
 
  

 جنايتي كه هرگز فراموش نخواهد شد: فاجعه سينما ركس آبادان 
  
  

تعداد . فجايع تاريخ معاصر ايران است امرداد يکی از دردناک ترين ٢٨آتش سوزی سينما رکس آبادان در شبانگاه شنبه 
 .نفر افزايش پيدا کرد ٤٣٠              ً     نفر بود که بعدا  به  ٣٧٧رسمی دولت وقت،   قربانيان اين حادثه، بنا به روايت

حقيقت نزديکتر است چون بنا به گفته   کردند که به جسد سوخته می ٦٠٠مسئوالن گورستان آبادان صحبت از بيش از  
 .بليت فروخته شده بود ٦٥٠آن شب، بيش از   مسئوالن فروش بليت، برای آن سانس در

   
فردای روز حادثه، سرتيپ . حيرت فرو برد ا تا چند روز در بهت واين حادثه بقدری تکان دهنده بود که شهر آبادان ر 

 آنچه مسلم است آتش سوزی به دست خرابکاران انجام«: تلويزيون اعالم کرد که رزمی، رئيس شهربانی آبادان، در
صد خرابکاری و ق" الين يک"های فرعی  کوچه ای خرابکار که داخل چند روز قبل مقداری مواد منفجره از عده... شده

 داشتند کشف و عاملين دستگير شدند و همچنين ده نفر از دبيران آموزش و آتش زدن مکانهای مورد نظر خود را
او متهمان را عضو » .دستگير شدند پرورش آبادان که دانش آموزان را تحريک به خرابکاری می کردند، شناسايی و

 داشتند رژيم شاه را بعنوان عامل اين حادثه یمخالفان با تبليغات فراوان سع اما. معرفی کرد" مارکسيست اسالمی"گروه 
 .معرفي آنند

  
مردم همچنان در مقابل ابعاد فاجعه  گرفت و سوءظن ها شدت می. کرد بحث و گفتگو درباره حادثه گسترش پيدا می 

ای  عده. ايت شناخته شوند و به مجازات برسندهر چه زودتر عاملين جن خواستند می. خشمگين و حيرت زده بودند
رئيس . بی تأثير نبوده است در سقوط دولت آموزگار و روی کار آمدن دولت شريف امامی هم حادثه سينما رکس معتقدند

 سرتيپ رزمی به تهران، معاون شهربانی آبادان بطور موقت مسئوليت شهربانی آبادان بالفاصله برآنار شد و با احضار
غير مذهبی، مسئوليت حادثه  بالفاصله بعد از حادثه، تمام مخالفان، چپ و راست، مذهبی و. به عهده گرفت شهربانی را

 .را به شاه و عوامل او نسبت دادند
   
امروز، فردا که حدود يکسال پيش از  کتاب خود به نام ديروز، ٦٥داريوش همايون، وزير اطالعات وقت، در صفحه  

 در جمهوری اسالمی داليل زيادی به دست آمد ـ از جمله در«: نويسد يافت، می وع دادگاه ويژه سينما رکس انتشارشر
او در مورد فاجعه سينما » .زدند آتش می سوزی ـ که هواداران خمينی به فتوای خود او سينماها را دادرسی متهمان آتش

 :نويسد رکس می
  
را با حرارت دنبال نکردند و  مقامات قضايی موضوع. سوزی هنوز همه چيز روشن نشده است درباره عامالن آتش« 

های پائين دادگستری، کسانی  شايد در رده. به موضوع نشان نداد ای نيز عالقه] دولت شريف امامی[حکومت تازه 
سوزی را به  بودند و آتش ان شدهبا روشن شدن حقيقت دامن رژيم پاک شود زيرا همه مخالفان همداست خواستند نمی

ً                       اسنادی که از شرکت مخالفان مذهبی و احتماال  عوامل فلسطينی در اين  رئيس ساواک نيز با انتشار. دادند رژيم نسبت می                                        
که چون مردم اعتقاد دارند مسئول  ورزيد و کابينه را با استدالل خود متقاعد کرد به دست آمده بود مخالفت می جنايت

پيش از به  یسوز از آنجا آه آتش. رفع اتهام وضع را بدتر خواهد آرد یسوزی خود رژيم است هرگونه آوششي برا شآت
اطالعات و جهانگردی وقت هم که در  وزير. رسيدن کابينه تازه روی داده بود، استدالل او به آسانی پذيرفته شد حکومت

به  اند، انتشار واقعيات مربوط د کرده بود که چون با آيات در حال مذاکرهمتقاع رسيدگی به پرونده شرکت داشت، شاه را
 »...سوزی در صالح نيست آتش

   



زدن سينما رکس کار همان کسانی است که  با اين حال در همان زمان افرادی نظير دکتر محمد باهری معتقد بودند آتش 
آبادان را  من هميشه اعتقادم اين بوده که سينما رکس«: ش زده بودندنقاط ديگر آت سينما را در ٣٠تا آن زمان حدود 
سينما شهرفرنگ را در تهران و سينماهای ديگر را در  من معتقدم همان کسانی که سينما دياموند و. ساواک آتش نزده

 ».ودشان ب)انقالبی(اين جزو برنامه های . زدند، سينما رکس را هم آتش زدند همه جای ايران آتش
  
به من و چند تن  یدآتر عاملي تهران«:گويد یعليرضا نوري زاده آه در آن زمان دبير سياسي روزنامه اطالعات بود م  

از  یا دآتر پرونده... وقتي وارد دفترش شديم ... ها زنگ زد آه به ديدارش برويم ديگر از سردبيران سياسي روزنامه
دو روز قبل همه شما خبر ... ميان بگذارم خواهم موضوع مهمي را با شما در یم :ميزش بيرون آورد و گفت یآشو

داشتيد آه  هم یو البته اشاره آوتاه. و تحويل او به دولت ايران را منتشر آرديد شخصي بنام عاشور در عراق یدستگير
اوست و همه مدارك و  یازجويپرونده شرح ب اين. اين شخص عامل به آتش آشيدن سينما رآس آبادان بوده است

