاه او آھسته ولی خاموش نشدو آذر سرنگون شد و با وجود خون

ھای زیرزمین راه افتاده و شده در اثر تیراندازی مخلوط شد و به طرف پلهحان با آب رادیاتورھای سوراخدر کف سالن خون مجرو
 .ی وحشتناکی به وجود آمده بود. ما با بقیه دوستان که زنده بودیم فرار کردیممنظره

 ۹۶۴٫-۸۶۱۸-۳۱-۳، شابک: ۲۰-۱۶، صص ۱۳۸۴سرا، رضا، خاطرات یک پزشک عوضی، تھران: انتشارات قصیدهرضوی، غالمشریعت*
 :ی پزشکی قانونی چنین تشخیص داده شده استعلت فوت سه نفر دانشجویان دانشگاه از طرف اداره

ی فنی بر اثر یک گلوله که از طرف راست سینه وارد شده و از زیر بغل چپ او خارج گردیده نیا دانشجوی دانشکدهمصطفی بزرگ .۱
ریزی زیاد باعث مرگ وی گردیده است. بر پشت وله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونفوت کرده است. بر اثر این گل

 .سانتیمتر زیر پوست فرو رفته بود ۱۵شود که تا ی راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده میشانه
رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد شریعت .۲

ی خونریزی زیاد مجروح درگذشته است. یک گلوله نیز به دست راست وی اصابت کرده که ھا را پاره نموده و در نتیجهکرده و شریان
 .باشد توانسته باعث مرگجلدی بوده و نمی

ای که وارد شکم وی گردیده و احشا داخلی را پاره نموده درگذشته مقتول دیگر احمد قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله .۳
ی دادسرای نظامی اجساد را معاینه کرد ولی ھنوز گزارش رسمی در این ی پزشکی قانونی با حضور نمایندهاست. دیروز و امروز اداره

 .یده استزمینه تھیه نگرد
 ۱۳۳۲آذر  ۱۷ی اطالعات، ، روزنــامه»ی فنی دانشگاه تھرانی شھادت سه دانشجوی دانشکدهگزارش پزشکی قانونی از نحوه»*

 

 
لندن – ۱۳۵۶خرداد  ۳۰ –علی شریعتی   | 

Ali Shariati – ۱۹ June 1977 – London | Detail 
ھمپتون درگذشت. دلیل گذشت، در ساوتمی در حالیکه سه ھفته از سفرش به انگلستان ۱۳۵۶خرداد  ۳۰علی شریعتی در 

رسمی مرگ وی انسداد شرائین و نرسیدن خون به قلب اعالم شد؛ ھرچند مرگ وی به دلیل نداشتن سابقهٴ بیماری قلبی، عدم 
بل از اعالم رسمی خبر مشکوک بود.شریعتی کالبدشکافی و اعالم نتیجه سریع و خبرداشتن سفارت ایران در لندن از مرگ وی ق

وصیت کرده بود که وی را در حسینیهٴ ارشاد دفن کنند، ولی در قبرستانی کنار آرامگاه زینب کبری، در شھر دمشق نگھداری 
اش ھزینه نگھداری جسد وی را متقبل شدندشودو خانوادهمی . 

ساوت ھمپتن، یک گزارش مفصل طبی در باب مرگ دکتر ارائه کرد و بخشی از روایت سروش درباره مرگ علی شریعتی : بیمارستان 
در آن گفته بود چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او مثال بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زھر، دشنه و چیزی از این قبیل نبوده 

ھمان روزی که به ساوت ھمپتن رفته و به نظر می آید که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است; مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا 
بودیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبه رو شدیم و بعدا به بیمارستان رفتیم، در ھمان اتاقی که مرحوم دکتر 

ادی سیگار تا ته سیگار بود یعنی در ھمان مدت کوتاه، مرحوم دکتر مقدار زی ۴۰خوابیده بود، سطلی بود که شاید در آن، نزدیک به 
کشیده بود. طبیبان مجلس ما بھتر از من می دانند که در حالت عصبی شدید و با آن فشاری که دکتر، در آن روزھا، در آن قرار 

داشت، امکان چنین رخدادی وجود داشته است، خصوصا این که شب قبل از حادثه مرحوم شریعتی به فرودگاه ھیثرو رفته بود چون 



یایند، ھمه مسافران آمده بودند اال دختران او. دوست ما نقل می کرد که فوق العاده مضطرب شده بود. چون قرار بود دختران او ب
خانمش از تھران تلفنی به او گفته بود که دخترھا از گمرک و قسمت کنترل گذرنامه گذشته اند و به طرف ھواپیما رفته اند. وقتی 

د که مبادا دوباره حیله ای در کار بوده و به نام سوار شدن ھواپیما، دخترک ھا را دخترھا نیامده بودند، او شدیدا مضطرب شده بو
و او  ھدایت کرده اند و به جای دیگری برده اند و مثال آنھا را گروگان گرفته اند یا زندان انداخته اند. ھمه این فکرھا از سر او گذشته بود

