
 «ای های زنجیره قتل» الت با معرفت و پرویز بادپا فهرمان بوکس، قربانیان ،محسن نادریان

 
پردازم  می شرق و جنوب شرقی تهران سه التمحسن نادریان، پرویز بادپا و شاهرخ ضرغام در این مقاله به زندگی 

محسن های متفاوتی داشتند.  ویژگیدوره بودند اما  اگرچه همکه هر یک به نوعی قربانی رژیم شدند. سه التی که 
محسن درآمدند.  دستگاه سرکوب رژیماز همان ابتدا به خدمت  پرویز و شاهرخاه سرسازش با رژیم نداشت و گ هیچ

تعلق خاطر  محسن طبیعی است من نسبت بهشدند. « سرباز اسالم»از همان ابتدا به زندان افتاد و پرویز و شاهرخ 

 ه متفاوتی بنگرم. داشته باشم و به او با نگا
 

 

 
 

  )چپ(محسن نادریان
 

ننویسم و  نادریان  محسن آید از دلم نمید گرد فراموشی بر همه چیز بپاشند، کوشن ای که می در دوره و زمانه

سکوت در کند.  تر می ی من را سنگین هم به من و ما داشت و این وظیفه حبتیبه ویژه که م اش را به جا نیاورم. حق
شناسم، به معنای همکاری و همراهی با  میاندکی ، به ویژه از سوی من که او را که در حق او شد ظلمیبرابر 

 جنایتکاران است. 
ها نیست؛ فقط یک چیز برای من مهم است و به آن ایمان دارم؛  قصد من دفاع از اقدامات محسن و یا حتی توجیه آن

 حرفی از این جنایت در جایی زده نشود. محسن نبود که بیرحمانه به دست جانیان کشته شود و   حق

 
رسیدند بلکه  های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نبودند که به قتل می فقط چهره ،«ای های زنجیره قتل»در دوران 

های تهران  نفر از الت ۷۰شد نام  که گفته می و چنان تر شده بود اش بسیار گسترده دامنه ،«حذف فیزیکی»سیاست 
، ۸۰تا مرداد  ۷۹های ترور آن، بین مرداد  چنانکه دستگاه امنیتی و جوخه نیز در لیست سیاه برای حذف قرار داشت.

م پناه را در مشهد به قتل رساندند و سپس کار که باال گرفت، سعید حنایی را فریب دادند و به اتها شانزده زن بی
 قتل زنان، به دار آویختند. 

ای  های زنجیره هایی هم که به موضوع قتل . رسانهدمیان آوربه شان را  ها کسی را نداشتند که نام محسن و محسن

ای  سکوت کنند تا پرونده مورد این افراددادند در  میترجیح کردند  و افرادی که در این زمینه روشنگری میپرداختند  می
ها بیگناه را به  دانند. چنانکه وقتی ده نمی« بشر»ها را  فعاالن حقوق بشر هم که ظاهراً آنزوده نشود. ها اف به پرونده

ها بردند تا به اعتراف تلویزیونی واداراشان کنند  ترین شکنجه ای دستگیر و به زیر سبعانه جرم ترور متخصصان هسته
گرفتن دفاع از آنان  بشری هم آمادگی خود را برای به عهده حقوق  وکیل مدعی  هیچ کدامشان در نیامد. صدا از هیچ

جا بهایی الزم نبود  آن شدند چرا که  خواستند قاتلی را قصاص کنند همگی ردیف می اما وقتی میاعالم نکرد. 

 بپردازند.
به دروغ معاون وزارت اطالعات  کهملک رضا نیست. امثال های مشابه  محسن نادریان و پروندهکجا نامی از  تقریباً هیچ

اند. اصوالً این دسته  ها سکوت کرده دهد نیز در این زمینه و ... می ۶۷و آمار جعلی راجع به کشتار  شود معرفی می
فقط به جعلیات دامن  ،افزایند مینهای ما  افراد که مدعی جدایی از سیستم جنایت هستند هیچ چیز بر دانسته

 (۱)بزنند. 

 
بند  هم ای های زنجیره  باطبی که مدت کوتاهی با مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از جمله مسئوالن قتلاحمد 

 گوید:  بوده به نقل از کاظمی می
 



های دیگر  تواند در بخش بعد از مدتی وزارت اطالعات به این نتیجه رسیده بود که این سیستم حذف فیزیکی می»... 

 ...های شرور هم بر آمد.  خاطر همین هم برای حفظ امنیت اجتماعی در صدد حذف آدمجامعه هم کارآمد باشد. به 
ها از طریق  کردند و کنترل این گیران و کسانی که شر می ها و باج و اوباش گروهی بود از گردن کلفت منظور از اراذل

کرد و حذف فیزیکی را از این لحاظ  ها را نیز حذف می نیروی انتظامی مشکل بود. وزارت اطالعات با همین مکانیزم آن
 …« نیز در دستورکار خودش داشت

 

http://marzeporgohar.net/fa/?p=141 
 

حق حساب بود. ی سه راه امین حضور   بچه «سبیل محسن سگ»معروف به  محسن نادریان ،یکی از این قربانیان
صاحبان قمارخانه از اسم او استفاده  کردند. میهای تهران زیر نظر او فعالیت  بسیاری از قمارخانه گرفت. می

