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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  ماجرای دردناک ديگری از قربانيان زندانهای جمهوری اسالمی
  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 

جوان , 1376 تير سال 18در جريان دستگيري هاي مربوط به   :  پيك ايران-دريافتیيک گزارش 
وسال , ا سال گذشته را در زندان گذراندايشان ت. دانشجويي به نام محمد کسرايي نيز دستگير شد

  . گذشته از زندان رهايي يافت
از شدت , محمد کسرايي تنها فرزند خانواده بود و پدر ايشان پس از دستگيري و احکام صادره براي فرزند

  . و به زندگي روي صندلي چرخدار ادامه مي دهد, ناراحتي سکته مغزي کرده و فلج شد
شکنجه هاي جسمي و روحِي ماموران رژيم را طاقت , لهاي طوالني زندانزنداني مورد نظر طي سا

و رژيم نيز پس از اطمينان از اينکه اين فرد را بطور کامل نابود , نياورده و مشاعرش را از دست مي دهد
  . سال گذشته او را آزاد کرد و به ميان خانواده اش بازگرداند, کرده است

ر خود را مورد آزار و شکنجه قرار مي داد و همه ي رفتارهايي را که در محمد در خانه پدِر معلول و ماد
در زمانهاي از خود بيخود شدن تکرا کرده که ما با آب . زندان با او شده بود را با والدين خود اجرا مي کرد

  ...با کمربند و پوتين کتک خورده ايم و , جوش سوزانده شديم
چند روز قبل مادر خود را حبس , ز خود بيخود شدن انجام دادهدر جريان حمالتي که در اين لحظاِت ا

در اثر فريادهاي طلب کمک مادر همسايگان با شکستن , نموده و با کمربند به جان مادرش افتاده است
اما پيرزن طاقت نياورده و در , در منزل به کمک ايشان آمده و مادر را به بيمارستان منتقل مي کنند

فرزند مجددا به زندان منتقل مي شود و پدِر فلج بي سرپرست و تنها باقي . ندبيمارستان فوت مي ک
  .مانده است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  اتحاديه اروپا درباره لحن تهديد آميز عليه اسرائيل، به ايران هشدار داد
  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 

روزنامه سعودي الوطن نوشت اتحاديه اروپايي به تهران درباره استفاده از لحن تهديد : خبرگزاري فارس
  .هشدار داده است" آويو تل"آميز عليه 

اتحاديه اروپا به ايران درباره استفاده از لحن تهديد آميز عليه : روزنامه الوطن در شماره امروز خود نوشت
، هشدار داده 3با موشك شهاب " ديمونا"اي  مالت موشكي به نيروگاه هستهاسرائيل و تهديد آن به ح

  . است
لحن : به نوشته اين روزنامه، اتحاديه اروپايي در نامه خود به سفير ايران در اين اتحاديه تاآيد آرده است

ير دهد هر گونه طرح غافلگ تهديد آميز ايران باعث بحراني شدن اوضاع شده و به اسرائيل فرصت مي
  . آننده را براي حمله به ايران اجرا آند

المللي انرژي  اتحاديه اروپا در اين نامه ايران را به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين: الوطن نوشت
اي در بوشهر فرا خوانده و اعالم آرده است اتحاديه اروپايي  هاي توسعه هسته اتمي و توقف طرح

هاي نفتي و گسترش  اي خود را براي حمايت از ثروت برنامه هستهتوجيهات تهران را مبني بر اينكه 
  . پذيرد آند، نمي خطوط توليد انرژي تجهيز مي
اتحاديه اروپايي سفر ماه آينده خاوير سوالنا مسئول سياست خارجه اين : در اين نامه تاآيد شده است

اي خود به تعويق خواهد انداخت  تهاتحاديه را به تهران به علت اصرار دولت ايران به پيشبرد برنامه هس
  . هر چند اين مساله مانع گفت و گوي مجدد طرفين نخواهد شد و باب گفت وگو همچنان باز است

تهديدهاي ايران آه از زبان محمد : الوطن به نقل از يك منبع اروپايي آه نامش فاش نشده است، نوشت
اي  ب اسالمي مبني بر حمله به تاسيسات هستهباقر ذوالقدر قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقال

اسرائيل در صورت تجاوز هوائي تل آويو بيان شد، حاآي از اين است آه ايران خطر اسرائيل باحمايت 
  . اي خود را درك آرده است آمريكا به تاسيسات هسته

اي خود به  هستههاي  به گفته اين منبع، آمريكا نيز از آنجايي آه مطمئن شده است ايران از برنامه
حمله به _آند، تلويحا به اسرائيل چراغ سبر نشان داده است تا اين ماموريت را  آساني طرف نظر نمي

  . انجام دهد_ اي ايران  تاسيسات هسته
  

  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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  نظارت بازرسان آژانس بر اجراي تعليق غني سازي از سوي ايران
  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 

المللي انرژي اتمي به صورت مستمر بر تداوم تعليق غني سازي  بازرسان آژانس بين: خبرگزاري فارس
  .آنند از سوي ايران نظارت مي

شنبه شب  المللي انرژي اتمي آه پنج به گزارش خبرگزاري فارس، يك گروه ديگر از بازرسان آژانس بين
  . اند، هم اآنون مشغول بازرسي از مراآز مختلف هستند وارد ايران شده

هايي از آن   شود و بخش ها بعضا در راستاي مصوبات آژانس انجام مي بر اساس اين گزارش، اين بازرسي
  . المللي انرژي اتمي مربوط مي شود هاي معمول آژانس بين نيز به بازرسي

  . ها است ن بازرسينظارت بر اجراي تعليق غني سازي از موضوعات مهم اي
اي در جهت تمايالت آمريكا و  جمهوري اسالمي ايران پس از برخورد سياسي آژانس و صدور قطعنامه

  . برخي آشورهاي اروپايي اعالم آرد اقدامات داوطلبانه خود را منتفي خواهد آرد
ان از بر اين اساس تعليق قطعه سازي منتفي و قطعه سازي آغاز شد اما تعليق غني سازي همچن

