
 



 بازخوانی اسناد شهادت شیخ ابوتراب عاشوری

المسلمحجت و  عاشور   خ یش  ن یاالسالم  در س1357-1314)  یابوتراب  مبارزه  سال  پانزده  از  پس  آذرماه    زدهمی( 

 خ یش  نیاالسالم و المسلمسند از مجموعه اسناد حجت  ازدهی.  دیبه شهادت رس  یپهلو  میرژ  نیتوسط مأمور  1357

را    شانیاز شهادت ا  یت ی(، روا1383اداره کل اطالعات استان بوشهر منتشر شده )سال    لهیکه بوس  یابوتراب عاشور

  ی و شهربان   ی کشور )ساواک( کالنتر  تیسندها در سازمان اطالعات و امن  ن ی( ا258-234. )صفحات  کنندی ارائه م 

  ن یاالسالم و المسلمدست اوّل از واقعه شهادت حجت  یهات یشده دربردارنده روا  ادیاند. اسناد  شده   د یهر تولاستان بوش

 .واقعه هستند نیادرباره  ی ساواک و شهربان انیم یواقعه و مکاتبات ادار  نی از ا  یادار   یگزارشها  ،یر ابوتراب عاشو

برآن،    یمبتن  یاوّل و گزارشها  ت ی. در رواکندی م   ارویرو  دادی رو  نیاز ا   تیاسناد، خواننده را با دو روا  نی در ا  تأمل

چگونگ است  شده  ش  ی کوشش  عاشور  خ یشهادت  شکل  ی ابوتراب  روا   ی به  ناروشن  و  ا  تیمبهم  نوشتار    نی شود. 

 یساختگ  یهایدگیچ یدوم با کنار نهادن ابهامات و پ  تیبپردازد. روا  تیروا  نیساخت ا  ییو چرا   یبه چگونگ  کوشدیم

باشد، گزارش کرده    د یرا آنگونه که بوده و نه آن گونه که با  یابوتراب عاشور   خ ینخست، واقعه شهادت ش  ت یروا

 .است

 

 بوشهر  ،یخی پاسبان ش ،یهاشمسرپاسبان  ، یساواک، شهربان ،یابوتراب عاشور   دی: شهیدیکل کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 

  ی از توابع شهرستان دشت  یدر یح  هیش( در قر  ه  1357-1314)یابوتراب عاشور  خ یش  نیو المسلم  ماالسالحجت

روستا    نیدر ا  یچاه تلخ تنگستان مهاجرت کردند. و  یبه روستا  ی[پنج سال بعد خانواده عاشور1آمد.]  ایبوشهر به دن

پرداخت. پس    یم و خواندن و نوشتن زبان فارس یقرآن کر  یریرا گذراند و در محضر پدر به فراگ  ییابتدا  التیتحص

 [2].افتیدست  ی به مدارج علم  یجوان نیدر سن ی دروس حوزو یریاز فراگ

 ه1337-1331علم و کسب کمال پرداخت؛ )  لیعازم نجف اشرف شد و به تحص  یدر هفده سالگ   یعاشور   دیشه

 اریچاه تلخ تنگستان اقامت اخت  ی[ و در روستا4ازدواج کرد]  1338زگشت به بوشهر در سال  پس از با  ی[ و3ش(]

( و پس از چند سال اقامت و  ش  ه1339شهر شد)  نی ا  یقم راه   هیدر حوزه علم  لیتحص  یبرا   ی عاشور  دیکرد. شه

در    یشمس  1344کهنه و از سال  یشهر )ابتدا در محله سنگ  نیا   ی در قم، به بوشهر بازگشت و در محله سنگ  لیتحص

  ل ی[ در نجف اشرف تحص5از شش ماه(]  شتری، ب1347)سال    گر یدوره کوتاه د  ک ینو( ساکن شد. او    ی محله سنگ

گرفت و با آن که در آستانه ورود به دوره خارج بود،    ینجف اشرف پ   هیلمعلم را در محضر استادان آن زمان حوزه ع

 [6].)ره( به بوشهر بازگشتینینهضت امام خم بردشیپ یبرا

  سنده ی. نوداشت   ی مردم بوشهر نقش اساس  یمبارزات انقالب   یو رهبر   تیدر هدا  یدر دوران نهضت اسالم  یعاشور 

المسلمحجت   د یمقدمه کتاب شه و  بررس  ت یبه روا  ی ابوتراب عاشور  خ یش  ن یاالسالم  اسناد    ی اسناد ساواک )مرکز 

استان بوشهر، بوشهر، دل  یخ یتار فعال1383ران،  یوزارت اطالعات، اداره کل اطالعات  و سوابق    یفرهنگ   یهاتی( 

[سرانجام در  7قرار داده است.]  یمورد بررس  لیرا به تفص  یابوتراب عاشور   خ یش  نیاالسالم و المسلمحجت   یمبارزات

ز دست داد و مردم بوشهر در غم از دست دادن  از فرزندانش را ا   یکی رانیمردم ا یانقالب اسالم 1357آذرماه سال 

 .سوگ نشستند ه ب ستهیشا ی فرزند

ابوتراب    خ یش  نیاالسالم و المسلممانده از شهادت حجت   یبرجا   یسند   یگزارش ها   نینخست  یبه بررس   ر یز  نوشتار

  ن یا تیماجرا به دست دهد. واقع نی از ا یخط  یتیگزارش ها، روا اتیجزئ یکوشد با بررس یپردازد و م یم یعاشور 

و   ارانیتوان از گفتگو و مصاحبه با    یم  یشور عا  نیاالسالم و المسلمشهادت حجت  دادیرو  یبازساز  یاست که برا

تدو  زین  شانی ا  کانینزد بختانه در  برد. خوش  مقدمه کتاب شه  نی بهره  نگارش  المسلم  دیو  و  االسالم    خ یش  نیحجه 



از گفتگو با شاهدان حادثه منتشر شده    یی( بخش ها1383  ران،یاد ساواک) بوشهر، دلاسن  تیبه روا   یابوتراب عاشور 

ابوتراب    خ یش  نیاالسالم و المسلمحجت   دیو مبارزات شه  ی زندگ  ی فهم و بازساز  یمحققان برا   د یآ   یم  ر [ به نظ8است.]

