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  ى على پھلوى بر ضد محمدرضا پھلوى  قیام مسلحانه

  )قسمت آخر(

  ]١[سید حمید حسینى سمنانى 

  لوا لاس ،موس هرود ، ١٣٨٣ ناتسمز ، ٢ هرامش ، دادرخ ١٥ همانلصف

  

ى نوينى در  كشتار مردم در آن روز به دست ارتش شاه، مرحله. ى عطفى در تاريخ مبارزات ملت ايران بود خرداد، نقطه ١٥قیام 

اين واقعیت . ى مبارزاتى ملت ايران پديد آورد و عدم كارايى مبارزات مسالمت آمیز و پارلمانتاريستى را به درستى آشكار كرد شیوه

توان  فھمند و با آنان تنھا با زبان سرب و گلوله مي ھا، جز زبان زور نمي ه سوى خود كشید كه شاه و درباريھا را ب اذھان و انديشه

از كسبه و . ى مبارزات قھرآمیز در میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه رشد كرد و ريشه دوانید از اين رو، انديشه. سخن گفت

حركت . ھاى قھرآمیز يكى پس از ديگرى پديد آمد مسلحانه روى آوردند و جنبش بازارى تا طلبه و روحانى و دانشگاھى به قیام

ى گروه بخارايى كه به اعدام انقالبى حسنعلى منصور، نخست وزير آن روز كشیده شد، خیزش خود جوش رضا شمس  مسلحانه

كند، كشف گروھى زير نام حزب ملل كه لرزه بر اندام شاه اف ١٣٤٤فروردين  ٢١آبادي، آن فرزند رشید اسالم در كاخ مرمر در 

ھاى  ھاى چريكى از سوى گروه اسالمى كه در تدارك اسلحه و مواد منفجره براى دست زدن به قیام مسلحانه بودند، نیز جنبش

 ١٥م ھايى بود كه در پى قیا از پديده... مختلف مانند گروه سیاھكل، فدائیان خلق، مجاھدين خلق، گروه اباذر، مھدويون، منصورون و

  . خرداد به وجود آمد و گسترش يافت

  

ترى به حركتھاى  ى جدي مبارزان مسلمان با انگیزه  در نجف اشرف، ١٣٤٨به دنبال طرح حكومت اسالمى از سوى امام در سال 

عتراف كردند كه ى بازجويى و محاكمه نیز ا بسیارى از آنان حتى در مرحله. قھرآمیز برخاستند و مبارزه بر ضد رژيم شاه را پى گرفتند

  . ھدف آنان از خیزش و جنبش تشكیل حكومت اسالمى بوده است

  

ى قبل ھم آورده شد، حركت مسلحانه بر ضد شاه و رژيم شاھى به دربار نیز سرايت كرد و عناصرى از  چنانكه در شماره

  .خاستند و به قیام مسلحانه دست زدندھا و جوانان دربارى كه از اوضاع ناخشنود بودند، به مبارزه با شرايط موجود بر نورچشمي

  

ى آن روز ايران بودند كه  ھاى دربار و ھیأت حاكمه على پھلوى پسر شاھپور علیرضا پھلوي، ھمراه بھمن حجت كاشانى از ناراضي
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ا نخست به آنھ. ى برخورد مسلحانه پیش رفتند اى را براى براندازى رژيم پادشاھى تدارك ديدند و تا مرحله برنامه ١٣٥٠در سال 

باشد كوچ كردند و پس از مدتى تبلیغات در میان روستائیان بر ضد  اى كوھستانى در نزديكى زنجان و ابھر مي دره كه منطقه خرم

تالش ساواك و . دره صعود كرد و در میان يك غار سنگر گرفت شاه، حجت كاشاني، ھمراه ھمسر و فرزندان خود به ارتفاعات خرم

ى دينى  ھا و مقامات ساواك با آگاھى از روحیه درباري. اى نداد یدن او از كوه و كشانیدن او به زندگى عادى نتیجهدربار براى بازگردان

انديش و يا خود باخته بودند، متوسل شدند و مالى  على پھلوى و حجت كاشانى به برخى از روحانیان منطقه كه از افراد ساده

لیكن از اين ترفند . برده واداشتند اندرز به پناھگاه حجت كاشانى فرستادند و به گفتگو با نامدره را براى مذاكره و پند و  روستاى خرم

ى حجت كاشانى و على  ھاى ساواك زنجان درباره در يكى از گزارش. نیز طرفى برنبستند

  : پھلوى آمده است

مبارزه با ] درصدد [تحقیقات انجام شده حاكى است بھمن حجتى كاشانى از مدتھا قبل ... 

مند است كه مانند پیامبر اسالم وظیفه دارد مردم را به راه راست  دين بوده و عقیده افراد بي

] وسیله[ر مورد عدم ارشاد مردم به ھدايت و از گمراھى آنھا جلوگیرى كند و چندين بار نیز د

روحانیون اعتراض و از جمله خاطر نشان ساخته كه راديو و تلويزيون و چاى حرام است و بايد 

توسط روحانیون تحريم گردد و حتى سماورھا و راديوھاى كارگران خود را معدوم نموده 

  . است

را ) ريال ١٥٠٠٠٠ماھانه (ى درآمد مزرعه و مستمرى اھدائى پرفسور عدل  ياد شده، كلیه
. صرف كمك به افراد مستمند نموده و از اين طريق بین آنان محبوبیتى كسب نموده است
ياد شده از چندى قبل به اطرافیان خود خاطرنشان ساخته چون در طول اقامت خود در 

