
اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب

ایرج مصداقی

 هیأت عزاداری مرکب۳۰سردار حسین همدانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در سوریه کشته شد در مورد استفاده از 

: می گوید۸۸از »اراذل و اوباش« برای سرکوب عاشورای 

«  هزار نفر از کسانی که در آشوب ها حضور داشتند ولی در۵با کار اطالعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 

احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزل شان کنترل شان

می کردیم. روزی که فراخوان می زدند اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این ها را عضو گردان

کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را

 درصد شد و سال گذشته هم۷۰پای کار بیاوریم. یکی از اینها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز 

[1]به شهادت رسید.

وقتی که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه برآوردها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود.

برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه فوق العاده دادیم

و جلسه تشکیل شد و آماده باش اعالم کردیم. همه سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه ها را در اختیار

 هیأت را هم که با من مرتبت بودند را هم آماده کردیم و۳۰گرفتیم. بچه ها با لباس مشکی در میدان حضور داشتند. نزدیک به 

[2]گفتم دسته ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید. در روز عاشورا همین سه گردان غائله را جمع کردند.«

سیاست استفاده از اراذل و اوباش برای سرکوب نیروهای سیاسی بعد از پیروزی انقالب در سطح کیفی تازه ای در دستور کار

و تاکنون ادامه داشته است قرار گرفت  .

در این مقاله عنوان »اراذل و اوباش« در معنای حقیقی آن به کار رفته است. تذکر این نکته از این رو ضروری است که

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گاهی به جان یک عده انسان مفلوک که نیاز به کمک و بازپروری دارند می افتد و با کتک

زدن و دستگیری و نمایش خیابانی آنها به عنوان »اراذل و اوباش« قدرت نمایی می کند. منظور از »اراذل و اوباش« در اینجا

.لُمپن ها است، آنانی با انرژی جنایی ای که دارند در خدمت رذالت قرار می گیرند و ابزار سرکوب می شوند

 « لمپنیسم»و « لمپن »

 انتشار یافت در ارتباط با پدیده لمپنیسم در ایران۱۳۵۲زنده یاد علی اکبر اکبری در کتاب ارزشمند »لمپنیسم« که در سال 

:می نویسد

تشکیل و وسعت هیئت ها و مجالس روضه خوانی ضمن بسط مراسم مذهبی موجب افزایش درآمد»

آخوند ها و وعاظ می گردد و اغلب افراد هیئتی از لمپن های ممتاز و سرشناس حرف شنوی دارند و آن ها

هستند که می توانند مستمعین را با اجبار یا مالحظات دیگر به مجلس عزاداری بیاورند و آن ها هستند

که می توانند با استفاده از امکانات و نفوذ خود بین جماعت مذهبی محل، مخارج حسینیه و مجالس

عزاداری و پول روضه را تهیه و تأمین نمایند و آن ها هستند که می توانند مذهب را با رونق بیشتری

https://www.radiozamaneh.com/435253
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn2
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn1


حفظ و حراست نمایند. به این جهت لمپن ها با همه ی مفاسدی که دارند و اعمال خالف شرعی که انجام می دهند مورد تأیید و

.احترام قرار می گیرند

از طرفی لمپن ها، با شرکت و کمک در برگزاری مراسم مذهبی اعتماد و احترام توده ی مذهبی را در قبال آن همه رذالت ها و

پستی ها و مفاسد جلب می کنند و بدین صورت با تجارب خصوصی خود خوب می دانند که چگونه و چطور می توان احترام و

[3] تأیید توده ی مذهبی را به دست آورد. «

:او در ادامه می نویسد

:لمپن ها به دو منظور اساسی در مراسم و جریانات مذهبی شرکت می کنند»

اغلب مجالس عزاداری و هیئت ها زیر رهبری لمپن شاخص و با همکاری و همدستی دیگر دوروبری های او تشکیل و-۱

اداره می شود. این نوع کوشش ها، او و دوستانش را در نظر توده ی مذهبی شاخص می کند و ضمن جلب احترام و اعتماد

مسلمین و مسلمات این جا تنها جایی است که لمپن خودش را از دیگران ممتاز کرده و تفوق خود را بر دیگران نشان می دهد و

چون جای نجیبانه ای برای عرصه ی خود ندارد نمی تواند از این نوع حوادث برای عرصه ی شخصیت منکوب شده ی خویش

.استفاده نکند

این عمل برای لمپنی که در طول زندگی و در همه ی شرایط مورد تحقیر و اهانت است اهمیت فوق العاده ای دارد. اکثریت

جماعت مذهبی را توده ی خرده بورژوازی تشکیل می دهند، لمپن از این که خرده بورژوازی را در این مواقع این طرف و آن

.طرف می کشد و رهبری و فرماندهی دارد به طرز انتقام  جویانه ای احساس غرور و تفوق می کند

با تشکیل و بسط این نوع مجالس ضمن رونق و حراست مذهب بر درآمد سخنوران می افزایند. رضامندی سخنوران موجب-۲

عفو و بخشش آن ها است و به همین وسیله به مراکر روحانی نزدیک می شوند و با تجلیل و احترام و حمایت از آن ها و حامیان

[4] آن ها متقابالً در مواقع بحرانی پشتیبانی آن را نسبت به خود جلب می کنند.«

 مرداد بزرگترین دسته ی سینه زنی تهران در ماه محرم۲۸بر اساس توصیفی که علی اکبر اکبری می کند می بینیم بعد از کودتای 

.متعلق به طیب حاج رضایی بود که از الت های معروف تهران محسوب می شد

پیشینه ی پیوند سیاسی روحانیت و بازار با اراذل و اوباش

پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش منجر به بسیج الت هایی چون طیب حاج رضایی و شعبان بی مخ و هفت کچلون و

حسین رمضان یخی و برادران طاهری و تن فروشانی چون پری آژدان قزی و ملکه اعتضادی و … برای همراهی با دربار و

 مرداد شد. بیژن حاج رضایی پسر طیب حاج رضایی می گوید پدرش سه شب قبل از کودتای۲۸نیروهای نظامی در کودتای 

 مرداد در پی مراجعه ی سه نفر از وابستگان آیت هللا کاشانی به منزلشان همراه آن ها به خدمت آیت هللا کاشانی می رسد و۲۸

سپس با سپهبد فضل هللا زاهدی دیدار می کند. او به دستور آیت هللا کاشانی اراذل و واوباش را کفن پوش کرده و در کودتا شرکت

[5] می کند.

 خرداد، رهبری این جنبش ارتجاعی به دست طیب حاج رضایی۱۵در پی پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش در غائله 

. مرداد متحد هم بودند در مقابل یکدیگر ایستادند۲۸و اسماعیل رضایی و حسین رمضان یخی افتاد و نیروهایی که در کودتای 

[6]  خرداد تشریح می کند.۱۵حاج مهدی عراقی یکی از گردانندگان مؤتلفه چگونگی پیوستن طیب حاج رضایی به غائله 

https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn6
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn5
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn4
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn3


 نوشته، ضمن توصیف ویژگی های لمپن ها،۱۳۴۲ خرداد ۱۵علی اکبر اکبری در کتاب »لمپنیسم« که پس از تجربه ی غائله 

.خطرات آن ها را برمی شمرد

:او در ارتباط با چگونگی استفاده احزاب فاشیستی از لمپن ها می نویسد

احزاب فاشیستی از ماجراجویی لمپن ها استفاده کرده تشکیالت خود را از این نیروهای عاصی و ماجراجو و به جان آمده پر»

می کنند و به عنوان توده ی حزبی، خطرناکترین و وحشیانه ترین کارها را به دست همین لمپن ها تدارک می بینند و انجام

می دهند. آدمکشی ها، آتش سوزی ها، بی ناموسی ها و همه ی مفاسد و خرابکاری ها در احزاب فاشیستی به دست همین لمپن ها

[7] انجام می  گردد و در کشورهای عقب مانده نیز نیروهای ارتجاعی هر عمل خرابکارانه را توسط لمپن ها عملی می کنند. «

:علی اکبر اکبری دالیل پیوستن لمپن ها به احزاب فاشیستی و ارتجاعی را چنین توضیح می دهد

.لمپن ها به دو علت روانی و اقتصادی به احزاب فاشیستی و نیروهای ارتجاعی می پیوندند»

احزاب فاشیستی و نیروهای ارتجاعی با پذیرفتن لمپن ها و سپردن کارهای خطرناک و ماجراجویانه به دست شان، در آنان-۱

ایجاد غرور و شخصیت می کنند و لمپنی که تا به حال از طرف طبقات و سازمان های مترقی محل اعرابی نبوده با دخالت

.مستقیم در جریانات سیاسی ماجراجویانه احساس شخصیت و قدرت می نماید

از لحاظ اقتصادی خطرات کشنده و مرگ آور را در آدمکشی ها و غارت ها به خاطر غارت کردن تحمل می نمایند. لمپن -۲

همه ی فکرش بر این است که با به خطر انداختن حیات خود شاید برای مدت کوتاهی بتواند از اموا لغارتی زندگیش را

سروصورتی بدهد و از باده غرور ماجراجویانه ای که ناشی از کمپلکس ها و عقده هایی است که در طول زندگی نابسامان خود

بدان دچار شده سرمست شود. اطاعت کورکورانه ی لمپن از اوامر و دستورات افراد مافوق سازمانی و استقبال بی باکانه اش از

هر حادثه ی مرگ آور به خاطر آنست که متقالبالً او را در تجاوز به حقوق دیگران حمایت کنند و دستش را در هر نهب و