موجود )اسناد    یرون یب  تیبا روا  بیتواند در ترک  ی که م  ییدارند. گفتگوها  از یگفتگوها ن  ن یبه متن مفصل تر ا   یعاشور 

  ده یگفتگوها را ناد  نیارزش ا   دینبا  چگاهی. البته هدرا روشن تر کن  یاز مبارزان انقالب اسالم   یکی  یساواک( فهم زندگ 

و    هیو اسناد به مثابه حاش  رندیقرار گ  یعاشور   دیشه  یاز زندگ  یتیارائه روا   یتوانند مبنا  ی م  یگفتگوها حت  نیگرفت؛ ا

 .شوند یگفتگوها تلق  نی بر ا یح یتوض

 

 ی داخل  تی گزارش: ساواک بوشهر به امن نینخست 

خورموج، برازجان و بوشهر    ر،ی ّد    یدادهای( رو یداخل   تی)امن  312است از ساواک بوشهر به    ی اگزارش که نامه   ن یا

است.   یابوتراب عاشور   خ یش  ن یاالسالم و المسلمکه بند چهارم آن درباره شهادت حجت  کندی م  ان یرا در چهار بند ب

کشته شده    نی از مأمور  یکی ابتدا    ون،یو انقالب  نیان مأمور یم  یر یدرگ  کی در    ییشده که گو  میتنظ  یاگزارش به گونه 

 [9]:اندکرده  ونیانقالب ی به سو یرانداز یعمل، اقدام به ت نی اشده در پاسخ به ادیو همکاران مأمور 

د  یهاشماصغر  دیس  سرپاسبان مأمور  دو  مأمور   خ یش  یریدستگ  یبرا   گریباتفاق  بوس  تی ابوتراب  نفر   لهیداشتند.  دو 

به    نی شده، مأمور  دیبودند، هدف گلوله قرار گرفته، که سرپاسبان مزبور شه  یخرابکار که ظاهراً ملبس به لباس نظام

 .رسد یقتل م به یابوتراب عاشور  خ یش جهینتپاسخ داده که در  یرانداز یت

 

 : در خواست جواز دفنیافسرنگهبان کالنتر گزارش 

 

نامه ضمن    نیدر ا   یبوشهر؛ و  یدادسرا   استیبه ر  ک،ی  یافسر نگهبان کالنتر   ،یاست از ستوان تراب  یادوم نامه  سند

خواستار صدور    ، یابوتراب عاشور  خ یو شهادت ش  یو کشته شدن مأمور شهربان  ونیبا انقالب  ن یمأمور   یر یاشاره به درگ

اجساد( ارجاع    نهیزاده)جهت معارا به دکتر ملک   ستدرخوا  نی شب( ا8)ساعت    یریجواز دفن شده است. بازرس نص

 [10].داده است 

 

  



 

 ی اطالعات شهربان  رهیبا دا ی سرکالنتر مکاتبه 

 

  ی هاشماصغر  یدعلیبرگ پرونده متشکله درباره قتل س  جدهیدائره اطالعات، ه  استیبه ر  یادر نامه   یسرکالنتر  رهیدا

مه آلود کردن فضا و رد گم کردن در   ی کار برا نی ا  دیآی نفر متهم را به آن مرکز ارسال کرد. به نظر م ازده یبه همراه 

ابوتراب   دی)فرزند شه ینام روح اهلل عاشور رشدگانیدستگ انیم دربوده باشد.  یابوتراب عاشور  خ یپرونده شهادت ش

 [11].خوردی به چشم م  زی، بوشهر( ن1343متولد ،یعاشور 

  

 

 1کالنتر بخش یدی سروان عبدالحم گزارش 

 

تر را روشن   ی ابوتراب عاشور  خ یاز پرونده شهادت ش  یگریبخش د  ک یکالنتر بخش    یدیسروان عبدالحم  گزارش

پرونده شهادت    اندکرده یم  یسع  یشهربان   نیکه مأمور   دهندی نشان م  یبه خوب  . گر چه گزارشها و اسناد بعدکندیم

المسلمحجت و  پ  ی عاشور  ن یاالسالم  برا   ده یچ یرا  بنا  کنند.  مبهم  ط   ن یو  و    ان یم  ییهای هماهنگ  یگزارش  ساواک 

 خ یش  یر یعازم دستگ  زاتیتجه  گریو د  میسی ب   افتیالزم و در  یآموزشها  افتیبا در   یچهار مأمور کالنتر   ،یشهربان

  ، یپهلو   ابانی)خ  یاالسالم عاشور داشتند که ضمن مراقبت از منزل حجت  فهیوظ  نی اند. مأمورشده   یابوتراب عاشور 

همان روز،    14/    40در ساعت    ،یدیکنند. به گزارش عبدالحم  ریرا هنگام خروج از منزل دستگ  شان ی(، ادهایکوچه س

که با   کندی اظهار م  یدیشده است. عبدالحم  دهیشن  یدر کالنتر  میسی ب  رندهیاز گ  یخ ی استمداد سرپاسبان ش  یصدا

اظهارات عبدالحم  یاستمداد   نیچن  افتیدر بر  بنا  با جسد    فاصلهبال  یو   ،یدیعازم محل شده است.  به محل رفته و 

م  یهاشمسرپاسبان  جانیب عبدالحمشودی مواجه  سرکالنتر  ی دی.  به  را  عمل  یماجرا  ستاد  اعزام    اعالم  یاتیو  با  و 