های اتومبیل  بسیاری از نمایشگاهکارشان شوند.   ل و اوباش بترسند که مزاحماذشد که ار کردند و این باعث می می
 کارشان باشد.  و  دادند تا نامش بر سر کسب می« حساب حق»تهران نیز به او 

های ماشین به یکباره چندین  درآمد نمایشگاهباال،   های مدل شدن واردات ماشین به علت آزادبه بعد،  ۷۱از سال 

ها کار چندان  برابر شد و این درآمد ثابت مناسبی را برای محسن به ارمغان آورد. البته اسم در آوردن میان الت
جا و میرداماد  ین در آندین نمایشگاه ماشیک بار در میدان محسنی که چن انهای محسن نادری نوچهای نیست.  ساده

دار بود  نمایش قدرت دادند تا بقیه از جمله حسین گلستانه که خودش نمایشگاهبدون آن که به جایی حمله کنند بود، 
 حساب کار دستشان بیاید.  ،جا نمایشگاه داشت و الت و همان

نام برد. « شان پو گلیان» ه عنوانو میدان محسنی ب مزبورای از واقعه  شنونده ،صبح رادیو   همان موقع در برنامه

« شان پو لیانگ» گشت. مردم بود برمی آن موقع محبوب که «جنگجویان کوهستان» تلویزیونی به سریال ی او اشاره
در واقع تنها . کردند و علیه ظلم حکومتی مبارزه می شدند جا جمع می که جنگجویان از سراسر چین در آنمکانی بود 

بیافتد در دست داشتن قمه و شمشیر از « جنگجویان کوهستان»چیزی که باعث شده بود شنونده، یاد سریال 
 سوی مهاجمان بود. 

  
ها را از زندان درآورد. یکی از  گذاشت تا آن پیشقدم شده و مراسم گلریزان می و آن بارها برای اینمحسن نادریان 

ه به جرم قتل در زندان بود. بیرون که آمد به تحریک رقبا برای محسن شاخ شد. عاقبت عمو بود ک اوش خانسیها  آن

اش زره پوشیده بود تا ضربات  روبروی هم ایستادند. محسن نادری زیر لباسهایشان   همراه با نوچهدر خیابان مجیدیه 
 و همین او را به مرگ نزدیک کرد.  اش افزوده شد پیروز از میدان به درآمد و بر شهرتد. محسن نقمه کارساز نباش

های اتومبیل خیابان شهباز جنوبی و میدان شهدا و میدان خراسان و میدان امام حسین و  حق حساب نمایشگاه
گرفتند.  اطراف را حسن شیرزاد و حسن احمدی و محمود اقبالی و ... که در خیابان زرین نعل پاتوق داشتند می

ها رفت و آمد داشت. سیامک سنجری نیز که پول خوبی از کار در  فید بود با آنی خاک س که بچه خان عمو سیاوش

به علت ارتباط جنسی با پسر شد  گفته میای  های زنجیره نیز در جریان قتل ها بود. سیامک با تیم آن ژاپن آورده بود،
 اش به قتل رسید.   فالحیان، یک هفته قبل از مراسم ازدواج

 
از  رفت و برای خودش اصولی داشت. نمیدنبال الشخوری  اما الت با ادب و با شخصیت. ،الت بودمحسن 

نبش اندیشه روبروی  در خیابان سهروردی کرد. هایش یکی آن بود که کلمات زشت بر زبان جاری نمی ویژگی

شاید هم رساند.  اش را می ها، ویژگی شخصیتی اش برخالف دیگر الت کرد. محل زندگی بنزین زندگی می پمپ
 (۲....) تری رشد کنند و یا خواست در محیط امن می دو دخترش داشت وبود که در قبال احساس مسئولیتی 

 طالیی بود.  او خیابان ری، دم سینما دروازه پاتوق
 پس از انقالب زن و ... همچون اسی تیغ ها بسیاری از الت به زندان باز شد.به اتهام شرارت پایش او پیش از انقالب، 

انجام چنین حاضر به گاه  پرداختند اما محسن هیچ ها به آزار و اذیت مردم می پرداخته و در کمیته به همکاری با رژیم
 کاری نشد. 

علیه او به طرح شکایت  ه شداز شاکیان خواست که توسط خلخالی صادر شده بود ای طی اطالعیه ۱۳۵۸در سال 

  گزارش داد: ۱۳۵۸خرداد  ۲روزنامه کیهان در تاریخ  بپردازند.
 

