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بررسی حادثه آتش سوزی سينما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 

مريم صادقی پری1
الهام نيك فرجام2

مقدمه 
آتش سوزی در س��ينما ركس آبادان در شرايطی به وقوع پيوس��ت كه مبارزات مردم 
عليه حكومت پهلوی به مقطعی حساس رس��يده بود. قيام مردم قم در 19 دی 1356، 
در اعتراض به انتشار مقاله توهين آميز عليه امام خمينی)ره( در روزنامه اطالعات، قيام 
مردم تبريز در 29 بهمن 1356 و در ماه های بعد قيام های مردم در يزد، كرمان، اصفهان، 
مش��هد، خوزس��تان و... نمونه ای از مبارزات مردمی بر ضد حكومت پهلوی اس��ت كه 
حاكميت توان كنترل و مهار آن را نداشت؛ لذا برای بيرون رفتن از بحران و مقابله با اين 
گونه پديده های سياسی و اجتماعی، به منظور خدشه دار كردن چهره انقالبيون مذهبی 
مخالف حكومت، جنگ روانی گسترده ای را به راه انداخت تا بدين وسيله نهضت اسالمی 
را دچار انفعال نمايد. از جمله طرح های اطالعاتی و روانی حكومت عليه نيروهای اسالمی 
و با استفاده از رسانه های گروهی طرفدار خود، معرفی انقالبيون مذهبی به عنوان عاملين 

1و2. پژوهشگر تاريخ معاصر
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فاجعه سينما ركس آبادان به افكار عمومی در داخل و خارج از كشور بود. اين توطئه نه 
تنها باعث كند شدن يا توقف حركت انقالب نشد، بلكه برمال شدن آن موجب تسريع روند 

انقالب، اعتراض بيشتر و تنفر توده ملت از حكومت پهلوی گرديد.

جو سياسی حاکم بر شهر آبادان در فاصله سال های 1356 و 1357 
از زمان ش��روع نهضت امام خمينی)ره( در 1341 و اعتراض ايشان نسبت به تصويب 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، خوزس��تان نيز همانند ساير شهرهای كشور همگام 
با حركت علم��ا و روحانيان، صحن��ه مبارزات مردمی ب��ر ضد حكومت پهل��وی بود و 
فعاليت های سياس��ی در جهت حمايت از نهضت امام خمينی)ره( صورت گرفت كه از 
جمله آن به وجود آمدن جرياناتی نظير »تشكيالت علما و اصناف« بود.1 پس از تبعيد 
امام خمينی)ره( به عراق، آبادان به دليل نزديكی به شهر عراق يكی از مراكز نقل و انتقال 
اعالميه های امام خمينی)ره( بود. با اوج گيری انقالب اس��المی در زمان ارتحال س��يد 
مصطفی خمين��ی در 1356، مردم آبادان و اهواز نيز همانند ديگر ش��هرها به برگزاری 
مراسم ختم پرداختند. جمعيتی بيش از 4500 نفر در حسينيه اعظم اهواز در اين مراسم 
شركت كردند.2 پس از كشتار خونين مردم قم در 19 دی 1356، مردم اهواز نيز همگام با 
علما و روحانيان اين شهر با عدم برگزاری نماز جماعت، تعطيلی بازار و برپايی تظاهرات، 
اعتراضات خود را به حكومت نشان دادند.3 به دنبال قيام مردم تبريز در 29 بهمن 1356، 
به مناسبت چهلم شهدای قم، واكنش های گسترده ای در سرتاسر كشور از جمله در شهر 
اهواز ش��كل گرفت. يك روز پس از اين واقعه در 3 بهمن 1356، جامعه روحانيت اهواز 
در استان خوزستان عزای عمومی اعالم نمود و در 13 فروردين 1357)چهلم شهدای 
مردم تبريز( مراسم عزاداری برگزار شد كه اين مراسم در مسجد جزايری منجر به برپايی 
تظاهرات عليه حكومت پهلوی و كشته شدن يك نفر گرديد.4 عالوه بر اعتصاب مردم و 
بازاريان، دانشجويان دانشگاه جندی شاپور نيز در پشتيبانی از مبارزات مردمی از تاريخ 
26 ارديبهش��ت 1357 از رفتن به دانش��گاه ها خودداری و كالس های درس را تعطيل 

كردند.5 

1. محمدرضا علم، انقالب اسالمی در اهواز، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1386، ج2، ص288. 
2. همان، ص37. 
3. همان، ص48. 

4. همان، ص112 و 119. 
5. همان، ص139. 
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شرح واقعه آتش سوزی سينما رکس آبادان 
در 28 م��رداد 1357 مص��ادف با 15 رمض��ان 1398، س��الروز والدت امام حس��ن 
مجتبی)ع(، سينما ركس آبادان در نزديكی اداره شهربانی كه در يك منطقه كارگرنشين 
قرار داشت، در ساعت بيس��ت و يك و چهل و پنج دقيقه و بر اساس گزارش ساواك در 
ساعت بيست و دو و ده دقيقه دچار حريق گرديد و 377 نفر در حالی كه درهای سينما 
از بيرون قفل شده بود، در آتش سوختند؛1 تعداد كشته شدگان اين حادثه در منابع غير 
رسمی متفاوت ذكر شده است. روزنامه كيهان در 29 مرداد 1357، اين تعداد را حدود 
430 نفر می داند2 و در 31 مرداد 1357، از قول س��رتيپ رضا رزمی )رئيس شهربانی( 
نقل می كند: »سالن سينما گنجايش 700 تا 750 نفر داشته است، شهود مختلف متذكر 
شدند كه سالن كاماًل پر از تماشاچی بوده است.«3 روزنامه رستاخيز در 30 مرداد 1357، 