)که موتور سوار بودند( شروع  یهاشمسرپاسبان   یاحتمال  نی ضارب  ی ریدستگ  یبرا  زیو گر  بیکار تعق  ،یگشت  یهاپیاک

 .شد

 



  ن یشدند. نام ا  ریدستگ  نیهفت نفر از مظنون  دها،یاشاره دارد. در کوچه س  نیمظنون  یبرخ  یریگزارش به دستگ  ادامه

  ی ریکه دستگ  کندی گزارش به ما کمک م  نیا. ادامه خوردی به چشم م  نیشینفر گزارش پ  ازدهی  ستیهفت نفر در ل

د نفر  دستگ  ازدهیاز    گر یچهار  پ  رینفر  را  بمیکن  ی ریگیشده  پ  ا.  اطالعات  به  روابط    ی شهربان  نیشیتوجه  درباره 

  ی در باغ زهرا   شانیبه منزل ا  نیمأمور   ،یعاشور  نیاالسالم و المسلمو حجت  یحسن بحران  خ یاالسالم حاج شحجت

و پنج   ستیو پسر ب  ی نازکشاورز هفتاد ساله بارگاه  یاما عل   ختیخود از معرکه گر  نیحس  خ یبوشهر حمله بردند. ش

محل در    یکروک  میشدند. پس از تنظ  ریبودند، به عنوان مظنون دستگ  نیحس  خ یکه مهمان ش  واست ساله اش خداخ

با   یمشک  فیشدن ک  دایکننده گزارش درباره پ  هیته  دیفرستاده شدند. تأک  یبه کالنتر  نیمتهم  س،یپل  سیحضور رئ

  ی است و عمالً نکته خاص   رش تر کردن گزاو مبهم  دهیچ ی پ  یحسن به نوع  خ یمتعلق به ش  یآرم و اوراق و سکه خارج 

 [12].دربرندارد

  رشدگانینام دستگ  ادکردنیکننده گزارش، در    هیشود. ته  ینم  یااشاره   یاالسالم عاشور گزارش اصالً به حجت   نی ا  در

االسالم و  فرزند حجت   ی روح اهلل عاشور  شانیگفته شد، ا   نی از ا  ش یکه همان گونه که پ  کندی اشاره م  ی به عاشور

بودن    یتصنع  ،یاالسالم عاشور مسئله شهادت حجت  شتنهستند. گزارشگر با مسکوت گذا   یابوتراب عاشور   نیالمسلم

به اصل گزارش و فربه کردن    یافزودن حواش  دیآی . به نظر مدهدی را نشان م  هیقض  یبر حواش  دیکو تأ  فاتیتوص  ن یا

بود؟    یتبان  کیامر محصول    نی ا  ایبوده است. آ  یاالسالم عاشور شهادت حجت  یچگونگ  فیاز توص  زیگر   یآن برا

 .خواهند داد ی شتریبهتر و ب یبه ما اجازه داور  یعد ب یهاگزارش 

 

 ی ساختگ ت یروا  کیو   یخ یعبدالرسول ش پاسبان

  ی از اعضا   یخ یکرده است. عبدالرسول ش  تیماجرا روا  نی از ا  یخ یاست که پاسبان عبدالرسول ش  یتیروا   گرید  سند

 حاتیتوض  یخ یبودند. ش  ی ابوتراب عاشور   خ یش  یریمأمور دستگ  ،یکالنتر   سیبود که به دستور رئ  یاچهار نفره   میت

محل قرار داشت و رفت    نیدر ا   زیابوتراب ن  خ یش  دربرا  یدرعاشور ی. منزل حکندی ارائه م  دهایدرباره محله س  یشتریب

به طرف    ،یدرعاشوریگزارش، دو نفر موتورسوار به هنگام خروج از منزل ح  نیآنها برقرار بود. بنابرا  انیم  ییو آمدها

  دهیچ یاز مردم، اوضاع پ  یارا کشتند. با خروج عده   یشمها اصغر   یدعلیس  کمیکرده و سرپاسبان    یرانداز یت  نیمأمور 

  ک ی  های رانداز یکرد. به هنگام ت یرانداز یمتوقف ساختن موتورسواران با رولور به طرف آنها ت یبرا  زین یخ یشد. ش رت



زم بر  موتورسوارها  از  ش  ن ینفر  فاصله  چون  اما  ز  یخ یافتاد؛  موتورسوار  و  ادیو  کس  ی بود،  چه  که  نبود    ی مطمئن 

 [13] .است اده افتاده ): کشته شده( را هدف قرار د نی موتوارسوار بر زم

 

مبهم و    یفاتیشده است. گزارش با توص  ف یتوص  یریدرگ  ک ی   ی ط  ی ابوتراب عاشورا  خ یشهادت ش  ت یروا  ن یا  در

کرده است.    کیشل  یابوتراب عاشور  خ یش  یبه سو  یشود که چه کس  یآشکار نم  تیو در نها  رسدیم  انیبه پا  دهیچ یپ

و    کی داستان را تار  انیماجرا، پا  شاهدو    یماجرا گم کند و به عنوان راو   نی است رد ضارب را در ا  دهیکوش  یخ یش

 .بودن آن را آشکار خواهند کرد ی ساختگ یاست و اسناد بعد  یاساس  یهاضعف  یدارا  تیروا   نیمبهم بگذارد. ا 

 استان   نیهر با ساواک ااستان بوش  ی شهربان مکاتبه 

 

نامه   یشهربان در  بوشهر  امن  یااستان  و  اطالعات  ا  نیا  تی به سازمان  است.  پرداخته  ماجرا  به شرح  با    نی استان،  نامه 

فعال  یامقدمه بنابراشودیشروع م  یابوتراب عاشور  خ یش  یانقالب  یتهایدرباره    خ ی، ش1357آبان18گزارش در    نی. 