 یبا آقا من با بحث و جدال زياد... شده است یمسببين و مجريان آن در اينجا گردآور مستندات مربوط به اين جنايت و
چون او از : چرا؟ دآتر پاسخ داد: پرسيديم. ام انتشار اعترافات عاشور را گرفته ینخست وزير و تيمسار مقدم جلو

نجف  در یخمين یدقيق ترين جزييات گفته است آه طرح آتش زدن سينماها در منزل آقا با یزجوينخستين لحظات با
 و يازده هزار دالر جهت انجام مأموريت یعراق تدارك شده و او و سه تن ديگر آه دستگير شده اند با پنج هزار دينار

آبادان در  در یبنام فؤاد آريم یاز آنها را شخصموردني یمواد منفجره و آتش زا. اند تخريبي خود به ايران آمده
گذاشت آه با  ینم یباق یانكار یاختيار داشت جا آه دآتر در یمدارآ ینبود ول یباورآردن. اختيارشان گذاشته است

يز برنامه ن یشده و بعد از اجرا یفاجعه سينما رآس برنامه ريز یمدرس یو هاد یغفار ی، شيخ هادیحضور احمد خمين
دقيق دولت به دست داشتن در اين آار  یبود با نقشه ا و عاشور بدست آمده یآه از همدستان فؤاد آريم یبر طبق اوراق

يك هفته پيش از به آتش  بدست آمده بود و یآه از خانه فؤاد آريم یاينكه در يكي از دهها اعالميه ا جالب. شد یمتهم م
 سالم بر ملت: چنين به چشم مي خورد یرسيده بود جمالت خرمشهر به چاپ یآشيده شدن سينما در چاپخانه حصير

از دانشجويان  یجمع آه به همت یمرتكب شدند و هنگام یايران، جالدان شاه بار ديگر جنايت تازه ا قهرمان و مسلمان
 یشيده و بدستور رييس شهربانسينما را به آتش آ[!] بودند  از جنايات شاه یفيلم یمردم مبارز آبادان مشغول تماشا

 .مردم روزه دار بستند یسينما را به رو یدرها جالد آبادان
  
اعالميه ها را يك هفته قبل از فاجعه به  سپس اعترافات رييس چاپخانه را آه در مقابل هفتاد هزار تومان یدآتر عامل 

 ...چاپ رسانده بود به ما نشان داد
متأسفانه با : متأثر گفت ینمي آنيد؟ با حالت به چه دليل اينها را منتشر: از دآتر عاملي پرسيديم با توجه به اين مدارك 

 یامام شريف یآقا یدانم آه مردم حرف ما را قبول نخواهند آرد، از طرف یاند مسلم م آه ايجاد آرده یتوجه به جو
نظر خود  یآل یآنها قول داده اند پس از بررس. است ها دادهنزد روحانيون فرستاد و عين اين مدارك را به آن ینمايندگان

مثل آيت اهللا  یآنم آسان یما بايد منتظر بمانيم تا از نظر آقايان مطلع شويم و من فكر م بنابراين. را ابالغ آنند
ابل دستگاه نجف در مق یاعترافات عاشور موضع قاطع با ديدن مدارك و یو به احتمال زياد مرعش ی، قمیشريعتمدار
توطئه عليه روحانيت                   ً        داشته باشيم، مسلما  بعنوان یمدارك را منتشر آنيم بدون آنكه پشتوانه آاف ما امروز اگر. اتخاذ آنند

وقتي مردم زلزله را به ما نسبت مي دهند معلوم است آه   .گيريم یو توهين به مرجعيت شيعه مورد خشم مردم قرار م
 ».باور نخواهند آرد یبدستور خمين سينما را یآتش سوز

  
مراجع عاليقدر تقليد در مورد پيگيری  به دنبال اعالم«: ، نوشت٢، ص٥٧روزنامه کيهان، چهارشنبه اول شهريور ماه   

 هستند روحانيون شهر که مورد اطمينان علمای اعالم و مراجع تقليد شيعيان جهان و تحقيق فاجعه آبادان، نمايندگان
مسئوالن شهری، به علمای جامعه تشيع اعالم  نتيجه تحقيقات خود را پيرامون علت فاجعه و نيز قصور بعضی از

گلپايگانی، حضرت  الـله الـله شريعتمداری، حضرت آيت بامداد امروز مراجع تقليد حضرت آيت رود تا انتظار می. اند کرده
 »...ندالـله نجفی، اعالميه مشترکی منتشر نماي آيت



  
، »مرجع بزرگ شيعه به تعويق افتاد اطالعيه سه«اما همين روزنامه، در همان صفحه و در ستونی ديگر، تحت عنوان   
کاظم شريعتمداری، حاج  آبادان، از سوی حضرات آيات عظام حاج سيد محمد پس از وقوع فاجعه سينما رکس«: نوشت 

... تحقيق به آبادان اعزام شدند الدين نجفی مرعشی، نمايندگانی برای شهابرضا گلپايگانی و حاج سيد  محمد سيد
گذشته، با مراجعه به آگاهان محلی و افراد مورد اطمينان به بررسيهای  نمايندگان حضرات آيات عظام طی چند روز

يق را به سه مرجع بزرگ، گزارش حقا اند که اين ای دست يافته به حقايق تازه... نمايندگان اعزامی. دست زدند وسيعی
 برخوردار است و با توجه به ضرورت گستردگی اين تحقيقات و ادامه آن، گزارش از اهميت بسياری... اند داده

اين اطالعيه جزئيات ماجرا فاش خواهد شد و  در. ای که قرار بود آخر وقت ديروز انتشار يابد به تعويق افتاد اطالعيه
 ».واقعی فاجعه قرار خواهند گرفت د در جريانمسلمانان عالقمن

   
آه در صفحه دوم کيهان شماره  ای صادر کرد اهللا شريعتمداری به تنهايی اطالعيه شهريور، آيت ٥روز يکشنبه  

 :شهريورماه به چاپ رسيد ٥، ١٠٥٤٩
   
حادثه اخير، نظر قطعی خود را به آگاهی  دربارهاينجانب انشاءاهللا پس از دريافت و مطالعه تحقيقات و اطالعات کامل « 