دند و با او به ساوت ھمپتن رفته بودند. این فشارھا بوده و بعد ھم این ھمه سیگار را فوق العاده درپیچیده بود. البته دخترھا آمده بو
 مصرف شده بود که من گمان می کنم به بھترین وجھی می تواند علت یک سکته قلبی ناگھانی را توضیح بدھد

 

رودخانه ارس، ایران – ۱۳۴۷شھریور  ۱۲ –صمد بھرنگی   | 
Samad Behrangi – ۰۳ September 1968 – Aras River, Iran | Detail 

[اسد بھرنگی]: من به وسیله ی تلفن از دوستی شنیدم برای صمد حادثه ای پیش آمده. رفتم نزد کاظم سعادتی. کاظم آن وقت 
دوستی داشتم که فامیلش معاون ژاندارمری بود. رفتیم پیش او. آنجا […] داشت خانه اش را درست میکرد. کارش را رھا کرد. 

قرار […] به مادر گفتم صمد تصادف کرده و ما باید برویم ببینیم جریان از چه قرار است. ] […مطمئن شدیم که صمد در آب غرق شده. 
شد چھار نفر بروند. دو تا از شوھرخواھرھایم، خودم و کاظم سعادتی. ھمسایه ی ما جیپ کرایه میداد با شوفر. گرفتیم و حرکت 

مانندی در وسط رودخانه بود. از کس  ا پیدا کردیم. توی یک جزیرهکردیم. خالصه دو روز آواره و سرگردان گشتیم تا باالخره جسد ر
اند. ولی ھیچکس اطالع دقیقی نداشت که جریان  ھا میگفتند با افسری او را دیده دیگری خبری نبود و فرد دیگری را ندیدیم. بعضی

ھای آنجا خیلی بامحبت بودند جسد را آوردند بیرون و شستند طور بود. دھاتی چه . […] 
البته بعضی جاھا ممکن است پرآب شود. مثالً جاھایی که آب جمع میشود یا بستر رودخانه تنگ است. اما […] رس کم آب بود. ا

آنجایی که اینھا آبتنی کرده بودند جای وسیعی بود. یعنی آب، زیاد نبود. چون ھیچکس نمیآید در محلی که جریان آب تند است آبتنی 
جسد را […] که شنا ھم بلد نبود. تازه اوایل پاییز ھم بود. در این موقع از سال معموالً آب کم است.  یا شنا کند، چه برسد به صمد

که آوردند دیدم تقریباً سالم است. برای من تعجب آور بود چه طور جسد بعد از این ھمه مدت که توی آب مانده و در حدود شش 
فقط دو سه تا جای زخم، طرف ران و ساقش بود چیزی شبیه […] نده، کیلومتر ھم از محل حادثه این طرف آمده بود سالم ما

 .فرورفتگی
۱۱۰-۱۱۸، صص ۱۳۸۳بــاژن، کیـوان، صمد بھرنگی، تھران: روزنگار،   



تھران – ۱۳۴۵بھمن  ۲۴ –فروغ فرخزاد  | 
Forough Farokhzad – ۱۳ February 1967 – Tehran | Detail 

بعد از ظھر دیروز فروغ فرخزاد شاعره ی معروف در یک حادثه ی رانندگی در دروس شمیران کشته شد. فروغ در عین حال فیلمسازی 
ماھر بود. یکبار نیز روی صحنه ی تأتر ظاھر شد و در پییس شش شخصیت در جستجوی نویسنده بازی کرد. حادثه ساعت چھار و 

مان الدوله ادھم دروس، چھارراه مرودشت روی داد. شدت تصادف به حدی بود [که] درب طرف نیم بعد از ظھر دیروز در خیابان لق
راننده ی استیشن فروغ باز شد و فروغ که سرش به شیشه ی جلوی استیشن برخورد کرده بود، پس از باز شدن درب به گوشه ی 

. وی فوراً به بیمارستان پھلوی تجریش منتقل شد ولی خیابان افتاد و سرش به جدول جوی آب کنار خیابان برخورد کرد و بیھوش شد
پیش از رسیدن به بیمارستان جان سپرد. جسد فروغ فرخزاد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. از فروغ فرخزاد یک 

پور به تنھایی زندگی فروغ پس از جدا شدن از ھمسرش پرویز شا[…] پسر و چندین کتاب شعر و چند فیلمنامه باقی مانده است. 
ساله به نام کامران [کامیار] است ۱۴سال داشت، در ھفده سالگی ازدواج کرد و دارای پسری  ۳۲میکرد. فروغ فرخزاد  . 

« ۱۳۴۵بھمن  ۲۵، روزنــامه اطالعات، "دیروز در یک حادثه رانندگی فروغ فرخزاد کشته شد . 