مى دره نتوانسته مردم را به راه راست ھدايت و آنھا را مجبور به اطاعت از مبانى اسال خرم
  . نمايم لذا مانند پیامبر ھجرت نموده و در فرصتى مناسب جھاد خواھم نمود

مند شده و برابر اطالع واصله ھمسر  وى در محل اقامت خود در كوه از كمك روستائیان بھره
گويد و به سه فرزند خود تلقین  خود را كه افلیج است روى دستھا بلند كرده و يا حسین مي

  ... رويد ھمسرم بمیريد به بھشت مينموده چنان كه شما و 

 ١٣٥٤فروردين  ٣٠بھمن حجت كاشانى پس از مدتى زيستن در ارتفاعات ياد شده در تاريخ 

شود و  دره مي ـ تنھا و بدون ھمسر و فرزندان وارد كشتزار خود در خرم بنا بر گزارش ساواك  ـ 

ھاى غالم و عین الدوله از  ن به نامبندد كه دو تن از آنا چند تن از كارگران خود را به گلوله مي

رسد علت  به نظر مي. بیند شود و يك تن ديگر آسیبى نمي آيند، يك تن زخمى مي مي پاى در

دست زدن او به اين عمل روى ذھنیت نسبت به كارگران بوده است كه از سوى ساواك به 

  . عنوان منبع و به نام كارگر در كنار او گماشته شده بودند

  

اى كه على پھلوى در  ى نقلیه پس از به گلوله بستن چند تن از كارگران با وسیله برده نام

كند تا به ترور چند تن از مقامات دولتى  دھد، به جانب تھران حركت مي اختیار او قرار مي

مانند امیر عباس ھويدا نخست وزير، امیر اسداهللا علم، خسرو جھانباني، عبدالعزيز فرمان 

اينكه نام شاه در لیست او نیامده است، . زلو و پرفسور عدل دست بزندفرمائیان، قره گو

در يكى از . شايد به علت عدم دسترسى او به كاخ سلطنتى و شخص شاه بوده است

  . ھا در میان كسانى كه قصد ترور آنان را داشته نام فرح ديبا نیز آمده است گزارش

  

درنگ ماجرا را به  دره بي زار او در خرم شتدر پى حركت او به جانب تھران يكى از كارگران ك

سیم، شھربانى و  ى بي دره نیز به وسیله شھربانى خرم. كند شھربانى گزارش مي
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ى  ھا را در كنترل و محاصره حجت كاشانى كه راه. زنند ھا دست مي درنگ به بستن راه ھد و بي  د ژاندارمرى ابھر را در جريان قرار مي

ى خود  رساند و به منزل يكى از دوستان ديرينه كند و از بیراھه خود را به تھران مي ن را در میان راه رھا ميبیند، ماشی مأموران مي

گذارد و از او براى اجراى اين نقشه كمك  رود و قصد خود را براى ترور شمارى از مقامات دولتى با او در میان مي به نام تاجدار مي

رئیس (آيد و جريان را به پرويز ثابتى  كه با يك نفر انگلیسى قرار مالقات دارد، از منزل بیرون ميى اين برده به بھانه نام. خواھد مي

ى مشترك ضد  مأموران ساواك و نیروھاى انتظامى و مأموران كمیته. دھد و برخى ازمقامات دربار خبر مي) وقت ساواك تھران

او در برابر مأموران، به . شوند كنند و با حجت كاشانى درگیر مي درنگ منزل تاجدار را در آريا شھر محاصره مي خرابكاري، بي

بر اثر  ١/٢/٥٤روز  ١٢:١٥بنا بر گزارش ساواك ـ در ساعت   زند و پس از ساعتى درگیرى و تبادل آتش ـ مقاومت مسلحانه دست مي

آقاى تاجدار كه خود از منابع . ماند شود و دو قبضه سالح كمرى و يك قطار فشنگ از او به جاى مي تیراندازى مأمورين كشته مي

اى با مقامات ساواك پیرامون بھمن حجت كاشانى چنین  ساواك و رئیس قسمت اقتصادى بانك مركزى بوده است، در مصاحبه

  : اظھار نظر كرده است

گفت معامله با  يكرد و م بھمن حجت كاشانى در اين اواخر خیلى افراطى شده بود و مرتب از دين و خدا و قرآن صحبت مي... 
. تر خريد آن ھم به قیمت گران] بزر[يونجه گرفتم لیكن او از بازار آزاد بذر ] بزر[ى بذر  حتى من براى او حواله. دولت حرام است

 ھا تصمیم دارم به غار بروم شما ھم بیايید با درست پانزده روز بعد بود كه بھمن به منزل من آمد و گفت من به اتفاق كاترين و بچه
در پايان، بھمن به من گفت من ھجرت . ما در غار زندگى كنیم كه من پاسخ مخالف دادم و مدتى در اين زمینه با ھم بحث نموديم

در ساعت . پیمايى از منزل خارج شدم كه صبح زود براى راه ١/٢/٥٤تا روز ... كنم و سپس در فرصت مناسب جھاد خواھم نمود مي
صبح به تھران رسیدم و در مسجد آرياشھر نماز خواندم و از  ٤:٠٠گفت من . دم در منزل من استبه منزل مراجعت نمودم دي ٦:٣٠

دره آمدم ابھر كه بیايم تھران و  من خواست كه با ھم در تراس منزل خصوصى صحبت كنیم سپس اضافه نموده دوشب قبل از خرم
را نديدند و يك شب در يك غار ماندم و امروز صبح به تھران رسیدم و بین راه مأمورين چند مرتبه آمدند ماشین ما را بازديد نمودند و م