آمار ديگری را در اين خصوص ارايه می دهد: 

حادثه در س��اعت ده و سی دقيقه بعد از ظهر ش��نبه در سينما ركس 
آبادان در حالی  كه نزدي��ك به هفتصد تن مرد و زن و كودك س��رگرم 

1. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1377، ج7 و 8، ص214؛ غالمرضا 
كرباسچی، هفت هزار روز، تهران، بنياد تاريخ انقالب اس��المی ايران، 1371، ص883؛ جالل فرهمند، در آستانه 
انقالب اسالمی، اسنادی از واپسين سال های حكومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1384، 

ص525؛ انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1381، ج2، ص264. 
2. كيهان، ش10547، 1357/5/29، ص2. 

3. همان، ش10549، 1357/6/1، ص2. 
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تماشای فيلم فارس��ی »گوزن ها« بودند، روی داد. اوالً كه سينما ركس 
آبادان بين 900 تا 930 صندلی دارد و به خاطر ديدن فيلم جوان پسند 
»گوزن ها«، كه شب  آخر نمايش آن هم بوده است، سالن سينما كاماًل 
پر بوده، يعنی 900 تا 930 بليط فروش رفته بوده است، از آن گذشته، 
تعدادی كودك چند ماهه تا چهارساله هم هستند كه بدون بليط و همراه 
با والدينشان به سينما می آيند، پس تعداد می تواند اندكی بيش از هزار 

نفر باشد.1 
بر اساس گزارش های به دست آمده از اسناد س��اواك، وزارت كشور و شاهدان عينی، 
اطفای حريق از سوی مأموران آتش نشانی به دليل نبود تجهيزات الزم به كندی پيش 

می رفت. در گزارش ساواك در خصوص فعاليت مأموران آتش نشانی آمده: 
ساعت22:10 روز جاری سينما ركس آبادان دچار آتش سوزی گرديد، 
مأمورين آتش نشانی شهرداری با سه دس��تگاه اتومبيل به محل اعزام 
شده بودند ولی اين اتومبيل ها فاقد تجهيزات الزم از قبيل نورافكن سيار 
و بلندگو برای اعالم خطر بودند. كه اطفاء حريق تا اين ساعت به كندی 

پيش می رود...2 
در گزارش كامل تری كه پس از حادثه مأموران ساواك آبادان در خصوص آتش سوزی 
سينما ركس ارايه می دهند، ضمن تأييد موارد قبل، نسبت به تأخير آتش نشانی شركت 

نفت در آبادان از قول مسئول اين آتش نشانی می نويسد: 
رانندگان اتومبيل های آتش نشانی در هنگام وقوع حادثه محل خدمت 
خود را ترك و اتومبيل ها را نيز قفل كرده بودند. به عالوه آتش نش��انی 

شركت ملی نفت تعهدی در مقابل آتش سوزی های شهری ندارد و...
در ادامه اين گ��زارش دو نكت��ه مهم مطرح می ش��ود، اول آنكه ش��ير آب مخصوص 
آتش نشانی در خيابان جلوی سينما در زير اليه ای آسفالت پنهان بوده و نكته دوم اينكه 
مدير سينما پس از ش��روع نمايش فيلم در هر سانس درب های خروج سالن را به خاطر 
صرفه جويی در هزينه سينما برای استخدام دربان، می بسته است و در انتهای گزارش 
با يك اظهار نظر پيش از موقع و بدون نظر كارشناس��ان و متخصصين امر، علت قطعی 

آتش سوزی سينما را خرابكاری معرفی می كند.3 

1. غفار رحمتی، »سندی از كارنامه رژيم پهلوی«، زمانه، ش59، مرداد 1386، ص78. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص264. 

3. همان، ص266. 
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برخالف گزارش های مأموران ساواك، روزنامه های دولتی در برخی از گزارش های خود 
به كتمان واقعيت می پرداختند: 

مقامات و مأموران ش��هربانی، ش��ركت نفت، ژاندارمری، شهرداری و 
نيروی دريايی آبادان كه دقايق��ی بعد در جريان ق��رار گرفته بودند، با 
سرعت به محل حادثه شتافتند. اما زمانی به محل رسيدند كه ديگر كار 
از كار گذشته بود و تمام تماشاچيان سينما سوخته و ذغال شده بودند.1 
البته گزارش ه��ای روزنامه ه��ا در اين زم��ان از زبان ش��اهدان عينی واقع��ه، قصور 
دستگاه های دولتی را در اين فاجعه نشان می دهد. روزنامه اطالعات در 30 مرداد 1357 

چنين آورده: 
در اين ميان قصور دستگاه های آتش نش��انی را نبايد ناديده گرفت با 
آنكه چندين تلفن فوری به مراكز آتش نشانی شد و آنها در جريان حريق 
قرار گرفتند؛ اما خيلی دير خود را به محل رساندند و ضمناً اتومبيل های 
آتش نشانی فاقد تجهيزات الزم بود. حتی يكی از ماشين ها آب نداشت.2 
در گزارش كارشناسان ايمنی در خصوص آتش سوزی سينما ركس آبادان، آتش نشانان 
با 25 دقيقه تأخير به محل حادثه اعزام ش��دند.3 مأموران دولتی نيز علت كثرت تلفات 
اين فاجعه را در عدم حضور مسئولين و افراد آموزش ديده و موظف از طرف مدير سينما، 
عدم آمادگی شيرهای آب آتش نشانی، عدم تجهيز دستگاه های آتش نشانی و عدم حضور 