  . سوي ايران رعايت شده است
اين گروه از بازرسان آه چندين گروه بازرسان آژانس پس از نشست ژوئن شوراي حكام هستند، 

  .شنبه شب تهران را ترك خواهند آرد سه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

از دست نيروهاي ) ع(حويل گرفتن آليد حرم حضرت علي اهللا سيستاني با ارائه داليي از ت  نمايندگان آيت
  .  مقتدا صدر خودداري آردند

  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 
اهللا سيستاني عنوان   نمايندگان آيت, ها از نجف حاآي است  گزارش, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

ما آليد حرم را ,  حضرت امير هستنداند آه چون هنوز بخشي از عناصر سپاه المهدي در حرم  آرده
  . گيريم  تحويل نمي

همچنين اين نمايندگان اصرار داشتند اموال حرم صورت برداري شود آه موضوع مورد منازعه و اختالف 
  . اهللا سيستاني و مقتدا صدر بوده است  بين نمايندگان آيت

 و نظاميان وفادار به مقتدا صدر نيز شهر العماره نيز ملتهب گزارش شده, براساس آخرين اخبار از عراق
  .هاي نفت را آتش زدند  امروز در شهر العماره لوله

ولي شما نپذيرفتيد و شانه از بار , پيشنهاد آردم حرم را تحويل بگيريد:مقتدا صدر خطاب به مراجع شيعه
  اين مسئوليت خالي آرديد  

وز بخشي از عناصر سپاه المهدي در حرم اند آه چون هن  اهللا سيستاني عنوان آرده  نمايندگان آيت
همچنين اين نمايندگان اصرار داشتند اموال حرم . گيريم  ما آليد حرم را تحويل نمي, حضرت امير هستند

اهللا سيستاني و مقتدا صدر بوده   صورت برداري شود آه موضوع مورد منازعه و اختالف بين نمايندگان آيت
  .  است

 مراجع شيعه نوشته   در گزارش امروز خود با اشاره به نامه مقتدا صدرخطاب به" رپيام ني"پايگاه اينترنتي 
من قبًال چند بار اين پيشنهاد را به شما دادم ولي شما نپذيرفتيد و شانه از بار اين مسئوليت : است

  .خالي آرديد؛ هدف من از اين پيشنهاد اين بود آه اين حرمت به دست قلداران و خيانتكاران نيفتد
از , نامه شبيه است  مقتدا صدر دراين نامه آه بيشتر به وصيت, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

را هر چه سريعتر به مرجعيت شيعه تحويل ) ع(طرفدارانش خواسته است آه آليدهاي بارگاه امام علي 
  . دهند

آه نيروهاي سپاه المهدي   نياند تا زما  اهللا سيستاني عنوان آرده  اين در حالي است آه نمايندگان آيت
  . گيريم  ما آليد را تحويل نمي, درحرم باشند

, آند  اخبار منتشر شده در خصوص اينكه وي در عرصه سياست مشارآت مي: صدر اضافه آرده است
  . صحت ندارد

  . صدر افزوده است؛ براي من بودن و ماندن زير سايه بيگانه اصًال قابل تصور نيست
 

   سيد محمد سعيد حكيم به شهادت رسيداهللا فرزند آيت
  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 

اهللا سيد محمد  شبكه العالم گزارش داد افراد ناشناس آه سيد مهدى حكيم فرزند آيت: خبرگزاري فارس
  . سعيد حكيم از مراجع برجسته عراق را ربوده بودند، او را به شهادت رساندند

نبه هفته گذشته با ورود به منزل سيد مهدى حكيم در نجف، وى را به مردان مسلح ناشناس روز پنجش
  . نقطه نامعلومى برده و به شهادت رساندند

  . هويت اين مردان مسلح هنوز نامشخص مانده است
  . اهللا سيد محمد سعيد حكيم عضو برجسته مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق در نجف بود فرزند آيت

  
  عراقمداخله رژيم ايران در 
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  ها ايراني را در نجف بازداشت آرد پليس عراق ده:الوطن ادعا آرد

  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31شنبه 
: به نقل از منابع بلندپايه در دولت موقت عراق ادعا آرد" الوطن"روزنامه آويتي : خبرگزاري فارس

 آنار نيروهاي ارتش نيروهاي پليس عراق با همكاري نيروهاي چند مليتي دهها ايراني را آه در«
  ».جنگيدند، بازداشت آردند المهدي در نجف مي

الوطن در شماره امروز خود به نقل از آنچه منابع بلندپايه در دولت موقت عراق ناميد و نامي از آنها نبرد، 
 جنگجو در صفوف ارتش 59پليس عراق با مشارآت نيروهاي چند مليتي در شهر نجف «: مدعي شد

  » .ابعيت عرب داشتند به عالوه دهها ايراني، بازداشت آردندالمهدي را آه ت
  .  غير عراقي را نيز بازداشت آردند99به گفته اين منابع، نيروهاي آمريكايي 

  . اي در حوادث نجف دست دارند هاي عرب و منطقه به ادعاي الوطن، طرف
شده در نجف تماس گرفته دولت موقت عراق با آشورهاي متبوع افراد بازداشت «: اين منابع گفتند

  » .است
الوطن مدعي شد، افراد بازداشت شده از آشورهاي سوريه، ايران و اردن و آشورهاي آفريقايي و 

  . آسيايي، هستند
هاي مسلح آه در شهر فلوجه به  به ادعاي اين منابع، اسناد و اطالعات از وجود هماهنگي بين گروه

  . اردجنگيدند، حكايت د همراه ارتش المهدي مي
الوطن مدعي شد، پليس عراق جنگجوياني را آه در صف ارتش المهدي در شهر فلوجه بر ضد پليس 

جنگيدند، بازداشت آرد آه برخي از اين افراد به ارتكاب جنايات و شكنجه همچون شيوه  عراق مي
  . تروريستي ابو مصعب الزرقاوي عليه پليس عراق، اعتراف آردند

  
   در رسانه هاي جمعياقايران و عراوضاع تحليل 

  
   مرداد31: روزنامه های امروز صبح تهران 

  2004 اوت 21 – 1383 مرداد 31 شنبه -بي بي سي 
روزنامه های امروز صبح تهران بار ديگر خبرهای ضد و نقيض از نجف را در صدر اخبار خود منعکس کرده و 