  ی حکومت خوددار  ه یعل  یاو خواسته شده بود از سخنران   ز استان بوشهر دعوت و ا  نیتأم  ی به شورا  ی ابوتراب عاشور

/    9/    12)  ی( در مسجد جامع جعفر1357-1309)  یعبدالرسول زاهد   دیدر مراسم ختم شه  یعاشور  دیکند. شه

  یساواک و شهربان  یهای نگگزارش در ادامه به هماه  نی( مردم را به ادامه اعتصاب و تظاهرات دعوت کردند. ا1357

  ت یبر روا  یاشاره شده است. ادامه گزارش مبتن  یابوتراب عاشور   خ یش  یریدستگ  یبرا  یشهربان  مأموران  میو اعزام ت

گزارش بوده اشاره شده است.   نیا  مه یکه ضم  دادیرو   نی ا  یبرگ 19است. در ادامه به پرونده  یخ یپاسبان عبدالرسول ش

برگ  8پرونده( و    رشدگانیاز دستگ  یکی   یی)احتماال هر برگ مربوط به بازجو   ییبرگ بازجو11پرونده شامل    نیا

منزل    یبه کروک  1کالنتر بخش    یدیمحل )در گزارش سروان عبدالحم  یکروک  ،ییشامل گزارش مأمور نها  گر،ید

به   زیپرونده ن نیشده در ارتباط با ا  ریمتهم دستگ11پرونده،  نیابه همراه  اشاره شده بود( بود. یحسن بحران خ یحاج ش

  ی ابوتراب عاشور   خ یگزارش درباره شهادت ش  ن یآنها مشخص شود. ا  ف یشدند تا تکل  رستادهساواک استان بوشهر ف

 .شده است   نیتدو  نیشیگزارشها و اسناد پ  گرید  ادیاز بخش مقدمه آن، بر بن  یندارد و جدا  یخبر تازه و دست اول

[14] 

 

  



 

 ی ساواک به مکاتبه شهربان  پاسخ

 

  ی دربردارنده پاسخ ساواک استان بوشهر به گزارش و درخواست شهربان  57/    9/    14:  خ ی ، تار1/ ه   8724شماره    سند

تار   ن یا م  خ یاستان است.  نشان  از سو  دهدی نامه  پاسخ داده   ی نامه در همان روز  پاسخ ساواک    ساواک  شده است. 

 :روشنگر چند نکته است

آن سازمان ندانسته و پرونده    فیرا از وظا  یهاشماصغر  یدعل یپرونده قتل سرپاسبان س یریگیآن که ساواک پ نخست

انتساب قتل    یعودت داده است. ساواک البته مدارک مربوط برا  یماجرا به شهربان   نیا  رشده یدستگ  ازدهیرا همراه با  

 یشتریب  قاتیدرخواست کرد تحق  ،یارجاع پرونده به شهربان  من دانست و ض  ی افراد را ناکاف  نیابه   یهاشماصغر   ی دعلیس

 .شود  یگردآور یمحکمه پسند لیباره انجام و دال  نی درا

با آن سازمان و مذاکرات عضو    یشهربان  یمهم است؛ ساواک درباره هماهنگ  یدوم پاسخ ساواک بوشهر به شهربان  بند

وجه در دستور کار آن سازمان    چ یبه ه  یابوتراب عاشور   خ یش  یریصراحتاً اعالم کرده دستگ  ،یساواک با شهربانارشد  

پرونده کنار    نیآن سازمان نبوده، عمالً خود را از ا   یستهایدر ل  شانینکته که نام ا  نینبوده است. ساواک با اعالم ا 

 .شده است  هیتوج زیآن سازمان ن یکار با استناد به سلسله مراتب ادار  نیاست. ا  دهیکش

. از آنجا که ساواک  ردیمرکز صورت گ  هی با کسب نظر  ی ستیبا  باشدی بوشهر م  ونینامبرده که جزو روحان  یریدستگ

  ی نظر   یابوتراب عاشور  خ یش   یریسازمان نه تنها در مورد دستگ  نی ا نیاز مرکز نداشته، بنابرا  یدرخواست  نیبوشهر چن

 [15] .کار به مصلحت دانسته نشده است نی ا زی ن ینداشته بلکه در تماس تلفن

 ماجرا  یاصل  ت ی: روایخ یاز پاسبان عبدالرسول ش یی بازجو

از پاسبان    ییاقدام به بازجو  یاستان بوشهر رد و بدل شد، شهربان  ی ساواک و شهربان  انیدو نامه م  ن یا  که   یهمان روز   در

ابوتراب    نیاالسالم و المسلماز پرونده شهادت حجت   یگرینکات د  یادو صفحه   ییبازجو  نیکرد. ا  یخ یعبدالرسول ش

شهادت    یبودند که بر چگونگ  یتصنع  یهایدگیچ یابهامات و پ  یرا دا  نیشیرا آشکار کرد. گزارشها و اسناد پ  یعاشور 

و  لیدل توانیم یخ یعبدالرسول ش یی. با مطالعه متن بازجو افکندی م پرده  یابوتراب عاشور نیاالسالم و المسلمحجت

به عرض    ییاشاره شده که متن بازجو   یی بازجو  ن یکرد. در ا   دایپرونده را پ  نی در ا  هاچشیابهامات و پ  جادیا  یچگونگ



ابوتراب   خ یکه پرونده شهادت ش  دهدی نشان م  دیتأک  نی. ادیکل کشور خواهد رس  یشهربان  سیرئ  پور،انیسپهبد صمد

 .است  افتهی  یابعاد بزرگتر ،یعاشور 

شونده اختصاص دارد.    ییکامل بازجو  تیسه بند )پرسش و پاسخ( است. پرسش نخست به هو  یدارا   ییبازجو  متن

نده  شو  ییو...( در پرسش دوم از بازجو  یشغل   تیمنزل، وضع  ی تأهل و تجرد، نشان  تیمانند سال تولد، وضع  ی )اطالعات