. ھا جمع ھستند من راھم را تغییر دادم موضوع كشتن چھار نفر را شرح داد و گفت اول رفتم به طرف ابھر و چون ديدم ژاندارم
  .اكنون نوبت شما است  سپس گفت ھم

پرفسور عدل، پدرم، خسرو جھانباني، عبدالعزيز فرمانفرمائیان،  شما را،. متعاقب آن گفت من اين اشخاص را خواھم كشت
ھايم خبر  مھندس مجد، آقاى علم، آقاى نخست وزير، قره گوزلو، فرھاد وارسته رئیس دفتر واالحضرت شھناز و اشاره نمود از بچه

  .اند ندارم كه مرده يا زنده
اى آورد  فسور عدل بگو من اينجا ھستم من آمدم بانك سكرترى روزنامهمن گفتم با يك انگلیسى مالقات دارم بايد بروم و گفت به پر

  . و گفت حجت كاشانى را بخوان ديدم بله سرھنگ رضائى نیز كشته شده است
بود كه آقاى ثابتى گفتند بھتر است  ٠٩:٠٠كه من به بازرس شاھنشاھى و آقاى ثابتى تلفن زدم و موضوع را گفتم حدود ساعت 

ى خواھر خانم اين كار را كردم و در ھنگام عملیات كسى در خانه  به طريقى از منزل خارج كنید كه من به وسیله ھا را خانم و بچه
  . نبود من در اداره تصمیم داشتم ظھر بروم منزل مادر بھمن و او را كه بھمن از وى شنوائى دارد، به منزل خود ببرم

گوئید بیائید عضو شويد گفتم چرا نخست وزير را  و به مردم با زور ميكنید  بھمن آن روز به من گفت حزب رستاخیز درست مي
كاترين عدل نیز در مذھب افراطى . خواھى بكشى گفت نخست وزير عامل دست است و در مورد طرح خود بسیار مصمم بود مي

  . رور كنندضمنًا بھمن و كاترين توطئه چیده بودند كه شھبانو را ت. ترين فرد باشد توانست جاني بود و مي

ى تھران باخبر شوند، به گمان اينكه حجت كاشانى در ارتفاعات كوه  از سوى ديگر نیروھاى نظامى و انتظامى پیش از آنكه از حادثه

ھمسر حجت كاشانى نیز متقابال به . كنند دھند و به طرف آن تیراندازى مي برد، پناھگاه او را در محاصره قرا مي دره به سر مي خرم

اى كه از  ى ژاندارمرى قزوين بر اثر گلوله ى منطقه ھد و بنابر گزارش ساواك، سرھنگ دوم رضايى فرمانده  د آتش آنان پاسخ مي

  .رسد شود، به ھالكت مي پناھگاه شلیك مي

  

ان گزارش ساواك زنجان در پى كشته شدن دو تن از كارگران و حركت حجت كاشانى به جانب تھران، حادثه را اين گونه به تھر

  : كند مي
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ى شخصى مراجعت و چھارنفر از كارگرانش را احضار و  از پناھگاه خود به اصطبل مزرعه ٣٠/١/٥٤مورخه  ٢٣:٠٠ياد شده ساعت 
نمايند افكار شما درست نبوده و اين عمل صحیح  نمايد لیكن افراد مزبور تقاضاى وى را رد و اظھار مي آنھا را دعوت به جھاد مي

ى كمرى و يك تفنگ دولول و يك ساك فشنگ داشته، يكى از كارگران را به  شارالیه كه ھمراه خود دوقبضه اسلحهم. باشد نمي
ھد ماشین مرا روشن كرده و جلوى اصطبل بیاور كه واالگھر نیز ماشین را به   د محل اقامت واالگھر على پھلوى نیا اعزام و پیغام مي

  .نمايند قامت خود مراجعت ميجلوى اصطبل آورده و بالفاصله به محل ا
كنید، روح شما بايد مانند روح  دارد حال كه دستور مرا اجرا نمي ياد شده چھار كارگر مزبور را جلوى ديوار قطار كرده و اظھار مي

آسمانھا ھم به تھران رفته و بعد از تصفیه حساب به   فرزندان من به آسمان پرواز كند و شما نیز به پیش آنھا خواھید رفت و من
) اھل قريه قازقالو(ھاى غالم و عین اله  سپس كارگران مزبور را به گلوله بسته در نتیجه دو نفر از كارگران به نام. پرواز خواھم نمود

در اين ھنگام . اندازد كشته و يكى از آنھا به نام اصغر خلجى مجروح و چھارمى براى اينكه نشان دھد تیرخورده خود را به زمین مي
بالفاصله نفر چھارمى كه زنده بوده خود را به شھربانى . كاشانى سوار ماشن خودش شده كه به طرف تھران حركت كندحجت 

  . ى امر را بازگو میكند دره رسانده واقعه خرم
  .نمايند ھا مي دره وسیله بیسیم شھربانى ابھر و ژاندارمرى ابھر را از چگونگى مطلع و اقدام به بستن راه شھربانى خرم

دره مراجعت و در حال حاضر نیروى كمكى  ھاى خرم گاه خود در كوه بیند بالفاصله به مخفي حجت كاشانى كه راه را مسدود مي
  . اند، وى را در محاصره قرار دادند ى ژاندارمرى كه بر طبق تقاضاى اين ساواك روز جارى از قزوين به محل اعزام شده منطقه

احتمال دارد فرزندان خود را به قتل رسانیده باشد و در حال حاضر تا دستگیرى وى نمیتوان راجع با توجه به اظھارات حجت كاشانى 
  . به فرزندان و ھمسرش اظھار نظر سريع نمود