با دیگری فرق میکند، مرگ آنھا نیز مثل زندگیشان مفھومی جداگانه دارد، او را شھید بنامیم، زیرا ھمان که زندگی آدمھا یکی 
مثال ًمرگ نیما، مصیبت نبود، تصادف و تقدیر نبود، جبر حرکت یکسان و یکدست زمان بود، ولی مرگ فروغ، نه فقط مصیبت بود، بلکه 

بود. مرگ نیما مرگ طبیعی بود، چرا که نیما پیر شد  واکنشی علیه طبیعت بود، نه فقط تصادف و تقدیر، بلکه توقف ناگھانی چرخ زمان
 .و مرد، ولی مرگ فروغ، مرگ غیر طبیعی بود، مرگ فروغ، مرگی جوان بود

ما مردان این نسل ھر قدر ھم که از نظر بینش و اندیشه و برداشت و خالقیت و سایر چیزھا با یکدیگر تفاوتھایی داشته باشیم، باز 
بیش با ھم قابل مقایسه ھستیم، ولی فرخزاد، به دلیل موقعیت خاصی که داشت با ھیچ کس قابل ھم به فاصله ھایی کم یا 

مقایسه نیست، زیرا اگر شاعران مرد ھر یک سھمی از ظرفیت مردانگی خود را نشان داده نقشی بر دوش داشته اند، فرخزاد به 
ر عقده ی دردناک و به تنگ آمده ی سکوت زن ایرانی استتنھایی زبان گویای زن صامت ایرانی در طول قرنھاست، فرخزاد انفجا . 

۲، ۸۰۴، مجله فردوسی، شماره »فروغ فرخزاد، شاعره ی شھید«براھنی، رضا،   

شیکاگو – ۱۳۷۷تیر  ۱۰ –سھراب شھید ثالث   | 
Sohrab Shahid Sales – ۱ July 1998 – Chicago | Detail 

مدت شش سال نتوانستم یک فیلم ھم بسازم. سه ” ھای سرخ برای آفریقاگل” پس از«[حمید نفیسی]: او به من گفت: 
ھا یک به ھا ساخت. متأسفانه آنھای موفقی بر اساس آنتوان فیلمکردند میھای مطلع فکر میی عالی داشتم که آدمنامهفیلم

ام، رد شدند. خواستند، یعنی آن نوع فیلمی که من قبالً ھرگز نساختهپایان خوش می ھایی باکنندگانی که فیلمیک از طرف تھیه
ی سحر تا پنج بعد از ظھر. ساعت پنج برای خودم غذایی درست نامه رد شد، من ھم شروع کردم به نوشیدن از کلهوقتی سه فیلم

ھا مرا به خاطر نوشیدن سرزنش ی آنزدم. ھمهف دنیا میشمار به دوستانی در نقاط مختلھای بیخوردم و بعد تلفنکردم و میمی
سه سال تمام کارم ھمین بود. بدون فیلم … افتادم تا صبح روز بعدکردند. پس از قطع کردن تلفن به یک حالت تخدیر و منگی میمی



در اینجا احساس انس و «ت: او گف» ساختن، کامالً تحلیل رفته و در ھم شکسته بودم. ھیچ چیزی در دنیا برایم اھمیت نداشت.
ی آن ھایی با آمریکا دارم که قابل تسویه نیست. برای من فکر کردن به ھیروشیما، ویتنام و ھمهحسابکنم، چون خردهالفت نمی

برای ایران و کشورھای  –ھای بزرگی ھستند ھا آدمنه مردمانش که بسیاری از آن –ھای خارجی آمریکا دردسرھایی که سیاست
که آن را توانم حسابم را با آمریکا ببندم، چه رسد به ایندرست کرده و حتی امروز ھم ادامه دارد، کافیست. به این دلیل نمی دیگر

شوم که توی خانه باشم، چون آن بیرون را زیاد دوست گردم، خوشحال میھا به آپارتمانم برمیوطن به حساب آورم. وقتی از خیابان
 […] ".ندارم
ای کند ی نامهخواست ضمیمهاش را میشدهی تایپنامهشنبه چھارم تیر سھراب شھید ثالث را دیدم. فیلمشیر]: روز پنج[مھدی پاک
» آورم.شنبه برایت میکنم و یککاری میدوباره دست«ای را که آماده کرده بودم نپسندید. گفتم: کنندگان بفرستد. نامهو برای تھیه

اش رفتم. ریز دیگر به خانهو چند خرده» تولدت مبارک«ی د از ظھر دسته گلی گرفتم و کیکی با نوشتهشنبه ساعت سه بعیک[…] 
طبق معمول شروع به شکایت کرد که امروز روز تولدش است و عزت نیست و ھنوز نیامده. تلفن ھم از چند روز پیش قطع است و تا 

ی سھراب و کسی جواب کرد که رفته خانهگ زد. عزت بود. شکایت میچھارشنبه دھم تیر تلفن زن[…] شود. پولش برسد وصل می
ھا از این ناراحت نباش. سھراب بعضی وقت«گفتم: » چرا.«گفت: » مگر قبالً با سھراب قرار نگذاشتی؟«نداده. نگران بود. پرسیدم: 