اطالعات    یپرسش حاو   نی ابه  یخ یپاسبان ش   اسخ ماجرا را به فرمانده خود اظهار کند. پ  قتیکه حق  شودی خواسته م

  ن یاالسالم و المسلمحجت  ی ریدستگ  یبرا  کیبخش    یکالنتر   میت  تیآغاز مأمور  یبه چگونگ   یاست. و  ید یجد

 ی شتریب  اتیبا جزئ  ییبازجو  نیدر ا  ت،یدر محل مأمور  یکالنتر   نیمأمور   یهاتی. فعالکندی اشاره م  یابوتراب عاشور 

ابوتراب    نیاالسالم و المسلمبرادر حجت   در،یدر اطراف منزل ح  نیاستقرار مأمور   یگونگچ  یشده است. و  فیتوص

  ن یاالسالم و المسلمبرده بودند که حجت  یپ  قاتیشرح داده است. آنها پس از تحق  شتریب  التیرا با تفص  یعاشور 

 .حضور دارد  یهاشمدر منزل برادرش در کوچه بن بست  یعاشور 

تراب را در نظر داشته    خ یکه هم منزل ش  ستاده یکوچه شهاب سرنبش ا  یدرب مسجد جامع جعفر   یهاشمسرپاسبان

بود و پاسبان   دهیمستقر گرد  ابیهم که در کوچه آس انیابوتراب را[ و پاسبان جالل خ یبرادر ش دریباشد ]و هم منزل ح

که نبش دکان کل احمد    یهاشم سرکوچه   باشمیم  نسوپر ساحل مستقر شده بود و خود من که پاسبا  ی پهلو  یکدخدائ

 .باشدیم

  ی کمک خواه  ادیو فر  ریت   یا صد  دنیبا شن  گریماجرا( و دو مأمور د  ی)راو  یخ یپاسبان ش  قه،یدق  14:    40  ساعت

شده بود، دو موتورسوار را به آنها نشان    ی که زخم  یدر حال  یهاشمبه کمک او شتافتند. سرپاسبان  یهاشمسرپاسبان

که ترک موتور نشسته    ی( و کسی)بلوز مشک  کلتیلباس راکب موتورس  فاتیکرده بودند. توص  کیداد که به او شل

با آنها    ی ( فاصله چندانیخ ی)پاسبان ش  یو   ن،یشیکه بر خالف اظهارات ثبت شده پ  دهدی ( نشان م یبود )لباس ارتش 

ا با  است.  ت  ن ینداشته  سو  یو   یرانداز یحال  ا  یاجهینت  یهاشمسرپاسبان  یاحتمال  ن یضارب  یبه  در  زمان    نی نداد. 

  ا یاو با اسلحه رولورش به آنها اصابت کرده است   کیدانست شل ینم یخ یش دور شده بودند و  صحنهموتورسواران از 

 .دو موتور سوار را نشناختند  گر یو دو مأمور د یهاشم  ،یخ یش گرید  ینه. از سو

درخواست، سرپاسبان   نی کمک کرد. به دنبال ا  یتماس گرفته و تقاضا  ی با کالنتر  یهاشمسرپاسبان  میسی با ب  یخ یش

د  درزادهیح مأمور  دو  ماش  گریو  فرستادن سرپاسبان  یشهربان  یگشت  نیبا  از  پس  آمدند.  محل  به    یزخم  یهاشمبه 

  ده یمسئله اشاره نکرده و کوش  ن یابه    ن یشیپ  یرشها در گزا  یخ ی. شدیبه محل رس  یمختار  ن یحس  کم یستوان    مارستان،یب



بوده که    ی از دو موتورسوار  یک ی  یابوتراب عاشور   خ یکردن فضا و شلوغ کردن آن، وانمود کند که ش  دهیچ یبود با پ

)احتماالً( مورد هدف گلوله   گرید یکس ای( یخ ی)ش یتوسط خود و زیگر نیحمله کرده و در ح یهاشمبه سرپاسبان 

با کور کردن سر نخ در گزارشها   ته قرار گرف ب  خ یت شو آوردن محل شهاد  ه یاول  یاست.  به  از منزل    رونیابوتراب 

ممکن    یشهادت و   ت یکرده بود، روا  کیشل  یکه به سمت و  یکس  ت یطرح ابهام در هو  گریو از طرف د   یمسکون

 .ابدی  انیپا یعامل اصل  تیهو  یبود بدون افشا 

که پاسبان   یبودن داستان  یو البته سست و ساختگ  یابوتراب در منزل مسکون  خ یاز شهادت ش  یاحتماالً وجود شواهد   اما

کشاند.    یابوتراب عاشور   خ یشهادت ش  ت یروا  رییو تغ  ریاخ  ییمقامات باالتر داده بود، کار را به بازجو   لیتحو  یخ یش

  4) نی از ا شیپ ی به محل بود. ستوان مختار یمختار نیحس کمی در کتمان آن داشت، آمدن ستوان  یسع یخ یآنچه ش

دل  (57/    9  / آفر  لیبه  راه   ینینقش  سرکوب  در  اعتراض  هاییمای پفعال  تجمعات  تشو  ی و  مورد  بوشهر،   ق یمردم 

حاضر در محل، با    یروهای بوشهر بود. ن  یشهربان  د یفرمانده قرارگاه جد   ی زمان و  ن یباالدستانش قرار گرفته بود. در ا

 ی خ یرا به ستوان نشان دادند. ش  -ابوتراب  خ یمحل سکونت ش  -   یعاشور   دریمنزل ح  ،یستوان مختار   تیدن عصبانید

 :کرده است ف یرا توص  یو افعال ستوان مختار اتیروح  یبه خوب

گشت   پیکه راننده ج ییهوا  یرویراننده ن  کیو  نی . درب باز شد. با کمک مأموردیبا لگد به درب منزل کوب  شانیا

 کشتمش رون،یب دشیاوریب دیگفت: برو رون؛یب بلند شد و آمد ریت  یبود، به منزل وارد شد. صدا 

و سرباز، جسد شه  پس مأمور  عاشور   خ یش  دیاز آن چند  ب  پیرا در ج  یابوتراب  به  ادامه   مارستانیگذاشته  بردند. 