 ».رسانيد                ً                 مردم جهان مخصوصا  ملت ايران خواهم
   
 .نشد نتايج گزارش نمايندگان اعزامی اين آيات عظام و نظر قطعی آنها هرگز اعالم 
  
مرآب از سه  یمرحوم پدرم هيأت دلخراش پس از اين حادثه«: مي گويد یفرزند آيت اهللا شريعتمدار یحسن شريعتمدار 

بوده  یاين هيأت پس از بازگشت اعالم آرد اين حادثه عمد. به آبادان اعزام آرد تعيين و یو سه نفر غير روحان یروحان
آه بعدها متهم شدند و معلوم شد  یبه آسان هرچند در آن زمان هرگز ذهن معطوف. ولي مسببان آن شناخته شده نيستند

دانيد يآه م از اين حادثه تهيه شد، اما همانطور یگزارشات بسيار مفصل... بودند، نمي شد انقالبيون آن زمانآه در صف 
دانم اين  یمحبوس آردند، با خود بردند و من االن نم از اسناد مرحوم پدرم را پس از آنكه ايشان را در خانه یبسيار

 »است؟ یاسناد آجا قابل دسترس
   
با دستگاه نجف  یبدليل آنكه مايل به درگير زاده در اين باره معتقد است آيت اهللا شريعتمداري در آن زمانينور دآتر 

 .است به حقيقت ماجرا اشاره داشته یخصوص یآرد، اما در گفتگوها یخوددار یاعزام نبود، از انتشار گزارش هيأت
   
بود به يكباره مبدل  خوزستان یشهرها از آرام ترين یآه تا آن زمان يك سينما رآس موجب شد شهر آبادان یآتش سوز 

 يك هفته پس از آتش .ايفا آند ینقش بسزاي ٥٧واقعه بهمن  یشكل گير شود و در یآشوب زده و انقالب یبه شهر
بيون توانستند با شد و انقال سينما رآس يكي از بزرگترين تظاهرات شهر آبادان توسط انقالبيون تدارك ديده یسوز

 ميان بازماندگان حادثه و مأموران شهرباني آبادان ايجاد آنند و همين امر یهاي یاستفاده از شيوه هاي خاص خود درگير
همين تبليغات مسموم باالخره توانستند  انقالبيون با استفاده از یپس از چند. و اعتراض مردم دامن زد یبر نارضايت 

 .اعتصاب آنند ا وادار بهآارآنان شرآت نفت ر
  
 عامالن واقعي جنايت چه كساني بودند؟ 
  
                     ً  آبادان منتشر شد تقريبا   انقالب در روزنامه کيهان پيرامون فاجعه سينما رکس] به اصطالح[نخستين خبری که پس از  

ه نام منير طاهری بنا بر اين خبر، يک افسر شهربانی ب. است ١٣٥٧اسفند  ٥هفت ماه پس از آتش سوزی و به تاريخ 
اسفندماه  ٤روز  در آتش سوزی سينما رکس در دادگاه انقالب اسالمی رودسر گيالن محاکمه و در به اتهام شرکت



فرزندشان اعتراض و تالش کردند با دليل و مدرک  خانواده سروان طاهری در نامه ای به تيرباران! تيرباران شد
 .کنند اتهامات وارده بر او را رد

   
 .ردپای روحانيون را در اين جنايت می ديدند مردم آبادان و بازماندگان قربانيان آتش سوزی سينما رکس از همان آغاز 

حتی ! کنند می شوند بارها چه در روزنامه ها و چه بعدها در دادگاه دخالت خود را تکذيب از همين رو، روحانيون مجبور
نمی گوييم اين کار روحانيت است، بلکه کار روحانی  ما«: ی با روزنامه کيهان می گويديکی از بازماندگان در گفتگوي
 »!به تن کرده اند نماهاست که لباس روحانيت

  
، در ١٣٥٨در نهم مهر ماه . شدند بازماندگان شهداي اين فاجعه سرسختانه خواستار رسيدگی به پرونده سينما رآس 

 یروند و خواستار رسيدگ یم ینفر از بازماندگان فاجعه به ديدار خمين ٢٥از  يعيان، هيأتی مرکبعيد ميالد امام هشتم ش
ها و بازماندگان فاجعه سينما رکس از  خانواده .ماند ینتيجه م یآنان ب یبه پرونده اين فاجعه مي شوند، اما تالش ها 

 ٢٩در روز جمعه  اعتنايی و مخالفت اوليای امور، باالخره ايستند و با وجود سکوت و بی نمی دادخواهی و اعتراض باز
در اين اطالعيه تصريح شده که چنانچه . کنند اعالم می ای آغاز يک تحصن سه روزه را با صدور اطالعيه ٥٩فروردين 

آه اين تحصن تا  چنين بود و اين. رسيدگی نشود تحصن را تا رسيدن به نتيجه قطعی ادامه خواهند داد به خواستهايشان
 :آغاز تحصن خواستهای خود را چنين اعالم کردند ها در خانواده. مرداد ماه به طول انجاميد ١١

   

 .نیتشكيل هرچه سريعتر دادگاه عل به پروندهء فاجعهء سينما رآس آبادان و یرسيدگ یبرا اعزام بازپرس ويژه .٠
 .راديو و تلويزيون سراسری اعالم خواستهای بازماندگان از .١
 .تلويزيون سراسری طرح خواستهای بازماندگان در حضور بازپرس ويژه و پخش آن از راديو و .٢
  
  
با همه ! مفتخر نمود» ضد انقالب« درست دو روز بعد از آغاز تحصن، آقای آذری قمی بازماندگان را به لقب رايج 

 تحت فشار قرار گرفته یسوز تعقيب پرونده اين آتش یروز بعد، دولت آه برا دوازده. داينها، تحصن ادامه پيدا مي آن
بسته و بدون تماس  یآار خود را پشت درها اين هيأت. فرستد پرونده به آبادان مي یبررس یرا برا یبود، به ناچار هيأت

نهم  خود در ٧متحصنين در اعالميه شماره . رفتها قرار گ مورد اعتراض خانواده اين امر. ها انجام داد با خانواده
در  یدر همين روزها شايعه ا. هراسديم سينما رآس یاعالم آردند آه هيأت حاآمه از روشن شدن ماجرا ٥٩ارديبهشت 