غارتی بازگذارند. او به این لحاظ تسلیم محض قدرت می شود تا هیچ قدرتی جلو قدرت نمایی ها و حشی گری های روزانه او را

[8] نتواند بگیرد.«

« ها در دادستانی انقالب اسالمی مرکز« لمپن

استخدام اراذل و اوباش و لمپن ها در کمیته های انقالب اسالمی و سازماندهی آن ها به عنوان »امت حزب هللا« از اولین گام های

.نظام اسالمی برای تحکیم پایه های قدرتش بود

.دادستانی انقالب اسالمی و نظام حاکم بر زندان های تهران محل دیگری برای سازماندهی این گونه افراد بود

 با اراذل و اوباش را بایستی در همراهی۶۰همراهی الجوردی و مؤتلفه و گردانندگان دادستانی و زندان ها در دهه ی 

.روحانیت و بازار با آن ها جست

روحانیت و بازار از دیرباز روابط گسترده ای با اراذل و اوباش و الت و لوت ها داشته اند. در مراسم سوگواری محرم و

.همچنین راه انداختن دسته و کشیدن علم و کتل همیشه الت ها در کنار روحانیون و مداحان و اقشار سنتی بازار حضور داشتند

دایره ی فعالیت بازاری ها و روحانیت از منبر وعظ و خطابه و حجره ی بازار و تجارت به اداره ی زندان و دادستانی و

سرکوب گروه  های سیاسی تغییر کرده بود. اراذل و اوباش از دیرباز متحد اصلی آن ها بودند و در شرایط جدید لزوم همکاری

.با آن ها دوچندان شده بود

https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn8
https://www.radiozamaneh.com/435253#_ftn7


اراذل و اوباش با پیوستن به کمیته های انقالب اسالمی و دادستانی اوین که در ید قدرت الجوردی بود به جای چاقو و تیزی و

پنجه بکس و قمه و زنجیر و … به پیشرفته ترین سالح ها مجهز شدند و به خاطر نیازی که نظام والیی به وجود آن ها برای

.سرکوب نیروی سیاسی داشت از قدرت خارق العاده ای در دستگاه سرکوب برخوردار شدند

تیرخالص زن های اوین، از جمله جلیل بنده، مجتبی محراب بیگی، محمدرضا مهرآیین و … از میان »لمپن « ها و پست ترین

اقشار جامعه برخاسته بودند و پس از کشته شدن، »عارف« و »زاهد« و »عابد« خوانده شدند و چه سوابقی که برایشان

.درست نشد

مجید قدوسی، مجتبی حلوایی، سیدعباس ابطحی، محمدعلی سرلک، حسین اسدی، علی نقده، محمد عقیلی، علی

… در زمره ی تیرخالص زن هایی بودند که به »لقاءهللا« نپیوستند و الجرم تقدیس نمی شوند. شاه عبدالعظیمی، حمید کریمی و 

.بسیاری از بازجویان و پاسداران و مسئوالن اوین و اعضای گروه ضربت نیز در زمره ی لمپن ها بودند

چند لومپن همدست نظام والیی سرکوب

در این مقاله نگاهی خواهم داشت به برشی از زندگی چند لمپن که اگرچه در [9]در مقاله های قبلی ام به افراد فوق پرداخته ام.

.اوین نبودند، اما در پروژه سرکوب و کشتار دست داشتند

(اسی تیغ زن)اسماعیل افتخاری  ■

(اسی تیغ زن)اسماعیل افتخاری 

«  کارمند۱۳۶۱به استخدام صنایع پشتیبانی و هلی کوپترسازی درآمد و تا سال ۱۳۵۴ در سال ۱۳۲۲اسی  تیغ زن« متولد 

 دختر است که۴رسمی این نهاد بود. نام خانوادگی وی »تیغ زن« بود. بعدها آن را به افتخاری تغییر داد. او دارای همسر و 

پیش از دستگیری وی سال ها در ترکیه زندگی می کردند. مخارج آن ها را اسماعیل افتخاری از کارهای خالفی که می کرد

.تأمین می کرد

» شهرنو»یا باج گیر « سرباز گمنام امام زمان «

اسماعیل پیش از انقالب با باجگیری از ساکنان »شهرنو« و محله »جمشید« روزگار می گذراند و چندین بار توسط مأموران

شهربانی به جرم باج گیری، شرارت، تیغ زنی و …. دستگیر و زندانی شده و دارای پرونده های متعدد بود. بعد از انقالب

دایره ی کار وی وسیع تر شد و حوزه ی زورگویی و باج گیری اش به سراسر پایتخت گسترش یافت و این بار اکبر خوش کوشک

. را نیز همراه خود داشت۱۲و جنایت کارترین افراد در گروه ضربت کمیته ی منطقه 
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:در گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است

پس از انقالب ابتدا با راه اندازی گروهی به نام “گروه ضربت” جنوب تهران با عنوان مبارزه با افراد ضدانقالب و ساواکی ها»

همراه با این گروه به خانه ها، فروشگاه ها و شرکت های مختلف حمله می کردند و ضمن دستگیری افراد، اقدام به چپاول اموال

دیگران می کردند تا این که با تشکیل کمیته های انقالب اسالمی وارد این نهاد انقالبی شد و پس از مدتی به عنوان نخستین

[10]  تهران منصوب شد«۱۲فرمانده کمیته انقالب منطقه 

غارت خانه ثروتمندان پس از انقالب 

پس از انقالب او دیگر باج گیر خرده پای منطقه جمشید نبود، بلکه مهره ی مورد اعتماد رژیم و دستگاه سرکوب آن، به ویژه در

غرب و جنوب غرب پایتخت بود. او به همراه خیل عظیمی از اراذل و اوباش و افراد سابقه دار به کمیته های انقالب اسالمی

.پیوستند

این عده شبانه به بهانه بازرسی وارد خانه های ثروتمندان می شدند و با تهدید به بازداشت و زندان، پول ها و طال و»

جواهراتشان را به سرقت می بردند یا با شناسایی عمارت و قصرهای متعلق به خانواده هایی که به خارج از کشور فرار کرده

بودند، وارد این خانه های اعیانی در شمیرانات و شمال شهر می شدند و دست به سرقت اشیای عتیقه و آثار گران بهایی می زدند

.که ساکنان این خانه ها هنگام فرار فرصت یا امکان بردن شان را نداشته اند

گفته می شد در عمارت باشکوه القانیان، گنجینه ای از آثار بی نظیر باستانی و مجموعه ای از مجسمه ها و شمشیرها، کتبیه ها و

هدایایی که امپراطوران اروپایی به شاهان صفوی و قاجار اهدا کرده بودند، نگهداری می شد که حتا برخی از آنها قابل

ارزشگذاری نبودند. بسیاری از این آثار پس از سرقت به مجموعه داران خارجی فروخته شد که از ایران خارج کردند. یکی

[11] از این افراد، اسماعیل افتخاری بود.«

او از »کمیته ی  انقالب اسالمی« حقوقی دریافت نمی کرد و »فی سبیل هللا« و برای رضای خدا، به کار داوطلبانه ی مبارزه با

.»دشمنان اسالم« و حفظ »بیضه ی اسالم« مشغول بود

 نفر۶۰۰۰ارتباط با اوین و الجوردی و مشارکت در دستگیری 

اگر چه »اسی تیغ زن« )اسماعیل افتخاری( در اوین حضور نداشت اما به خاطر نقش مستقیمی که در سرکوب و جنایت دهه ی

 داشت از ارتباط نزدیکی با الجوردی و شعبه های بازجویی اوین برخوردار بود و نزد آن ها ارج و قرب و اعتبار فراوانی۶۰

داشت. برای الجوردی مهم نبود که نیروهای تحت امرش دارای چه سابقه ای هستند. برای او بیرحمی و شقاوت و آمادگی

.برای انجام جنایت مهم بود

 و با حکم دادستانی اوین دستگیر شدم و به همین خاطر از۱۲من، ایرج مصداقی، نویسنده این گزارش، توسط کمیته منطقه 

نزدیک شاهد رابطه ی مستقیم او و اکبرخوش کوشک با شعبه های بازجویی و الجوردی و رفت و آمدشان به اوین بودم. اقدامات

 نفر بود۶۰۰۰ که یک نمونه از آن به اعتراف خودش در دادگاه، مشارکت در دستگیری ۶۰سرکوبگرایانه ی او در دهه ی 

.پشتوانه    ای قوی برای او جهت ارتکاب تجاوز و قتل و باجگیری و کالهبرداری و زورگیری و … بود

او هنگام حمله به منازل فعاالن سیاسی بیرحمی را از حد می گذراند. افتخاری در حضور همسر و فرزندان خردسال یکی از

همبندانم، پا های او را گرفته و از طبقه سوم در خیابان معلق نگاه داشته بود و تهدید می کرد چنانچه اعتراف نکند وی را به

.کف خیابان پرتاب خواهد کرد
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کمیته خیابان زنجان که به ساختمان قرمز معروف بود یکی از پایگاه ها و مراکز سرکوبی بود که تحت نظر وی اداره می شد و

.جنایات زیادی در آن جا رخ داد

از کمیته انقالب اسالمی تا سپاه پاسداران و وزارت اطالعات 

اسی تیغ زن« )اسماعیل افتخاری( پس از تأسیس وزارت اطالعات به این دستگاه جهنمی پیوست و احکام آن ها را اجرا»

.می کرد. گفته می شود در انجام اعمال تروریستی در خارج از کشور نیز از وی استفاده شده است

او همچنین در مراکز مختلفی نظیر سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان  و جانبازان ، سد معبر، حراست دخانیات، شهرداری و…

مشغول  به کار بوده است. همچنین، به گفته نماینده وزارت اطالعات حاضر در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاری »با در