  : ساواك در گزارش ديگرى آورده است

توابع شھرستان ابھر زنجان رفته  دره از ى خرم اش به ارتفاعات قريه ى باال از چندى قبل محل سكونت خود را ترك و با خانواده برده نام

ى شخصى به چھار نفر از كارگران خود با اسلحه  از پناھگاه خارج و مقابل اصطبل مزرعه ٣٠/١/٥٤برده در تاريخ  و در آنجا به سر مي

ارتفاعات را محاصره متعاقب آن به پناھگاه رفته و در برابر مأمورينى كه . شوند نفر زخمى مي تیراندازى كه دو نفر از آنان كشته و يك

ى  رضايى فرمانده ٢سرھنگ ). مراتب قبًال به استحضار رسیده است(نمايد  نموده بودند مقاومت و به سوى آنان تیراندازى مي

 ١٧:٤٥دره عزيمت نموده بوده در ساعت  اى كمكى از قزوين به خرم كه با عده ٣١/١/٥٤ى ژاندارمرى قزوين بعد از ظھر روز  منطقه

  .شود اى كه از پناھگاه به سوى وى تیراندازى شده بود شھید مي یك گلولهدر اثر شل

حجت كاشانى ھنگام شب از تاريكى استفاده و از محاصره خارج و به تھران عزيمت و  
به به منزل شخصى  ١٦پالك  ١١به خیابان آريا شھر خیابان  ١/٢/٥٤روز  ٠٦:٣٠ساعت 

كرده  نام تاجدار كارمند بانك مركزى كه قبًال در دفتر واال حضرت شھناز پھلوى خدمت مي
، ابتدا قصد كشتن وى را داشته سپس از  و با بھمن حجت كاشانى آشنا بوده مراجعه

تاجدار پس از خروج از منزل مراتب . ھد از منزل خارج شود  د كشتن او منصرف و اجازه مي
ى مشترك  مأمورين كمیته. دھد اھى و ساواك اطالع ميرا به بازرس شاھنش

نمايد  ضدخرابكارى منزل مذكور را محاصره و چون حجت كاشانى مقاومت مسلحانه مي
شود و دو قبضه سالح  كشته مي ١/٢/٥٤روز  ١٢:١٥در اثر تیراندازى مأمورين در ساعت 

ضمنا . گردد ط ميى مأمورين ضب كمرى و يك قطار فشنگ كه ھمراه وى بوده به وسیله
باشند و اين پناھگاه در محاصره مأمورين  دره مي برده در پناھگاه خرم ھمسر و فرزندان نام

ژاندارمرى بوده و از شب گذشته تیراندازى از طرف پناھگاه به مأمورين قطع گرديده 
  . است

 در مورد نحوه و ساعت خروج مشارالیه از غار و ترتیب رسیدن وى به طھران تحقیقات
  .ادامه دارد

ى ژاندارمرى قزوين، سرلشگر  ى منطقه به دنبال كشته شدن سرھنگ رضايى فرمانده

و ) معاون لشگر قزوين(و سرتیپ سلحشور ) زرھى قزوين ١٦ى لشگر  فرمانده(قاسمى 

پوش چرخ الستیكى  زرهھمراه با يك گروھان سرباز، با ادوات كامل جنگي، شمارى ) معاون ناحیه ژاندارمرى مركز(سرتیپ خالصى 

پناھگاه حجت كاشانى را كه تنھا يك زن و سه دختر ) با ھلیكوپتر(دره لشگركشى كردند و از زمین و ھوا  و نفربر از قزوين به خرم

ھمسر حجت (به زير آتش گرفتند و چندين نارنجك دستى به درون غار انداختند و كاترين عدل . بردند خردسال در آن به سر مي

بنابر گزارش تأئید نشده، دختر دو . دختر او به نام مريم نیز به شدت جراحت برداشت. بر اثر اصابت نارنجك كشته شد )كاشاني

  .ى حجت كاشانى به نام فاطمه نیز آسیب ديد و بینايى خود را از دست داد ساله
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به طرف غار صادر كرده  ١٠٥مان شلیك با توپ برد فر سر مي بنابر گزارش ساواك، ارتش به گمان اينكه حجت كاشانى در پناھگاه به 

كاشانى در يك درگیرى در تھران كشته شده است و از شلیك به طرف غار خوددارى   بود كه از مركز گزارش رسید كه بھمن حجت

  .شود و ادوات جنگى نیز بازگردانیده شود

  

روز  ١٨ھاى خود در ساعت  در يكى از گزارش. كرد ش ميدره را به مركز گزار ساواك زنجان به صورت لحظه به لحظه رويدادھاى خرم

  :خبر داده است ١/٢/٥٤

كرد كه  از غار خارج و با گريه و زاري، التماس مي ١٨كاشانى در ساعت   اكنون واصل شد، دختر بزرگ حجت طبق اطالعى كه ھم
ر در كمال سالمت بوده و ھرچه به وى تأكید به طورى كه اظھار شده است دخت. ھستیم دكتر به كمك ما بشتابد  ما و مادرم زخمي

  ...رود و به داخل غار مي] كند  مي[ شود كه از محل پايین بیايد، امتناع  مي

  :ى حجت كاشانى چنین اعتراف كرده است ساله ٨ساواك در گزارش ديگرى به زخمى شدن كودك 

اند،  ساله كه در وضع بسیار نامناسبى بوده ٨و مريم  ساله ٤ساله، معصومه  ٢كاشانى به اسامى فاطمه  از فرزندان بھمن حجت 
. داد ى تحقیق زيادى از آنان نمي خوابي، گريه و زارى آنھا، اجازه وضع روحي، گرسنگي، بي. عیادت به عمل آمد) درون غار(در محل 