شود. چه موالً زیاد از خانه دور نمیگوشی را گذاشتم، نگران شدم. سھراب مع» روم.کند. فردا حتماً به سراغش میکارھا می
ی سھراب رساندم. زنگ زدم. ی شب خودم را به خانهاتفاقی افتاده؟ کسی او را به مھمانی برده؟ ساعت نه و چھل و پنج دقیقه

و پلیس با ھم ی مجاور بیرون آمد و به پلیس اطالع داد. سرایدار جوابی نیامد. رفتم پشت در و شروع کردم به کوبیدن بر در. ھمسایه
پیچم کردند. در را که باز کردند، سھراب ھمان جلوی در دراز کشیده و به خواب عمیقی رفته بود. سرم به دوران افتاد. رسیدند و سؤال

ای دست او را فشرد. ساعت از یک ھم شد لحظهاش خبر بدھم. کاش میی پرونده را به دستم داد که به خانوادهپلیس شماره
کسی در خیابان نبود گذشته بود و . 

* ۹۶۴-۳۲۱-۰۱۲شابک: . ۱۷۵-۱۷۶، صص۱۳۷۸ی سھراب شھید ثالث، تھران: انتشارات سخن، دھباشی، علی، یادنامه -. 

 

 ھای اوین، تھرانتپه – ۱۳۵۴فروردین  ۲۹ –بیژن جزنی 
Bijan Jazani – ۱۸ April 1975 – Evin Hills, Tehran | 9 Editions + 1 A.P. | 2013 

ھا از یک زندان به زندانی دیگر اقدام جایی آنزندانی در حین فرار کشته شدند. این زندانیان در حین جابه ۹فروردین،  ۲۹شنبه روز پنج
زاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، محمد چوپانھای این افراد به شرح زیر است: به فرار نمودند که ھمگی کشته شدند. نام

 .دل، مشعوف کالنتری، عباس سورکیبیژن جزنی، حسن ضیا کالنتری، کاظم ذواالنوار، مصطفی جوان خوش
 .۱، ص ۱۳۵۴فروردین  ۳۱ی اطالعات، ، روزنامه"نه زندانی در حین فرار کشته شدند"*

، ساواک به قصد ۵۴ی مشترک در اوایل فروردین پور، رئیس وقت کمیتهزندیبعد از ترور سرتیپ رضا «تھرانی مأمور ساواک: 
ی عوامل اجرای آن تا آخرین دقایق اجرای نقشه از چگونگی آن آگاه نبودند. ی وحشتناکی طرح کرد که ھمهنقشه جویی،انتقام

خواست ترتیب انتقال کاظم ذواالنوار را از زندان قصر  ی معروف) از منزادهفروردین بود که رضا عطارپور (دکتر حسین ۲۹یا  ۲۸شنبه پنج
اش را نوشتم و به امضا رساندم. به زندان اوین رفتیم و قرار شد شعبانی (حسینی) و نوذری به زندان اوین بدھم. من ھم نامه

وس حامل زندانیان، در حالی که سرھنگ بی اکبر اوینی رفتیم و به انتظار نشستیم. مینیخانهزندانیان را تحویل بگیرند. ما نیز به قھوه
داد مرخص کرد. زندانیان را به باالی ارتفاعات بازداشتگاه جا پاس مینوزیری با لباس ارتشی در اتومبیل بود رسید و سربازی را که آ

شان سخنرانی پور برایھا را ردیف روی زمین نشاندیم. بعد عطارشان بسته بود، آنھایھا و دستاوین بردیم و در حالی [که] چشم
ھا ھستید و از زندان با آنان ارتباط دارید، ھمکاران و طور که دوستان و ھمکاران شما که شما رھبران فکری آنکرد و گفت: ھمان

 .ایمبرند، ما نیز شما را محکوم به اعدام کردهکنند و از بین میدوستان ما را اعدام می
دانم عطارپور یا سرھنگ وزیری با مسلسل یوزی به روی آنان آتش گشود و اعتراض کردند اما نمیبیژن جزنی و چند نفر دیگر، شدیداً 

ھا زنده مسلسل را یکی یکی به ما داد. من نفر چھارم یا پنجم بودم که مسلسل به من رسید و وقتی من ھم شلیک کردم دیگر آن
تم، چون نفس عمل مھم است که من ھم در این جنایت عمل کردم. ھا دخالت نداشخواھم بگویم که در کشتن آننبودند. البته نمی

[…] جان بودند با مسلسل خالص کرد. شان را که نیمهھا رفت و ھر کدامبعد ھم سعدی جلیل اصفھانی با مسلسل، باالی سر آن
بوس گذاشتیم و را داخل مینیبندھای شھدا را سوزاندیم و از بین بردیم و اجساد بند و دستپس از این ماجرا من و رسولی چشم