.«دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه ای را با خود داشته است

… دستگیری به اتهام قتل و تجاوز به عنف و آدم ربایی و

 دختر او به ترکیه مهاجرت کردند. اسی تیغ زن با اعمال خالقی که انجام می داد مخارج آن ها را نیز۴در دهه ی هفتاد همسر و 

.تأمین می کرد

او در اوج اختالف  میان باندهای مختلف رژیم، به اتهام ربودن و تجاوز به یک دختر نوجوان دستگیر شد و گوشه ای از

.جنایت هایش شامل ده ها فقره قتل، تجاوز به عنف، آدم ربایی، باج گیری، جعل اسناد، کالهبرداری، و … از پرده بیرون افتاد

برای شناخت »سربازان گمنام امام زمان« و یاری دهندگان ولی فقیه مسلمین جهان کافی است به تنوع شاکیان اسی تیغ زن که به

مدت دو دهه به جنایت مشغول بود، توجه کنیم. آن چه در دادگاه مطرح نوک کوه یخ جنایات صورت گرفته توسط اسی  تیغ زن

.است

تجاوز گروهی به دختر نوجوان و سرنوشت پرونده

خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از محمد بلوری، دبیر صفحه حوادث روزنامه دولتی ایران، در مورد دادگاه برگزار شده برای

:افتخاری نوشته است

« ۱۶از شاکیان حاضر در دادگاه، مادر میانسالی بود که در برابر دادرسان ایستاد و با شرح ماجرای ربوده شدن دختر 

ساله اش، حاضران در جلسه دادگاه را بشدت متأثر کرد. این مادر خطاب به قضات دادگاه گفت: یک روز ظهر هر چه منتظر

ماندم که دخترم از مدرسه به خانه برگردد، خبری از او نشد. با مدرسه اش تماس گرفتم، گفتند که دخترم یلدا با دیگر بچه ها

مدرسه را ترک کرده. سابقه نداشت دخترم بی خبر از من با دوستانش جایی برود. دلم به شور افتاده بود. به خانه آشنایان و هر

دوستی که می شناختم، سر زدم اما هیچ کس خبری از یلدای من نداشت. بعد با کالنتری ها و بیمارستان ها تماس گرفتیم، حتا به

۶پزشکی قانونی سر زدیم ولی بی فایده بود. آن شب از دلشوره و اضطرابی که داشتم، تا صبح خوابم نبرد. خالصه کنم 

شبانه روز خواب و خوراک نداشتم. کارم گریه بود و چشمم به در که تنها جگرگوشه ام کی پیدا می شود. شش شبانه روز روزم

با اشک و آه و انتظار گذشت تا این که دخترکم با حال پریشانی به خانه برگشت. تعریف کرد موقع ظهر که از مدرسه به خانه

برمی گشتم، در میدان )هفت تیر( ماشین کمیته جلوی پایم ترمز کرد. فرمانده کمیته پیاده شد و به بهانه این که با ضدانقالب

رابطه دارم، من را سوار ماشین کرد و گفت که باید از من بازجویی شود اما به این بهانه من را به خانه ای برد. در آن جا با دو

تای دیگر بساط عیش و عشرت راه انداختند و آزار و اذیتم کردند. بعد از این مدت هم همین فرمانده من را آورد و در همان



میدان پیاده ام کرد که به خانه مان برگردم. این مرد )یعنی همین اسماعیل افتخاری( تهدیدم کرد که اگر در این باره به کسی

[12]حرفی بزنم، سر به نیستم می کند.«

   نفر دیگری را که در تجاوز به این دختر شریک بودند پیدا کنند. دستگاه قضایی،  امنیتی نظام عدل الهی حتا تحقیق نکردند دو

رئیس دادگاه وقتی حکایت را شنید حتا دستور رسیدگی برای مشخص شدن سحت و سقم ماجرا را نداد. همه ی آن ها می دانستند

.چه کسانی همراه با اسی تیغ زن بودند

:این مادر آنگاه چشمان پر از اشکش را پاک کرد و ادامه داد

وقتی شنیدم که این مرد را دستگیر کرده اند، برای شکایت پیش بازپرس رفتم و قضیه را برایش تعریف کردم. بازپرس»

دستور داد در اداره آگاهی دخترم را با افتخاری روبه رو کنند. روزی که در اداره آگاهی دخترم وارد اتاق افسر بازجو شد،

وقتی چشمش به این مرد افتاد، رنگ از صورتش پرید، بدنش به تشنج افتاد و با حالت تهوع گریه اش گرفت که از اتاق

بیرونش بردند و بعد از آن هم دیگر حاضر نشد با او روبه رو شود چون هر وقت به یاد این مرد می افتاد، بدنش به رعشه

«.درمی آمد و حالت تهوع پیدا می کرد

:محمد بلوری اضافه می کند

«  که دومین دادگاه کیفری تهران برای رسیدگی به قسمت دیگری از اتهاماتش تشکیل شده بود، در این دادگاه از۸۰در سال 

یلدا و مادر کمرخمیده اش خبری نبود. مدتی بعد این مادر رنج کشیده برایم تعریف کرد که با تهدید افراد ناشناسی به مرگ و

[13] سوءقصد به جان دخترش بیمناک شده و تصمیم گرفته از شکایتش صرف نظر کند. «

دادگاه عدل اسالمی و دستگاه امنیتی آن می دانستند چه کسانی پشت تهدیدات هستند و برای حفظ »بیضه اسالم« دستور

.رسیدگی نمی دادند

شکنجه قربانی تا سرحد مرگ برای تصاحب اموال

:بلوری در مورد دیگر پرونده های مطرح شده در دادگاه می گوید

در پرونده اتهامی اسماعیل افتخاری آمده که وی با کمک همدستانش برای تصاحب خانه و ویال و زمین افراد در شمال، آنها»

را شکنجه کرده تا اسناد ملکی شان را به نام خود کند. زنی از شاکیان پرونده در دادگاه گفت: این فرد برای به چنگ آوردن

ملک متعلق به شوهرم او را به زیرزمین خانه ای کشانده و پس از شکنجه، شوهرم را با پاهای لخت به ستونی بسته، یک

رشته سیم برق را از کنتور به کف زمین وصل کرده بعد هم شیر آب را باز کرده و به شوهرم گفته تا جریان آب به زیر

.پاهایت برسد و با برق گرفتگی کشته شوی، مهلت داری نسبت به انتقال سند مالکیت زمین مورد نظر موافقت کنی

یکی دیگر از شاکیان، زن جوانی بود که در دادگاه گفت: اسماعیل می خواست به زور قطعه زمینی را در شمال که متعلق به

 یک شب۷۰شوهرم بود، تصاحب کند اما وقتی با مخالفت شوهرم روبه رو شد، تصمیم به انتقام از ما گرفت. در مهرماه سال 

من و شوهرم از میهمانی به خانه برگشته بودیم که دیدم برق قطع شده. شوهرم به زیرزمین رفت تا کنتور برق را ببیند اما به

۶۵محض زدن کلید برق، ناگهان با انفجار گاز، خانه مان آتش گرفت که من و شوهرم دچار سوختگی شدیدی شدیم. من با 

درصد سوختگی جنینی را که در شکم داشتم، سقط کردم و شوهرم جانش را از دست داد. کارشناسان گاز پس از بازبینی

محل، تشخیص دادند که به طور عمدی گاز در خانه متراکم شده و انفجار رخ داده است. پس از مدتی، یکی از همدستان سابق
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اسماعیل افتخاری با من تماس گرفت و گفت اسماعیل افتخاری یکی از عواملش را فرستاده بود تا شیر گاز را در زیرزمین

[14] دستکاری کنند.«

:در گزارش های روز نامه اعتماد از دادگاه افتخاری آمده است

شاکی دیگر پرونده  خانم  مریم  رمضانی همسر محمد رمضانی بود که  اسماعیل  افتخاری با استفاده  از نفوذ خود ده  سال  این »

.مرد را بیگناه  به  زندان  انداخته  و سرانجام  باعث  مرگ  وی شده  بود

این  زن  گفت : همسرم  مغازه  ای داشت  در خیابان  گیشا که  اسماعیل  قصد داشت  با حقه  و نیرنگ  این  مغازه  را از چنگ اش  در

بیاورد اما شوهرم  حاضر به  این  کار نمیشد. ولی اسماعیل  با استفاده  از قدرت  خود برای شوهرم  پاپوش  درست  کرد و او را به 

زندان  انداخت  و سال ها تحت  شکنجه  قرار داد. زمانی که  بعد از چند سال  پیگیری برای اثبات  بیگناهی همسرم  به  یکی از

قضات  دادگاه  مراجعه  کردم ، معلوم  شد اصالً پرونده  ای برای شوهرم  تشکیل  نشده  است . پس  از سال ها شوهرم  از زندان  آزاد

شد اما بخاطر شکنجه هایی که  متحمل شده  بود دچار بیماری شد و فوت  کرد. از آن  گذشته  آبروی ما پیش  همه  رفت ، چون  مردم 

. خانواده  ما را کالهبردار و سابقه دار میشناختند، در صورتی که  شوهرم  و ما قربانی طمع  و جنایات  اسمال تیغ زن  شدیم

عزیزه  برومند همسر یکی دیگر از شاکیان  گفت : اوایل  انقالب  همسرم  زمین  مرغوبی در چالوس  خریده  بود که  با تالش  زیاد

 میلیون  تومان  بود. یک  روز شوهرم  به  خانه  آمد در حالی که ۱۲آنجا را به  باغ  و ویال تبدیل  کرد که  ارزش  آن  در همان  موقع  