نگهبان از طرف واحدهای انتظامی در محل سينما عنوان می كنند.4 
صاحب س��ينما فردی به نام نادری بود كه هنگام وقوع حادثه در سفر و خارج از شهر 
آبادان بود و مديريت سينما به عهده شخصی به نام اس��فنديار رمضانی بود كه وی نيز 
زمان وقوع حادثه در سينما حضور نداشت؛ تنها فرد حاضر در سينما حميد پايان نگهبان 
و سرايدار سينما بود كه به جهت اهمال در وظيفه به همراه اسفنديار رمضانی دستگير 
و زندانی شد.5 اين مطالب نش��ان می دهد كه در زمان وقوع حادثه مسئولين سينما در 
سينما حضور نداش��تند تا بتوان گزارش س��اواك را مبنی بر علت قفل بودن درب های 

سينما درست تلقی كرد.

1. كيهان، ش10544، ص2. 
2. اطالعات، ش15692، 1357/5/30، ص4. 

3. همان، ش15696، 1357/6/5، ص32. 
4. همان، ش15695، 1357/6/2، ص25؛ كيهان، ش10548، ص2. 

5. ليال اشرفی، خروج ممنوع؛ بررسی فجايع سينما ركس آبادان و مسجد جامع كرمان، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1387، ص68. 
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بر طبق گزارشات شاهدان عينی واقعه نيز درب سينما در ابتدا باز و پس از آتش سوزی 
بسته ش��ده اس��ت. »محمد جعفرزاده« از ناظران حادثه در خصوص بسته شدن درب 

سينما اين گونه عنوان می كند: 
وقتی كه نگاه كرديم، ش��عله های آتش كه هنوز زبانه نكش��يده بود را 
ديدم كه سينما را در بر می گرفت. عده ای از در ورودی به سرعت بيرون 
می دويدند، چند نفر كه بيرون آمدند، نفهميديم چطور شد كه در بسته 
شد ما هم سمت سينما دويديم، اما به كسی اجازه نزديك شدن به سينما 

را نمی دادند.1 

موضع گيری امام خمينی)ره( و علما در رابطه با فاجعه سينما رکس 
امام خمينی)ره( در 31 مرداد 1357 طی پيامی از ش��هر نجف اين جنايت را محكوم 

نمودند: 
من گمان نمی كنم هيچ مس��لمانی بلكه انس��انی دست به اين چنين 
فاجعه وحشيانه ای بزند جز آنان كه به نظاير آن عادت نموده اند و خوی 

درندگی و وحشی گری، آنان را از انسانيت بيرون برده باشد.
و در ادامه حكومت پهلوی را عامل انجام اين جنايت معرفی می كند: 

قراين نيز شهادت می دهد كه دست جنايتكار دستگاه ظلم در كار باشد 
كه نهضت انسانی- اس��المی ملت را در دنيا بد منعكس كند. آتش را به 

1. همان، ص79. 
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طور كمربند در سراسر سينما افروختن و بعد توسط مأمورين درهای آن 
را قفل كردن، كار اشخاص غير مسلط بر اوضاع نيست...1 

عالوه بر امام خمينی)ره(، علما و مراجع تقليد ديگر نيز اطالعيه هايی را در محكوميت 
اين جنايت صادر كردند؛ آيت اهلل محمد صدوقی در سخنرانی خود در 29 مرداد 1357 
در مسجد حظيره با حضور قريب دو هزار نفر، با محكوم كردن عملكرد حكومت، عاملين 
آتش س��وزی س��ينما ركس را مأموران دولتی اعالم می نمايند و در 30 مرداد 1357 با 

صدور اطالعيه ای رسماً رژيم را مجرم دانسته و اعالم نمودند:
بار ديگر دست های خون آلود رژيم تا مرفق در خون بی گناهان اصفهان، 
مشهد، قم، يزد، رفسنجان و... غوطه می خورد، از آستين مرگ و خدعه 
شيطانی بيرون آمد و جنايتی بس هولناك كه روح چنگيز از شنيدن آن 

به لرزه درمی آيد در شهر آبادان بيافريد.2 
ايشان در ادامه اين اعالميه هدف حكومت را از اين اقدام اين گونه بيان می كنند:

برای اينكه افكار و احساس��ات ي��ك عده س��اده لوح ]را[ عليه نهضت 
مقدس تحريك كنند، دس��ت به اقدام چنين فاجعه هولناكی زدند و به 
دنبال آن، در رسانه های گروهی و راديو تلويزيون با قيافه هايی كه دروغ 
سالوس و نفاق از س��راپای آنها می ريزد برای اين جنايت اشك تمساح 

می ريزد...3 
جامعه روحانيت تهران نيز فاجعه مرگبار س��ينما ركس آبادان را محكوم و مس��ئول 
اصلی اين فاجعه را حكومت عنوان كردند.4 در سوم شهريور 1357، اعالميه ای به امضای 
فضال و مدرس��ين حوزه علميه قم درباره فاجعه سينما ركس آبادان منتشر شد؛ در اين 
اعالميه جنايت س��وختن 377 تن از اهالی آبادان به حكومت نسبت داده شده است.5 
آيت اهلل شهيد سيد عبدالحسين دستغيب در سخنرانی خود در مسجد جامع شيراز در 
3 شهريور 1357، به آتش كشيدن س��ينما ركس آبادان را كار عوامل حكومت پهلوی 
عنوان می كند.6 آيت اهلل شريعتمداری نيز در پاسخ حجت االسالم سيد محمد دهدشتی 

1. صحيفه امام خمينی، ج3، ص445. 
2. شهيد آيت اهلل محمد صدوقی به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 

1377، ص312. 
3. همان، ص312-313.