 یمدعي است از عامالن آتش سوز یبنام حسين تكبعلي زاده با انتشار نامه هاي یآبادان و ديگر شهرها پيچيد آه شخص
 .آبادان و ملت ايران روشن سازد یمحاآمه خويش، تا ماجرا را براي اهال یسينما رآس است و خواهان برگزار

   
 .دادگاه انقالب آبادان فرستاده مي شود مستمر بازماندگان فاجعه، پرونده سينما رآس به یها یسرانجام با پيگير 
  
 :راسين تكعبلي زاده، افشاگر حقيقت ماج 
  
. کردم دوافروشی میکارگر جوشکار بودم و من معتاد به هروئين و حشيش و«: کند او در دادگاه خود را چنين معرفی می 

 شد راه پيدا کم به جلسات درس قرآن که در مسجد تشکيل می شدم و توسط وی کم در محله مان با اصغر نوروزی آشنا
با  .گردد اعتياد به آبادان باز می شود و پس از ترک یاصفهان م یتانش راهپس از مدتي به توصيه دوس یو» .کردم

بذرکارفعاليت  الـله و برادرش يداهللا و فالح و فرج يعنی فرج) معروف به ممد زاغی يا محمد(چهار نفر به نامهای محمود 
مأموريت مي [!]  دين به انقالب یي اداهمين افراد برا شود و توسط یم یبه عبداهللا لرقبا معرف یپس از مدت. مي آند
 .يابد

   



رود اصفهان و دو سه روز بعد به  می بعد. زاده تا روز هفتم در آبادان است سينما رآس، تکبعلی یپس از آتش سوز 
 .رود به بندرعباس می یکند و چندروز افتد و از آنجا فرار می بازداشتگاه می ضمن يک دعوا به. گردد آبادان باز می

 :و بازداشت مي شود یچندي بعد به آبادان بازگشته و توسط مأموران شناساي 

 
چند روز . من هم آزاد شدم و به اصفهان رفتم )بهمن ٢٣(در زندان بودم تا اينکه انقالب پيروز شد و زندانها باز شدند «

شلوغ بود و  اما. فتم تا خود را معرفي کنمبه آنجا ر. مدرسه علوي بود به تهران آمدم ديدار امام آه در یبعد برا
در انديمشک اتوبوس توقف کرد و . خودم را معرفی کنم دوباره برگشتم به اصفهان و خواستم بيايم آبادان و. نتوانستم

جنايتکار ساواک  وقتی مجله را ورق زدم عکسم را ديدم که چاپ شده و زيرش نوشته بود. خريدم من يک مجله جوانان
اطالعات، به نقل از ( ».کس او را ديد معرفی کند کنيم که هر از زندان گريخت و ما عکس قاتل فراری را چاپ می

  ) نيمروز

. کند خود را معرفی می رود و می» اسالمي ینماينده آبادان در چنددوره مجلس شورا«آقای رشيديان  در آبادان به خانه
ای بينديشند و باالخره او را به  مدتی در منزل مادرش بماند تا چاره خواهد که می رشيديان با اشاره به خشم مردم، از او

. اسالمی و جمعی ديگر هم هستند خواهند که کياوش، فرماندار وقت آبادان و نماينده فعلی مجلس شورای می ٤٨   کميته
فرستند و در کاخ نخست وزيری با  ان میاز مدتی با هواپيما به تهر دهند و پس ساعت ده شب او را تحويل کميته می

آيد و  کنم و بعد هم می بازرگان صحبت می گويد که با صباغيان اول می. گويد کند و جريان را به او می مالقات می صباغيان
ً                فعال  بروم تا در وقت«گويد که  می بار به  سه... به اصفهان بازگشتم. مناسب از طريق راديو و تلويزيون احضارم کنند   

خواهد و بعد هم به منزل  رود و از او کمک می می اهللا طاهری به منزل آيت» .صباغيان تلگراف زدم آه جوابي نيامد
 .رود اللـه خادمی می آيت

نويسد و  ای به دفتر او می نامه. مالقات کند رود تا با امام به قم می. گويد کاری از من ساخته نيست هم می یاين يک 
معرفی کردم  اما من ايستادم و باالخره جلوی آقای داوردوست را گرفتم و خودم را. برگردم اده شد که به شهرمجواب د«

و داوردوست شرحی زير نامه او می نويسد و او را » ...کنيد و گفتم يا مرا به زندان بفرستيد يا با يک گلوله خالصم
های شهدا به خانه آمدند و مرا  خانواده مأموران به اتفاق چند تن از"د رس به خانه مادرش که می. کند می راهی آبادان

 ».دستگير کردند
  
اهللا خمينی  گويد، به آيت و هم چنان که می نويسد زاده هم به مجله اطالعات جوانان نامه اعتراضی می در آن زمان تکعبلی 

خود در  هايی که هنگام تحصن های شهدا در يکی از مصاحبه دهاين دو نامه را خانوا )١٣٥٨يعنی در زمستان (در قم 
 .اداره دارايی آبادان برگزار کردند منتشر نمودند

  
شود و به خواست و اصرار مردم  می جلسات دادگاه در سالن سينما تاج که مخصوص کارکنان صنعت نفت است تشکيل 

ً           البته برای شرکت در جلسات بايد قبال  کارت ورود. گيرد ورت میعلنی ص های قربانيان، محاکمه بطور و خانواده  ی                                
 .شود تلويزيونی آبادان پخش می             ً         جلسات مستقيما  از شبکه. مخصوص را با دادن عکس و مشخصات کامل به دست آورد

   
ای خود خواهان اشد  خواست چند صفحه ادستان در کيفرد. تشکيل شد ٥٩اولين جلسه دادگاه روز دوشنبه دوم شهريور  

 او بعد از. زاده، متهم رديف اول، را احضار کرد رييس دادگاه حسين تکبعلی و بعد. مجازات يعنی اعدام متهمان شد
 :معرفی خود به شرح چگونگی آتش زدن سينما پرداخت

   
با آقای محمد رشيديان، ابوالپور و عبداهللا  )آباد سابق فرح(مسجد قدس  اهللا بذرکار و حيات در جلساتی که در من و فرج« 