)گزارش کالنتر    گر ید  یباغ زهرا( اشاره دارد که در سند  ی )کو  یحسن بحران  خ یبه منزل ش  ن یبه حمله مأمور   ییبازجو

عبدالحم1بخش   بو57/    9/    13  یدی، سروان  اشاره شده  بدان  اد(  با مسئول  نی.  محل که   یکالنتر  سیرئ  تیکار 

نکته اشاره شده که با تجمع مردم    نیابه    یخ یش  ییشده، انجام شده است. در بازجو  نیتدو  یشده توسط و  ادیگزارش  

نمودند. احتماالً    ییهوا   یرانداز یو آنها اقدام به ت  دیکش  یبه سخت   نی و مأمور  یکالنتر  س یباغ زهرا، کار رئ  یدر کو 

. افتندیرا ن  یو  خ،یپس از ورود به منزل ش  نیتوانسته بود اقدام به فرار کند. مأمور  طیشرا  نیدر ا   یبحران  سنح  خ یش

را از درون آن    ی مشک  فیک   کی را شکسته،    نیماش  شهیمحل را ترک نکنند، ش   یآن که دست خال  یبرا   ن یمأمور 

 .آوردند رونیب

 



حسن    خ یش  یشدن فرصت فرار برا   ایمه  جهیبه تجمع مردم و سخت شدن کار و در نت  ،ید یگزارش سروان عبدالحم  در

اش که  و پنج ساله   ستیساله( و پسر ب70)یناز بارگاه  یعل   یریگزارش به دستگ  ن ینشده است. در ا   ی ااشاره   یبحران

  گر ید  ی اشاره شده است. برخ  رفت،ی م  یهاشم  اندر قتل سرپاسب  یحسن بحران   خ یآن دو با ش  کینزد   یاحتمال همکار 

است: اشاره نکردن    ن یچن  ،یدی( و گزارش سروان عبدالحمیی)بازجو   یخ یپاسبان ش  تی از اختالفات موجود در روا

به دو نوار    یدیاشاره نکردن سروان عبدالحم  ف،یآوردن ک  رونیب  یبرا  نیماش  شهیبه شکستن ش  یدیسروان عبدالحم

احمد    خ یش  ن یاالسالم و المسلممربوط به مرحوم حجت   ی گر ی)ره( و دینیحضرت امام خم  ه مربوط ب  ی کیکاست )

 .است  یشتریب التیتفص یدارا  یخ یاطالعات پاسبان ش دیآی (. به نظر میکاف

اشاره    یابوتراب عاشور   خ ی شهادت ش  یدرباره چگونگ   ی جعل داستان  یراب  یخ یپاسبان ش  یهازه یسوم به انگ  پرسش

ساخت    یدرباره چگونگ  یارائه کرده بود. و   یشهربان  سینخست را در پاسخ به رئ   یساختگ  تیهمان روا   ،یخ یدارد. ش

(  یدیبوشهر)سرهنگ جمش یاما معاون شهربان  ؛در ابتدا اصل ماجرا را گزارش کرده است دیگوی م یجعل  تیروا   نیا

  ن یاز ا   گری د  یتیاند که رواخواسته   ی( از و 1)کالنتر بخشیدیعبدالحم  رجی)سرکالنتر( و سروان ا   یو سرگرد امجد

 .را به مقامات گزارش کندماجرا

  ی ( کمک کند و از سو یابوتراب عاشور  خ یشهادت ش  یامل اصل )ع  یبود به ستوان مختار  لیما   ییاز سو  یخ یش  پاسبان

را به    ی جعل  یو داستان  رفتیدستور و القائات مقامات باالدست خود را پذ   ای  هیتوص  ،ی کمک به شهربان  یبرا   گرید

 یداستان احتماالً محصول فکر مشترک سرگرد امجد  نیگزارش کرد. ا-استان بوشهر  یشهربان  سیرئ  ژهوی  به  –مقامات  

 یخ یکند. ش  ن ینخست  تیرا روا  ی داستان ساختگ  نی خواستند ا  یخ یشده بود. آنها مشخصاً از ش  ادی  ی دیو سرهنگ جمش

  ی دوم مبنا  تیروا  نیرا به مقامات گزارش کرده است. ا  یکه نخست داستان واقع  کندیم  ادیسوگند    ییبازجو  نی در ا

به ساختگ  یبان گزارش شهر ب  ی به ساواک قرار گرفت و ظاهراً ساواک  پ  ی و  ارجاع    یاساس بودن آن  برده، ضمن 

 .دیکنار کش یماجرا به کل  نی خود را از ا ،یبه شهربان رشدگانیپرونده و بازگرداندن دستگ

  ی ابه گونه   یمراحل ادار  بیجلوه کند، طراحان و سازندگان آن، با ترت  ی واقع  شتریب  ،یتگساخ  تیروا   نیاآنکه    یبرا   اما

داستان از ابتدا   نیبوده است. آنها در ساخت و جعل ا یروز وقوع ماجرا در مرخص ،یوانمود کردند که ستوان مختار

و موجه    یآن را کامالً عاد  زین  ی از نظر ادار  ،یو   یبرگه مرخص  هیرا منکر شدند و سپس با ته  ی حضور ستوان مختار

 [16] .نشان دادند

 



ابعاد و جرئ  با نامه   یپرونده، شهربان   اتیآشکار شدن  پ  یااستان بوشهر در  به مکاتبه  اشاره  و    نیشیبه ساواک ضمن 