4. علی دوانی، همان، ص219. 
5. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، ج10، ص108. 

6. شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت 
اطالعات، 1378، ص572.
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نيز فاجعه آبادان را شبيه جنايت نازی ها و فاشيست ها در طی جنگ جهانی دوم عنوان 
می كند و اعالم می دارد: »مسلماً هيچ مسلمان متش��رع و عاقلی به چنين عمل خالف 
انسانی و اسالمی دست نمی زند« و همچنين ايشان با كنايه حكومت پهلوی را مرتكب 
انجام اين جنايت معرف��ی می كند: »بگذاريد كه هر چه بيش��تر چهره ظلم و ظالمين و 
مرتكبين اين چنين حوادث تكان دهنده آفتابی تر و بی آبرويی و رس��وايی آنان بيش��تر 

گردد.«1 

واکنش مردم به فاجعه سينما رکس آبادان 
پس از فاجعه آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان واكنش ه��ای اعتراض آميزی عليه 
حكومت پهلوی در آبادان و بسياری از شهرهای كشور شكل گرفت، تظاهرات كوچك و 
بزرگی كه معموالً منجر به درگيری مردم با نيروهای نظامی و انتظامی می شد.2 در 30 
مرداد 1357، چند نفر از بازرگانان و متنفذين آبادان با اجتماع در دفتر شهردار اين شهر 
اعالم نمودند كه مقامات مسئول به موقع در محل حاضر نشدند و كمك های الزم به عمل 
نياوردند.3 بنابر گزارش روزنامه كيهان مردم به دليل جلوگيری پليس و ياری رساندن به 
حريق زدگان با اجتماع در مساجد خواستار رسيدگی به مسئله اهمال رئيس شهربانی و 

مأمورانش در جريان اطفاء حريق شدند.4 

1. علی دوانی، همان، ص218. 
2. هدايت اهلل بهبودی، »25 منزل تا انقالب اسالمی«، مطالعات تاريخی، زمستان 1389، ش31، ص60. 

3. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص268. 
4. كيهان، 1376/6/1، ص1و2و27.



26
9

 1
35

د 7
ردا

2 م
ر 8

ن د
ادا

س آب
 رك

نما
 سي

زی
سو

ش 
ه آت

ادث
ی ح

رس
بر

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

در 31 مرداد 1357، مردم آبادان عليه حكومت پهلوی و رئيس ش��هربانی تظاهرات 
می كنند و اعالم می دارند كه سرتيب رضا رزمی )رئيس ش��هربانی( بايد بركنار شود.1 
س��رتيب رزمی به پاس س��ركوب قيام مردم قم در 19 دی 1356 از درجه سرهنگی به 
سرتيبی ارتقا پيدا می كند و به رياست شهربانی آبادان انتخاب می شود. در اول شهريور 
مردم آبادان پس از برگزاری مجلس ترحيم كشته شدگان سينما ركس تظاهرات نموده 
و تمامی شهر به خاطر همدردی با خانواده های س��وگوار به حالت نيمه تعطيل درآمد.2 
در 3 شهريور 1357، تظاهرات گس��ترده مردم به مناسبت هفتم كشته شدگان سينما 
ركس منجر به درگيری نيروهای نظامی حكومت و مردم و به شهادت رسيدن يك نفر 
شد.3 مردم به هيئت های تحقيق و تفحصی كه برای بررسی اين فاجعه تشكيل شد، كاماًل 
بی اعتماد بودند.4 تظاهرات و اعتراض های مردمی س��بب شد تا حكومت نظامی در اين 
شهر برقرار شود و تا هفتم كشته شدگان س��ينما تعداد بسياری از مردم آبادان به ضرب 
گلوله نيروهای رژيم شهيد و مجروح شدند. مردم در شهرهای مشهد، كرمان، تهران، قم 

و چند شهر ديگر تظاهرات خونينی به دفاع از مردم آبادان برپا كردند.5 
گروه ها و س��ازمان های متعددی با صدور بيانيه اين جنايت را محكوم كردند و دست 
مأموران دولتی را در آن هويدا ديدند. جمعيت حقوق دانان ايران كه جمعيتی متشكل 
از حقوق دانان معروفی مانند عبدالكريم الهيجی و هدايت اهلل متين دفتری بودند، طی 

بيانيه ای دولت را مقصر دانسته و نوشتند: 
مگر ممكن است در شهری كه دارای عظيم ترين تأسيسات نفتی است 
و مجهزترين سيستم آتش نشانی را دارد اتومبيل های آتش نشانی فاقد 

آب باشند و يا وسايل كامل تری در دسترس نباشد.6 
عالوه بر داخل كش��ور هس��ته مبارزه در خارج كش��ور و اتحاديه های بين الملل نيز با 

محكوم كردن حكومت، عليه حكومت راهپيمايی و اطالعيه هايی را صادر كردند.7 

1. روح اهلل حسينيان، يك س��ال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1385، 
ص322.

2. كيهان، ش10547، ص1؛ غالمرضا كرباسچی، همان، ج2، ص877. 
3. روح اهلل حسينيان، همان، ص292. 
4. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص64.

5. روح اهلل حسينيان، همان، ص326-327. 
6. اطالعات، 1357/6/6، ص21. 

7. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص64. 
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عملکرد حکومت پهلوی در مقابل آتش سوزی سينما رکس 
پس از آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان حكومت پهلوی تالش كرد مسئوليت اين 
جنايت را به گروه های مبارز و انقالبيون مذهبی منتسب كند. بالفاصله پس از اين واقعه 
روزنامه ها خبر اين فاجعه را به شكلی شتاب زده تنظيم كردند و آن را به خرابكاران نسبت 
دادند؛ خرابكار صفتی بود كه ساواك به مبارزان و افرادی كه عليه سلطنت پهلوی اقدام 
می كردند، داده بود. رسانه های تبليغاتی دولت، عاملين فاجعه سينما ركس را اين گونه 

معرفی كردند: 
گروه خرابكار و غير معتقد به اصول انسانی با همكاری سرايدار سينما 

با مواد آتش زا سالن سينما را به آتش كشيدند.1 
س��رتيب رضا رزمی در 30 مرداد 1357، ادعا كرد يك گروه تروريستی ماركسيست 
اس��المی، مواد آتش زا را در سينما ركس كار گذاش��ته اند. داريوش همايون سخنگوی 
دولت، برای انحراف اذهان از مسبب واقعی حادثه گفت: »تمام گروه های چپ و راست 
بايد موضع خود را روش��ن كنند.«2 در 30 مرداد 1357، خبرگ��زاری رويترز طی يك 
گزارش ساختگی اعالم كرد: »مرد ناشناسی به دفتر خبرگزاری رويترز در تهران تلفن 
زد و اعالم كرد كه ما گروه انقالبيون س��ياه مس��ئول آتش سوزی س��ينما ركس آبادان 
هستيم.«3 ش��اه نيز در مصاحبه ای با اين خبرگزاری، آتش س��وزی سينما ركس را كار 
متعصبين مذهبی و كمونيست ها اعالم كرد.4 مس��ئوالن آبادان گروه های افراطی چپ 
مانند مجاهدين خلق را عامل اين فاجعه معرف��ی كردند.5 تمامی اين اظهارنظرها، يك 
حقيقت را به خوبی روشن می كند كه حكومت قصد دارد اين اقدام را به تمامی گروه های 
مخالف خود منتسب نمايد و به همين منظور گروه های اسالمی را در كنار ماركسيست ها 

به عنوان عاملين اين فاجعه معرفی می كند. 
يكی از بهانه های متهم كردن مذهبيون در خصوص آتش زدن س��ينما ركس توسط 
حكومت پهلوی اين بود كه تعدادی از س��ينماها در ش��هرهای مختلف كش��ور توسط 
انقالبيون به آتش كشيده شده بودند. اما واقعيت اين بود كه مخالفت مذهبيون با سينما 
به دليل پخش فيلم های مس��تهجن و غير اخالقی بود. برای نشان دادن اعتراض خود، 

1. اطالعات، ش15691، ص4؛ انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص264. 
2. غالمرضا كرباسچی، همان، ج2، ص884. 

3. همان. 
4. ليال اشرفی، همان، ص80. 

5. همان، ص81. 
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چند س��ينما را در نيمه های ش��ب 
كه مردم در آن حضور نداش��تند به 
آتش كش��يدند. در حال��ی كه فيلم 
گوزن ها كه در سينما ركس آبادان 
نمايش داده می شد، نگاهی انتقادی 
به ش��رايط فرهنگ��ی، اجتماعی و 
سياسی جامعه داشت. بنابراين اين 
اتهام آنچنان س��اده لوحانه بود كه 

كسی باور نكرد. 
اقدام��ات حكوم��ت ب��رای اينكه 
مخالف��ان خ��ود و ب��ه خص��وص 
انقالبي��ون مذهب��ی را عام��ل اين 
جنايت معرفی كند با روشن شدن 
جزئيات حادثه نتيج��ه عكس داد. 
جزئياتی نظير قفل بودن درب های 

خروجی، كيفيت مواد آتش زا، تأخير ده دقيقه ای در خبركردن آتش نشانی، نبود آب در 
شيرهای آتش نشانی يكی از بزرگ ترين مراكز پااليشگاه نفتی جهان، نزديكی شهربانی 
با محل سينما و توضيحات كارشناسان؛ همگی مبين دست داشتن ساواك و شهربانی 
در آتش سوزی سينما ركس بود.1 با اوج گيری دامنه اعتراضات مردم نسبت به عملكرد 
حكومت در قبال آتش سوزی سينما ركس، برخی از سردمداران حكومت پهلوی برای 
پاك كردن جنايات به وقوع پيوسته به دخل و تصرف در حقايق پرداختند. علی نوری زاده 
از روزنامه نگاران وابسته به دربار پهلوی، يكی از اقدامات تبليغاتی حكومت را اين چنين 

بيان می كند: 
در ديداری كه محمدرضا عاملی تهران��ی وزير اطالعات و جهانگردی 
دولت شريف امامی با او و شمار ديگری از روزنامه نگاران داشته به آنان 
گفته براساس پرونده ای كه در دست دولت است اسالميون عامل آتش 

زدن سينما ركس بوده... 
وی در ادامه برای توجيه اين مطلب كه چرا دولت با وجود داش��تن مس��تندات عليه 

1. محمدرضا علم، همان، ج2، ص164. 
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مذهبيون اقدامی را انجام نداده است، می نويسد: 
دولت اما نمی خواس��ته پرونده را پيگيری كند چون از يك س��و، اين 
می توانسته باعث رنجش آيات عظام و ايجاد مانع بر سر راه برنامه آشتی 
با آنان ش��ود و از س��وی ديگر مردم بی اندازه به حكومت بدبين بوده و 