تى به شرح زير در حضور كه سمت راست بدن وى بر اثر انفجار نارنجك دستى مجروح شده بود سئواال) ساله ٨(معھذا از مريم 
  :به عمل آمد) ى ژاندارمرى مركز معاون ناحیه(سرتیپ خالصى 

  .شب از پناھگاه خارج شد و خیلى خیلى از شب گذشته بود طفل اظھار داشت پدرم نیمه. ١
  .مرد) منظور نارنجك دستي(ھا  مادرم بر اثر بمب نظامي. ٢
  .الى كرد ولى خدا او را كشتسرھنگ رضايى را مادرم نكشت بلكه مادرم تیر خ. ٣

چھار عدد زير بغل راست و يك گلوله به سمت راست (كاشانى   پزشك قانونى اظھار داشت جمعًا پنج گلوله به بدن ھمسر حجت
  .ھا از بدن وى خارج نشده است و اضافه نمود كه گلوله. اصابت و باعث مرگ او شده است) گردن

  :پیشنھاد رئیس ساواك زنجان 
چه از زن  عدد نارنجك دستى استعمال نموده است، چنان ٧به اينكه در اين عملیات، ژاندارمرى بنا به اظھار سرتیپ خالصى با توجه 

ى كمرى  ى اسلحه كالبد شكافى به عمل آيد معلوم خواھد شد كه آيا قطعات نارنجك مشارالیھا را به قتل رسانیده و يا گلوله
  .ھمسرش

دره به  ى ھلیكوپتر ژاندارمرى خرم وسیله ١١:٤٠ى آمبوالنس به تھران حمل و اطفال ساعت  توضیح اينكه جنازه به وسیله
  ...اند مرغى حركت نموده قلعه

از سوى پناھگاه مذكور به كلى قطع شده بود، ارتش شاه و ديگر  ١/٢/٥٤روز  ١٨با اينكه بنابر گزارش ساواك تیراندازى از ساعت 

ھا وقت  جرأت نزديك شدن به آن محل را نداشتند و در روز مزبور نیز پس از ساعت ٢/٢/٥٤نیروھاى نظامى و انتظامى تا روز 

، )كاشاني ھمسر مقتول بھمن حجت(گذرانى و وارسى اوضاع غار به خود جرأت دادند كه در محل فرود آيند و از آنجا كه كاترين 

شدن دخترش به دست نیروھاى نظامى و انتظامى نگران برده در برابر كشته  العمل نام دختر پروفسور عدل بود از عواقب عكس

پیش از آنكه از پناھگاه خارج شود، ) كاشاني بھمن حجت(اند وانمود كنند كه كاترين به دست ھمسرش  رو، تالش كرده بودند، از اين

  .به قتل رسیده است

  

دره به  رى على پھلوى كه در منزل خود در خرمدره يك تیم تعقیب و مراقبت براى دستگی زرھى به خرم ١٦زمان با ورود لشگر  ھم

  : تیمسار نصیرى در دستور كتبى خود تأكید كرده بود. برد، وارد آن روستا شدند سر مي

به محض خروج على پھلوى از منزل، خلع سالح و دستگیر شود و محل سكونت او مورد بازرسى قرار بگیرد و سالح و مھماتى كه 
  .بط شوددر منزل دارد، گردآورى و ض

برده به منزل يورش برند، چه بسا با  كرد كه اگر مأموران براى دستگیرى نام پیش بینى مي) رياست ساواك كشور(تیمسار نصیرى 

مقامات ساواك به . ى او رو به رو شوند و ممكن است در درگیرى با مأموران آسیبى به او برسد و يا از پاى دربیايد مقاومت مسلحانه

با واكنش شديد اعضاى خاندان سلطنت رو به رو ) پسر برادر شاه(د كه كشتن يك تن از افراد دودمان پھلوى دانستن خوبى مي
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ترديد آنان اين رويداد را تحمل نخواھند كرد و كمترين مجازات آن كنار گذاشتن فرماندھان و مقامات كشورى و  بي. خواھد شد

ز اين رو، جناب تیمسار به تیم تعقیب و مراقبت دستور اكید داده است كه ا. اند ى درگیرى حضور داشته لشكرى است كه در صحنه

  . گیرانه دستگیر كنند تا ازمنزل بیرون بیايند و او را در بیرون منزل به شكل غافل. منزل او را در محاصره و زيرنظر داشته باشند

  

ى اكیپى كه منزل را به صورت نامرئى در محاصره  محاصره درنگ در آيد، بي دره بیرون مي آن گاه كه على پھلوى از منزل خود در خرم

دھند و پس از بازجويى به  برده را به مركز ساواك در تھران انتقال مي مأموران نام. شود گیرد و دستگیر مي داشتند، قرار مي

ه و محتويات جیب او را چنین اى ـ وسايل ھمرا ھنگام ورود او به زندان اوين ـ طبق صورت جلسه. شود بازداشتگاه اوين تحويل مي

   :اند فھرست بردارى كرده

چمدان يكعدد، پلیور دو عدد، شلوار دو عدد، زير پیراھن چھار عدد، زير شلوار چھار عدد، 