بشدت  مجروح  شده  بود. او گفت : عده  ای من  را گرفته اند و پس  از بستن  دست ها و چشم هایم  با تهدید و ضرب  و جرح  مرا به 

محل  ناشناسی برده اند و از من  مدارکی برای واگذاری باغ  به  اسماعیل  تیغ زن  گرفته اند به  اضافه  یک  چک  سفیدامضا که  بعدا

.فهمیدم  مبلغ  یک  میلیون  و هفتصد هزار تومان  از موجودی همسرم  برداشت  کرده اند

در ادامه  شکایان  دیگری نیز شکایت  خود را از اسماعیل  افتخاری مبنی بر کالهبرداری، اخاذی و… مطرح  کردند. بر اساس 

 شناسنامه  است  که  با عکس هایی که  با کاله  گیس های مختلف  انداخته  بود و زمانی که  در صدد گرفتن ۴پرونده  اسماعیل  دارای 

.پنجمین  شناسنامه  بود، بازداشت  شد

شاکی دیگر مردی به  نام  حسن پور بود که  با ویلچیر وارد دادگاه  شد و به  قاضی گـفـت : مـن  اوایل  انقالب  وضع  مالی خوبی

 هزار تومان  از من  پول  گرفت ۷۰۰ خانه  داشتم . اسمال  تیغ زن  مبلغ  ۲ ماشین  بنز و ۲داشتم . یک  سالن  چلوکبابی به  اضـافـه  

ولی وقتی بعد از چند ماه  پــولـم  را طلـب  کـردم  او مـرا در کمیتـه  بازداشت  کرد و تحت  شکنجه  و آزار و اذیت  قرار داد ولی

با کمک  پسرعمه ام  که  برایم  سند گذاشت ، آزاد شدم . وقتی بیرون  آمدم  فهمیدم  اتومبیل  بنزم  را عوامل  اسـمـال  تیـغ زن  متـالشی

کرده  و به  من  خسارت  وارد کرده اند که  قاضی در این  مورد هم  اسماعیل  افتخاری را به  اتهام  تخریب  بنز و اخذ مال  به  عنف 

. محکوم  کرد، اما وی ادعاهای شاکی را رد کرد و گفت  من  این  کار را نکرده ام

باال کشیدن کشتی و فروش یک دانگ آن به چندین نفر

:یکی دیگر از شاکیان پرونده می گوید

در آغاز فعالیت  یک  تعاونی که  قصد راه اندازی و توسعه  آن  را داشتیم  قرار شد شرکتی به  نام  “گلف  اجنسی”، برای کمک  به »

 تنی را خارج  از مزایده  به  تعاونی ما بفروشد. نماینده  تعاونی ما اسماعیل ۶۰۰ما که  مؤسسان  آن  رزمندگان  بودند، یک  کشتی 

افتخاری بود که  با شرکت  گلف  اجنسی وارد معامله  شد، اما وی در یک  کار متقلبانه  کشتی را به  نام  خود خرید و سند آن  را که 

با تسهیالت  ویژه  مورد معامله  قرار گرفته  بود، به  نام  خود ثبت  کرد که  بعد از اطالع  از این  موضوع  ما اعضای هیأت مدیره 
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از این  کار، به  مراجع  قضایی شکایت  کردیم . در پیگیری پرونده  متوجه  شدیم  که  افتخاری یک  دانگ  کشتی را تاکنون  به  چندین 

. نفر فروخته  و از افراد مختلف  با این  عنوان  که  میتواند برای آنها مجوز ملوانی بگیرد، مقادیر زیادی رشوه  دریافت  کرده  است

 هـزار تومان  رنگ  برای رنگ آمیزی کشتی به  اسمال ۷۰۰یکی از شـاکیان  که  جهانبخش  نام  دارد گفت : اوایـل  انقـالب  مبلـغ  

فروختم  ولی او در مقابل  به  من  سفته  داد کــه  هـیــچ  یــک  از سفتـه هـا را وصـول  نـکـردم . پـس  از ایـن  شکـایـت  قـاضـی دادگاه 

 لایر  هزینه  دادرسی و پرداخت  ضرر و زیان  طبق ۱۶۰۰ هزار تومان  پول  رنگ ها به  اضافه  مبلغ  ۷۰۰اسمال  را به  پرداخت  

.شاخص  بانک  مرکزی محکوم  کرد

 هزار تومان  از او خریده  بود ولی پولی بابت ۲۵۰شاکی بـعـدی پسـر شخصـی بود که  اسماعیل  افتخاری یک  کشتی را به  مبلغ  

 سال  است  که  در زندانم  و هیچ  استفاده  ای  از آن ۵کـشتـی بـه  آنهـا نـداده  بـود امـا متهـم  ایـن  موضوع  را قبول  نکرد و گفت  من  

کـشتی نکردم . قاضی دادگاه  هم  به  شـاکـی گفـت : چـون  فـروشنده  کشتی پـدرت  بـوده ، خـودش  بـایـد در دادگـاه  حاضر شود و تو

.نمی توانی در این  مورد شاکی باشی

همچنین  خانواده  »منطقی« مردی که  اسمال  تیغ زن  خانه  وی را به  آتش  کشیده  بود و همسر باردارش  بر اثر آتش سوزی سقط 

جنین  کرده  بود، در دادگاه  حضور داشتند … در این  جلسه  “فرشته ”، همسر منطقی گفت : من  چند بار توسط  اسمال تیغ زن  با

[15]اسلحه  تهدید شدم  تا آن که  آن  روز خانه  مـا را آتـش  زد و من  بچه ام  را از دست  دادم .«

کالهبرداری تحت عنوان قاچاق انسان

:یکی دیگر از شاکیان می گوید

«  هزار دالر به او پول دادم. چند۵سال ها پیش با اسماعیل آشنا شدم. او گفت می تواند مرا به اروپا بفرستد، به همین خاطر 

روز بعد در فرودگاه پول را از من گرفت و من هم به ترکیه سفر کردم تا از آنجا ترتیب سفرم را به اروپا بدهد، اما پس از

چند روز سرگردانی در ترکیه، پیغام فرستاد نمی تواند برایم کاری بکند و از من خواست برگردم. وقتی به ایران آمدم از او

 هزار تومان به من داد و از برگرداندن بقیه پول خودداری کرد. من به خاطر۳۷۵خواستم پول هایم را پس دهد؛ اما فقط 

[16] کالهبرداری و فریب از او شکایت دارم.«

قتل های متعدد

 تن را در دوران خدمتش به قتل رسانده است. یکی از این موارد، قتل صاحب۴عالوه بر این اتهام ها، اسمال تیغ زن متهم بود 

یک چلوکبابی در منطقه کاروانسرا سنگی است. اسماعیل متهم است بعد از مقاومت صاحب رستوران در تحویل دادن ملک

خود به او، این مرد را با همدستی عواملش شکنجه کرده و با وصل کردن جریان برق به بدنش او را کشته است. از دیگر

 ماهه زنی را از بین برده و خانه اش را در نواب به آتش کشیده است. اتهام قتل یک زن و۵موارد این است که متهم شده جنین 

[17] مرد نیز در پرونده اسمال وجود دارد. «

همچنین گفته می شد با گروه اطالعاتی سعید امامی همکاری می کرد و در ماجرای قتل فاطمه قائم مقامی، سرمهماندار هواپیمایی

[18]با عوامل سعید امامی مشارکت داشت ولی چنین اتهامی به طور جدی مورد تحقیق قرار نگرفته و به اثبات نرسید.

 صفحه بود، قضات دادگاه در یک خیمه شب بازی قضایی وی۳۰۰۰رسیدگی به پرونده اتهامات اسماعیل افتخاری که بیش از 

 کردند که پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. گفته می شود وی بارها از مرخصی   سال زندان محکوم۸را به 

. آزاد شد۱۳۸۷استفاده کرد و به خاطر حسن رفتار در زندان زودتر از موعد در هشتم مهرماه 
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حسن رفتار او در زندان عبارت بود از شرارت علیه زندانیان سیاسی با هدایت مسئوالن زندان. اسی  تیغ زن در زندان یکی از

 پس از اعتصاب غذای معروف زندانیان سیاسی۱۳۸۳عوامل دستگاه امنیتی برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی بود. در سال 

که انعکاس زیادی در رسانه ها پیدا کرد به تحریک امیرعباس فخرآور یکی از زندانیان عادی که توسط حفاظت اطالعات

زندان و قاضی حداد تبدیل به زندانی سیاسی شده بود اسی تیغ زن و عوامل اش با چاقو و میله به زندانیان اعتصابی از جمله

[19] دکتر ناصر زرافشان حمله می کردند.

ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل هاى سیاسى موسوم به قتل هاى زنجیره اى که در جریان پیگیرى هایش براى روشن شدن

:زوایاى تاریک این پرونده، متهم به افشاى اسرار دولتى شد و پنج سال را در زندان گذراند در مورد وی می گوید

او تیمى از محکومان پرسنل پلیس و اطالعات داشت که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف زندانى بودند و بارها توطئه کردند.»