 رشيديان آموزگار بود و بعد از انقالب[قرار شد دست به کارهايی بزنيم  کرديم و لرقبا داشتيم، صحبت می
آبادان در بعد از  رئيس آموزش و پرورش محمود ابوالپور دانشجوی سابق دانشکده نفت و. اسالمی، نماينده مجلس شد 



حسينيه  اسالمی فرودگاه آبادان، و هر سه از فعاالن محافل مذهبی آبادان بويژه انقالب، عبداللـه لرقبا عضو انجمن
چون ما با رژيم شاه مخالف . رشيديان رفتيم به منزل» سيک لين«چند جلسه هم در ]. اصفهانيها و مسجد قدس بودند

رکس با مقداری   سوزی سينما اللـه بذرکار و حيات، مدتی قبل از آتش به اتفاق فرج. کرديم می بايست کارهايی بوديم، می
بود به محل دفتر حزب رستاخيز که از مدتها قبل تعطيل بود  بنزين سوخت هواپيما که عبداللـه لرقبا برای ما تهيه کرده

دفتر خالی و کسی هم  چون. ختيم و آنجا را به آتش کشيديمپنجره دفتر حزب بنزين را به داخل آن ري رفتيم و با شکستن
. گرديد و سر و صدای آنچنانی هم در شهر ايجاد نکرد در آن نبود و وسايل چندانی هم نداشت حريق زود خاموش

ه همراه ب یزياد یبعد از اين کار تصميم گرفتيم کاری کنيم آه سر و صدا. از آنجا دور شديم هيچکس متوجه ما نشد و
  . تا آن موقع در آبادان خبری از تظاهرات نبود. کشيده شوند آنيم که مردم به خيابانها یخواستيم آار یما م. داشته باشد

قرار بر اين شد که در يکی از       ً                                                               مجددا  در مسجد قدس با آقای رشيديان، ابوالپور و عبداللـه لرقبا داشتيم، ر جلساتی کهد
زير  بعد از ارزيابی از موقعيت آنجا به داليل. سينما سهيال را انتخاب کرديم بار اول. ايجاد کنيم سينماهای آبادان حريق

ً                                   اوال  وجود درهای اضطراری در دو طرف سالن: نقشه خود را عملی ننموديم اصلی که به آسانی راه گريز به خيابانهای    
ضلع ديگر  ديدند و در بود که کارکنان بوفه، قسمت جلو را می سينما طوری قرار گرفته        ً     و ثانيا  بوفه. اطراف را داشت

ديدند و در داخل سالن نمايش  برای انجام کار می باجه فروش بليت و مسئول ورود و کنترل بليت به راحتی توقف ما را
شدند و  می هزيرا با اولين شعله آتش همهء تماشاچيان متوج. امکان ايجاد حريق نبود در حضور تماشاچيان نيز

سينما برسانند و حريق به موقع خاموش شود و ما هم  توانستند از سالن به راهروها و از آنجا خود را به بيرون می
    ً               ظاهرا  آنرا به صورت  بدون اينکه کاری انجام گيرد، هر يک از ما با در دست داشتن پاکتی که در نتيجه. دستگير شويم

بعد از اين عدم موفقيت سينما . در پايان فيلم از سينما خارج شديم ابه در دست گرفته بوديم،مواد خوردنی يا پسته و نوش
 ».ارزيابی کرده و تصميم گرفتيم نقشه خود را در آنجا پياده کنيم رکس را

  
 :دهد زاده ادامه مي حسين تكبعلي 
  
و قوطی حاوی بنزين که هر کدام از ما  ر و حيات با شيشهاهللا بذرکا من و فرج. برنامه سينما رکس فيلم گوزنها بود« 

 حيات. و از قبل عبداللـه لرقبا آنرا تهيه کرده بود، روانه سينما رکس شديم آنها را در پاکت بزرگی گذاشته بوديم
صندلی  شديم و هر کدام روی يک رفت و از باجه فروش بليت برای هر سه ما بليت خريد و ما وارد سالن سينما 

اللـه با فاصله کوتاهی از جايمان بلند شديم و به طرف  که من و فرج هنوز نيمی از سانس اول نگذشته بود. نشستيم
 .تماشاچيان غرق در تماشای فيلم بودند. در آنجا با هم صحبت کرديم. رفتيم توالت

ما بنزين ها را روی درهايی که در  )افتد حسين هنگام تشريح اين قسمت به شدت به گريه می. (در راهرو کسی نبود 
ِ      ريختيم و خيلی سريع فرج در  پشت سالن را به آتش کشيد و من هم دو در  ديگر راهرو قرار داشت و راه اصلی سالن بود                                       ِ                          

 .در اصلی سينما باز بود. را که در يکطرف سالن قرار داشت به آتش کشيدم
 .»رسانديم و من ديگر حيات را نديدم ما خود را به خيابان. متوجه ما نشد آمديم کسی موقعی که از پلکان پائين می 
   
کياوش آموزگار فقه و عربی در زمان  در جريان دادگاه رابطه محمد رشيديان، از طراحان اصلی اين جنايت، با محمد 

 انقالب را در مقر ٤٨کميته شماره شود و اينکه رشيديان  انقالب مشخص می شاه و نماينده اهواز در مجلس بعد از
بود، هيچگاه حتی بعنوان شاهد به دادگاه  اما وی که از طراحان اصلی اين فاجعه. دهد فرماندار نظامی سابق تشکيل می

 چون ايشان به کار مهمی مشغول است، ما تلفنی از ايشان سئوال«: تبريزی گفت االسالم موسوی حجت. احضار نشد
 !ضرورت تا پايان دادگاه نيز احساس نشد  و البته اين» کنيم به اينجا بيايد اگر الزم شد از او دعوت می ايم و کرده

   
همان ماههای اول انقالب در ارتباط  شود که رييس دادگاه يعنی موسوی تبريزی در همچنين در جريان دادگاه روشن می 

 داد که همه شواهد مطرح شده در دادگاه نشان می. پردازد می در اهواز میاسال با افراد نامبرده به تأسيس حزب جمهوری
و در جريان تشکيل دادگاه ويژه سينما رکس  اند و بعد از انقالب سوزی با هم در ارتباط بوده اين افراد در روزهای آتش