اواک و  س  انیم  یبر عدم هماهنگ  یساواک مبن  یبوشهر ادعا   ی چند ابهام پرداخت. شهربان  ح یبه توض  ن یعودت متهم

  د یبع  ی کار را امر   ن یرا مورد پرسش قرار داده و ا   ی شور ابوتراب عا  نیاالسالم و المسلمحجت  یر یدستگ  یبرا   یشهربان

استناد   یپرسنل کالنتر  یارائه نکرده بود؛ بلکه صرفاً به ادعاها  یمدرک  ایسند    گونهچ یباره ه  نی در ا  یدانسته بود. شهربان

دور نگه داشتن از صحنه به مدت    یبرا   ی مختار  ن یحس  کمیکرده بود که ستوان   دینامه تأک  نی در ا  ی کرده بود. شهربان

در به شهادت    یستوان مختار   مینقش مستق  ی گزارش، شهربان  نی فرستاده شده است. البته با ا  ی پانزده روز به مرخص

  شهادت   واقعه  از  پس  البته  –از حوادث    یدورنگه داشتن مختار   یبرا   . آنهاردیپذی را م  یابوتراب عاشور   خ یرساندن ش

 .دند فرستاده بو یرا به مرخص  یو -ابوتراب خ شی

بکشند. آنها همچنان در برابر    رون یماجرا ب  ن یرا از ا  یشهربان  ی بودند که پا  لیما   زین  یمقامات شهربان   دیآی نظر م  به

بر اطالعات پاسبان   یمبتن  تی و نه روا  یو ساختگ   ی)داستان جعل   یکالنتر  هیمردم و مقامات، گزارش اول  یهاپرسش

کار )جعل    نی ااقدام به   یکمک به شهربان  یبرا   دیگوی م  یخیپاسبان ش  کهآن جا    نی . بنا بر ادادندی ( را مبنا قرار م یخ یش

القائات مقامات باالدست صورت گرفته    ریباور تحت تأث  نی . ظاهراً ا دینمای آن( کرده است، درست م  رشیپذ  ایداستان  

 :است  مدهمکاتبه آ نیدست زدند در بند پنجم ا  یکار نیچرا به چن یداستان ساختگ ن یطراحان ا نکهیبود. ا

 .ردیباال نگ  یشهربان ه یمحکوم نشده و موج خشم مردم عل یکه در افکار عموم کندی تالش م  یشهربان

 :که کردندی امکان را مطرح م  نی رفت. آنها ا شیهم پ  یساخت داستان سوم یبه سو یکار حت نیا  یبرا  یشهربان

 .[ را کشته باشندیمذکور ]ابوتراب عاشور  خ ی... و هم شیهاشم  اصغری عل  دیهم سرپاسبان س هاست یترور ...

سرکالنتر و    ،یشهربان  یبر القائات معاون انتظام  یمبن  یخ یپاسبان ش  یدر ادعاها  کیمکاتبه ضمن تشک  نی ا  انیپا  در

 :افراد! اشاره شده است نی ا تی شده، به حسن ن ادی  یو ساخت داستان جعل میکالنتر در تنظ

 تیت داشته باشد، به جز حسن نصح   هینحوه گزارش اول  می... در مورد تنظیخ یاظهارات پاسبان عبدالرسول ش  چنانچه

ا  یشهربان  تیثیافسران و قطعاً به خاطر حفظ ح اند و اال  نموده   یاقدام   نیمحکوم نشوند چن  یدر افکار عموم   نکهیو 

هستند که مورد کمال اعتماد بوده و هرگز از راه    یفسرانا   یدیو سروان عبدالحم  یدیسرهنگ جمش  ژهینامبردگان به و

 .اندده ی منحرف نگرد قتیحق و حق

  [17] .کندیخود را تابع اوامر و مقررات ساواک اعالم م  انیدر پا ینشهربا



 

 ...و ییدلجو شتر، یب  ق یتحق ی برا دستور 

 

  ی ابوتراب عاشور  خ یش  یریدستگ  لیلو د  یماجرا، دستور داده شد درباره چگونگ   نیاز اطالع ساواک  مرکز از ا  پس

خواسته    زیساواک بوشهر ن  س یموضوع اعالم گردد. از رئ  قتیو حق هی از ماجرا ته  قیدق ی گزارش نیشود. همچن قیتحق

  یی دلجو  شانیاز ا  ه،یمقامات عال  یتماس و ضمن اعالم مراتب تأثر و همدرد  یابوتراب عاشور  خ یشد با خانواده ش

 [18] .شود

 ی هاشمقتل سرپاسبان  ی ری گیکل کشور و پ  یشهربان 

شاهنشاه  یشهربان  سیرئ پ  یکشور  در  ه  ادآوری  یامیهم  چنانچه  سرپاسبان    یدگ یرس  یبرا   یئتیشد  قتل  پرونده  به 

( ساواک محل  یبه تقاضا )هم آهنگ  یو   یریشود که دستگ  دینکته تأک  نی بر ا  دیاعزام شود، با  یهاشم  اصغری دعلیس

است. خطو  دبوده  احتمال  ن یا   گر یط  مخالف  د یبا   یگزارش  مأمور   نیبر حمله  و کشته شدن سرپاسبان    یشهربان   ن یبه 

 [19] .باشد ی همکار و نی متقابل مأمور یرانداز یو ت یهاشم

 ...ای ی تبان ؛ی به نفع شهربان  ی نی ساواک: عقب نش یینها گزارش 

ماجرا تبرئه کند.   ن یرا در ا   یشهربان د،یکوشی ماجرا به مقامات باالدست م ن یهمه ساواک در انعکاس گزارش ا   نی ا با

بوشهر و کشته شدن سرپاسبان   یشهربان  نیافراد مسلح و مأمور   یریو مبهم به درگ  یها به شکل کل گزارش   نی در ا