[20] من در تحقیقات ایستادگى کردم و بسیارى از مسایل بر مال شد و کار باال گرفت؛ آن ها قصد قتل من را داشتند.«

 سال با سپردن وثیقه از زندان۷ سال حبس محکوم شد. اما پس از ۱۰سرانجام وی به خاطر بخشی از جرایمش به بیش از 

 سال با گذاشتن وثیقه به مرخصی۷آزاد شد. محمود ساالرکیا معاون دادستان وقت تهران توضیح داد: »اسمال تیغ زن پس از 

. روزه رفته و اخبار مربوط به آزادی او کذب است۱۰

 ساله، تجاوز، ارعاب و اوباش گری بوده و خالف تبلیغات صورت گرفته، فاقد هر گونه گرایش۶۵اتهام جرم اسمال تیغ زن 

«.سیاسی است

] ساالرکیا درباره خطرات آزادی وی گفت: »با توجه به سن باالی اسمال تیغ زن، او دیگر قادر به انجام کار خالف نیست.«

21]

یک خاطره در دادگاه مطبوعات

:یکی از روزنامه نگاران در ارتباط با حضور اسماعیل تیغ زن در دادگاه مطبوعات می نویسد

«  فرا رسید و دادگاه با آن شکایات سیاسی آن روزها ۸۱باالخره روز محاکمه مدیرمسئول ایران، عبدالرسول وصال در پاییز 

مملو بود از تماشاچی یا مخاطب، خبرنگار و وکیل. من هم به عنوان گزارشگر حضور داشتم. در آغاز محاکمه، چند نفر از

 بود. به هر صورت۱۴۰۸زندانیان محترم قصر و اوین هم وارد جایگاه شکات شده و نشستند. به نظرم محاکمه در شعبه 

زندانیان با غل و زنجیر پا نشستند و رسیدگی آغاز شد. یکی از همان زندانیان درشت اندام و پرنشاط آقای اسمال تیغ زن بود

.که با اعالم قاضی پشت تریبون سالن قرار گرفت

جناب آقای افتخاری با فریادی بلند شکایتش از روزنامه ایران را قرائت کرد و با لحنی تهدیدآمیز به مدیرمسئول گفت؛ چرا

هی می نویسید اسمال تیغ زن؟! کی تیغ زن است؟ چرا عکس من را از بچگی تا امروز در کنار هم به صورت گرافیکی و

آلبوم چاپ کردید؟ شما آبروی من را برده اید. کدام دادگاه من را تا حاال محکوم کرده است؟

.برخورد باعصبانیت و تند این زندانی باعث به هم ریختن نظم دادگاه شد و متاسفانه این محاکمه از کنترل قاضی خارج بود

…

آن روز ابهت و شوکت آقای اسماعیل تیغ زن، دادگاه و اهالی فرهنگ را به سکوت و واهمه انداخت. من که جرات نداشتم در

[22] بین آن دعوای پرسر و صدا ضبط صوتم را از روی میز جلوی اسمال آقا بردارم…«
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سایت تابناک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آزادی وی گزارش داد : »این فرد شرور

سابقه دار، در منطقه پونک تهران و در کنار یکى از بزرگ راه ها، باغ ها و زمین هاى سرسبز منطقه را به تملک خود

[23] درآورده است و مى خواهد دست به ساخت و ساز مجتمع هاى برگ مسکونى، تجارى و تفریحى بزند.«

بعد از آزادی اسماعیل افتخاری از زندان و انتشار این گزارش وی به محاق خبری رفت و هیچ گزارشی در مورد او انتشار

.نیافت

ماشاءهللا کاشانی خواه ■

ماشاهللا کاشانی خواه، مشهور به ماشاهللا قصاب

مستقر کمیته انقالب اسالمی  رئیس۱۳۵۸ مرداد ۲۱ تا ۱۳۵۷ بهمن ۲۵از  ماشاهللا قصاب مشهور به ماشاهللا کاشانی خواه،

سفارت آمریکا در تهران بود در .

مسئوالن نظام والیی و حامیان ماشاءهللا قصاب حاضر نیستند راجع به گذشته ی این فرد که مورد اعتماد ویژه ی اعضای مؤتلفه

و گردانندگان مدرسه علوی و رفاه بود روشنگری کنند. او که در زمره ی اراذل و اوباش بود به سرعت خود را در دل

.مسئوالن نظام جا کرد و مدتی نگذشت که پرآوازه شد و به یکی از سمبل های نظام جدید تبدیل گردید

:اکبر صالحی یکی از اعضای مؤتلفه در مورد یکی از اولین بازداشتگاه های نظام اسالمی و ماشاءهللا قصاب می گوید

ندارد، خالصه یکی از رفقا گفت من در خیابان ری در کوچه شترداران، یک روز ما دیدیم دیگر مدرسه علوی و رفاه جا»

پایین تر بودند، با مینی بوسی  بزرگی سراغ دارم، یک سری را ببریم آنجا حبس کنیم. یک سری از آن هایی که رده  زیرزمین

زیر زمین. یک قصاب تنومندی هم بود به نام ماشاء هللا که بعد از  که دم شیشه  هایش را پرده زده بودیم، شبانه بردیم در آن

.پیش آقای خلخالی کار می  کرد در دادگاه انقالب، خانه را این شخص گرفته بود  انقالب هم چند وقتی

این ها را سوار مینی بوس می کردیم می بردیم آن جا خالی می کردیم، این ها چشم هایشان بسته بود، دست هایشان هم بسته بود. ما

این قصاب وقتی آن جا می خواست این ها را از مینی بوس پیاده کند، مثل گوسفند یقه های این ها را می گرفت ول می کرد پایین،

این ها با کله روی زمین می افتادند. می گفتم بابا این ها یک موقع آدم بودند، این طور با این ها رفتار نکن. می گفت فالن فالن

شده ها باید پدرشان را در آوریم. تا این که زندان قصر را برو بچه ها رفتند آماده کردند. هویدا و نیک پی و کسان دیگر که رده

[24]اول بودند اعدام شدند. آن تعدادی هم که در آن زیر زمین بودند، بعد از چند روز بردیم تحویل زندان قصر دادیم.«
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(آخرین سفیر آمریکا در ایران)ماشاءهللا قصاب در کنار سولیوان 

پس از حمله  ی مشکوک عده ای ناشناس به سفارت آمریکا، دکتر ابراهیم یزدی بدون در دست داشتن هیچ گونه شواهدی آن را به

چریک های فدایی خلق نسبت داد. به منظور بیرون راندن مهاجمان، پای کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی و فرستاده اش

ماشاءهللا قصاب به میان آمد و او کمیته مستقر در سفارت آمریکا را راه اندازی کرد. این که چرا سفارت خانه ی آمریکا بایستی

دارای کمیته انقالب اسالمی باشد موضوعی است که هنوز مشخص نشده است. مسئوالن سازمان چریک های فدایی خلق که در

 جناح اکثریت اش به حمایت از نظام اسالمی برخاست از ابتدا دخالت در حمله به سفارت آمریکا را تکذیب کردند.۱۳۵۹سال 

»اتباع دولت های خارجی که در سخنگوی فدائیان خلق گفت این سازمان دستور حمله به سفارت آمریکا نداده است و افزود

]ایران اقامت دارند نباید در کشاکش انقالب بدون اینکه نقش ضدانقالبی آنها روشن شود مورد حمله و تهاجم قرار بگیرند.

تصاویر منتشر شده به وضوح نشان می دهد که مهاجمان ربطی به چریک های فدایی خلق ندارند [25 .

ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران با ابقای آنان در قرار بود گروه محافظ در بیرون از محوطه سفارت مستقر شوند، اما

.محوطه ی سفارت هم موافقت کرد

گروه ماشاءهللا قصاب که مشتی اراذل و اوباش بودند با آن که ادعای مسلمانی داشتند شرب خمر می کردند و با دریافت پول از

مراجعین ایرانی، برای گرفتن ویزا و فروش ماشین های آمریکایی  رها شده در سفارت، از حضور خود در آن جا سوء استفاده

.می کردند. او همچنین با قدرتی که به هم زده بود با حمله به خانه های مردم و … مرتکب اعمال جنایتکارانه زیادی شد
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چارلز ناس و گروه ماشاءهللا قصاب

 ماه که ماشاءهللا قصاب در سفارت آمریکا مستقر بود روابط بسیار خوبی با سالیوان و سپس با چارلز ناس مسئول۶در مدت 

۱۷برقرار کرده بود و عمالً محافظت از آنها را عهده دار بود و خروج سالیوان از ایران در تاریخ  اداره امنیت سفارت آمریکا

قصاب انجام گرفت. وی همچنین در ارتباط مستقیم با دکتر ابراهیم یزدی بود اسکورت  با کمک و۱۳۵۸فروردین  .

ماشاءهللا قصاب با تشکیل یک گروه نظامی که توسط سفارت آمریکا هدایت می شد با استفاده از مدیران به جا مانده ی ساواک

.سیاست این سفارت خانه را پیش می برد

 توسط ماشاءهللا قصاب و کمیته مستقر در سفارت۱۳۵۸ اردیبهشت ۶عضو برجسته ی مجاهدین در تاریخ  محمدرضا سعادتی

آمریکا هنگام دیدار با مأمور روسیه مضروب و دستگیر شد. دستگیری وی با همکاری عزت هللا جهانگیری رئیس ساواک گنبد

.و اداره هشتم ساواک که به خدمت نظام اسالمی درآمده بودند میسر شد

 اطالعیه تحت عنوان »بازپرسان و قضات سابق تحقیق دادسرای انقالب اسالمی تهران« که در واقع اعضای۶در همان ایام 

سازمان مجاهدین بودند خطاب به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند نوشته و نام

 ماشاءهللا قصاب با مراجعه به خبرگزاری پارس۱۳۵۸ماشاءهللا قصاب را بدون اشاره به سوابق اش آوردند. هشتم بهمن 

.گزارش های »بازپرسان و قضات سابق« را رد کرده و ادعای حیثیت نمود

: بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا خبر دستگیری ماشاءهللا قصاب را به مقامات آمریکایی داده و می نویسد۱۳۵۸در مرداد 

هنور روشن نیست اتهامات علیه کاشانی با چه شدتی پیگیری خواهد شد. حتما»