که  نفر از متهمین دادسرای انقالب اسالمی را انتشار داد تا چنان ۱۴دادستان انقالب اسالمی مرکز صورت اسامی »
 کسانی اطالعاتی و یا شکایاتی علیه آنها دارند با مدارک کافی به دفتر این دادسرا ارسال دارند: 

 

هللا معبر بازجوی  روح -۲ـ سرهنگ هوشنگ سلیمی تهرانی رئیس ساواک اهواز، اردبیل، استان آذربایجان و بوشهر ۱
پور معاون  صمد امیرصمصام -۴فریدون سلیمی تهرانی بازجو  -۳ویژه دانشجویان دادگاه بندر شاپور  ساواک اهواز به

عبدهللا  -۷اصغر صادقی یگانه بازجوی متخصص  علی -۶سرهنگ پرنیانی رئیس ساواک کرج  -۵ساواک رشت و آبادان 
 -۹احمد اظهری بازجوی ساواک رضائیه  -۸ذوالفقاری عضو اکیپ کمکی کمیته مشترک به اصطالح خرابکاری 

کریم باصرنیا  -۱۱قلعه  هوشنگ امیرافشارنیا رئیس زندانهای اوین و قزل -۱۰سرهنگ احمدی رئیس ساواک اراک 



پرویز حاجی  -۱۳هللا غیاثی جزو تیم گشتی اوین  ولی -۱۲گر و دستگیر کننده  جو و شکنجهرئیس ساواک قم، باز

 « سبیل محسن نادریان معروف به محسن سگ -۱۴فرجی جزو تیم گشتی و دستگیری اوین 
 

ی اعدام قرار  به اتکای آن بتوانند او را مقابل جوخه که علیه او نداشتندبه جز شرارت در زمان شاه،  ی خاصی پرونده
تا بلکه چیزی  اقدام کردند ی عمومی و فراخوان  از طریق اطالعیهبه همین دلیل خلخالی و دادگاه انقالب  ،دهند

 شان شود.  نصیب

که برایش  ها دستگیر و توسط خلخالی اعدام شدند اما محسن سگ سبیل تنها کسی بود با این که تعدادی از الت
 ی عمومی دادند.  اطالعیه

چون توسط دادگاه انقالب محکوم شده بود، به زندان به قصر انتقال نیافت و در بند محکومین عادی و  ،محسن
اش  وی در دوران محکومیتمنتقل شد.  ،شد وابسته به رژیم سابق، که توسط دادستانی انقالب اسالمی اداره می

 محبوس بود.  ابتدا در اوین و سپس قزلحصار
 

ها را تنبیهی به بند  بهترین رابطه را با زندانیان سیاسی به ویژه هواداران مجاهدین داشت. هرگاه یکی از بچهمحسن 

در زندان کرد.  شان می توانست لطف و محبت در حق تا میگذاشت  ها می  عالوه بر احترامی که به آنبردند  ها می آن
 نشنیدم کسی از او بد بگوید. 

یک سیلی به اسماعیل برادر کوچکتر حاج داوود رحمانی ريیس زندان  ۶۱دانم چه اتفاقی افتاده بود که در سال  نمی
 قزلحصار زده بود. 

زیر هشت زندان بصورت جاودانه شد آن موقع  ۶۷مرتضی مدنی یکی از بستگان و دوستان نزدیکم که در مرداد 

آمد نثار اسماعیل کرد که چرا از زندانی  ی هرچه ناسزا از دهانش در میحاج داوود رحمان کرد ود، تعریف میتنبیهی ب
 کتک خورده و آبروی زندانبانی را برده است. 

 

 
 محسن نادریان

 

او را در بهداری قزلحصار دیدم. حاج داوود رحمانی برکنار  ۱۳۶۳ مهرماهتنها یک بار در بند نبودم.  هم محسنگاه با  هیچ

به خاطر فشارهایی که در یک سال و مان بودیم.  شده بود، اوضاع زندان تغییر کرده بود و ما در صدد محکم کردن میخ
به شب او را  نیمه چند روزی بود در بهداری بستری بودم. ام وخیم بود.  نیم گذشته تحمل کرده بودم وضعیت جسمی

 خاطر مسمومیت به بهداری منتقل کردند. 
هللا  نماینده آیتآبادی  االسالم حسینعلی انصاری نجف شناختم و نه او من را. برخوردم با زنده یاد حجت نه من او را می

با ودم در حالی که دراز کشیده بآخوندی است مانند دیگر آخوندها، وی کردم  تصور میرا دید. به اشتباه  منتظری
ی گفتگو  دادم که مایل به ادامه  نشان و دادم و بعد پشتم را به او کردم هایش پاسخ می به پرسشمسخر تحقیر و ت

گفتگوی  یک خواست و چند روز بعد مرا دوباره .ی صدر با من برخورد کرد اما او به روی خودش نیاورد و با سعه ،نیستم

  هللا منتظری بنویسم.  ای برای آیت صفحه ۴۰که باعث شد تصمیم بگیرم یک گزارش  با هم داشتیم  طوالنی
 



 

گو بعد از آن که ب. ظهر آن روز، کنمبا یک روحانی آنگونه صحبت برخوردم برای محسن عجیب بود. انتظار نداشت 
داستانش را شنیده  معرفی کرد.به من نزدیک شد و خودش را و احترام با مهربانی  مگویم را با یکی از توابان دید

آمده و احتماالً زندانی  ۳واحد  ۶دانستم از بند  می ،از صبح که از خواب پا شدم شناختم. اما به قیافه او را نمیبودم 
شتم و زد پاو هم خندید و سبیل که میگن تویی؟  با خنده گفتم محسن سگ عادی است اما شناختی از او نداشتم.