به هنگام رفتن    یخ یساواک، سرپاسبان ش  ی از گزارشها  ی کی اشاره شده است. بنا بر    یابوتراب عاشور   خ یو ش  یهاشم

( توسط دو نفر موتورسوار کشته شده است. در گزارش ساواک به استمداد همسر  تیانجام مأمور  ن یبه منزل )و نه در ح

بود! در    امدهیهم ن  یانشهرب  یهای در داستان ساز  یکه حت  یامحل اشاره شده است. مسئله   یاز مردم و کالنتر  یو

  ی عاشور   در یبه منزل ح  یحمله مأموران شهربان  ،یابوتراب عاشور   خ یکار به طرفداران ش  ن یساواک با انتساب ا   رشگزا

 [20] .شده است فیراستا توص نی در ا ی ابوتراب عاشور خ یو به شهادت رساندن ش

پ  ،یابوتراب عاشور   خ یشهادت ش  ی عامل اصل  یمختار  نیحس  کم یآخر آن که ستوان    نکته از  انقالب    یروز یپس 

 [21] .به اعدام محکوم شد  ی در دادگاه انقالب انقالب اسالم یو بازداشت شد. مختار ریتوسط مردم دستگ یاسالم

 



 :هانوشت یپ

 

اند:  نوشته   نیخود، چن  تیدرباره هو  یپرسش  لیذ  یعاشور   نیاالسالم و المسلم، حجت1342سال  ییدر دو بازجو  [1]

متولد    ،یدشت  یدر یح  هی، صادره از قر  3شناسنامه  یدارا   ه،ی،نام مادر: مرض  یپدر: عباس عاشور   ،نامیابوتراب عاشور 

اسناد    ت یبه روا  ی ابوتراب عاشور  خ یش  ن یلمسلماالسالم و احجت   د ینک: شه  ؛یسنگ  ی، ساکن بوشهر، کو 1314

مورخه    ،یی، سند بازجو1383  ران،یاداره کل اطالعات استان بوشهر، بوشهر، دل  ،یخ یاسناد تار  یساواک، مرکز بررس

 .10-5، صفحات 42/  1/  18

  ن، یمند به داجازه از علما، عالقه   یدارا   شانیاشاره شده که ا  هایی و چهار، در اسناد بازجو  ستیهمان، صفحه ب [2]

 .20و  8اند. همان، ص شده   یمعرف  یو آشنا به زبان عرب  یعلم یهااله اخالق، کتب و رس

ا  [3] به عراق    لیو جهت تحص  ییبه تنها  37  یال  31اشاره شده است: در سال    نینکته چن  نیدر اسناد ساواک به 

 .29، 9مسافرت کرده است. همان، ص 

در سال    شانیذکر شده است. ا  یم رباب عاشور خان  شانی مانده از ساواک نام همسر ا  ی برجا  ییدر اسناد بازجو [4]

 1344 خ یبه تار  یگریدر سند د 7بودند. نک، همان، ص  قهیزهرا، معصومه و صد  یهاسه دختر به نام  یدارا  1342

اشاره شده است.   شان یبه فرزند پنجم ا  1346سال    سناددر ا  19)روح اهلل( اشاره شده است. همان، ص  شانیبه نام پسر ا

 .110ن، ص اهم

، ص  47/    7/    13:  خ ی، تار316/    67373سال نک: همان، سند شماره    ن یبه کشور عراق در ا   شانیدرباره رفتن ا [5]

122. 

از طرفداران    یاشاره شده است که و   45/    6/    3و پنج. در سند مورخه    ستیو چهار و ب  ستیهمان، صفحات ب [6]

  ز ین 58کنند. همان، ص  یم تیآن حضرت فعال یسهم امام برا  یجمع آور  نه یبوده و در زم)ره(  ینیحضرت امام خم

 .87همان، ص 

)فعال [7] دوم  فصل  مقدمه،  آموزش  ی فرهنگ  یهاتیهمان،  بیو  س  ستی(،صحات  تا  نه  فصل    یو  و  هشت  و 

 .و نه تا شصت  ی( صفحات س یو مبارزات یاجتماع ،یاسیس یهات یچهارم)فعال

 



است و قسمتدر   [8] استفاده شده  پنج گفتگو  از  ا   ک یاز هر   ییهامقدمه  آنها آورده شده است.  ها  مصاحبه   ن یاز 

مسجد   یبان  کریپی هاشم  یدعل ی(مصاحبه با س2  ه،یفق  یو محمدعل  یعاشور   نیالدن ی ز  انی(مصاحبه با آقا1عبارتند از:  

(مصاحبه با  4  یسنگ  یدهایاکنان محله ساز س  یممحمدهاش  دی(مصاحبه با س3،  1381/    1/    28در    یعاشور  دیشه

رباب عاشور  المسلمحجت   دیهمسر شه  ی خانم  و  عاشور  خ یش  نی االسالم  با حجت 5و    ی ابوتراب  االسالم  (مصاحبه 

 .. نک، همان، صفحات هفتاد و دو تا هفتاد و پنج یبحران

 .234، ص 1357/  9/  13 خ،ی، تار 1/ ه 8715همان، سند شماره  [9]

 .235ص  ار،یس ک ی، 57/  9/  13همان، سند مورخه  [10]

 .236، ص 57/  9/  14: خ ی، تار3/  9761همان، سند شماره  [11]

 .240-238همان، ص  [12]

 .242-241همان، ص [13]

 .345-243، ص 57/  9/  14: خ ی، تار57-21-9همان، سند شماره  [14]

 .247-246همان، ص  [15]

 .252-248، ص 57/   9/  14مورخه  ،یادو صفحه ییهمان، سند بازجو [16]

 .255-253همان، ص  [17]

 .256همان، ص  [18]

 .258همان، ص  [19]

 .257-256همان، ص  [20]

 .249همان، ص  [21]