ادعاهای آنان را باور نمی كرده اند.1 
هوش��نگ نهاوندی )وزير علوم كابينه ش��ريف امامی( در كتاب آخرين روزهای پايان 
سلطنت و درگذشت شاه در حالی كه سعی می كند به تبرئه حكومت پهلوی از اين جنايت 

بپردازد، مطالبی را بيان می كند كه نمايانگر چهره حقيقی ماجرا است: 
حكومت با بی خيالی به اين ماجرا پرداخت ب��ه گونه ای كه گويا يكی 
از حوادث معمول رخ داده اس��ت. از مطبوعات خواستند كه زياد به اين 
ماجرا بند نكنن��د و مطبوعات نيز تقريباً همين گون��ه رفتار كردند. اين 
روش برخورد افكار عمومی را شگفت زده و منزجر ساخت. اعليحضرتين 
در نوشهر بودند نه نخس��ت وزير و نه وزيری از دولت او به خود زحمت 

رفتن به آبادان را نداد...2 
اين ادعای نهاوندی كه حكومت به مطبوعات دس��تور داده كه به فاجعه سينما ركس 
نپردازند نشان می دهد كه رژيم پهلوی می دانست با زنده نگه داشتن اين جنايت بزرگ 
در اذهان عمومی، پس از چندی سرنخ ها به دولت، ساواك و شهربانی ختم خواهد شد. 
وگرنه دست و پاهای مذبوحانه ای كه حكومت برای مقصر جلوه دادن انقالبيون مذهبی 
زد، اگر واقعيت داشت به دليل اوج گيری نهضت امام خمينی)ره(، می توانست به عنوان 
فرصتی برای ضربه زدن به نهضت از آن استفاده كند. اما رژيم می دانست اين دست و پا 

زدن ها بيش از هر چيز شرايط را برای غرق شدن سلطنت فراهم می كند. 
نهاوندی در ادامه اين مطالب به برگزاری جشن بزرگی در فردای اين جنايت در دربار 

اشاره می كند و می نويسد: 
چند روز بعد، هنگامی كه همگان از ابعاد فاجعه آبادان آگاهی يافتند، 
مخالفان تندروی رژيم از مهمانی باش��كوه و آتش بازی آن شب به سود 
خود اس��تفاده كردند و آن را به باد انتقاد گرفتن��د. می گفتند هنگامی 

1. علی سجادی، »آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان«، برنامه ويژه راديو فردا، بخش سوم، واكنش های دولت، 
 .1384/5/30

2. هوش��نگ نهاوندی، آخرين روزهای سلطنت و درگذشت ش��اه، ترجمه بهروز صوراسرافيل و مريم سيحون، 
امريكا، شركت كتاب، 1383، ص134-136. 
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كه شهر يكپارچه عزادار اس��ت آنان در دربار سرگرم رقص و آتش بازی 
هستند. اشتباه بزرگی روی داده بود. بايد آن مهمانی را متوقف می كردند 
و از خير آتش بازی چشمگير هم می گذشتند. بايد حتی عزای ملی اعالم 

می كردند. اين ماجرا ضربه شديدی به رژيم بود.1 
هوش��نگ نهاوندی در حالی معترض به اقدام درباريان در بی توجهی به ملت است كه 

خود نيز همانند سايرين از شركت كنندگان اين مجلس بوده است. 
پرويز راجی )آخرين س��فير ش��اه در لن��دن( در خاطرات خود در 25 م��رداد 1357 

می نويسد: 
در مالقات با هوش��نگ انصاری )وزير دارايی( به او گفتم: اعليحضرت 
فعاًل چاره ای ندارد جز اينكه خونس��ردی خود را حفظ كند؛ اوضاع را به 
حال خود بگذارد و در خصوص خونريزی و خرابكاری مخالفان دس��ت 
به تبليغات بزند تا بلكه طبقات متوس��ط از خواب غفلت بيدار شده، به 
عواقب س��لطه اجامر و اوباش)!( پی ببرند. وقتی كارد به استخوان همه 
رسيد، می بايس��ت يك واقعه قهرآميز و مرگ بار و ويران گر را بهانه قرار 
دهد، به عكس العمل محكم و چشمگيری دست بزند، ارتش را به صحنه 
آورد و با هر مقدار خشونت كه الزم باشد، به سركوبی مخالفان بپردازد.2 
شواهد و قرائن نشان می دهد كه ساواك طی برنامه ای با همين اهداف، آتش كشيدن 
س��ينما ركس آبادان را طراحی كرده؛ محمدحس��ن ناصری معروف به عضدی )معاون 
كميته مش��ترك ضد خرابكاری س��اواك(، ناصر نوذری معروف به رسولی )شكنجه گر 
ساواك(، مجتهدی معروف به دكتر مجيدی )بازجوی ساواك( و سعدی جليلی اصفهانی 
معروف به بابك )متخصص مواد منفجره و تخريب ساواك( درست يك روز قبل از حادثه 
س��ينما ركس، وارد آبادان می شوند.3 در روز 27 مرداد ش��اه طی مصاحبه ای می گويد: 
»من از فاجعه بزرگی كه ارتجاع سياه برای ايجاد وحشت بزرگ در اين مملكت به وجود 
می آورد، می ترس��م.«4 موضع گيری زودهنگام قبل از روشن ش��دن جزييات حادثه در 
رس��انه های داخلی و خارجی، عاملين اين جنايت را به عناوينی نظير خرابكار خواندن 
كه اصطالح ساواك در مقابل انقالبيون مذهبی بود، بدون اعالم نظر كارشناسان و ارايه 

1. همان، ص141-142. 
2. پرويز راجی، در خدمت تخت طاووس، ترجمه حسن كامشاد، تهران، طرح نو، 1381، ص276. 