؛ گفتم خجالتم نده و خودم را معرفی کردم. دوباره خندیدم و گفتم از من بزرگتر بود سال ۸-۷تم. الاقل   کوچیک :گفت

خیلی زود گشتیم.  ام میشی؟ غش غش خندید و گفت ما را رو ببین دنبال پارتی می پارتی ،ببینم اگر کار من گیر کرد
با خنده گفت: بابا بچه که زدن د با افراد مثل او را داشتم. تجربه برخور  با من اخت شد. من هم با او راحت بودم.

د. اش به برخوردم با یکی از توابان بهداری بود. گفتم از هرچی آدم فروشه بیزارم. آبروی زندانی را بردن نداره. اشاره
 که او را هم شامل شود.  «زندانی سیاسی»مخصوصاً نگفتم 

اگرچه غروب حالش که  دار شده بود دفاع کنم. ها خدشه که توسط تواب خواستم نزد او از هویت زندانی سیاسی می

به گرمی با یکدیگر خداحافظی جا آمد به بندشان بازگشت. هرچند معلوم بود مایل نیست بهداری را ترک کند. 
کنند و من و را ترور به دالیل امنیتی اهای مرگ رژیم  زدیم، روزی فرا برسد که جوخه هیچ یک از ما حدس نمی کردیم.

 خوان او شوم.   مرثیه
 

 
 محسن نادریان

اعم از سارق مسلح و که زندانیان عادی  ۶ها را به بند  نگذشت که چند تا از بچه از دیدار من و محسن نادریان دیری
جا محبوس بودند منتقل کردند. چند روز بعد علی هاشمی یکی از توابان به نام  وابستگان نظام پهلوی در آن ... تا

کنند. به محض این که  جنایات زیادی مرتکب شده بود به آن بند منتقل میرحمانی زندان را که در دوران حاج داوود 

زنند. مسئوالن زندان انتظار  خورد او را می اخته و تا میها یک پتو روی سر او اند شود، بچه علی هاشمی وارد بند می
ها  گیرد و به بچه قزلحصار، حکم شالق از حاکم شرع می زندان چنین واکنشی را نداشتند. انصاری معاون میثم رئیس

داشت. گذاشت و هوایشان را  میها احترام  کردند محسن بیش از پیش به آن ها تعریف می زند. بچه در بند شالق می
 شناختند. فکر کرده بود همه بایستی من را می ها حال و روزم را پرسیده بود. از بچهو یادش بود  اسم من

 

 بعدداشت.  ساله ۱۱ – ۱۰ دو دخترهنگام مرگ ازدواج کرد.  ،بعد از زندان دانم محسن کی از زندان آزاد شد. وی نمی
چه  کند. جا زندگی می دانستم در آن اما نمی گذشتم اش می از جلوی خانه هابا آن که بیشتر روز ،از زندان آزادیاز 

 تا نداشتم از اوهم خبری  شدم. و جویای احوالش می زدم اش آنجاست، سری به او می دانستم خانه بسا اگر می



شب، توسط مأموران سعید امامی به قتل رسید.  ۷۶در تابستان ای  های زنجیره در جریان قتل شنیدماین که 

  شود.  گیرد و در دم کشته می میهدف گلوله قاتالن قرار همانجا  ،رسد میاش  به خانهبا موتور هنگامی که 
 

 

 محسن نادریان در گذر زمان

 
علی )مملی( که ز جنس خودش و برادری به نام محمدا بود شرهم و اکه  خواهری داشت به نام رباب ،محسن

با همسرش ازدواج کرد تا به قول خودشان بی سرپناه  ،بعد از مرگ محسن مملی .تو کار مواد مخدرکار بود و  خالف 

 اش بی اطالعم.  از دیگر اعضای خانوادهنماند. 
محمود  به نام هایش بعد از قتل محسن، یکی از نوچهنبود. « ای های زنجیره قتل»تنها قربانی این دسته از  محسن

ی محسن را به دل داشتند. قتل او را تحت  چرا مأموران اطالعات کینه دانم . نمیحاج غفور را نیز به قتل رساندند
توانم بفهمم. اما محمود حاج غفور ویژگی  عنوان شرارت و این که مأموران شهربانی قادر به مقابله با او نبودند را می

کسی نبود که  .لولید تو دست و پای محسن میشلوغ کن دعوا.  خاصی نداشت. او بیشتر اهل حرف و حدیث بود و
در خیابان ری دوستان این  ،غفور  محسن نادریان و محمود حاجپس از کشته شدن اش باشد.  نیاز به حذف فیزیکی

   حجله گذاشته بودند که به دستور مأموران اطالعات جمع آوری شد.برایشان  ،دو

  

 

 آبمیوه  ، محمود حاج غفور ، على شريفى معروف به علیاناز چپ محسن نادری

 اش به قتل رساندند.  برد. مأموران اطالعات او را در خانه در تبعید به سر می ،دیگر از کسانی که کشته شد یکی 

 

سرگرد کامران تیموری که همراه با سرهنگ علی مسافری فرماندهی مبارزه با مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
شناختند.  می همدیگر رابچه محل بودند و از بچگی ز دوستان بسیار نزدیک محسن بود. با هم را به عهده داشت ا



زهرا بدون آن که اطالعی از پشت پرده داشته باشد به تصور این  در مراسم خاکسپاری او در بهشتسرگرد تیموری 