 اماکن مقدس و مردم نجف ابراز از زبان رييس جمهور و امامان جمعه سراسر کشور نسبت به شرايط
  .نگرانی کرده اند

جمهوری  در گزارش اصلی خود از اخبار ضد و نقيض رسيده از نجف سخن گفته و همشهری
 در سرمقاله خود نوشته است چه نيروهای عراقی و خارجی از نجف خارج شوند و چه همانند اسالمی

را تفاوتی ايجاد نمی کند و نجف همچنان در گذشته، بر فشار بر مردم نجف ادامه دهند، در اصل ماج
  . کانون يک فاجعه بزرگ انسانی و معنوی قرار دارد

 از خروج نيروهای تحت رهبری مقتدا صدر از حرم امام علی خبر داده و آفتاب يزددر همان حال، 
 ، روزنامه ديگر صبح، نوشته است که به نظر می رسد سردرگمی مقتدا صدر در اتخاذهموطن سالم

ای خونين در نجف  ای عاقالنه برای خروج از بحران به تدريج شمارش معکوس را برای فاجعه  شيوه 
  .کند اشرف آغاز می

به نظر تحليلگر اين روزنامه حکومت موقت عراق سعی دارد قدرت و توانايی خود را هم به اشغالگران و 
وفقيت پشت سربگذارد، در وضعيت هم به مردم عراق ثابت کند ولی اگر نتواند اين بحران را با م

  .دشواری قرار خواهد گرفت
نيروهای پليس عراق را جمهوری اسالمی در ميان روزنامه های صبح اولين روز هفته در تهران، 

خوانده و در دفاع از شبه نظاميان مقتدا صدر، از قيام دالورانه جوانان " نيروهای تحت الحمايه آمريکا"
  . شيعه خبر داده است

 نوشته اگر نيروهای آمريکايی در نجف پيروز شوند ممکن است به تکرار همين وری اسالمیجمه
اعمال در مکه و مدينه هم وسوسه شوند به ويژه آنکه در ماه های اخير برای عربستان هم خط و نشان 

  .کشيده و نشان داده اند که برای سرزمين حجاز هم نقشه هايی را در سر می پرورانند
 رييس جمهوری عالوه همشهریکنش دولت جمهوری اسالمی به وضعيت نجف، به نوشته در مورد وا

بر ارسال نامه ای حاوی تقاضای تشکيل اجالس اضطراری سران کشورهای اسالمی برای رسيدگی به 
اوضاع نجف، در مکالمه ای تلفنی از رييس دوره ای سازمان کنفرانس سران اسالمی نيز خواستار راه 

  .يان دادن به بحران نجف شده استيابی برای پا
 خبر داده که مردم تهران بعد از نماز جمعه به تظاهراتی عليه آمريکا پرداخته و پرچم های آن رسالت

  . کشور را به آتش کشيده اند
 خطيب جمعه تهران پيشنهاد کرده که در يک همه پرسی نظر مردم آمريکا درباره همشهریبه نوشته 

  . يکا در عراق پرسيده شوداعمال نظامی دولت آمر
که (امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، گفته است اگر مردم آمريکا رای دادند که راضی هستند، 

  . وای بر حال اين ملت) به گفته وی البته رای نخواهند داد
آقای امامی کاشانی توضيح داده است که در چنين صورتی، يعنی شما راضی هستيد که نماينده شما 

  . اين همه جنايت بکند
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هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به اوضاع امروز عراق اشاره کرده و گفته 
است که امروز اشغالگران عراق با شعار مردم و دموکراسی وارد عراق شده اند و اهداف خود را در 

 نداريم که آمريکا در جنگ با سايه شعار دفاع از مردم و مردم ساالری پيگيری می کنند، ولی ما شک
  . عراق و افغانستان برای کمک به مردم نيامده است و اهداف خود را دنبال می کند

 در گزارش اصلی خود به بررسی روابط ايران و دولت عراق پرداخته و پرسيده تنش در روابط اعتماد
  تهران و بغداد تا چه اندازه جدی است؟

 های مقامات عراقی، از زبان شخصيت های فعال سياسی آن کشور در اين گزارش، بعد از نقل گفته
  ها در صحنه  از عراقی   با برخی  حساب  تسويه  به  عراق  ملت  به  کمک  جای  به آمده است که ايران

  .  است  کشور پرداخته  اين تحوالت
   ايرانی  بشردوست های سازمان و   فراتر نهاده  هم  حسين پا را از اين ، دکتر عبدالخالقاعتمادبه نوشته 

  .خوانده است    ايران  اطالعاتی  هستند، عوامل  عراق  جنگزده  مردم  به  امدادرسانی  در حال را، که
آينده پرونده هسته ای ايران در اجالس هيات رييسه سازمان بين المللی انرژی اتمی و اصالح سخنان 

که روزنامه های تهران از زبان وی نوشته بودند ژاپن از نقل شده از نخست وزير سابق ژاپن در ايران، 
صلح آميژ بودن فعاليت های هسته ای ايران استقبال می کند، واکنش انتقاد آميز روزنامه نگاران و 

نمايندگان محافظه کار مجلس به گفته های رييس کميسيون امنيت ملی مجلس درباره راز قتل های 
ن به جريمه کردن ساختمان های نيمه تمام شهر ازجمله اخباری زنجيره ای، تصميم شهرداری تهرا

  .است که روزنامه های صبح امروز به آن اهميت داده اند
 افزايش باورنکردنی بهای نفت در  حيات نو ودنيای اقتصاددر زمينه مسايل اقتصادی، روزنامه های 

  . صدر اخبار خود آورده اند دالر را در۵٠بازار های جهانی و نزديک شدن آن به رقم بی سابقه 
 

  گوناگون
  

  حسن گل نراقى و حيدر رقابىبه ياد 
  2004 اوت 22 – 1383يكشنبه اول شهريور  -شرق :نصراهللا حدادى
 يا سرهنگ ١را سرهنگ مبشرى» مرا ببوس«شايع شده بود آه شعر « در تهران ١٣٣٣در پاييز سال 