ھا تھیه شد که ی عطارپور برای روزنامهارتش منتقل کردند. روز بعد، متنی به وسیله ۵۰۱حسینی و رسولی اجساد را به بیمارستان 
ان قرار گرفتند. ی مأمورنفر در جریان انتقال از زندان به زندان دیگر، قصد فرار داشتند که مورد ھدف گلوله ۹در آن عنوان شده بود این 



پس قصد فرار نداشتند. ثانیاً  رو ھدف گلوله قرار گرفته بودند،ھا از روبهی آناین متن به دو دلیل بسیار ناشیانه تھیه شده بود اوالً ھمه
 «.ی انتقال زندانی طوری نبود که بتوان قبول کرد که قصد فرار در بین بوده استنحوه

 .۳، ص ۱۳۵۸خرداد  ۱ی اطالعات، ، روزنامه"کنداعتراف میتھرانی، جالد ساواک، "*

 
ی مھرآباد جنوبی، تھرانخانه – ۱۳۵۵تیر  ۸ –حمید اشرف   

Hamid Ashraf – 29 June 1976 – South Mehrabad House, Tehran | 9 Editions + 1 A.P. | 2013 
ی مشترک در حالت خواب و بیدار بودم. نگھبان در سلول را باز کرد و گفت روپوشت را در سلول کمیته ۱۳۵۵شب تیرماه سال نیمه

مرا سوار ماشین زندان […] برند. برایم عجیب بود که چرا صبح به این زودی مرا به بازجویی می[…] بینداز روی سرت و بیا بیرون. 
ھایمان بود. من از پاھای کوچک و ظریف نفر بود. روی سر ھر دو ما روپوش کردند. یک نفر دیگر ھم در صندلی مقابل من نشسته

ای رسید که صدای تیراندازی به صورت رویم حدس زدم که یک زن است. ماشین مسافتی را به سرعت طی کرد و به منطقهروبه
ایم و زندانیان سیاسی را دان تیر رسیدهآمد. این شکل از تیراندازی خیلی طول کشید. برای یک لحظه فکر کردم که به میرگبار می

تیر پیدا کرد. شد تا این که ماشین متوقف شد. تیراندازی حالت تککنند. سرعت ماشین به تدریج کم میگروه اعدام میدارند گروه
ت کرد و وقتی که دیگر صدای تیری به گوش نرسید. ماشین اندکی حرکشد تا اینتیرھا به تدریج بیشتر و بیشتر میی تکفاصله

ی توقف کرد در عقب ماشین را باز کردند و ھر کدام از ما را با یک نگھبان به بیرون ماشین ھدایت کردند. فقط پاھای پوتین پوشیده
ھا جسد یک ی چند طبقه شدیم. در پاگرد ورود به پلهدیدم. از کنار یک زمین بدون ساختمان رد شدیم و داخل یک خانهافراد را می

جا بودند. یک نفر روپوشی را که روی سرم بود نتعداد زیادی افسر و بازجو آ[…] ھا باال بردند. ان یا استوار افتاده بود. ما را از پلهگروھب
ی اول شناختم. پیکر فرمانده در حالی که روی من و آن رفیق دیگر را باالی سر یک جسد بردند. ھمان لحظه[…] کمی باال زد. 

کرد. او حمید اشرف بود که با این نگاه مرگ را حتی در ره ایجاد شده بود، با چشمان باز به آسمان نگاه میاش یک حفپیشانی
و ما ھر دو گفتیم بله. نه بازجو نیاز به آوردن اسم داشت و » خودشه؟«جانی به سخره گرفته بود. بازجو از من و رفیق دیگر پرسید بی

ای که در جلو خانه وجود داشت جسد در محوطه[…] دقیقه طول نکشید ین صحنه بیشتر از نیمتمام ا[…] نه ما قدرت درنگ در پاسخ. 
من یوسف قانع خشک بیجاری را شناختم، ولی چیزی […] ی پیکرھا برخالف پیکر حمید غرق خون بود تعداد دیگری از رفقا بود. ھمه

ھایمان را از روی سرمان برداریم و چند سیگار به من و گفت که روپوش نگفتم. ما را به ماشین برگرداندند. یک نفر با لباس مرتب به ما
من زھرا آقانبی قلھکی «رفیق دیگر داد. در این حالت نگھبانی در کنار ما نبود. من خود را به ھمراھم معرفی کردم و او ھم گفت: 

این ضربات چیست؟ و او ھم متحیرتر از من یاد زھرا که مدتی بعد اعدام شد، پرسیدم داستان چیست؟ علت من از زنده» ھستم.
دانستچیزی نمی . 