 ا خواهد کشت. مسببین قتل او رگوید  میکه محسن توسط باندهای رقیب کشته شده است با عصبانیت 
کامران  گرددهند و روز بعد سر گزارش کار را می ،زهرا حضور داشتند مأموران و منابع وزارت اطالعات که در بهشت

شود  یگیرد و بعد از چند روز آزاد م قرار می آزار و اذیتشود و مورد  تیموری به اتهام قتل محسن نادریان دستگیر می
 کند.  یموقعیت سابق را پیدا نماما دیگر 

ی سه  رسد جنازه بیند خبر می در کالنتری نیاوران نشسته بود که می در همان دورانکرد  یکی از دوستانم تعریف می

ارجاع دهد موضوع به آگاهی  رئیس کالنتری بالفاصله دستور می .اند دختر تن فروش را در رودخانه پس قلعه پیدا کرده
ها داستان  گوید این قتل . افسر مربوطه در پاسخ میکنید پرسد چرا تحقیق نمی می ،بودشود. دوستم که با او آشنا 

 د که گربه را بفرستی دنبال کاموا. مان ند، مثل این میدار
 

 شد «ای های زنجیره قتل» هم قربانی« ذوب در والیت فقیه»پرویز بادپا 
 

 

 
 قبل از مرگ پرویز بادپاآخرین عکس 

 
هم یکی از قربانیان سعید امامی بود. وی شخصیتی آسیا  سنگین وزن ملی ایران و قهرمان تیمپرویز بادپا بوکسور 

این که چرا او را کشتند بر من معلوم نیست. آیا بادپا  الً متفاوت از محسن نادریان داشت و در رذالت نمونه بود.کام
دانم چرا او کشتند، این راز سر  نتقام شد؟ نمیا تغییر کرده و همچون گذشته نبود؟ آیا از رازی با خبر بود؟ آیا قربانی

هیچ کجا  ،دانم چنانچه در گوگل سرچ کنید اما میبه مهری است که کسی تا کنون در مورد آن صحبتی نکرده است. 

، محمدعلی کلی به ایران آمد ۱۳۷۲در حالی که وقتی در سال دیگر در قید حیات نیست.  بادپانخواهید یافت که 
کسی مهم نیست چه بر  برای ،در مملکت بی در و پیکر مایکی از کسانی بود که به دیدار وی شتافت.  پرویز بادپا

 در المپیک آمده است. بوکس ایران   سر نماینده
 

 
 



بیند که دو مدال قهرمانی آسیا را کسب کرد و  زنی هم لزومی به مطرح کردن نام او نمی فدراسیون مشتحتی 

  Clarence Hillهرچند در مسابقات المپیک مونترال در اولین دور از بود.  ۱۹۷۶در سال نماینده ایران در المپیک مونترال 
در  ۵۷اش که مدال برنز المپیک گرفت نیز سرنوشت خوبی نداشت. در سال  برمودایی ضربه فنی و حذف شد. حریف

آمریکا به جرم حمل مواد مخدر بازداشت شد و پس از بازگشت به کشورش نیز به جرم دزدی و اعتیاد و فروش 
 کوکائین دهسال حبس  کشید. 

 

 ا
 راست امین آقا فرزانه و پرویز بادپا از

 
و رقیب مرتضی تکیه دیگر  شرق تهرانگیران معروف  کشان و باج ی از قمهی حسین فرزین یک  پیش از انقالب نوچهبادپا 

  .تهران بود الت
 

 
 
 

، یک برادرش حقوقدان و برادر دیگرش دبیرستانای فرهنگی برخاسته بود. یک خواهرش مدیر  حسین فرزین از خانواده
، داری و گاراژ غیر از کامیونداریخت. ااش را گرفت آن را پاره کرد و به دور اند بود. او پس از آن که دیپلم ریاضیدبیر 

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

نظم  اراذل و اوباش تا مبادا ندهای تهران بود در استخدام کابارههایش  و نوچهحسین فرزین  شهرتش بیشتر شد.
ها میهمانان خارجی  به ویژه که همیشه این کابارهخواهی کند.  رسد باج یا هرکسی از راه می کاباره را به هم بزنند

 انداخت.  زنی و عزاداری راه می ها دسته سینه ها و لمپن شد مانند بسیاری از الت هم که می ماه محرم هم داشتند.
 



 
پرویز بادپا نفر دوم ایستاده از راست همراه با داریوش و محمود قربانی اولین نفر نشسته از راست 

 ۱۳۵۴در سینما کاپری صاحب کاباره میامی 

 
پس از پیروزی انقالب به عضویت کمیته انقالب  ،ساکن خیابان ایرانمهر نزدیک میدان امام حسین بود حسین فرزین که

حمله با قمه به مردم در صحن دروغین به اتهام های رقیب،  با سعایت جریان ۵۷در اسفندماه  محل درآمد امااسالمی 
مهر و میدان ی ایران . همان موقع در محلهتیرباران شدعبدالعظیم در جریان انقالب دستگیر و به حکم خلخالی   شاه

 آنجلس رفت.  مرتضی تکیه نیز به آمریکا و لسهای متعددی برای او گذاشتند.   حجله، دوستانش امام حسین