 سروده اند و از ١٣٣٣ مهرماه ٢٧ اعدام در روز  از اعضاى سازمان افسران حزب توده، قبل از٢سيامك
حاوى اشعار ملى و وطنى بود، هواداران اين حزب در داخل و عوامل آن » مرا ببوس«آنجا آه شعر بلند 

در خارج از آشور، به اين شايعه دامن زدند تا بيش از پيش اسباب مظلوم نمايى خود و رسوايى نظام 
  . پهلوى دوم را فراهم آورند

  
شكل گرفته بود، بانفوذ گسترده در ارتش » افسران خراسان«مان افسران حزب توده آه از بقاياى ساز

 مرداد داشت، اما معلوم نشد چرا هيچ واآنشى را از خود نشان ٢٨امكان هرگونه عكس العملى را در 
فت و با  مرداد با اين عدم تحرك معنا و مفهوم خاصى يا٢٨در قبال آودتاى » سكوت روس ها«نداد و 

تحويل يازده تن طال به دولت زاهدى ثابت شد، روس ها نيز به رغم آن همه سروصدا ، تا به آجا حامى 
قبل از آنكه به چگونگى سوءاستفاده از اين ترانه بپردازم، بهتر . و هوادار دولت هاى ملى و مردمى بودند

 تاريخ دقيق سرودن آن و است نگاهى داشته باشيم به چگونگى شكل گيرى و اجراى اين ترانه و
  .همچنين شخصيت و عقايد مرحوم حيدر رقابى، و همچنين حسن گل نراقى

  
مرحوم حيدر رقابى، فرزند مرحوم رمضان رقابى، از منسوبين زنده ياد حاج حسن شمشيرى، از ياران 

حاج حسن شمشيرى در ضلع جنوب شرقى سبزه ميدان، صاحب يك . وفادار دآتر محمد مصدق بود
همچون حاج محمود مانيان، _ وران چلوآبابى بود و از آنجا آه به همراه بازاريان مشهور آن روزگار رست

به حمايت دولت دآتر مصدق برخاسته بود، بسيارى از سياسيون آن روزگار با او مراوده -... لباسچى و
ر بود و با آنان چلوآبابى شمشيرى، مشغول به آا» دخل دار«داشتند و مرحوم رمضان رقابى به عنوان 

مرحوم شمشيرى شوهر خاله حيدر رقابى بود و رقابى همراه با شمشيرى از دولت . آشنايى داشت
  . مصدق حمايت مى آرد

  
در » آسمان اشك«براى نخستين بار شعر مرا ببوس را در مجموعه » هاله«مرحوم حيدر رقابى با تخلص 

عبدالرحيم .) بررسى بيشترى قرار مى گيرداين گفته در ادامه مورد . ( به چاپ رساند١٣٢٩سال 
 در آوران مبارزات ١٣٢٩اوايل سال ،«: جعفرى، مدير وقت انتشارات اميرآبير و ناشر آتاب فوق مى گويد

مردم و دولت و احزاب چپ و راست با جوان پرشورى آشنا شدم به نام حيدرعلى رقابى متخلص به 
ملى گرايى بود . محمدعلى ترقى مدير آتابفروشى خياماز خويشان بيژن ترقى فرزند حاج ... » هاله«

  .جوانى بود فروتن و مومن و معتقد و در مبارزات ملى سخت فعال. شوريده و شيفته دآتر محمد مصدق
  

در اين دفتر قطعه شعرى . چاپ آردم» آسمان اشك«دفتر شعرى داشت آه آن را در هزار نسخه به نام 
 ها مجيد وفادار، ويولنيست معروف براى اين شعر آهنگى ساخت و آه بعد» مرا ببوس«بود با عنوان 

پرويز ياحقى با ويولن و حسن گل نراقى با صداى مخملى خود در راديو ايران آن را اجرا آردند آه اقبال 
 در تاييد گفته نويسنده ٣».عام يافت و برحسب خواهش شنوندگان به دفعات از راديو ايران پخش شد
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مجيد و حميد وفادار، براى اولين بار ترانه : پرويز خطيبى در آتاب خود مى گويد» حدر جست وجوى صب«
هيچ آس را نگرفت ... آهنگ مرا ببوس ... «. قرار دادند تا بخواند» پروانه«را در اختيار خانم » مرا ببوس«

مدت . شودو صدايى به تحسين بلند نشد و آهنگ با آن همه زيبايى و تازگى مى رفت تا بپوسد و خاك 
ها گذشت، همكارى وفادار و پروانه قطع شد، اما مجيد به دنبال خواننده اى بود آه بتواند مرا ببوس را 

او مى دانست آه آهنگ روى صداى پروانه ننشسته و همين سبب عدم موفقيت آن . دوباره بخواند
  ۴».شده است

  
چنانچه نوشته هاى جعفرى و خطيبى را بپذيريم، بايد بيژن ترقى و مرحوم رقابى دچار اشتباه شده 

» مرا ببوس«باشند؛ بيژن ترقى درباره نسبت خود با رقابى و همچنين چگونگى سرودن شعر و اجراى 
يكديگر را ما دو آودك هم سن و سال بوديم آه از آغاز طفوليت اآثرًا در خانه پدربزرگ، «: مى گويد

او از آنجا آه طبعى حماسى و مبارزه جو داشت، به ... مادرانمان دخترعمو بودند. مالقات مى آرديم
زودى در رديف طرفداران دآتر مصدق و حزب جبهه ملى درآمده، پيوسته در آنار سياسيون، استعداد 

نگ ها با صدايى رسا و شاعرى را به آار منظومه هاى وطنى و حماسى گرفته، با شور و هيجان در ميتي
آن زمانى آه . آلماتى آتشين اشعار خود را از پشت بلند گو ها به گوش هم رزمان خود مى رساند
  :مصدق را در فشار هاى سياسى انداخته بودند در جلوى گروه مصدقيان فرياد مى زد