اگر با شدت تعقیب کردند، مطمئن نیستیم کسانی که قربانی کاشانی شده اند قدم

پیش گذاشته شهادت دهند)افراد ذی عالقه ی مختلفی قبل و پس از اخراج

کاشانی به سفارت مراجعه نموده درخواست ادای شهادت در مورد جرائم او

داده اند، ما به طور مستمر این درخواست ها را رد کردیم.( در صورتی که

کاشانی محاکمه و مجرم شناخته شود ظاهراً به خاطر فعالیت های ضدانقالبی

اعدام خواهد شد، به هر حال احتمال این که سفارت امریکا دیگر کاشانی و افراد

«.را نبیند کم است

:کاردار سفارت آمریکا دوباره در مورد کاشانی گزارش داده و می نویسد

الف: به نظر می رسد که کاشانی دو نفر از کارکنان خارجی کنسول را به نام آقای قدسی و یک خانم غیر مشخص که تصور»

.می رود خانم شهناز باشد به همکاری وادار نموده است

.ب: به نظر می رسد که کاشانی در مقابل اخذ ویزای ایاالت متحده با متقاضی، روابط جنسی برقرار می کند

ج: کاشانی با دکتر یزدی وزیر امورخارجه تماس مستقیم دارد به نظر می رسد که تماس در مورد اخذ ویزا برای یزدی باشد

[26] ولی بدان محدود نمی شود.«

قصاب پس از انحالل کمیته مستقر در سفارت با گروه مبارزه با مواد

 در دادگاه سعادتی به۱۳۵۸همکاری می کرد و در پاییز  صادق خلخالی مخدر

.عنوان شاهد شرکت کرد و علیه وی شهادت داد
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 دستگیر و به۹ روابط عمومی دادسرای مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد وی توسط ستاد کمیته ۱۳۵۹در تاریخ یکم بهمن 

[27] دادسرای انقالب اسالمی مرکز تحویل گردید.

 پس۱۳۶۰ همچنین اسنادی در مورد دستگیری وی توسط اداره آگاهی در نشریه مجاهد انتشار یافت. در سال ۱۳۵۹در سال 

از دستگیری داریوش … افسر آگاهی مسئول پرونده ی وی در ارتباط با مجاهدین، ماشاءهللا قصاب در شعبه ی بازجویی زندان

اوین حضور یافته و شخصاً در شکنجه و آزار و اذیت او شرکت داشت که حاکی از روابط نزدیک وی با بازجویان و

.شکنجه گران بود

پس از این تاریخ از سرنوشت کاشانی اطالعات دقیقی وجود ندارد و گفته

. درگذشته است۹۰می شود در دهه ی 

زنده یاد فریدون فروغی ترانه ی »حقه« را که به عنوان »مشتی ماشاءهللا« در

بین مردم شهرت پیدا کرد در ارتباط با او اجرا کرد. لباس شخصی ها و

بسیجی ها و انصار حزب هللا و … ادامه دهنده راه او و منش او هستند.

»صادق« در این ترانه به صادق خلخالی و »نایب« به خمینی که می گفتند

»نایب االمام« است برمی گشت. »مشتی ماشاهلل، حقه ای وهلل، حقه ای وهلل، می کشی باال مال و مناال، می کنی حاشا، بارت

می لنگه، االغه لنگه، شیشه و سنگه ماشاهلل، دستات که رو شه، خون که بجوشه، خلق که بخروشه داره تماشا، حاضر و غایب،

[28] صادق و کاذب، شحنه و نایب، جملگی رسوا. «

عباس تپانچه طالیی ■

یکی  دیگر از افراد شرور و سابقه  دار که به خلخالی در زندان قصر پیوست و سپس سر از اوین درآورد »عباس تپانچه طالیی

.نامیده می شد

:محمد بلوری دبیر سرویس حوادث روزنامه دولتی ایران می گوید

او پس از تیرباران سپهبد رحیمی فرماندار نظامی رژیم گذشته، تپانچه طالیی این ژنرال را به چنگ آورده و به همین خاطر»

به عباس تپانچه طالیی معروف شده بود. وی که یکی از وردستان خلخالی در زندان اوین بود، همیشه در جمع دوستانش با

غرور خاصی با این تپانچه بازی می کرد که یک روز هنگام وررفتن با تپانچه، گلوله ای به خودش شلیک شد و با اصابت به

.سینه اش جان سپرد

شنیده بودم این فرد از جوانان شرور منطقه زرین نعل و پل چوبی بود و سابقه زیادی در شرارت داشت. در پیگیری ماجراهای

زندگی عباس تپانچه طالیی دیداری داشتم با سرهنگ نیروی انتظامی، ح – ق که پیش از انقالب رئیس چند کالنتری در

تهران بود که به خاطر حسن خلق و رفتار انسانی اش با مردم، پس از انقالب با دعوت به کار به ریاست یکی از کالنتری های

.شرق تهران انتخاب شد و خدمات انتظامی دیگری هم انجام داد

سرهنگ برایم تعریف کرد عباس تپانچه طالیی زمانی که در زندان قصر زیردست خلخالی فعالیت داشت، گاهی همراه با یکی

دو نفر از دوستانش به بهانه بازرسی به مغازه یک پیراهن دوز سرکشی می کرد و هدفش این بود این پیراهن دوز جوان

همسرش را طالق بدهد تا بتواند با این زن ازدواج کند اما وقتی دید اخطار ها و تهدید هایش اثری ندارد، با کمک یکی از

همدستانش مقداری تریاک در مغازه این پیراهن دوز جاسازی کرد. روز بعد عباس تپانچه طالیی و همدستش به این مغازه

هجوم بردند و در جریان یک تفتیش ساختگی تریاک ها را به اصطالح کشف کردند و پیراهن دوز بیچاره به جرم قاچاق مواد
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مخدر بازداشت شد. عباس می خواست به این ترتیب این جوان بی گناه را وادار کند که در قبال آزادی، همسرش را طالق بدهد

اما در مقابل این توطئه ناجوانمردانه تن به خواسته عباس نسپرد و ماندن در زندان را ترجیح داد و در برابر همه فشار ها

.پایداری کرد. اما فاجعه در آنجا بود که این بی رحم او را به جرم قاچاق مواد مخدر در ردیف اعدامی های خلخالی قرار داد

آن روز قرار بود مراسم ترحیم حجت االسالم قدوسی دادستان سابق انقالب در مسجد ارک تهران برگزار شود. آقای خلخالی

در جریان مراسم اعدام چند نفر به عباس تپانچه طالیی گفت: تا دیر نشده من باید به مراسم ترحیم در مسجد ارک )واقع در

میدان پانزده خرداد( برسم. تو جنازه های اعدام شدگان را با آمبوالنس به پزشکی قانونی برسان و بعد به مراسم ختم بیا. عباس

هم دستور داد جنازه ها به آمبوالنس منتقل شود و خود به همراه یکی از همکارانش سوار آمبوالنس شدند و به طرف پزشکی

قانونی راه افتادند. در آن سال ها محل سازمان پزشکی قانونی جنب ساختمان کاخ دادگستری قرار داشت و فاصله اش تا

خرداد چند قدم بود. آمبوالنس بسرعت با گذر از خیابان های تهران به محوطه پزشکی قانونی رسید و عباس تپانچه ۱۵  میدان

طالیی در حال پیاده شدن به متصدی سالن مردگان گفت: ما به مسجد ارک می رویم و تا برگردیم جنازه ها را به سالن تشریح

.می برید و آمبوالنس را خالی می کنید

[29]« عباس این را گفت و کتش را از روی صندلی آمبوالنس قاپید و با عجله همراه همکارش به طرف مسجد راه افتادند.

شاهرخ ضرغام ■

شاهرخ ضرغام

 در نوجوانی از مدرسه اخراج شد و به خاطر جثه ی بزرگی که داشت به کشتی فرنگی روی۱۳۲۸شاهرخ ضرغام متولد دی 

. به اردوی تیم ملی هم دعوت شد۵۵آورد و نایب قهرمان کشور شد. سال 

گنده الت کاباره 

 بود و زندگی اش از راه شرارت می گذشت. کارش را به عنوان گنده الت از کاباره [30]او یکی از نوچه های حسین فرزین

۳۰۰ شروع کرد. رشد که کرد گنده الت کاباره میامی شد و روزی ۵۲-۵۱»لب کارون« در چهارراه جمهوری در سال 
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تومان دستمزد می گرفت، مشروب و … او هم مجانی بود. هرشب با رفقایش یک میز کاباره را اشغال می کردند و به عرق

خوری می پرداختند و مواظب اوضاع بودند تا کسی مست نکند و کاباره را بهم نزند و یا دیگر الت و لوت ها برای باجگیری

.به کاباره حمله نکنند

شاهرخ ضرغام

 هزارتومان گرفته بود که او را با۳۰یکی از نوچه  هایش می گوید از شخصی که »دعوای ناموسی« با بهروز وثوقی داشته 

:چاقو بزند. طرف قول داده بود »اگر موفق  شدید دو برابرش رو هم می دم. « او می گوید

شب با احتیاط کامل رفتیم هتل جهان، یک روز هم در آن حوالی معطل شدیم. اما بهروز وثوقی عصر روز قبل از ایران»

[31] خارج شده بود.«

همراه با »یزدان« و »ایرج« دو الت جنوب شرق تهران، و … »گروه آدم خور ها« را تشکیل داده بودند. آن ها با جیپ شان

.در خیابان ها جوالن می دادند و در حالی که کالهی بر سر داشتند که تنها چشم هایشان بیرون بود، به مردم آزاری می پرداختند