 
 

  
 بادپا و شهره خواننده

 
کنگرانی در شو تلویزیونی و سعید از طریق کاباره میامی با تعدادی از خوانندگان و ... آشنا شد و با شهره بادپا 

 شرکت کرد و به مشت زنی با شهره پرداخت.« ستاره باران»

 
https://www.youtube.com/watch?v=02s_N6E4EjA 

 
حق »بود و « گارد بادی»خواند و بادپا در آنجا  جا می گشت به کاباره میامی. شهره در آن با شهره برمی بادپاآشنایی 

هایی مثل او را پیش  دخالت کند. نوچهمستقیم داد خودش  گرفت. شأن حسین فرزین اجازه نمی می« حساب

 انداخت. می

https://www.youtube.com/watch?v=02s_N6E4EjA
https://www.youtube.com/watch?v=02s_N6E4EjA


گیر  باجشد.  محسوب میحسین فرزین  ی دسته محله بود که جزو دار ویکی دیگر از اراذل و اوباش « غولشاهرخ »

 کردند.  خواهی می ها را گرفته باج شب ها جلوی کامیون در میدان شوش نیمهبا دوستانش بند.  بود و قداره
 .ایران گیر تیم ملی فرنگی کشتی بود و ضرغام اش شاهرخ نام اصلی

 

 
 )شاهرخ غول(شاهرخ ضرغام 

 
گرفت، مشروب و ... او هم  تومان از کاباره میامی دستمزد می ۳۰۰روزی . کاباره میامی بود گنده التاز قضا او هم 

 پرداختند و مواظب اوضاع بودند. کردند و به عرق خوری می اشغال می اهرشب با رفقایش یک میز کاباره رمجانی بود. 
شروع کرد و سه سال بعد به تیم ملی کشتی  ۵۲-۵۱در چهارراه جمهوری در سال « لب کارون»کارش را از کاباره 

  فرنگی راه یافت.   

سرباز »و تحت عنوان متحول شده  ،«انقالب اسالمی»پس از  هایش مثل خیلی از همپالکی هم غولشاهرخ 
از این شهر به آن شهر برای همراه با تعدادی از اراذل و اوباش و  داد با موتورهای سنگین در تهران جوالن می «اسالم

  رفت.  سرکوب نیروهای سیاسی می
ناصر کاسه فرودگاه مهرآباد بودند. رفقای این دو از جمله  انتظامات و بادپا جزو غولخمینی، شاهرخ  هنگام ورود

پس از انقالب به و جنوب شرق تهران بودند های شرق  که الت بشقابی، اصغر ننه لیال، حسین وحدت، حبیب دوالبی
هایشان مثل اصغر خوفناک، مصطفی پاپتی، محمد کلی،  بعضی اعدام شدند. و چاقوکشیجرم همکاری با ساواک 

 یزدان، ایرج ، پایشان به زندان باز شد و ... 

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

د. . اعدام حسین فرزین باعث نزدیکی بیشتر بادپا به رژیم شو متشرع شده بود و مسلمان« انقالبی»که پرویز بادپا 
و کرد.  ترسید مبادا بالی حسین فرزین سر او هم بیاید. به این ترتیب برای خودش هم حاشیه امنیت درست می می

 هایش ادامه داد. با پشتیبانی قدرت و اسلحه به شرارتبرای مدتی 

نو قدرتی به هم زده بود، مسجد الهادی را پایگاهی برای اراذل و اوباش   چیزی نگذشت هادی غفاری که در تهران
 کرد. 

خسروانی پرویز ی تیمسار  های کمیته انقالب اسالمی بود که در روزهای اول پیروزی انقالب، به خانه جزو نیروبادپا 
ی  کش به خانه سپس همراه با چند قمهل او را به یغما بردند. مدیر وقت باشگاه ورزشی تاج حمله کردند و اموا

 و با ضرب و جرح او را دستگیر کرد. حمله کردفوتبالیست معروف تیم ملی و پرسپولیس همایون بهزادی 
 

  گوید: بهزادی می

ام ریخت  بادپا به خانهگویم. پرویز  این که چرا به زندان رفتم را می چهار ساعت بعد از اول انقالب من به زندان رفتم.»
خوانی برای سید الشهدا داشتیم فردای انقالب مرا بردند. تمام خانه پر از  کش آمد، درحالی که روضه و با پنج نفر قمه

ها جواز داشت، من شکارچی بودم. یک روز بعد از بازداشت آزاد شدم اما مجددا  اسلحه بود، منتهی همه اسلحه
دانید. پنج ماه در زندان  ها را می ر قربان! دیگر حتما اینر رفتم که رفتم. رفتیم زندان قصر دیگبادپا به منزلم آمد و این با

 « ..بودم و به دلیل نداشتن شاکی و چون چیزی ثابت نشد آزاد شدم

 

https://www.tarafdari.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/400963/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85


http://www.mashreghnews.ir/fa/news/342309 

 

 
 شهره و پرویز بادپا در شوی تلویزیونی ستاره باران

 

 ،اش اقدام کرده بود تجاوز به همسر یکی از کسانی که برای دستگیریاتهام های اول انقالب به  در همان ماه ،بادپا
در حمله به از او  هللا حزب معروف بود« فاز سیاسی». در دورانی که به دستگیر شد اما بسرعت از زندان آزاد شد

 ۱۳۶۰اردیبهشت  هفتم در که« مادران مجاهد»به معروف در جریان تظاهرات  .کرد یسیاسی استفاده مهای  میتینگ

یک پیکان جوانان داشت که در خیابان انقالب همراه با تعدادی از هواداران مجاهدین با او دیگر شدیم.  ،برگزار گردید
  آسیب دید. 