  
مرگ بر پرچم / وش از چه باشى ز بيگانه دلخ/ باز هم زنده دآتر مصدق / باز هم توده اى دق آند دق 

  داس و چكش
  

او جوانى شجاع و رشيد و موجودى پاك و بى شائبه بود، چنان آه با ر ها به علت احساسات تند يكه و 
تنها درصدد به هم ريختن بساط مخالفين برمى آمد، به همين جهت به دفعات مكرر، مجروح و خونين 

 مرداد از آنجا آه در ٢٨باالخره با بروز وقايع . راهى بيمارستان مى شد، ولى دست از مبارزه نمى آشيد
جست وجو و دستگيرى او بودند، به ناگزير ما او را در خانه شميران آه تابستان ها به آنجا مى رفتيم 
مخفى آرده، ولى با شوراى خانوادگى و پشتيبانى حسن شمشيرى شوهرخاله او، او را مخفيانه از 

  ۵». سال نداشت راهى آشور آلمان شد٢٠ تهران دور آرده، در حالى آه بيش از
  

 سالگى شعر مرا ١۶ يا ١۵ سال داشت، پس بايد در ٢٠ مرحوم رقابى ١٣٣٢چنانچه قبول آنيم در سال 
. ببوس را سروده باشد و اگر اين موضوع صحت نداشته باشد، به مسئله غامضى برخورد مى آنيم

 اعالم مى ١٣٣٣را آذرماه » مرا ببوس«شعر  تاريخ سرودن ۶»شاعر شهر شما«مرحوم رقابى در آتاب 
: ترقى مى گويد. دارد و با توجه به گفته بيژن ترقى، نوشته هاى جعفرى و خطيبى جاى سئوال دارد

شب قبل از حرآت از تهران، جهت خداحافظى مخفيانه به منزل استاد مجيد وفادار موسيقيدان «
هنگ جديدى را آه ساخته بوده، براى او مى مشهور و دوست هنرمند خود مى رود؛ مرحوم وفادار آ

  . نوازد
  

را آه يكى از شاهكارهاى ترانه سرايى در زمينه اشعار » مرا ببوس«او همان شب شعر زيبا و حماسى 
وطنى است و حاوى مضامين پرشور و حال او آه در شب جدايى از وطن و خداحافظى از نامزد 

از دل برخاسته آه شاعر هنگام وداع به ياران خود پيام اين ترانه . دانشگاهى خود بوده، مى سرايد
برافروختن آتش ها در آوهستان ها را مى دهد، از چنان آلمات آتشين و مضامين پراحساس مايه ور 

  ٧».است آه در تاريخ سروده هاى ميهنى بى نظير و جاودان خواهد ماند
  

رقابى يك سال مخفى بود و در : ان گفتاو با اطمين. براى رفع اين معضل با بيژن ترقى تماس گرفتم
 به صورت غيرقانونى و مخفيانه از آشور خارج شد و شعر را در آخرين روز هاى ١٣٣٣نيمه دوم سال 

. اقامت خود سروده بود و يا همان شب در مالقات با وفادار سرود و مضامين آن مويد اين گفته است
آسمان «من مطمئن هستم آه در آتاب : گفت. ردمپاسخ بيژن ترقى را به عبدالرحيم جعفرى منتقل آ

را به چاپ رسانده بودم و تيراژ يك هزار نسخه اى آن، سال ها طول آشيد تا » مرا ببوس«شعر » اشك
  . بود» آسمان اشك«آليد حل معما، دسترسى به آتاب . به فروش رسيد

  
 دوم آتاب را آه در ايشان چاپ. به آمك دوست عزيز، آقاى مسعود رضوى مشكل قدرى برطرف شد

 صفحه در قطع رقعى همراه ١٢٧مشخصات ظاهرى آتاب .  چاپ شده بود در اختيار داشتند١٣٣٣سال 
 به ١٣٢٩است و براى نخستين بار در سال » مرا ببوس«با عكس مرحوم رقابى است و آتاب فاقد شعر 

احتمال .  است١٣٢٨ مقدمه سعيد نفيسى به چاپ رسيده است و تاريخ نوشتن مقدمه مربوط به سال
بعد از آودتا بسيار ضعيف است، چرا آه شعر به اشتهار آافى رسيده بود، و » مرا ببوس«حذف شعر 

چهره جوان رقابى براى عده اى آشنا بود و با چاپ عكس او مردم با اين چهره موقر و آرام آشنا شده 
  .بودند

  
آيد آردم بعيد است در چاپ اول آتاب موضوع را با آقاى عبدالرحيم جعفرى در ميان گذاشتم و تا

بعيد نيست، شايد من اشتباه آرده : ايشان فرمودند. اين شعر به چاپ رسيده باشد» آسمان اشك«
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من «: به هر رو، تا اينجا ثابت شد آه شعر به مرحوم حيدر رقابى تعلق داشته است؛ او مى گويد. باشم
را به نام ديگران قلمداد آرده از آن » مرا ببوس«ن در ايران نبودم و پاره اى آوشيدند تا در غياب م

را شناخت و دروغ » مرا ببوس«اما روان آگاه ملت، گوينده سرگردان ! ناجوانمردانه بهره تبليغاتى بگيرند
 حال به دنبال آن بگرديم تا بدانيم به چه علت شايعه ٨».هاى فريب انگيز اين گروه تبليغاتچى را نپذيرفت

  .به سازمان افسران حزب توده قوت گرفت و تا حد زيادى در افكار عامه پذيرفته شدانتساب اين شعر 
  

 عوامل آودتا، هم چنان درصدد شكار عوامل مخالف ١٣٣٢ مرداد سال ،٢٨يك سال پس از آودتاى 
آودتا، دولت پهلوى و اعضاى حزب توده بودند، چه اينكه دآتر حسين فاطمى نيز دستگير نشده بود و 

شواهد و قرائن نشانگر آن بود آه عوامل حزب توده در بسيارى از مراآز و دواير دولتى، و از برخى از 
جمله ارتش نفوذ گسترده اى دارند و برخى از مدارك ارائه شده از سوى مصدق در دادگاه مى توانست 