ريال،  ٣٠٠٠٠مسواك يك عدد، قرآن مجید يك جلد ترجمه التین، كتاب يك جلد، وجه نقد 

كلید يك عدد، كاغذ يادداشت انگلیسى يك برگ، كالم اهللا مجید با گردن بند استیل يك 

  .چكمه الستیكى يك جفتعدد، روسرى يك عدد، 

دره مورد بازرسى قرار داده  مأموران ساواك پس از دستگیرى على پھلوى منزل او را در خرم

  :در بررسى اولیه گزارش داده اند

 ى يك والتر و ھاى مختلف از جمله برنو كوتاه و بلند كه تعدادى از آنھا در لحاف پیچیده شده بود، به اضافه تاكنون تعدادى سالح... 
از منزل واالگھر ) ھنوز شمارش نشده(ھاى مختلف و يك صندوق پول حدود چھار صد الى پانصد ھزار تومان  مقدار زيادى فشنگ

  . ى بررسى كامل متعاقبا اعالم خواھد شد نتیجه. على كشف گرديده است

  جھان بین : ريیس ساواك استان زنجان

را میان راه زنجان ـ تھران رھا كرده   از ماشین سوارى على پھلوى كه حجت كاشانى آن

  : از جمله. بود، بنا بر گزارش ساواك اسلحه و وسايل ديگر به دست آمد

  

، يك كوله پشتى ٢٢تیر فشنگ خفیف كالیبر  ١٨٨، ٤٥فشنگ اسلحه كمرى كالیبر  تیر ٢٧٠

  . تعدادى خرما و يك جلد قرآن و وسايل نماز و يك قمقمه سربازي، 

  

گزارش نھايى ساواك پیرامون اسلحه و مھمات به دست آمده در منزل على پھلوى در 

  : دره به اين شرح است خرم

  

  ى برنو يك قبضه ـ تفنگ پنج تیر گلوله زن ١

  ـ تفنگ گلوله زنى منچستر يك قبضه  ٢

  ـ تفنگ دولول شكارى يك قبضه  ٣

  ـ تفنگ گلوله زنى پنچ تیر پران يك قبضه  ٤

  ـ تفنگ گلوله زنى با دوربین ماوزر يك قبضه  ٥

  ـ تفنگ خفیف كالیبر يك تیر ساخت چكسلواكى يك قبضه٦

  ربانى يك قبضه با مارك شھ) بدون خشاب(ـ اسلحه كمرى وار  ٧
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  ـ كارد دولبه يك عدد  ٨

  ـ كارد خنجرى مارك جنرال يك عدد  ٩

  ـ قطب نما يك دستگاه  ١٠

  يك عدد  ٢٢ـ توپى اسلحه كمرى توتال كالیبر  ١١

  ھا عبارت از سنبه، برس با جلد مربوطه  ـ دو بسته وسايل تنظیف مربوط به اسلحه ١٢

  

  : مھمات

  تیر با جلد چرمى  ٣٤ھاى مختلف  فشنگ برنو سري ـ  ١

  تیر  ٥٠٠تیر، جمعًا  ٥٠، ده جعبه، ھر جعبه ٤٥ـ فشنگ كالیبر  ٢

  تیر آكبند كاغذى  ٢٢ـ  ٣٢ـ فشنگ كالیبر  ٣

  

اى در  و بازداشت على پھلوي، ساواك به دستگیرى گسترده) كاترين(كاشانى و ھمسرش  در پى كشته شدن بھمن حجت 

. كسانى را كه با نامبردگان به نحوى در ارتباط بودند تحت تعقیب و مورد بازجويى قرار داددره و تھران دست زد و شمارى از  خرم

نامبردگان در . طاھر حنیفه و حسن نظرى از كارگران باغ و منزل على پھلوى از كسانى بودند كه مورد بازجويى قرار گرفتند

باشد و از باورمندى و  ھاى او مي ھا و ويژگي ى نمايانگر خصلتا ى على پھلوى دادند كه تا پايه ھاى خود نظرياتى درباره بازجويي

  :گويد ھاى بازجو پیرامون عملكرد على پھلوى مي حسن نظرى در پاسخ به پرسش. بندى او به اسالم، نشان دارد پاي

خواند و  تب نماز ميداد، مر كرد، خمس و زكوه، ھم مي كرد، به اشخاص كور و مريض كمك مي خواند، به مردم كمك مي نماز مي... 
از سويیس آمد در حضور پروفسور عدل ] ھمسر على پھلوى [ موقعى كه سونیا ... در اول كار ھم رفت بیمارستان او را ختنه كردند

چادر نماز سر ... و بھمن حجت كاشانى و محضردار دربار و واالگھر در پونك، سونیا به عقد قانونى واالگھر درآمد و مسلمان شد
دادند و حتى از من ھم رو  رفت و اصوال مرد را راه نمي ى آنھا نمي و ضمنا از آن موقع به كلى ھیچ مردى به خانهكرد  مي
  .آمد گیرى كرده بود و كسى ھم به ديدن او نمي از ھمه كناره... كرد واالگھر خودش صبح تا شام در منزل كار مي... گرفت مي

ى درخور توجھى اشاره كرده و روى مسائل با اھمیتى انگشت گذاشته است، برخى از ھا على پھلوى نیز در بازجويى خود به نكته

  :آيد اعترافات او در پى مي
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من از نظر . گفت باألخره در راه خدا خواھم مرد كاشانى در راه خدا ھمه چیز خودش را داده بود و از جان گذشته بود، مي  حجت... 
تواند جھاد كند، چون اين عمل يك  نمي] به تنھايي[ى من يك نفر  به عقیده... موافق نبودمعقیده بودم لیكن با جھاد  ھجرت با او ھم