۱۳۸۹بھمن  ۱۴سامع، مھدی، سـه رویــداد: تخــــتی، حمــید اشـــرف و سالـگرد سیاھکل، وبالگ شخـــصی،  . 
ه در ھای قابل اھمیت این گروگاهھای به اصطالح فدایی خلق، یکی از مخفیبر اساس نفوذ اطالعاتی ساواک در گروه چریک

ی رضاشاه کبیر، کشف و مدتی تحت مراقبت واقع و پس از کسب متری ولیعھد، خیابان پارس، کوچهی مھرآباد جنوبی، بیستمنطقه
ی مشترک ضد خرابکاری مأموریت داده شد تا عملیات الزم را جھت ضربت زدن به منزل امن مزبور و اطالعات مورد نیاز به کمیته

ھای الزم و تھیه مقدمات کار، منزل تیمی مورد بحث در ساعت آورد. به ھمین مناسبت پس از بررسی دستگیری ساکنین آن به عمل
ی موصوف اخطار گردید بدون ی بلندگو به ساکنین خانهھمان روز به وسیله ۴:۳۰محاصره و در ساعت ] ۱۳۵۵[ ۲۵۳۵ /۴/  ۸روز  ۲۳

ی کمری و نارنجک جنگی مأمورین را نیدن مدارک با مسلسل، اسلحهمقاومت خود را تسلیم نمایند. لکن ساکنین منزل ضمن سوزا
ی محاصره متواری شوند که با آتش متقابل مأمورین مواجه و سرانجام مورد حمله قرار داده و قصد داشتند پس از شکستن حلقه

(حمید اشرف، گزارش ساواک به  عملیات پس از چھار ساعت زد و خورد خاتمه و ده تروریست ساکن منزل مورد نظر معدوم گردیدند.
ی دادرسی نیروھای مسلح شاھنشاھی.)ریاست اداره  

* ھای ی مطالعات و پژوھش، تھران: مؤسسه۱، ج.۱۳۵۷ھا تا بھمن ھای فدایی خلق، نخستین کنشنادری، محـمود، چریک
۱-۶۶-۵۶۴۵-۹۶۴-٫۹۷۸شابک: . ۶۶۷-۶۹۵، صص ۱۳۸۸سیاسی، بھــار   
ھا کشته شدند که به جز حمید اشرف، سایرین عبارت بودند از: محمدرضا اد جنوبی ده تن از کادرھای چریکی مھرآبدر درگیری خانه

بیجاری، خشکابردھی، یوسف قانعپور، محمدمھدی فوقانی، عسگر حسینیعلی خراطنواز، غالمیثربی، سیدمحمدحسین حق
ی و فاطمه حسینیاسفرجاناکبر وزیریمھربانی، علیرضا الیقطاھره خرم، غالم . 

* ۶۷۳ھمان ص  . 



باغ شاه، تھران – ۱۲۸۷تیر  ۳ –المتکلمین جھانگیرخان صوراسرافیل، نصرهللا ملک  
Jahangirkhan Sur-e Esrafil, Nasrollah Malek-Al-Motekallemin – ۲۴ June 1908 – Bagh-e Shah, Tehran 

را از میرزا علی اکبرخان ارداقی، که خود در باغشاه با آن دو تن و با  در اینباره سخنان پراکنده بسیار است. ولی ما چون داستان
شب چھارشنبه را که با آن سختی به پایان رسانیدیم «دیگران ھمزنجیر میبوده، پرسیده ایم ھمان گفته ھای او را می آوریم. میگوید: 

د بیرون میبردند و چون آنان را برمیگردانیدند ھشت تن بامدادان از خواب برخاستیم و قزاقان ھر ھشت تن را به یک زنجیر بسته بودن
دیگری را میبردند. حاجی ملک المتکلمین و برادرم قاضی به خوردن تریاک عادت میداشتند. برای ھر دو تریاک آوردند. و چون اندکی 

ه گردن ھر یکی زنجیر دستی گذشت دو تن فراش برای بردن ملک و میرزا جھانگیرخان آمدند و ایشان را از قطار بیرون آورده ب
 .(شکاری) زده گفتند: برخیزید بیایید. گویا ھر دو دانستند که برای کشتن میبرندشان

 :ملک دم در با آواز دلکش و بلند خود این شعر را خواند

 ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر بار گه عدوان آیا چه رسد خذالن

ما ھمگی اندوھگین گردیدیم و این اندوه چند برابر شد ھنگامی که دیدیم آن دو فراش  این را خوانده پا از در بیرون گذاشت.
و زنجیرھایی را که به گردن ملک و میرزا جھانگیرخان زده و ایشان را برده بودند برگردانیده در جلو اتاق به روی دیگر زنجیرھا انداختند 

سرگذشت این دو تن بسیار ساده بود. امروز  "مامونتوف نیز مینویسد: […]  .»ما بیگمان شدیم که کار آن بیچارگان به پایان رسیده 
فواره نگاه داشتند. دو دژخیم طناب به گردن ایشان انداخته از دو سو کشیدند. خون از دھان ایشان آمد  ایشان را به باغ بردند و پھلوی

 " .و این زمان دژخیم سومی خنجر به دلھای ایشان فرو کرد. مدیر روزنامه را ھم بدینسان کشتند

ھا از ما برداشتند  دیدگی برده نھاده پیکره ال آسیبو این ھنگام بود که ھمه را که بیست و دو تن بودیم با زنجیر و آن ح"[ارداقی:] 
و باید اندیشید که ما چه رنجی میکشیدیم و چه شرمندگی نزد ھم میداشتیم. در این میان شکنجه و آزار ھم دریغ نمیکردند[…]  ." 