ه وسيله از سوى عوامل نفوذى در اختيار او گذاشته شده باشد و با توجه به آنكه دآتر فاطمى نيز ب
عوامل اين حزب مخفى شده بود، فرماندار نظامى تهران، به شدت به دنبال عوامل حزب توده بود و در 

 با دستگيرى ابوالحسن عباسى، سروان اخراجى ارتش و دوست نزديك خسرو ١٣٣٣ مرداد سال ٢١روز 
افتاد و تمامى عوامل روزبه، اطالعات الزم به دست عوامل فرماندارى نظامى به سرآردگى تيمور بختيار 

بازداشت شدند و به اشكال گوناگون به _ به جز عده اى انگشت شمار _ سازمان افسران حزب توده 
  . مجازات رسيدند

  
ابوالحسن عباسى، عضو هيات اجرائيه سازمان افسران حزب توده، در خيابان جمال الحق با بقچه و 

در بقچه و چمدان وى بسيارى از .  پنج منتقل شدچمدانى پر از اسناد و مدارك دستگير و به آالنترى
مدارك حزب و اعالميه هاى ضدرژيم وجود داشت و به آمك آنها، دستگيرى گسترده اى آغاز شد و با 

توجه به سابقه عباسى در عضويت سازمان افسران و اشراف او بر تمامى ابعاد اين سازمان نظامى، و 
ضو و تعلل سازمان مرآزى حزب توده، به رغم مقاومت عباسى،  نفر از افسران ع۶٠٠ تا ٢٠٠آشنايى با 

 پس از دوازده شبانه روز تحمل شكنجه، تمامى اطالعات خود را بروز ١٣٣٢سرانجام او در دوم شهريور ،
داد و در سوم شهريور، سرهنگ ژاندارمرى عزت اهللا سيامك، سرهنگ دوم توپخانه محمدعلى مبشرى 

در محل آار خود دستگير شدند و در پى آن تمامى اعضا شناسايى و و سرگرد پياده جعفر وآيلى 
 ١٣٣٣ مهرماه سال ٢٧در يك محاآمه نسبتًا سريع و صحرايى در . نسبت به دستگيرى آنها اقدام شد

 نفر افسر، سروان، ستوان و غيرنظامى مهندس بودند ١٠نخستين گروه از افسران حزب توده آه شامل 
  .ند و سرهنگ سيامك و سرهنگ مبشرى در اين گروه جا داشتندبه جوخه اعدام سپرده شد

  
 به ميدان تير فرستاده شدند و در هفدهمين روز ٣٣ نفر بودند در هشتم آبان ۶دومين گروه آه شامل 

 نفر، اعدام ها در ۶ با اعدام ١٣٣۴ مردادماه سال ٢۶ نفر ديگر اعدام شدند و سرانجام در ۵همين ماه، 
فت و با تبعيد و زندانى آردن ده ها افسر و نظامى ديگر، و دستگيرى خسرو روزبه در ظاهر امر پايان يا

 سازمان افسران حزب توده در آن زمان به طور آلى متالشى شد و از بين رفت و ١٣٣۶ تيرماه، ١۵
فعاليت آن در اولين سال هاى انقالب به گونه اى ديگر آغاز شد و با اعدام ناخدا افضلى و چند نظامى 

 با ١٣٣٣ مهرماه ٢٧ تقارن اعدام اولين گروه افسران حزب توده در ٩.ديگر براى هميشه به پايان رسيد
 و مخفى آارى حسن گل نراقى، موجب شد تا اين شايعه ١٣٣٣در آذرماه ،» مرا ببوس«سرودن ترانه 

  .بيش از پيش قوت گيرد
  

عدام افسران وابسته به حزب توده، آهنگ يكى دو سال پس از ا... «: پرويز خطيبى در اين باره مى گويد
و شعر مرا ببوس در ذهن بسيارى از همكاران مجيد مانده بود، از جمله پرويز ياحقى آه آن را به شدت 

 جمع شده بودند و انتظار ٨يك روز آه اعضاى ارآستر بزرگ راديو در استوديو شماره . دوست مى داشت
حسن فرزند يكى از تجار . راقى به ديدار پرويز ياحقى آمدروح اهللا خالقى را مى آشيدند، حسن گل ن

به هر حال وقتى گل نراقى سراغ ياحقى ... معتبر بازار بود آه با اآثر هنرمندان دوستى و رفاقت داشت
را مى گيرد، او را به استوديو راهنمايى مى آنند، در آنجا پرويز ياحقى با ويولن و يكى از نوازندگان با 

  . نواختن آهنگ مرا ببوس بودندپيانو مشغول 
  

به اين آهنگ گوش بده، گل نراقى يكى دو بار به : پرويز آه چشمش به گل نراقى مى افتد، مى گويد
آهنگ گوش مى دهد و آن را زير لب زمزمه مى آند و در اين ضمن مسئول ضبط برنامه موسيقى آه 

 قطعه را بى آنكه آسى متوجه شود، پشت دستگاه نشسته بود، دستگاه را به راه مى اندازد و اين
گل نراقى به دنبال آار خودش مى رود و مسئول ضبط نوار ضبط شده را از طريق رئيس . ضبط مى آند

وقتى معينيان و ساير مسئوالن به نوار . وقت راديو براى معينيان سرپرست انتشارات و راديو مى فرستد
. د و ماجرا را با پرويز ياحقى در ميان مى گذارندگوش مى دهند، تصميم مى گيرند آه آن را پخش آنن

اين آار براى گل نراقى گران تمام مى شود، زيرا او از يك خانواده سرشناس مذهبى : پرويز مى گويد
قرار مى شود گل نراقى را به اداره راديو دعوت . است و پدرش با آار هاى هنرى به شدت مخالف است

گل نراقى مى آيد و گفته هاى پرويز ياحقى را تاييد مى آند . ن بگذارندآنند و موضوع را با خودش در ميا
» خواننده ناشناس«ولى به علت اصرار دوستان قبول مى آند و نوار بدون ذآر نام و به نام مستعار 

  .پخش مى شود
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سيدند همه از يكديگر مى پر. روزى آه نوار از راديو پخش شد، تهران يكصدا از آن آهنگ تازه حرف مى زد