سردشت به عنوان پاسدار به کردستان رفت و در  ۵۸در بهار  وبود  ۱۳۳۶متولد که حسن نام داشت برادر کوچکترش 
بادپا، . برپا کردندزده بودند و برایش حجله  و سبالن آباد را در خیابان نظام آگهی مجلس ترحیم و عکس اوشد.  کشته

 خورد.  ی شهید را می ها نان خانواده مدت
 

 
 تصویر حسن برادر پرویز بادپا



 

 های مرگ وزارت اطالعات ترور شد.  جوخههنگامی که سوار موتور بود در تهران توسط  ۷۶در سال  پرویز بادپا
  

 توانید در آدرس زیر مالحظه کنید تصاویر متعدد او را می 
 

https://www.flickr.com/photos/108555047@N03/10977131274/player/55a50821f7 

 
 بردن از او را نیز ممنوع کرده است.   اش، نام پرویز بادپا به خدمت رژیمی درآمد که پس از قتل

 
مهم نیست پرویز بادپا که بود و چه کرد، دل خوشی هم از او نداشتم، اما این باعث  در امر دادخواهی، برای من

هیچ خط قرمزی و دادخواهی یم شود، نسبت به ظلمی که در حق او شد سکوت کنم. در تشریح جنایات رژ نمی
کند رژیم در حق چه کسی ظلم کرده است. ظلم، ظلم است و در برابر آن نباید سکوت  برای من فرقی نمیندارم. 

 گرفتم.  « ۵۷انقالب »کرد. این درسی است که من از 

 
و روزهایی که دیگر نفس رژیم سلطنتی به شماره  در جریان انقالبشاهرخ ضرعام نیز سرنوشتی متفاوت یافت. 

نیز از فرصت استفاده کرده و و اراذل و اوباش همراهش  غولشاهرخ  ،نمود الوقوع می ه بود و سرنگونی آن قریبافتاد
ها تحت  ها و دانسینگ ها و کاباره ها و رستوران فروشی  به مشروب، «انقالب»شان با   به منظور نشان دادن همراهی

متأسفانه نیروهای انقالبی و مترقی نیز چشم کشیدند.  ها را به آتش می وان مراکز فساد و فحشا حمله کرده و آنعن

 (۳) کردند. زدن این گونه مراکز می آتششان را بر واقعیت بسته و مأموران ساواک را متهم به 
 

ی  خمینی نماینده توسط حیدرعلی جاللیمانند پرویز بادپا به کمیته پیوست و بعد از انقالب نیز  )غول( شاهرخ ضرعام
صحرا و کردستان  به ترکمن ،های شرق تهران احمدیه نارمک و کمیته ی مسجد گردانندهخمینی در شرق تهران و 

  (۴) فرستاده شد و نقش فعالی در سرکوب مردم این مناطق داشت.
 

به الهیجان برای سرکوب نیروهای  ،همراه تعدادی از اراذل و اوباش شرق تهرانبه خمینی  توسط جاللی همچنین وی

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

 
 

 صحرا ترکمن جریان سرکوب مردم شاهرخ ضرعام هنگام دستگیری یک نفر در

 



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

 

چمران مصطفی عاقبت همراه با نیروهای کنند،  انقالب یاد می« حر»شاهرخ ضرعام که نیروهای رژیم از او به عنوان 
 ۱۳۵۹در آذرماه را تشکیل داد و « ها خوار آدم»گروه ی جنگ در خوزستان رفت و  به جبهه« فدائیان اسالم»تحت عنوان 

 اش نیز پیدا نشد.  هکشته شد و جناز
 

 

 
 « حق علیه باطل»های نبرد  شاهرخ ضرعام در جبهه

 

شاهرخ حر »ای برای او دست و پا کرد و مشتی خزعبالت را در کتابی تحت عنوان  زندگینامه ،رژیمدستگاه تبلیغاتی 
آخرین «! شوم خمینیخالکوبی کرده بود: فدایت  اش وی سینهر»بعد هم مدعی شدند انتشار داد. « انقالب اسالمی

 اثری از خالکوبی روی بدن او نیست. ی جنگ پیش از مرگ را نگاه کنید. هیچ عکس او در جبهه

 
الت « حداد  محمدعلی مشهد»اش پسر رضا  دب فارسیمملکتی که غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ا

 کش تهران باشد دیگر الت و قمه« وونهمصطفی دی»محمد دادکان پسر  ،فدراسیون فوتبالش  سروپا و رئیس اسبق بی
اش، طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی و حسین رمضون  «انقالب»و سنگ بنای « خرداد ۱۵جنبش »پیشتاز و 

اسالم « سردار»و  امثال شاهرخ ضرعام و ... باشند بایستی ،«اش شهید واالمقام»و « حر»حتماً  د،نیخی باش
 خوانده شوند.