:نوچه اش تعریف می کند

شب وقتی از کاباره خارج می شدیم، شاهرخ تو حال خودش نبود. خیلی خورده بود. از چهارراه جمهوری تا میدان بهارستان»

پیاده آمدیم. در راه بلند بلند داد می زد. به شاه فحش های ناجوری می داد. چند تا مأمور کالنتری هم ما را دیدند، اما ترسیدند به

[32] او نزدیک شوند. شاه و خانواده سلطنت منفورترین افراد در پیش او بودند. «

شاهرخ غول، انقالبی دوآتشه

.شاهرخ غول، آئینه ی تمام نمای شخصیتی  است که علی اکبر اکبری در لمپنیسم تصویر می کند 

:یکی از نوچه هایش می گوید

راه اندازی هیئت با کمک دوستان ورزشکار، عزاداری و گریه برای ساالر شهیدن در سطح محل، آن هم قبل از انقالب از»

 عاشورا به هیئت جواد االئمه در میدان قیام می آمد. بعد همراه دسته عزادار حرکت برنامه های محرم او بود. هر سال در روز

می کرد. پیرمرد عالمی به نام حاج سید علینقی تهرانی مسئول و سخنران هیئت بود. شاهرخ راهم خیلی دوست داشت. در

عاشورای سال پنجاه و هفت، ساواک به بسیاری از هیئت ها اجازه حرکت در خیابان را نمی داد. اما با صحبت های شاهرخ،

دسته هیئت جواد االئمه محوز گرفت. صبح عاشورا دسته حرکت کرد. ظهر هم به حسینیه برگشت. شاهرخ میاندار دسته بود.

محکم و با دو دست سینه می زد. … اولین جرقه های هدایت ما در همان عصر عاشورا زده شد. آن روز، بعد از صحبت های

[33] حاج آقا و پرسش های ما، حر دیگری متولد شد. «
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شاهرخ ضرغام

:و در ادامه اضافه می کند

سه روز از عاشورا گذشته. شاهرخ خیلی جدی تصمیم گرفته بود. کار در کاباره را رها کرد. عصر بود که آمد خانه.»

بی مقدمه گفت: پاشین!  پاشین وسایلتون رو جمع کنید می خوایم بریم مشهد!… می خواستم وارد صحن اسماعیل طالیی شوم.

یکدفعه دیدم کنار درب ورودی شاهرخ روی زمین نشسته. رو به سمت گنبد. آهسته رفتم و پشت سرش نشستم. شانه هایش

مرتب تکان می خورد. حال خوشی پیدا کرده بوده … مرتب می گفت: خدا، من بد کردم. من غلط کردم، اما می خوام توبه کنم.

[34]  خدایا منو ببخش! یا امام رضا )ع( به دادم برس. من عمرم رو تباه کردم.«

هر شب در تهران تظاهرات بود. اعتصابات و درگیری ها همه چیز را به هم ریخته بود . از مشهد که بر گشتیم . شاهرخ»

برای نماز جماعت رفت مسجد. خیلی تعجب کردم. فردا شب هم برای نماز مسجد رفت . با چند تا از بچه های انقالبی آنجا آشنا

شده بود. در همه تظاهراتها شرکت می کرد. حضور شاهرخ با آن قد و هیکل و قد، قوت قلبی برای دوستانش بود .البته شاهرخ

[35]« از قبل هم میانه خوبی با شاه و درباری ها نداشت. بارها دیده بودم که به شاه و خاندان سلطنت فحش می دهد.

او در جواب مادرش که می گوید »یک دفعه می گیرن و اعدامت می کنن پسر!« می گوید:  « ما از طرف خدا مسئولیم! ما با

کسی درگیر شدیم که جلوی قرآن و اسالم ایستاده، بعد به ما گفت: شما ایمانتون ضعیفه، شما یا به خاطر بهشت، یا ترس از

[36] جهنم نماز می خونی، اما راه درست اینه که همه کارهات برای خدا باشه!«

آتش زدن مظاهر فساد

آن چه که علی اکبر اکبری توصیف کرده به وقوع می پیوندد. وی در جریان انقالب و روزهایی که دیگر نفس رژیم سلطنتی به

شماره افتاده بود و سرنگونی آن قریب الوقوع می نمود، شاهرخ غول و اراذل و اوباش همراهش نیز از فرصت استفاده کرده و

به منظور نشان دادن همراهی  شان با »انقالب«، به مشروب  فروشی ها و رستوران ها و کاباره ها و دانسینگ ها تحت عنوان

مراکز فساد و فحشا حمله کرده و آن ها را به آتش می کشیدند. متأسفانه نیروهای انقالبی و مترقی نیز چشم شان را بر واقعیت

بسته و مأموران ساواک را متهم به آتش زدن این گونه مراکز می کردند. او که خود گنده الت کاباره بود در لباس یک مصلح 

.اجتماعی برای از بین بردن مظاهر فساد در جامعه قیام می کند

:یکی از نوچه های شاهرخ سبیل می گوید
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اوایل بهمن بود، با بچه های مسجد سوار بر موتورها شدیم. همه به دنبال شاهرخ حرکت کردیم. اطراف بلوار کشاورز»

.رفتیم. جلوی یک رستوران ایستادیم، رستوران تعطیل بود و کسی آنجا نبود

شاهرخ گفت: من می دونم اینجا کجاست. صاحبش یه یهودی صهیونیسِت که االن ترسیده و رفته اسرائیل، اینجا اسمش

.رستورانه اما خیلی از دخترای مسلمون همین جا بی آبرو شدند. پشت این سالن محل دانس و قمار و… است

شاهرخ غول در فرودگاه مهرآباد پشت سر خمینی

بعد سنگی را برداشت. محکم پرت کرد و شیشه ورودی را شکست. از یکی از بچه ها هم کوکتل مولوتوف را گرفت و به

داخل پرت کرد. بعد هم سوار موتورها شدیم و سراغ کاباره ها رفتیم. آن شب تا صبح بیشتر کاباره ها و دانسینگ های تهران

را آتش زدیم. در همان ایام پیروزی انقالب شاهد بودم که شاهرخ خیلی تغییر کرده، نمازش را اول وقت و در مسجد

[37] می خواند، رفقایش هم تغییر کرده بود.«

.هنگام ورود خمینی، شاهرخ غول و نوچه هاش جزو انتظامات فرودگاه مهرآباد بودند و قادر شد دست خمینی را هم ببوسد

یکی دیگر از اراذل و اوباش شرق تهران که قهرمان بوکس آسیا و از نوچه های حسین  فرزین هم بود جزو [38]پرویز بادپا

.انتظامات فرودگاه مهرآباد بود

پس از فروپاشی نظام سلطنتی

پس از فروپاشی نظام سلطنتی او که همچون تعدادی از همپالکی هایش متحول شده، به کمیته انقالب اسالمی می پیوندد و با

.موتور های سنگین در شهر جوالن می دهند و عرض اندام می کنند

:در کتاب خاطرات او آمده است

روز بیست و دوم بهمن دیدم سوار بر یک جیپ نظامی جلوی مسجد آمد. یک اسلحه و یک قبضه کلت همراهش بود. شور و»

«.حال عجیبی داشت. هر روز برای دیدار امام به مدرسه رفاه می رفت

رفقای او از جمله ناصر کاسه بشقابی، اصغر ننه لیال، حسین وحدت، حبیب دوالبی که الت های شرق و جنوب شرق تهران

بودند پس از انقالب به جرم همکاری با ساواک و چاقوکشی با حکم خلخالی اعدام شدند. بعضی هایشان مثل اصغر خوفناک،

. یزدان، ایرج ، پایشان به زندان باز شد مصطفی پاپتی، محمد کلی،

.محمد موکول، رضا قاتل، علی هاپولی، محمد گاوی، علی اسماعیلی، سیاوش و … از دیگر دوستان وی بودند

بدمستی ها و عربده کشی های شاهرخ ضرغام با این عده بود. کارشان، تا نیمه شب حضور در کاباره بود و قمار و چاقوکشی و

.بدمستی و تلکه کردن این و آن. پس از انقالب او هراس پیگیری اعمال گذشته اش را هم داشت
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چند روزی از پیروزی انقالب وی در حالی که مسلح بود به خاطر قیافه اش و دستوری که خلخالی برای دستگیری اراذل و

 نارمک دستگیر می شود و در حالی که خود را باخته بود، خود را عضو کمیته منطقه۵اوباش داده بود توسط کمیته منطقه 

یازده خیابان پیروزی معرفی می کند. او روز بعد آزاد شده و به کمیته منطقه پنج در نارمک می پیوندند. یکی از مسئوالن

:کمیته می گوید

شاهرخ از همان روز عضو کمیته ناحیه پنج شد. هر شب با موتور بزرگ و چهار سیلندر خودش گشت زنی می کرد. بعضی»

مواقع هم با ماشین جیب خودش گشت می زد. جالب بود که مرتب ماشین او عوض می شد. بعدها فهمیدیم که نگهبان پادگان

[39] خیلی از شاهرخ حساب می بره. برای همین شاهرخ چند روز یک بار ماشین خودش رو عوض می کرد!«

او به جاللی خمینی نماینده خمینی در شرق تهران و رئیس کمیته منطقه پنج قول می دهد که »یک شورلت اصل آمریکایی« از

پادگان بیاورد. و توضیح می دهد »ولی رنگش تعریفی نداره« . او چند روز بعد یک تانک از پادگان برای مسجد »احمدیه«

[40]  در نارمک می برد و جلوی در مسجد پارک می کند.

[41]همان ابتدا یک خانه ی مصادره ای در اختیار او می گذارند که ظاهراً بعدا برای یک مقر نظامی آن را پس می گیرند.