هر . آه اين صداى گرم و دلنشين به چه آسى تعلق دارد؟ ولى تمام اين سئواالت بى پاسخ مانده بود
آس حدسى مى زد، حتى در ميان آارآنان راديو هم آسانى وجود داشتند آه خبرى از نام و نشان اين 

 را فراهم آورد تا  فرار حيدر رقابى و سكوت گل نراقى زمينه مساعدى١٠».خواننده تازه آار نداشتند
تقارن پخش اين ترانه از راديو با اعدام نخستين گروه، اين شايعه آه عوامل توده اى آن را به راه انداخته 

هنگام توديع با ... سرهنگ سيامك و يا سرهنگ مبشرى: گفته مى شد. بودند به باور بسيارى بيايد
در حقيقت ...  «١١.را سروده است] ا ببوسشعر مر[خانواده اش و قبل از رفتن به مقابل جوخه اعدام 

شعر جنبه هاى انقالبى هم داشت و آلمات آن قابل تفسير بود و مردم شعر را براى ديگران مى 
خواندند و داستان ها مى ساختند، در حالى آه گل نراقى مات و مبهوت مانده بود و نمى دانست چه 

معلوم گشت خواننده ترانه » روشنفكر« مجله سردبير» مجيد دوامى« سرانجام، با پيگيرى ١٢»آند؟
حسن گل نراقى است و مردم با چاپ عكس او بر روى مجله فوق، با چهره اش آشنا » مرا ببوس«

  . شدند، اما شاعر اين شعر را آمتر آسى مى شناخت
  
  

ده آنچه آه مسلم است، اين است آه رقابى شعر را براى نامزد دانشگاهى اش سروده و به او اهدا آر
 و با توجه به موقعيت آن روز خود و ترك اجبارى و مخفيانه ايران، اى آاش آسى پيدا شود و ١٣.بود

 مرداد و به هنگام اختفا؟ ٢٨بگويد آيا شعر قبل از سال هاى آودتا سروده شده، يا پس از آودتاى 
خطيبى را بپذيريم آه ، قدرى بعيد است نظر ١۴ سال داشت٢٠چنانچه بپذيريم او به هنگام فرار از ايران 

 ١۵ -١۶ در اختيار مجيد وفادار گذاشته است، چرا آه او در آن سال تنها ١٣٢٩او اين شعر را در سال 
  .سال مى توانست داشته باشد

  
با هاله «: ايرج طبيبى گيالنى، دوست صميمى حيدرعلى رقابى، در مورد سن و سال وى مى گويد

به خوبى آشنايى دارند، وى اآنون بيست و پنجمين بهار زندگى شاعر جوان معاصر خوانندگان عزيز ما 
 به اين ترتيب مى توان ١۵».خود را طى مى آند و در آمريكا به گذراندن دوره دآتراى حقوق اشتغال دارد

 با هجده سال سن آن را سروده و ١٣٢٩ بود و در سال ١٣١١ و يا ١٣١٠رقابى متولد سال : نتيجه گرفت
به يقين دوستان گل نراقى و رقابى .  سالگى آن را بر سر زبان ها انداخت٢٣ر سن  د١٣٣۴يا در سال 

مى توانند به حل اين معما آمك آنند و تالش بنده در ارتباط با تماس با خويشان مرحوم رقابى 
 متاسفانه به جايى نرسيد و اميدوارم اين عزيزان در اين راه بنده را سرافراز آرده و پاسخ اين سئوال را

  . ارائه نمايند
  

مرحوم رقابى، پس از ربع قرن سكونت در غرب و تبعيد اجبارى، سرانجام با پيروزى انقالب اسالمى، به 
او با يك دنيا . گروهى از همرزمانش، در فرودگاه مهر آباد مقدم او را گرامى داشتند... «وطن بازگشت 

زنده، در حالى به وطن مراجعت آرد آه  سال مشقت و تحمل غربت، شاد و سر٢۵اميد و آرزو، بعد از 
بنابراين در دانشگاه تهران سرگرم مطالعه و . بتواند به خدمات سياسى و فرهنگى خود ادامه دهد

منتها اولياى دانشگاه از آنجا آه او از آمريكا آمده بود، چندان . تحقيقات در زمينه آار هاى معوقه گرديد
در نتيجه به قدرى غمگين و آزرده خاطر شد، آه بعد از يك عمر . دتوجهى به او نكردند و خاطرش را آزردن

تالش و آوشش به خاطر وطن، گرفتار بيمارى صعب العالج سرطان گرديد و بعد از مدتى توانفرسا، 
پيكر او را به ابن بابويه بردند و در آنار مزار ...  «١۶».چشم از جهان بست و روى در نقاب خاك آشيد

  ».مشيرى آه هر يك ارادت خاصى به دآتر مصدق داشتند به خاك سپردنددهخدا و تختى و ش
  
 گرفتار فراموشى و تومور ١٣٧٢او در مهر ماه سال .  سرنوشت گل نراقى نيز همچون رقابى بود١٧

مغزى شد و به رغم تالش پزشكان، تسليم مرگ شد و به همراه ترانه اش، براى هميشه به ابديت 
 گل نراقى و رقابى هرگز ١٨.امامزاده طاهر مهرشهر آرج به خاك سپرده شدپيوست و جاودان شد و در 

ازدواج نكردند و بخشى از اموال مرحوم گل نراقى، به صورت موقوفه در اختيار آسايشگاه معلولين و 
سالمندان آهريزك قرار گرفت و ساختمان اهدايى آنان در ابتداى خيابان بهار شيراز، منشعب از ميدان 

به هنگام اجرا توسط مرحوم گل نراقى، با اندآى تغيير اجرا شد و » مرا ببوس«ترانه . ، قرار داردهفتم تير
براى آن آه خوانندگان عزيز، به ياد ايام گذشته، يادى از ترانه سرا، خواننده و آهنگساز آرده باشند، آن 