 .رده بودندآدم سوزی پستها و مشاغل مهم مملکتی را اشغال ک ريزان اين گران و برنامه توطئه
  
چند که مقامات دادگاه و مسئوالن  هر. زاده در چهارده جلسه دادگاه مسايل بسياری را روشن کرد حرفهای تکبعلی 

 را از گفتن حقايق و بردن نام اشخاص بر حذر دارند، با اين همه حقايق کردند او مملکتی به انحاء مختلف سعی می
 .به مردم شناساند دهنده را د، عامالن و آمران اين فاجعه تکانبسياری که از زبان او بيان ش 
   
سينما بوده است، می گفتند او درهای  گفتند سرتيپ رضا رزمی رئيس شهربانی وقت، عامل آتش زدن در آن هنگام، می 

حرف،  انده است و در تأييد ايناند از ساختمان بيرون بيايند به درون ر خواسته می سينما را زنجير کرده و کسانی را که
من خودم زنجير را روی در سينما «: گفت شاهدی هم درست کردند به نام علی محمدی، متولی مسجد اصفهانی ها که

 ».بکوبم و آنرا خراب کنم اما مأمورين شهربانی نگذاشتند خواستم با ماشين به در ديدم و می
   
شهناز «: خوانيم گزارش شاهد عينی می در. اقعی ماجرا خالف اين را شهادت دادنددر حاليکه در دادگاه، شاهدان و 

 حريق به داخل راهرو رسيده بود، در دادگاه گفت من از در اصلی سينما بيرون قنبری يکی از افرادی که در اولين لحظه
در آن لحظه به دستشويی برده و با ديدن  مرد ديگری نيز که کودک خردسالش را. آمدم و در سينما با زنجير بسته نبود

 صرافی بازپرس. در اصلی سينما به بيرون رسانده بود، همين گونه شهادت داد های آتش خود و فرزندش را از شعله
لحظات اول حادثه به جلو سينما رکس  ارش به خيابان شهرداری افتاده بود و درزدادسرای آبادان نيز که همان شب گ

 شاهد ديگر، جوانی بود که. موقعی که من رسيدم زنجيری روی در سينما نبود ر دادگاه سوگند خورد و گفترسد د می
 خود را از پنجره دستشويی سينما به خيابان انداخته و پايش هم شکسته بود،

 ».مبه خيابان انداخت کشيد، خودم را های آتش از توی راهرو زبانه می و گواهی داد که چون شعلها 
   
 :اعدام چند بيگناه بجاي عامالن واقعي 
  
االسالم  دادستان آن در وجود دو نفر، حجت سرانجام دادگاهی که تمام اعضای هيأت رئيسه و دادرسان و رييس دادگاه و 

مدافع  يلمتهمان اين دادگاه نه وک. شد متهمان را محاکمه و محکوم کرد خالصه می موسوی تبريزی و يک نفر ديگر،
چشم به اين دادگاه دوخته بود تا شايد مجرمان  تمام ايران. داشتند و نه هيأت داوران که درباره جرمشان داوری کند

خود را  در ميان بهت و حيرت همگانی از اينهمه بی عدالتی، بعد از چهارده جلسه، رأی واقعی را بشناسد، و دادگاه
 :اعدام شدگان. گوناگون محکوم شدند ز متهمين به مرگ و بقيه به حبس هایشش نفر ا): شهريور١٥(صادر کرد 

   
او در دادگاه جسارت . سوزی بود آتش زاده، متهم رديف اول که به اعتراف خودش يکی از عاملين حسين تکبعلی  - ١ 

  .بيان کرد زيادی به خرج داد و حقايق بسياری را

مرخصی رفته و همان روز به  او چند روز قبل از واقعه به. افسر شهربانی آبادان ستوان منوچهر بهمنی، .٢
اش بود که يکی از مأموران ادارهء راهنمايی و رانندگی از جريان  خانه او در. آبادان بازگشته و هنوز هم در مرخصی بود

رساند و همراه ديگر مأموران  می هربانیستوان بهمنی خود را به محل سينما و به جمع مأموران ش. کند خبرش می با
 کرد که مرخصی رفتن ستوان موسوی تبريزی در دادگاه تأکيد می. مهار کنند کنند آتش را شهربانی و آتش نشانی سعی می

گفتند  یماجرا چه بود؟ ناظران دادگاه م و اما حقيقت! بهمنی در اين مدت و آمدنش در همان روز با نقشه قبلی بوده
بعد  مدتی«: شناخت و در دادگاه هم به اين موضوع اشاره آرديرا از قبل م یبهمن  ستوان یتبريز یحجت االسالم موسو

آبادان به منبر رفته بود و در پايان  االسالم موسوی تبريزی در مسجد اصفهانی های از واقعه سينما رکس، حجت
 گيرد و به اش را در دست می شود، عبا و عمامه موتورسواری می سوار بر ترک سخنرانی و موقع خارج شدن از مسجد

دهد و آنها توجه  آنها دستور توقف می در بين راه، نزديک فرودگاه، ستوان بهمنی به. کنند طرف خرمشهر حرکت می
 ان موتور توقفسرنشين. آند یآند و آنها را تعقيب م یشليك م یيك تير هواي یستوان بهمن. ايستند کنند و نمی نمی



زند و به نحوی  االسالم موسوی تبريزی می حجت رسد يک سيلی به گوش ستوان بهمنی موقعی که به آنها می. آنند یم 
 .کند زننده به او اهانت می

به دنبال (برپايی دادگاه سينما رکس  شود و در روزهای االسالم موسوی تبريزی می همين امر موجب کينه در دل حجت 
شود و در دادگاه به ناحق، به اتهام شرکت در واقعه سينما رکس  دستگير می ، ستوان بهمنی)گيری مسببين احتمالیدست
 مسببين واقعی فاجعه هولناك سينما رآس چه آساني( ».شود جوخه اعدام سپرده می به
 )٢٣، ص١٣٦٤هستند، از زبان يك شاهد عيني،  
جرم او را به بی . آرد می سال داشت و در تهران زندگی ٦٠او بيش از . کسعلی نادری، صاحب سينما ر .٣