.۶۵۷-۶۶۳صص . ۱۳۵۶تھــران: امیرکبیر . چاپ سیزدھم، . ۲ایران. ج. ی کسروی، احمد. تاریخ مشروطه  

تھران – ۱۳۵۳اردیبھشت  ۶ –مرضیه احمدی اسکویی   

سیمی مأموران سیمی پلیس مخفی شاه موفق شده بودیم که از طریق کنترل رادیویی به گفتگوھای بیھای بیما با کشف موج
کماکان رادیو باز بود. من پشت آن نشسته و داشتم به  ۱۳۵۳در صبح روز ششم اردیبھشت […] امنیتی رژیم شاه گوش کنیم. 

ای ھستند. رفیق حمید اشرف در حالی که کفش به پا مأموران در صدد اجرای برنامه دادم. ناگھان متوجه شدم کهگفتگوھا گوش می
ی رفتن به بیرون بود، روی یک صندلی نشسته و با نگرانی به گفتگوھا گوش می داد. (در آن زمان کفش به پا داشت و گویی آماده

شد.) شیرین در حالی که لباس ساعت رعایت می ۲۴در  داشتن در خانه، معمول نبود. در حالی که بعداً معمول شد و حالت آمادگی



رسید. در حیاط خانه، داد و اندکی نگران به نظر میوگوھا گوش میشد به دقت به گفتپوشید و برای رفتن سر قرار آماده میمی
 .بندی بود که معموالً چند چادر زنانه روی آن آویزان بود

نکند سر قرار من جمع «کرد و دوباره برگشت. نگرانی خود را بر زبان راند و گفت:  ھا را سرشیرین به حیاط رفت و یکی از آن
شیرین که دیگر وقت » ھا در یک جای دیگر جمع می شوند!نه! قرار تو جای دیگر است، این«رفیق حمید اشرف گفت: » شوند.می

کردیم. ھنوز مدت کوتاھی از سیمی را دنبال میھای بیقرارش دیر شده بود، از در بیرون رفت. ما ھمچنان بادقت و نگرانی، گفت وگو
زدیم) و باعجله به (شیرین را به این اسم صدا می» این قرار پریه!«رفتن شیرین نگذشته بود که ناگھان رفیق حمید از جا پرید و گفت: 

اندم. در این ھنگام دیدم که مرضیه ھای حمید را گرفته و او را برگردطرف درب خروجی رفت. من به طرف درب خروجی دویدم و شانه
ھای حمید را رھا کردم و کند از درب خروجی بیرون رفت. من شانهچادری از بند حیاط برداشته و درحالی که دارد آن را سر می

تی رویم را رود. فقط چون پابرھنه بودم یک لحظه سعی کردم دمپایی پایم کنم. اما وقخواستم دنبال مرضیه بدوم که ببینم به کجا می
ای نگذشته بود. حمید ھم رفته بودبرگردانم که به واقع ثانیه .[…] 

قضیه از این قرار بوده که رفیق مرضیه در آن روز موفق شده بود که شیرین را در نزدیکی محل قرارش پیدا کرده و او را از خطر 
متوجه غیر عادی  –از امکان لو رفتن قرارش داشت ذھنیتی ھم که با توجه به پیش –اش مطلع سازد. گویا خود شیرین دستگیری

ایستد. اتفاقاً مرضیه در ھمان جا او را بودن آن محیط شده و از تماس احتراز کرده و در ایستگاھی در آن نزدیکی منتظر اتوبوس می
ھا مزدوران زیادی بسیج ی دستگیری آنبیند. اما شیرین از طریق دختری که با مزدوران رژیم به سر قرار او آمده بود لو رفته بود. برامی

شوند غافلگیرانه به شیرین حمله کرده و او را دستگیر نمایند. رفیق شده بودند. بخشی از این مزدوران در میدان فوزیه، موفق می
وباره یافته و منطقه را کند خود را به ھمان پایگاه برساند. ولی نیروھای رژیم رد او را دمرضیه پس از چند بار فرار از تعقیب، سعی می

 .تحت محاصره خود در می آورند
شود که امکان خروج از محاصره مأموران مسلح رژیم را ندارد شجاعانه با کشیدن اسلحه به باالخره وقتی رفیق مرضیه متوجه می

ی مسلحانه با نیروھای ساواک جان پردازد. به این ترتیب بود که رفیق مرضیه در یک درگیرھا میکند و به درگیری با آنآنان حمله می
سازدباخته و دشمن را از زنده دستگیر شدن خود ناامید می . 