3. ليال اشرفی، همان، ص85 و 177. 
4. جواد منصوری، 25 سال حاكميت امريكا بر ايران، تهران، بی نا، 1364، ص192. 
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مدارك مستند در اين زمينه، دليل ديگری بر دخالت دولت در آتش سوزی سينما ركس 
آبادان است.1 

منوچهر آزمون )معاون اجرايی نخست وزير در زمان شريف امامی( در اعترافات خويش 
در دادگاه انقالب اسالمی اظهار می دارد: »سينما ركس را به دستور مستقيم شاه آتش 
زدند. نخست وزير )آموزگار( روحش هم خبر نداشت. وقتی به او خبر داديم، رنگش مثل 
گچ سفيد شد؛ دستور مستقيم شاه بود.«2 پرويز راجی در يادداشت روز 29 مرداد 1357 

خود با اشاره به واقعه آتش سوزی آبادان می نويسد: 
ب��ه ميرفخراي��ی در وزارت دربار تلف��ن زدم كه از قول م��ن به هويدا 
پيشنهاد كند تا يك روحانی بلندپايه را همين امشب به تلويزيون بياورند 
تا وی اين وحشی گری جنون آميز را محكوم كند و آن را خالف قوانين 
الهی بخواند... هنگامی كه ب��ه فرودگاه رفت��م، از صحبت های فرهاد و 
حسين اش��راقی اين طور فهميدم كه حادثه آتش سوزی سينما دارد به 
سرعت زمينه را برای اقدامات شديد فراهم می س��ازد... به فكرم رسيد 
كه ش��ايد چند واقعه ديگر از اين نوع بايد اتفاق بيفتد تا سركوب نهايی 

انجام گيرد.3 
به دنبال فاجعه سينما ركس آبادان، جمشيد آموزگار در اول شهريور ماه استعفا داد و 
شاه نيز به دليل بحران فراگير در كشور تصميم به تعويض دولت گرفت؛ كاری كه بعدها 
در كتاب پاسخ به تاريخ از انجام آن اظهار پشيمانی كرد.4 تظاهرات و ناآرامی های مردمی 
در اعتراض به فاجعه باعث شد كه دس��تگاه های امنيتی رژيم برای آرام كردن اوضاع از 
همان روزهای اول خبر دستگيری عاملين اين جنايت را دادند. سرتيب رزمی در فردای 

روز حادثه در مصاحبه ای گفت: 
به دنبال تالش مأمورين س��رنخ هايی به دس��ت آمده و حدود ده نفر 
دس��تگير ش��ده اند كه اميد می رود عامالن اصلی به زودی شناسايی و 
دستگير شوند. آنچه مسلم است آتش سوزی به دست خرابكاران انجام 

شده است.5 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص319. 
2. كامران غضنفری، مداخالت؛ روايتی مستند از جنايات امريكا در ايران، تهران، كيهان، 1393، ج1، ص203. 

3. همان، ص204. 
4. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1385، ص345. 

5. روح اهلل حسينيان، همان، ص323-324. 
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چند روز پس از نشر اين گزارش، روزنامه ها اعالم كردند كه عامل فاجعه آتش سوزی 
آبادان، فردی ايرانی به نام »عبدالرضا آشور« در عراق دستگير شده و اعتراف كرده كه 

در حادثه سينما ركس دست داشته است. 
عبدالرضا آشور در منابع ساواك به نام »هاشم منيشدپور« معروف به هاشم مقدم ذكر 
شده است. در تحقيقات مشخص شد كه وی كارگری ساده اس��ت كه به منظور كار به 
كشورهای جنوبی حاشيه خليج فارس تردد می كرده اس��ت.1 او تحت شكنجه ساواك 
وادار به اقرار دروغين شد و اتهام آتش زدن سينما ركس آبادان را پذيرفت. سپس وی را 
به آبادان انتقال دادند، دادستان وقت آبادان )ضرابی( و بازپرس پرونده )صرافی( متهم 
را بی گناه تشخيص دادند. ضرابی پس از پيروزی انقالب در مصاحبه ای مطبوعاتی علت 

بی گناهی آشور را اين گونه بيان می كند: 
بارها مرا زير فشار قرار دادند كه بازپرس دادسرای آبادان را وادار كنم 
برای عبدالرضا آشور كيفرخواس��ت صادر كند اما من زير بار اين دروغ 
بزرگ نرفتم، در نتيجه اختالف بين باهری )وزير دادگستری( و شريف 
امامی )نخست وزير( اوج گرفت. شريف امامی از باهری مصراً می خواست 
كه در جهت اجرای نيات شاه برای خواباندن سر و صدای سينما ركس، 
عبدالرضا آشور را عامل اين جنايت معرفی كنم و باهری همه اين فشار 

را به من منتقل می كرد.2 
محمدرضا پهلوی نيز در كتاب پاسخ به تاريخ می نويسد: 

مقصر واقعی به عراق گريخت و در آنجا دستگير شد. اعترافات او ثبت 
شد ولی قضاتی كه مرعوب ش��ده يا جبون بودند بر اين قضيه سرپوش 
نهادند. فقط اين شخص بود كه می توانست بگويد اين جنايت را به نيابت 

از چه كسی مرتكب شده بود.3 
اصرار محمدرضا پهلوی و ديگر درباريان برای مقصر دانستن آشور به اين دليل بود كه 

حضور وی در عراق را به ارتباط با امام خمينی)ره( ربط بدهند. 
صرافی )بازپرس پرونده( پس از پيروزی انقالب اس��المی در دادگاه رسيدگی به اين 

موضوع، در خصوص عدم موافقت مجرميت هاشم آشور چنين اظهار می كند: 
هاشم آشور كه بعداً معلوم شد هاشم منيشدزاده كارگر ريل شادگان 

1. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص270. 
2. عباس سليمی نمين، ، قتلگاه ركس، تهران، روزنامه همشهری، 1388، ص12. 