[ من تا جايى كه اجتماع مسلمان باشد، با اجتماع كارى ندارم، .... نوع خودكشى است و خودكشى در دين اسالم قدغن است
خواھم  نمي] تو اجتماع لیكن [ ھايم را بیاورم بیرون  خواھم بچه من فرد اجتماعى ھستم، مي. ھاى لخت را قبول ندارم زن] اما 
من ... من با مشروب خوردن اين اجتماع مخالفم. من مخالف اين چیزھا ھستم. ھا را قبول ندارم پوش میني. ھاى لخت را ببینند زن

من تقاضا ... كتشود در اين ممل چرا مشروب فروشى ھست؟ و كامیون كامیون آبجو توزيع مي. فروشى مخالفم  با مشروب
... گويم قرآن گفته مشروب نخوريد من كشورم را دوست دارم و به مردم مي... ى واالحضرت را از جلوى اسمم برداريد كنم كلمه مي

چون ! على پھلوي: به من بگويید. به ھر حال به من واالحضرت نگويید... ى واالحضرتى ندارم، من يك فرد عادى ھستم من روحیه
در مورد ھجرت، من ھم روزى ھجرت خواھم . كنند و من میل دارم لباس خود را در جوى آب بشويم را در پنبه بزرگ ميھا  واالحضرت

دست دزد را : شود در مملكت ما پنج مورد است كه اجرا نمي... در قرآن گفته ھجرت كنید و در جايى گفته جھاد كنید... نمود
در قرآن نزول قدغن . گیرند ھا نزول مي شود، سینماھا داير است، بانك وفور مصرف ميھا حجاب ندارند، مشروب به حد  برند، زن نمي

  ... است
كند و به  رئیس ساواك اين نظريات على پھلوى را كه در زندان بازگو كرده بود، به شاه گزارش مي

  :كند گونه به او ابالغ مي رساند و پاسخ شاه را به نام خود اين  اصطالح به شرف عرض مي

. مانید تا بپوسید، يا مسلمان واقعى شويد قدر در زندان مي  شما مسلمان واقعى نیستید، آن... 
مسلمان . رود كش نمي كند و دنبال حجت آدم يك مسلمان واقعى كه اين كارھاى شما را نمي

كدام كار شما به يك مسلمان واقعى شباھت . كند كنید ھرگز نمي واقعى كارھايى كه شما مي
اين كارھايى . خواھید نید چه ميدا نويسید و خود شما نمي شما نامه را به خط التین مي. دارد

دانید كه قرآن چیست و چه  كنید در كجاى قرآن نوشته شده است؟ شما ھنوز نمي كه شما مي
  ...گويد مي

ھايى به خط التین براى مادر، ھمسر و فرزندانش نوشته و با آنان درد  على پھلوى از زندان نامه

  :در نامه به ھمسرش نوشته است. دل كرده است

كنم و سپس دوباره به خدا  انديشم و به فرزندان فكر مي كنم و به تو مي سلول خود تنھا ھستم، من به خدا فكر ميمن در 
دانم كه خدا وجود  دانم ولى مي من ھیچ نمي... كند بیانديش كه او ھمه چیز را گرامى مي! سوزا... به خدا فكر كن... انديشم مي

  ...دارد و تو را دوست دارم

گذرانید با شاه و تیمسار نصیرى رئیس ساواك نیز، گاھى برخوردھاى كتبى داشته و  در مدتى كه در زندان ميعلى پھلوى 

على پھلوى در يك صحبت خصوصى با يكى از مقامات ساواك اظھار . شده است دارى میان آنان رد و بدل مي ھاى تند و معني پیام

  :دارد مي

ام  وقت واالگھرھاى ديگر مثل پسر ھمین خاتمى كه شنیده  كردم، آن دين پیغمبر صحبت ميام، به جز اينكه از  مگر من چه كرده... 
باشد به علت داشتن پارتى در امر  معتاد به ھروئین است و يا واالگھر نیلوفر و يا واالگھر شھرام كه مادرشان واالحضرت اشرف مي

تواند ھر موقع بخواھد به خارج از كشور برود  مي] او. [ده استقاچاق مواد مخدر دست داشته كه مراتب در جرايد خارج نیز درج ش
گويند چرا انسان ناراحت  آن وقت مي. ولى من به علت كسالت و معالجه تقاضاى مسافرت به امريكا نمودم، مخالفت كردند

العمل نشان  األخره عكسشود تمام كارھا را انجام داد، وقتى فشار بیش از حد شد انسان ھم ب شود، مگر با زور و فشار مي مي
من دوستانى دارم كه اگر اين فشارھا را براى آنھا كه ھمگى مخبرين جرايدى مثل پارى ماچ در امريكا و يا انگلیس . دھد مي

بینم اگر چنین كنم از نظر  لیكن چون من اعتقاد به دينم دارم و مسلمان ھستم، مي... ماند ھستند بنويسم، ديگر آبرويى نمي
  ...كنم و مطمئن ھستم كه موفق خواھم شد پس به خدا واگذار مي... نیست مذھب صحیح

  :ھد اين پیام را بدون كم و كاست به على پھلوى برسانند  د رئیس ساواك پس از دريافت نظريات او دستور مي
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ايد؟ و آيا  داده گذارده ى خود را در اختیار يك نفر كه قتلى انجام دانید كه شريك جرم قاتلى ھستید و اسلحه آيا شما مي... 
ى شما كه در اختیار او گذارده بوديد براى انجام اين قتل استفاده كرده است و طبق قوانین تمام  ى نقلیه دانید از وسیله نمي