* ۱۰۳-۱۰۹، صص ۱۳۸۴ھای فدایی خلق ایران، دھقانی، اشرف، بذرھای ماندگار، انتشارات چریک . 
دین از این موضوع مطلع شده بود کردند و اتفاقاً پلیس از طریق دستگیری یکی از مجاھھای پلیس گوش میسیممجاھدین نیز به بی

سیمی روز وگوھای بیدھیم. مجاھدین در موقعیتی دیگر، متن کامل گفتھا گوش میسیمی آنوگوھای بیکه ما به گفت
دستگیری شیرین که روی نوار ضبط کرده بودند را به ما دادند. من خودم به آن نوار گوش کردم. در یک جا متوجه شدم که مزدوری به 

دھد. ولی گویا دیگر آن مرد از دید خارج شده بود. چون در نوار گذرد اطالع میجا میرش در مورد مشکوک بودن یک مرد که از آنھمکا
پی قضیه گرفته نشد. من با نگرانی پیش خود گفتم او باید رفیق حمید اشرف باشد. دلم واقعاً لرزید. حتی تصور اینکه در آن شرایط، 

شد دشوار بودخطری متوجه حمید می . 
* ۱۵۹ھمان. ص  . 

ی شترداران بودند. آن روز قرار ی محلهگفت مرضیه و شیرین و فریدون در خانه[مصطفا شعاییان]: چنان که فریدون [حمید اشرف] می
که رادیوی شوند ھا متوجه میبود که خواھر دکتر محجوبی با شیرین مالقات کند. محل مالقات در خیابان حافظ نزدیکی کالج بود. آن

کرد کمیته خیلی فعال است و پلیس تدارک وسیعی دیده است. طبعا با دقت مطالب رادیو را دنبال کردند. رادیو دائماً از قراری یاد می
ی فرودگاه انجام شود. ساعت این قرار رادیویی نیز با ساعت قرار شیرین فرق داشت. منتھا ھر دو در ھمان که می بایستی در جاده

ھا نیست. ر ھمان پیش از ظھر بود. فریدون و رفقایش پس از بررسی کافی سرانجام به این نتیجه رسیدند که قرار مربوط به آنروز و د
ی حرکت بود فرستادند که به سر قرارش برود و شیرین رفت. ھنوز دیری نگذشته بود که به سپس شیرین را که پای در رکاب آماده

ی کالج پرید. دیگر شکی نماند که پلیس کلک زده است. زیرا پلیس از وجود چنان رادیویی که کلمه ی کمیته،ناگاه از دھان گوینده
ای مرضیه و ھا را بگیرد از پیش باخبر بود. به ھر رو با شنیدن این کلمه بدون درنگ و بدون ھرگونه اندیشهھای آنتواند حرفمی

د به سوی قرار شیرین. به محل قرار که رسیدند محیط را کامالً آلوده دیدند و حتی یک محابا زدند بیرون و رفتنفریدون از جا پریدند و بی
ھا نکردند و ھا نبود به ناچار توجھی به آنھای کمیته روبرو شدند ولی چون دشمن منتظر اینبار فریدون و مرضیه با یکی از گشتی

ه نرسید. سرانجام فریدون و مرضیه قرار گذاشتند که فریدون برود در ھای مرضیه و فریدون برای یافتن شیرین به نتیجرفتند. جویندگی
یابد و جایی دورتر و مرضیه در ھمان حوالی بچرخد بلکه شیرین را بیابد و از ماجرا آگاھش کند. مرضیه شیرین را در صف اتوبوس می

خواست شاید خواست او را بگیرد. مین پلیس نمیگیرد ولی شیرین دیگر آلوده شده بود. زیرا پلیس او را شناخته بود. لیکتماس می
 .با تعقیب او به جاھای دیگر نیز برسد

مرضیه را نیز آلوده می کند. اینک ھر دو از ماجرا باخبرند.  ٬شیرین در تور ضد انقالب بود. پس تماس مرضیه با شیرین سخن کوتاه:
کنند و پس به طرف میدان فوزیه ر گم کردن خود از دید پلیس ارزیابی میھا راه حل را داش شده بود. آنالبته شیرین ھم بیشتر حالی

ایستد که به ناگاه به شوند. شیرین در صف اتوبوس میاند. از ھم جدا میکنند که از نو رھایی یافتهجا احساس میمی روند. آن
شود که در رود که به ناگاه متوجه میمی گیرد و به سوی میدان خراسانریزند و دستگیرش می کنند. مرضیه وانتی میسرش می

رسدشود. مرضیه به شھادت میزند. سرانجام درگیر میھا میشود و به کوچهتعقیب است. از ماشین پیاده می . 
* ، صص ۱۳۸۸ھای فدایی خلق: نقد یک منش فکری/ مصطفا شعاییان، تھران: نشر نی، شاکری، خسرو، ھشت نامه به چریک
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 : اينھارا ھم ببینید

               

 



 
 