شرکت در سرکوب و کشتار 

:در مورد ورد شب و روز او در این دوران می گویند

شب و روز می گفت: فقط امام، فقط خمینی )ره(. وقتی در تلویزیون صحبت های حضرت امام پخش می شد، با احترام می»

نشست. اشک می ریخت و با دل و جان گوش می کرد. … همیشه می گفت: هرچه امام بگوید همان است. حرف امام برای او

«.فصل  الخطاب بود. برای همین روی سینه اش خالکوبی کرده بود که : فدایت شوم خمینی

وقتی حضرت امام فرمود: به یاری پاسداران در کردستان بروید، دیگر سر از پا نمی شناخت. حماسه  های او در سنندج، سقز،

[42] شاه نشین و بعدها در گنبد و الهیجان و خوزستان و … هنوز در خاطره ها باقی است.«

پیشمرگان مسلمان کرد»شاهرخ ضرغام نفر سوم از راست در کردستان، همراه با  «

او پس از فراخوان خمینی برای اعزام نیرو به کردستان و ترکمن صحرا توسط حیدرعلی جاللی خمینی نماینده ی خمینی در

شرق تهران و گرداننده ی مسجد احمدیه نارمک و کمیته های شرق تهران، به ترکمن صحرا و کردستان فرستاده شد و نقش

فعالی در سرکوب مردم این مناطق داشت. او نقش مستقیمی در سرکوب و دستگیری فعاالن چپ در ترکمن صحرا داشت و در

.کنار محمد بروجردی از بنیانگذاران سپاه پاسداران، در تأسیس سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شرکت داشت
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شاهرخ ضرعام هنگام دستگیری یک نفر در جریان سرکوب مردم ترکمن صحرا

او همچنین توسط جاللی خمینی به همراه تعدادی از اراذل و اوباش شرق تهران، به الهیجان برای سرکوب نیروهای سیاسی

.چپ اعزام شد. و عاقبت برای سرکوب »خلق عرب« به خوزستان شتافت

انقالب« حر»رزمنده اسالم در جبهه جنگ و 

شاهرخ ضرعام که نیروهای رژیم از او به عنوان » ُحر « انقالب یاد می کنند، عاقبت همراه با نیروهای مصطفی چمران

تحت عنوان »فدائیان اسالم« به جبهه ی جنگ در خوزستان رفت و گروه »آدم خوار ها« را همراه با سید مجتبی هاشمی این بار

 کشته شد و جنازه اش نیز پیدا نشد. دستگاه تبلیغاتی نظام اسالمی مدعی۱۳۵۹آذرماه ۱۷در جبهه های جنگ تشکیل داد و در 

:است

داستان زندگی او، ماجرای ُحر در کربال را تداعی می کند فرماندهان بزرگی در گروه کوچک شاهرخ تربیت شدند. آن ها»

درس ایمان و شجاعت را از شاهرخ گرفتند. بعدها بسیاری از آنان را در واحدهای شناسایی و اطالعات عملیات لشکرهای

[43] مختلف دیدیم.«

دستگاه تبلیغاتی رژیم، زندگینامه ای برای او دست و پا کرد و مشتی خزعبالت

را در کتابی تحت عنوان »شاهرخ حر انقالب اسالمی« انتشار داد و مستندی

مصاحبه تلویزیونی او را می توانید [44]یک ساعته هم از زندگی او تولید کرد.

ببینید لینک )سایت آپارات(از طریق این .

خالکوبی کرده بود: »فدایت شوم در کتاب او آمده است: »روی سینه اش

.خمینی«! در آخرین عکس او در جبهه ی جنگ پیش از مرگ اثری از خالکوبی روی بدن او نیست

پانویس ها

[1]   «  درگذشت، اما رسانه های وابسته به سپاه و بسیج ادعا کردند که او “آخرین شهید۱۳۹۲علیرضا ستاری در بهمن ماه 

” بوده و بر اثر جراحات ناشی از درگیری های آن سال فوت کرده است. کمی بعد اما مشخص شد که مرگ او بر اثر۸۸فتنه 

عوارض عمل جراحی لیپوساکشن بوده است. مادرش هم کمی بعد در مصاحبه ای گفت که بنیاد شهید ادعای جانبازی را قبول

 درصد جانبازی داده است!« )وب سایت کلمه(۷۵نکرده اما سپاه به او 
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سایت تابناک   [2]

[3]    ۴۳، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۱۳۵۲لمپنیسم،  علی اکبر اکبری، چاپ اول، خردادماه  .

[4]    ۴۳، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۱۳۵۲لمپنیسم،  علی اکبر اکبری، چاپ اول، خردادماه  .

سایت تاریخ ایرانی   [5]

خبرگزاری ایسنا   [6]

[7]    ۲۹، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۱۳۵۲لمپنیسم،  علی اکبر اکبری، چاپ اول، خردادماه  .

[8]    ۳۰ و ۲۹، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۱۳۵۲لمپنیسم،  علی اکبر اکبری، چاپ اول، خردادماه  .

:نگاه کنید به  [9]

 که کشته شدند۶۰تیرخالص زن های اوین در دهه ی 

تیرخالص زنی« که در ویالی شخصی اش بیلیارد بازی می کند»

 که روزگار خوشی ندارد۶۰محمدعلی سرلک تیرخالص زن دهه ی 

 در فوتبال۶۷نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار 

خبرگزاری ایسنا   [10]

خبرگزاری ایسنا   [11]

خبرگزاری ایسنا   [12]

خبرگزاری ایسنا   [13]

خبرگزاری ایسنا   [14]

سایت ملیون ایران   [15]

جام جم آنالین   [16]

جام جم آنالین   [17]

خبرگزاری ایسنا   [18]

جام جم آنالین   [19]

رادیو فردا   [20]

جام جم آنالین   [21]

[22]    نویسه وبالگ

رادیو فردا   [23]
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[24]    محمدجواد مرادی نیا. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی)س(، مؤسسه امام خمینی و هیأت های دینی مبارز،

۱۶۶، ص ۱۳۸۷چاپ ونشر عروج،  .

[25]    ۵۷ بهمن ۲۷آیندگان، 

[26]  مشرق سایت

[27]    ۳ ص ۱۳۵۹ بهمن ۲روزنامه کیهان،  .

[28]    آپارات سایت

[29]   ۱۳۹۷ آذر ۸روزنامه ایران  .

حسین فرزین ساکن خیابان ایرانمهر نزدیک میدان امام حسین بود. وی پس از پیروزی انقالب به عضویت کمیته انقالب  [30]

 با سعایت جریان های رقیب، به اتهام دروغین حمله با قمه به مردم در صحن شاه ۵۷اسالمی محل درآمد اما در اسفندماه 

عبدالعظیم در جریان انقالب دستگیر و به حکم خلخالی تیرباران شد. همان موقع در محله ی ایرانمهر و میدان امام حسین،

.دوستانش حجله  های متعددی برای او گذاشتند

حسین فرزین از خانواده ای فرهنگی برخاسته بود. یک خواهرش مدیر دبیرستان، یک برادرش حقوقدان و برادر دیگرش دبیر

بود. او پس از آن که دیپلم ریاضی اش را گرفت آن را پاره کرد و به دور انداخت. غیر از کامیونداری و گاراژ داری، یکی از

راه های درآمد حسین فرزین باجگیری از کاباره ها و قمارخانه های تهران بود. وقتی مرتضی تکیه را با چاقو زد شهرتش بیشتر

شد. حسین فرزین و نوچه هایش در استخدام کاباره های تهران بودند تا مبادا اراذل و اوباش نظم کاباره را به هم بزنند یا

هرکسی از راه می رسد باج خواهی کند. به ویژه که همیشه این کاباره ها میهمانان خارجی هم داشتند. ماه محرم هم که می شد

.مانند بسیاری از الت ها و لمپن ها دسته سینه زنی و عزاداری راه می انداخت

[31]    ۲۶شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[32]    ۲۱شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[33]    ۳۳ و ۳۲شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[34]    ۲۹ و ۲۸شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

سایت مشرق   [35]

[36]    ۳۵شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[37]    ۳۵ و ۳۴شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص 

وی نیز جزو نیروهایی بود که به کمیته انقالب اسالمی و سپس هادی غفاری و بنیاد  الهادی در خیابان تهران  نو پیوست   [38]

 در سردشت کشته شد و وی به این ترتیب۵۸که محلی بود برای بسیج اراذل و اوباش. برادر کوچکتر وی حسن در بهار 

.جزو خانواده ی شهدا هم شد

وی جزو نیرو های کمیته انقالب اسالمی بود که در روزهای اول پیروزی انقالب، به خانه ی تیمسار پرویز خسروانی مدیر

.وقت باشگاه ورزشی تاج حمله کردند و اموال او را به یغما بردند
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سپس همراه با چند قمه کش به خانه ی همایون بهزادی فوتبالیست معروف تیم ملی و پرسپولیس حمله کرد و با ضرب و جرح،

وی در همان ماه های اول انقالب به اتهام تجاوز به همسر یکی از کسانی که برای دستگیری اش اقدام کرده او را دستگیر کرد.

.بود، دستگیر شد اما با توجه به نفوذی که داشت به سرعت از زندان آزاد شد

[39]    ۳۹ و ۳۸شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[40]    ۳۹  شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص .

[41]    ۴۲شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص  .

[42]    ۹ و ۸  شاهرخ حّر انقالب اسالمی، زندگینامه و مجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام، انتشارات پیام آزادی ص .

سایت دانشگاه آزاد، واحد دماند   [43]

سایت آپارات   [44]
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