 .توجهی به امکانات ايمنی ساختمان ذکر کردند
سوء استفاده شغلی، بی توجهی به  اتهام او در دادگاه، سوء مديريت و. اسفنديار رمضانی، مدير سينما رکس .٤

 استخدام کادر مجرب برای خدمات سينما و عدم احساس مسئوليت در قبال جان وضع ايمنی سينما و بی مباالتی و عدم
 .مشتريان ذکر شد

که متخصص ضدخرابکاری  وی. آقا، سرهنگ شهربانی و رييس اطالعات شهربانی آبادان سياوش امينی آل .٥
آثار جرم و وسايلی که در اين حريق به کار  پيرامون واقعه و کشف بود، بالفاصله بعد از اطفای حريق برای تحقيقات در

دستيابی به آثار و عاليم  بعد از چند نوبت کنکاش و جستجو بدون. رود به داخل سينمای سوخته شده می گرفته شد،
ِ               مشخص و يا چيزی که بتواند سر  نخی را به دست دهد، گزارشی بر اساس مشاهدات عينی و شکل ظاهری حريق تهيه                            

کند و فاجعه را  می سوزی ذکر شکسته چند بطری در راهرو سينما را تنها اشياء مکشوفه در اين آتش طعاتق. کند می
او ذکر کرد که ابتدا درهای ورود و خروج ]. کند اعالم می[ناشی از يک حريق گسترده و حساب شده و با برنامه قبلي

با يونوليت پوشيده شده  ريق تمام بدنه سينما را که از داخلبوده، به آتش کشيده شده و سپس دامنه ح سالن که چوبی
سرهنگ . نشانی و شهربانی نتوانسته در نجات قربانيان مؤثر افتد در نتيجه تالش مأموران آتش. گيرد بوده در بر می
هشت ماه از اين فاجعه، گذشت  شود که بعد از تأثير ابعاد فاجعه و تلفات انسانی آن چنان گيج و مبهوت می نامبرده تحت

 نامبرده چند ماه بعد از انقالب خود را در اختيار مسئوالن رژيم... بود گيجی و ابهام به وضوح در چهره و بيانش مشهود
 .جديد قرار داده بود 
دالل دادگاه اين است. آبادان منتقل شده بود سوزی به او مدت کمی قبل از آتش. اللـه مجتهدی، کارمند ساواک فرج .٦

نقشه قبلی  و اين جابجايی با يک! ساواک به آبادان در روزهای وقوع حادثه صورت گرفته؟ بود که چرا انتقال اين مأمور
های قرص و دارو به همراه  بيمار و رنجور بود و بسته او که در جلسات دادگاه[!]  و در رابطه با حريق سينما بوده است

نکرده و  کارمند معمولی ساواک معرفی کرد و گفت که در طول خدمتش هيچگاه به کسی تعدی داشت، خود را يک
جابجايی که در آن ايام در بين مأموران ساواک  او انتقالش به آبادان را در رابطه با... هيچگاه مرتکب خالفی نشده

 به هر وسيله ممکن بی گناهی خود راکرد و سعی داشت  را يک امر عادی تلقی می گرفت می دانست و آن صورت می
 .توضيح دهد

سرهنگ شهربانی آبادان، پنج  متهمينی که در اين دادگاه به حبس های از يک تا سه سال محکوم شدند يک
سرهنگ خنافر از ابواب جمعی شهربانی آبادان «: سينما بودند مأمور اداره آتش نشانی و سه تن از کارکنان

 اداستشه. بود
سوزی در  روز وقوع آتش اين افسر. داران به نفع وي جان او را از مرگ نجات داد اهالی محل و مغازه 

سينما به اتفاق تعدادی پاسبان به کمک مأموران  شهربانی آبادان حضور داشته و با سر و صداهای اطراف
اطراف  نشانی در ايی که مأموران آتشه دهد از پله پاسبانهای همراهش دستور می به. شتابد نشانی می آتش

که در دسترس بود اقدام به تخريب  سينما نصب کرده بودند باال بروند و با پتک و کلنگ و هر وسيله ديگر
اين افسر در حالی که دچار احساسات . ورودی امکان داخل رفتن نبود ديوار سالن سينما کنند زيرا از درهای

مأموران . کرد می شدگان در آتش سعی و تالش کرد برای نجات جان محاصره  میبه شدت گريه  شده بود و
دادگاه سرهنگ خنافر را به دو سال حبس ... کردند ديوار ضلع غربی سينما را به دستور اين افسر خراب

 ».محکوم کرد



   
جهی به مسئوليت خطيری که به تو کاری و بی نشانی از طرف دادگاه عبارت بود از اهمال اتهام مأموران آتش 

بدون داشتن داليل و مدارک کافی سعی بر اين ) موسوی تبريزی( عهده داشتند و مهمتر اينکه رييس دادگاه
 داشت که عدم

کارمندان آتش نشانی، از طرف  موفقيت به موقع اطفای حريق را ناشی از نوعی تبانی و مأموريت مرموز 
 !رژيم به حساب آورد

  
حکم وظيفه خبر حريق را  تلفنچی اداره آتش نشانی در روز وقوع حريق از يک سو به محض دريافت خبر به 

سوی ديگر عالوه بر آنکه ساعت دقيق خبر به وسيله  رساند و از به اطالع سرپرست عمليات آتش نشانی می
دادگاه  يد و هر دو دفتر روی ميز رييسنما آنرا در دفتری جداگانه نيز يادداشت می کامپيوتر ثبت گرديده بود

به جز متهم (آرد، مطالبي آلي بيان شده بود  در ادعانامه و کيفرخواستی که دادستان دادگاه قرائت. قرار داشت
 .ساخت نشاني هيچ چيز را روشن و مبرهن نمي مأموران آتش و در مورد اتهام) رديف اول

   
حادثه و چگونگی تالش شان را  ش نشانی با جزئيات کامل ساعت با خبر شدندر جلسات دادگاه، مأموران آت 

 .و حاضران در هنگام وقوع حريق، بيان کردند برای اطفای حريق با استناد به شهادت اهل محل
   
بودن نيز مطرح گرديد، خالی  شد و در دادگاه يکی از شايعاتی که در روزهای وقوع حادثه خيلی دامن زده می 