 



 

 ۲۰۱۶ دسامبر ۶ایرج مصداقی  

irajmesdaghi@gmail.com 

www.irajmesdaghi.com 

 پانویس:  

 
سال در باالترین سطح وزارت  ۱۷های رضا ملک را زیر و رو کنید؛ او مدعی است حدود  به اصطالح افشاگری -۱

چیزی که من و  شده است، آیا هیچ اطالعات مشغول خدمت بوده و کتابش در دانشکده وزارت اطالعات تدریس می
اش در مورد معاونت  البته که او و حامیان شما از آن اطالعی نداشته باشیم جز آمار جعلی تا کنون ارائه داده است؟

ی مجاهدین بوده که به  ی وزارت اطالعات آن هم در حوزهگویند. او یک کارشناس معمول او در وزارت اطالعات دروغ می

 ی شخصی از فالحیان دارد.  خاطر مسائل شخصی با وزارت اطالعات درافتاده و کینه
 

گردند. اکبر طاهری را که  شوند و به دنبال آرامش می خسته می ،گذرد ها می سنی که از الت ،ها خیلی وقت -۲
خان،  هللا ابرام شاءاو و برادرانش مارفتم.  شان می شناختم. به خانه بود از نزدیک می« خان اکبر ابرام»به معروف 

ی حسین رمضون یخی   جزو دسته۱۳۲۲مرداد  ۲۸های طیب بودند. روز  نوچه ،خان امیر ابرامخان، و  هوشنگ ابرام
 بودند که از باغ فردوس حرکت کردند و به کودتاچیان پیوستند. 

زندان بود. بعد از آزادی از زندان در اوایل  چند سالی مرداد، مرتکب قتل شده بود و ۲۸بعد از کودتای ن خا اکبر ابرام

سوزی سوخت.  سالگی در آتش ۵-۴ی چهل ازدواج کرد و صاحب دو  پسر و یک دختر شد. پسر کوچکش در  دهه
 گشت.  خیلی ساکت شده بود و دنبال شر دیگر نمی

او را دیدم. کتش را روی دستش انداخته  ۵۸مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان  آخرین بار در صف انتخابات
بود. تا مرا دید گفت برگه رأی او را پر کنم. گفتم شاید اسامی مورد نظر من با اسامی مورد نظر شما یکی نباشد. 

دونی  . هرکی رو صالح میکنه گفت من به تو اعتماد دارم. از آخوند جماعت خوشم نمیاد. البته طالقانی فرق می

ش جای ا بنویس. من هم لیست مورد نظر مجاهدین را برایش نوشتم. خندید و برگه رأی را گرفت. روی گونه و لپ
 کج شده بود.  اش قمه بود و برای همین دهان و گونه

 
موتورها شديم. همه به اوايل بهمن بود، با بچه هاي مسجد سوار بر »  گوید: یکی از همراهان شاخرخ ضرغام می -۳

دنبال شاهرخ حرکت کرديم. اطراف بلوار کشاورز رفتیم. جلوي يک رستوران ايستاديم، رستوران تعطیل بود و کسي 

 آنجا نبود.
شاهرخ گفت: من مي دونم اينجا کجاست. صاحبش يه يهودي صهیونیستِ که االن ترسیده و رفته اسرائیل، اينجا 

ختراي مسلمون همین جا بي آبرو شدند. پشت اين سالن محل دانس و قمار و... اسمش رستورانه اما خیلي از د
 است.

بعد سنگي را برداشت. محکم پرت کرد و شیشه ورودي را شکست. از يکي از بچه ها هم کوکتل مولوتوف را گرفت و 
ر کاباره ها و دانسینگ آن شب تا صبح بیشت به داخل پرت کرد. بعد هم سوار موتورها شديم و سراغ کاباره ها رفتیم.

 «هاي تهران را آتش زديم.

 
« امام بیت»خمینی که جزو بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز است و با سیدحسن خمینی و  همان موقع جاللی -۴

به کمیته مستقر در مسجد خیابان ارباب مهدی که رئیس آن زنده یاد مصطفی اسفندیاری بود  ،روابط نزدیکی دارد
آن موقع هنوز کمیته تمام و کمال به تسخیر رژیم در نیامده صحرا مراجعه کرد.  نیرو به کردستان و ترکمن برای اعزام

ها حضور داشتند. مصطفی که باالی سرش در کمیته پوستر  بودند و در بعضی محالت هنوز جوانان انقالبی در کمیته

های ما مزدور نیستند، برید  فت: بچهخمینی گ یبیژن جزنی و خسرو گلسرخی را زده بود، با خشم در پاسخ به جالل
خمینی بر  شد. مصطفی پیش از آن هم با جاللیجاودانه  ۶۷یادش بخیر مصطفی در کشتار  مزدور استخدام کنید.

های کمیته بعدها در جریان مبارزه با رژیم اعدام شدند و  تعدادی از بچهسر گماردن پیشنماز مسجد درگیر شده بود. 
 های اوین و قزلحصار و گوهردشت زندانی بودند. در زندانها  یا سال
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