كشورھا شما در اين قتل شريك جرم ھستید؟ و به علت واالحضرت بودن تحت تعقیب قرار نگرفتید؟ متأسفانه شما تحت تأثیر 
فرزندان . ايد نويسند، قرار گرفته سوء جرايد چپ كمونیست و جرايد مخالف ايران و اراجیفى كه روى دشمنى با ايران ميتبلیغات 

ھاى  توانند معتاد باشند؟ جاى تأسف است كه به دروغ سرشت ورزشكار و خلبان ھستند، چگونه مي شادروان خاتمى جوانان پاك
گويى و توجه به دروغ و بازگو كردن دروغ در  دانید كه دروغ البته مي. حقايق توجھى نداريدكنید و به  بیگانگان غیر مسلمان توجه مي

  ...مذھب اسالم از گناھان بزرگ است

  :دھد على پھلوى نیز متقابال براى رئیس ساواك چنین پیام مي

كار  اند، گناه ى داشتن اسلحه داده هكار باشم به ھمان اندازه كسانى كه به من اجاز در مورد اسلحه بايد بگويم اگر من گناه. ١
  .ھستند

طور گفت كه چون ھواپیمايى  بايد اين... ام و به راه انجام قتل استفاده كرده ى نقلیه كه در اختیار بھمن گذاشته در مورد وسیله. ٢
ھمايونى بود، پس  حضرت گويند باك بنزينش سوراخ بوده و ھواپیما متعلق به اعلي كه پدرم با آن سقوط كرد و كشته شد مي

  !طور نیست كه اين  حضرت است، در حالي تقصیر متوجه اعلي
در مورد اينكه من تحت تأثیر تبلیغات سوء جرايد چپ كمونیست و جرايد مخالف ايران و اراجیفى كه روى دشمنى با ايران . ٣

ى اين مطلب به خود من، واالحضرت  گويم گويندهاند، بايد ب ام فرزندان شادروان خاتمى معتاد بوده نويسند قرار گرفته و گفته مي
اين مطلب را . كنید ى اين مطلب يعنى واالحضرت بھزاد را كمونیست خطاب مي چگونه گوينده.  بھزاد فرزند واالحضرت حمیدرضا بوده

  .فراموش نخواھم كرد
واك ھم بود، پس ساواك از دوسال تاجدار ھمان شخصى كه بھمن در منزلش به قتل رسید، با بھمن دوست بود و مأمور سا. ٤

  .پیش اطالع داشته و نیامده حرفى بزند
كه ھمان زمان پروفسور عدل اقًال سه يا چھار قبضه تفنگ به بھمن   در حالي... من سه سال پیش ھفت تیرى به بھمن دادم. ٥

  ...رم شناخته نشد؟ى بیشترى به بھمن داد، شريك ج اگر من شريك جرم باشم چرا پروفسور عدل كه اسلحه. داد
فرزند (گفت و حتى عنوان نمود كه واالحضرت داريوش  ھا بايد بگويم واالحضرت بھزاد مطالبى مي در مورد اعتیاد واالحضرت. ٦

  ...كند باشد و حتى نزد من گفته كه خودش ھم مواد مخدر استعمال مي ، معتاد مي)واالحضرت فاطمه از ھمسرامريكايي
ھا معتاد باشند و چون  گیرم، چون خودم نديدم كه واالحضرت ھايم را پس مي پذيرم و حرف یرى را ميمن نصیحت تیمسار نص. ٧

  ...اى به دل ندارم و خوشحال شدم كه تیمسار نصیرى اطالعاتى از دين دارند ديدم تیمسار مسلمانى داريم، كینه
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رژيم شاه، على پھلوى را مدت كوتاھى در زندان نگه داشت و سرانجام تصمیم گرفت كه او 

ى پدرش در ى گرگان تبعید كند تا در ملك شخص را به ھمراه ھمسر و فرزندانش به منطقه

كالله به كشاورزى و دامدارى بپردازد و زير نظر و مراقبت ساواك مازندران قرار داشته باشد 

جالب توجه اينكه ساواك زنجان توصیه . گونه سالح گرمى نیز در اختیار او نباشد و ھیچ

كاشانى نیز نبايد با ساير كودكان در كودكستان و يا   كند كه كودكان بھمن حجت مي

  !قرار بگیرد) ساله ٨(بگذرانند و سالح نیز نبايد در دسترس آنان به خصوص مريم  دبستان

  

على پھلوى پس از اقامت اجبارى در كالله درخواست كرد كه شھرت او از پھلوى به 

درنگ از سوى رژيم شاه پذيرفته شد تا به اصطالح آن  اين درخواست بي. اسالمى تغییر كند

  !وى زدوده شودى ناجور از خاندان پھل وصله

  

ى گرگان، ديگر اطالعى از او در دست نیست تا در  در پى اقامت على پھلوى در كالله

  : رسد كه ، گزارشى به ساواك و دربار مي١٣٥٧ى سال  نیمه

نمايد كه با روحانیون ھمكارى كنند و براى نجات دين  برده مرتب به جوانان تلقین مي نام
  .ھا خوددارى كنند ود در بانكاقدام نمايند و از گذاشتن پول خ

ى  خرداد الزم مى داند مراتب تأسف خود را از خطايى كه در شماره ١٥ى  فصلنامه: اعتذار

زدگى در  نخست اين نشريه روى داد و عكس خانوادگى جناب على پھلوى به علت شتاب

  .خواھدى محترمشان پوزش ب نشريه به چاپ رسید، اعالم نمايد و از جناب ايشان و خانواده

  :پىنوشت

  .محقق و پژوھشگر. ١

 