                 ً  نشانی مطلب را قويا   راننده و ساير کارمندان آتش در صورتی که. سوزی بود تانکرهای آب در محل آتش
عمليات  داران و شاهدان عينی در صحنه معرفی نمودند که ناظر مدعای خود را مغازه تکذيب نموده و گواه

از لحظاتی به محل حريق رسيد محتوی  عداولين تانکر محتوی آب در محل حادثه بودند و تانکر دوم هم آه ب
 کنند با استفاده از حريق را خاموش کنند و در نتيجه مأموران تالش می اما اين دو تانکر نتوانستند. آب بود

که اين کار هم عملی نگرديد  روهای خيابانهای اطراف به اطفای حريق بپردازند شيرهای آب اضطراری پياده
مسافتی دورتر قرار داشت، استفاده کرده و حريق را به کمک  يی که قابل استفاده بود و درلذا آنها از شيرها
 .کنند و مردم خاموش می مأموران شهربانی

   
رابطه آن با زمان  سرپرست مأموران عمليات اطفای حريق در دادگاه مطالب مبسوطی پيرامون حريق و 
هيچکدام از داليل مورد پسند قرار نگرفت و رييس  اما. آن بيان کرد و روند تصاعدی) ها ها و ثانيه لحظه(

شرکای  در حاليکه. دليل يا مدرکی عليه آنها داشته باشد، به حبس محکوم شان کرد دادگاه بدون اينکه خود،
. ه احضار کردتنها به عنوان شاهد به دادگا زاده يعنی لرقبا و ابولپور را نه به عنوان متهم، که جرم تکبعلی

 آنها هم ارتباط خود را با
 .محکوم نشدند زاده و حتی تهيه بنزين را انکار نکردند، با اين حال محاکمه و تکبعلی 
   
 :سوابق خرابكاري انقالبيون 
  
پوشالي، توسط برخي از عوامل  پس از انقالب گوشه اي از جنايات روحانيون انقالبي، اين قديس نمايان 

به  ١٣٥٨آذر  ٢٣در مصاحبه اي با روزنامه آيهان به تاريخ  بعنوان مثال آيت اهللا الهوتي. دي برمال شدخو
عالقه  بعلت ]حاج احمد خميني[ او... «: در آتش سوزي سينماي قم اشاره و عنوان آرد نقش احمد خميني

حانيت زنده است دستور انفجار سينماي رو شديدش به واژگوني رژيم سابق و براي اينكه به رژيم بفهماند آه
 ».قم را صادر آرد

  



خميني بعنوان قاضي شرع  شيخ علي تهراني، شوهر خواهر سيد علي خامنه اي، آه در آغاز انقالب از سوي  
ً        خوزستان منصوب شده بود و پرونده را آامال  مطالعه من خودم، چون رييس تمام دادگاه «: آرده بود مي گويد                                      

در قم  رفتم پرونده را ديدم، هيچ شكي ندارم آه آن هيأت اسالمي آه براي مبارزات خوزستان هم بودم و هاي
 »...بنزين آتش زدند را با ]رآس[بود، دستور داده آه چهار نفر رفتند و چهار گوشه سينما 

   
و بعضی رستوران ها مورد حمله  ها  در دوران انقالب سينماها همراه با بانکها و مشروب فروشيها و کاباره«

غلظت يافتن رنگ مذهبی آن، تعداد سينماهاي سوخته شده تا  با وسعت گرفتن خيزش عمومی و. قرار گرفتند
سينما رکس،  تنها در هفته قبل از به آتش کشيده شدن. سينما رسيد ٢٩سراسر آشور به  در ٥٧مرداد  ٢٨

توان به دو سينماي معروف تهران  ش آشيده شد آه از آن جمله ميشش سينما در شهرهای مختلف به آت
. نشانی متوقف شده بود اقدام به شروع حريق توسط مأموران آتش ١٤اشاره آرد، و ) دياموند و شهر فرنگ(

تهران با استفاده  ها از جمله رستوران خوانساالر در سوزی بعضی رستوران ها و کاباره آتش گرچه مسئوليت
. انجاميد توسط گروه توحيدی صف به عهده گرفته شد از بمب دست ساز آه به آشته شدن قريب به هفتاد نفر

توحيدي صف به همراه چند گروه خرابكار ديگر، سازمان مجاهدين انقالب  پس از انقالب اعضاي گروه(
صبح، جوجه کبابی  نزديک اذان، ساعت سه و سی دقيقه بامداد، ٥٧مرداد  ٢٨در ) را بنيان نهادند اسالمي

. گرفت               ً             سينماها را رسما  به عهده نمی سئوليت به آتش کشيده شدنهيچکس . حاتم تهران در آتش سوخت
انداخت و اينان نيز گرچه  و مخالفين مذهبی می» خرابکاران«گردن  دستگاه حکومتی مسئوليت آنها را به

سينماها را به  کردند، گاه اصل آتش زدن سوزيها قلمداد می عوامل ساواک را مسبب اين آتش بعضی اوقات
، ١٠٤، شماره )در هجرت(انقالب اسالمی (» .دادند می مورد تأئيد قرار» مراکز فساد و تخدير نسل«عنوان 
 )١٣٦٤مرداد 

   
اني را رهسپار هزاران اير آبادان و مردم آن آه آوازه سهل گيري و زندگي آرام و لب آارون شان هر سال 

مسببان . از اين فاجعه ديگر هرگز روي خوش به خود نديد ديدار و تازه آردن ديدار با آن شهر مي آرد، پس
بيدار شده  رآس بر اين اعتقاد بودند آه با اعدام تكبعلي زاده و خاموش آردن وجدان اصلي آتش سوزي سينما

هستند وجدانهاي بيداري آه اسناد و مدارك  خواهند آرد، اما او براي هميشه نقش خود را در اين فاجعه پنهان
دندان حفظ مي آنند تا با سپردن آن به نسل هاي آينده، اين هشدار را  مربوط به اين فاجعه را با چنگ و

نيست و نمي توان از  ايرانيان قرار دهند آه رسيدن به اهداف انساني جز از راههاي انساني ميسر فراروي
 .بهي داشت اني آه با سوزاندن مردم به قدرت مي رسند، انتظارآس
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