راتى است آه مرحوم گل شايان ذآر است، آلماتى آه در پرانتز آورده شده، تغيي. را تقديم مى دارم
نراقى به هنگام اجرا در آن به وجود آورده و چند بيتى را آه نيز تكرارى است، او از خواندن آن امتناع 

  .آرده است
  
  بند يكم• 
  

بهار ما / مرا ببوس، مرا ببوس، براى آخرين بار، تو را خدا نگه دار آه مى روم به سوى سرنوشت 
در ميان توفان، هم پيمان با قايقران ها / ه جست وجوى سرنوشت منم ب/ گذشته، گذشته ها گذشته 

آه بر فروزم / پيمان ها ) يارم(به نيمه شب ها دارم با ياران / گذشته از جان بايد بگذشت از توفان ها / 
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/ نگه آن اى گل من / ز تيره راه گذر آنم / شب سياه، سفر آنم ) آه/ (آتش ها در آوهستان ها 
تو را خدا نگهدار، آه / مرا ببوس، مرا ببوس، براى آخرين بار / براى من ميفكن / ن سرشك غم به دام

/ منم به جست وجوى سرنوشت / بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته / مى روم به سوى سرنوشت 
دختر زيبا، از برق نگاه / تا لب بگذارى برلب من / دختر زيبا، امشب برتو مهمانم، در پيش تو مى مانم 

مرا ببوس، مرا ببوس، براى آخرين بار، تو را خدا نگه / روشن سازد يك امشب من /  اشك بى گناه تو تو،
منم به جست وجوى / بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته / آه مى روم به سوى سرنوشت / دار 

  سرنوشت
  
  بند دوم• 
  

به آخرين / نيان غنوده بود ميان پر/ نهاده ديده بر هم / ستاره مرد، سپيده دم، چو يك فرشته ماهم 
ديگر ) راه(ديد آه من از اين پس دل در راهى / سرود واپسين سروده بود / نگاهش، نگاه بى گناهش 

آه عهد خونين / دل بردارم ) از آن(ز صبح روشن بايد اآنون / دارم به راه ديگر، شورى ديگر در سر دارم 
/ فرشتگان زيبا، به ماتم دل ما / نگاه او، به راه من  / به روى او نگاه من) / آه(با صبحى روشن تر دارم 

ميان پرنيان غنوده / نهاده ديده بر هم / ستاره مرد، سپيده دم چو يك فرشته ماهم / در آسمان هم آوا 
دختر زيبا، همچون شبنم گل / سرود واپسين سروده بود / به آخرين نگاهش، نگاه بى گناهش / بود 

/ دختر زيبا چشمان سيه بگشا با روى بهشت آسا /  بنشين بر بال باد سحر /ها، با برگ شقايق ها 
آه مى روم به سوى / تو را خدا نگه دار / مرا ببوس، مرا ببوس، براى آخرين بار / بنگر خندانم بار دگر 

  ١٩.منم به جست وجوى سرنوشت/ بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته / سرنوشت 
  

  : پى نوشت ها
  
 و ١٣٨٠ چاپ اول، تهران، انتشارات معين، ٧٧ى، پرويز، خاطراتى از هنرمندان، ص ، خطيب-٢ و ١

 چاپ اول، تهران، انتشارات روزبهان، بهار ٣٧٢جعفرى، عبدالرحيم، در جست وجوى صبح، جلد اول، ص ،
١٣٨٣.  

  
سد خطيبى نگارنده نيز به تواتر نام سرهنگ عزت اهللا سيامك را در اين رابطه شنيده ام و به نظر مى ر

  .به رغم آن آه تعلق خاطرى به اين حزب داشت، دچار اشتباه شده است
  
  .٣٧١ در جست وجوى صبح، ص -٣
  
  .٧۶ خاطراتى از هنرمندان، ص -۴
  
 انتشارات بدرقه جاويدان، چاپ اول، تهران، ٧۵،-٧٧ ترقى، بيژن، از پشت ديوار هاى خاطره، ص -۵

١٣٨٣.  
  
  .١٣۴٨ دى ماه ٢٣آاليفرنيا، ص ، رقابى، حيدر، شاعر شهر شما، -۶
  
  .٧٧ از پشت ديوار هاى خاطره، ص -٧
  
 در خارج از ١٣۴۴ تير ماه ٣١مرحوم رقابى اين يادداشت را در روز پنجشنبه . ٢٠ شاعر شهر شما، ص -٨

  .آشور نوشته است
  
د حسين نوشته محم» سازمان افسران حزب توده« اين بخش از مقاله، با استفاده از آتاب ارزشمند -٩

  .١٣٧٨تهران، انتشارات شيرازه، چاپ دوم، .  تهيه شده است٢٢۵ الى ٢٠٧خسروپناه صفحات 
  
  .٧٧ خاطراتى از هنرمندان، ص -١٠
  
  .٣٧٢ در جست وجوى صبح، ص -١١
  
  .٧٧ خاطراتى از هنرمندان، ص -١٢
  
  .٣٧٢ و در جست وجوى صبح، ص ٧٧ از پشت ديوار هاى خاطره، ص -١٣
  
  .٧٧ر هاى خاطره، ص  از پشت ديوا-١۴
  
  .١٣٣۶ سوم مرداد ماه ٢٨ و آن به نقل از مجله آشفته، شماره ،٢١ شاعر شهر شما، ص -١۵
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  .٧٨ از پشت ديوار هاى خاطره، ص -١۶
  
  .٣٧٣ و ٣٧٢ در جست وجوى صبح، ص -١٨ و ١٧
  
ى است گفتن.  و با استفاده از ترانه اجرا شده توسط مرحوم گل نراقى٢٢-٣شاعر شهر شما، ص -١٩

» همشهرى تهران«در » ترانه به ياد ماندنى«اين مقاله قبًال به شكلى ديگر، توسط نگارنده، تحت عنوان 
ضميمه روزنامه همشهرى به چاپ رسيده بود و در تهيه آن دوستان عزيزم، آقايان حسين شاه حسينى 

 .قديم اين عزيزان مى نمايمو عبدالرضا مانيان بسيار به آمكم آمده بودند، آه بار ديگر سپاس خود را ت
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