3. محمدرضا پهلوی، همان، ص334-335.
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و ساكن خرمشهر است، فقط به خاطر فقر و بدبختی و برای كار به عراق 
رفته بود. وی تحت فشار در كميته مشترك تهران افراد بی گناهی را به 
عنوان همدست معرفی كرده بود، ولی من زير بار صدور قرار مجرميت 
نرفتم. رژيم تالش می كرد كه وانمود كند مس��ببين حادثه، روحانيت 

مبارز تحت رهبری امام خمينی بوده اند.1 
ارتش��بد قره باغی در مصاحبه ای با احمد احرار در خالل بررسی وقايع سال های 56 و 
57 به اعترافات باهری در قبال بی نتيجه ماندن اين ترفند حكومت برای فرار از فش��ار 

مردم اشاره می كند: 
می دانيد كه آتش س��وزی س��ينما ركس قبل از تشكيل دولت شريف 
امامی اتفاق افتاد ولی چون مس��ئله ای بود كه فراموش ش��د. در هيئت 
دولت از همان ابتدا صحبت می شد كه باألخره بايد عوامل اين حادثه را 
پيدا كند... هر بار در جلسات هيئت دولت قبل از ورود در دستور راجع به 
اين موضوع مذاكره می شد و آقای شريف امامی از باهری سؤال می كرد 

پرونده به كجا رسيد. ايشان هم جواب می داد كه مشغول هستيم... 
در ادامه قره باغی به گفت وگ��وی خصوصی خود و باهری در مورد آن موضوع اش��اره 
می كند كه باهری عنوان می كند: »من اين پرونده را مطالعه كردم ولی چيز درس��ت و 

حسابی در آن نديدم.«2 
از شيوه های شناخته شده كه به تقليد از كش��ورهای غربی در ايران به كار گرفته شده 
بود، ايجاد رعب و وحشت بعد از سراسری ش��دن قيام و مبارزات مردمی عليه حكومت 
بود. ايجاد آتش سوزی در اماكن عمومی برای ترساندن و خسته كردن مردم از مبارزه از 
جمله روش های اين شيوه بود. ارتش��بد قره باغی در همين مصاحبه عالوه بر آتش زدن 
سينما ركس آبادان به مصاديق ديگر اين سياست اش��اره می كند. وی چند ماه پس از 
فاجعه آتش سوزی سينما ركس آبادان از عملكرد دولت، مأموران نظامی و شهربانی به 

دليل عدم كنترل بر اوضاع در شهر تهران معترض می شود: 
در طبقه شش��م س��اختمان وزارتخانه كه در جنوب پارك شهر قرار 
داشت نگاه كردم و ديدم از نقاط مختلف آتش و دود زبانه می كشد ضمناً 
بعضی اش��خاص كه تلفن می كردند می گفتند كه مأمورين فرمانداری 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص326. 
2. چه شد كه چنان شد؟، گفت وگوی احمد احرار با ارتشبد عباس قره باغی، امريكا، آران، 1999م، ص72-73. 
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نظام��ی و مأمورين پليس كه آنه��ا هم مأمور فرمان��داری نظامی تلقی 
می شدند ايستاده اند نگاه می كنند و هيچ اقدامی انجام نمی دهند... بنده 
ديدم ديگر قابل تحمل نيس��ت، تلفن كردم حضور اعليحضرت، عرض 
كردم نقاط مختلف شهر در آتش می س��وزد و حاال كمی هم هوا تاريك 
شده ستون آتش كاماًل ديده می شود. با س��پهبد صمديان پور صحبت 

كردم، اين طور اظهار می كند. فرمودند خوب، ديگر چه خبر است؟...1 
مقايسه گذرا بين آتش سوزی سينما ركس آبادان و اين آتش سوزی ها عملكرد مشابه 
را در همه آنها نشان می دهد؛ بعد از به آتش كشيده شدن سينما ركس، پليس كه مقر 
آن در سيصد قدمی سينما بود اجازه نداد كه مردم به محصورين در آتش كمك كنند. 
همچنين به نوعی عمل شد كه آتش نشانی پيش��رفته آبادان بعد از پايان جنايت، يعنی 
سوختن حاضران در س��ينما در صحنه حاضر شود، در حالی كه اطفای حريق در همان 

دقايق اوليه آتش سوزی ممكن بود. 

دادگاه پس از انقالب
پس از گذشت دو سال از ماجرای سينما ركس آبادان با تالش بازماندگان فاجعه و در 
نهايت دادخواهی از امام خمينی)ره( برای رس��يدگی به پرونده اين جنايت در 26 تير 
1359، اطالعيه ای از سوی دادستان آبادان انتشار يافت كه در آن از عموم مردم خواسته 
شده بود كه كليه اسناد و مدارك خود را در مورد سينما ركس در اختيار دادستانی قرار 
دهند.2 سرانجام در 3 ش��هريور 1359، اولين جلس��ه دادگاه به رياست حجت االسالم 
موسوی تبريزی در سينما نفت برگزار ش��د. اين دادگاه در حالی تشكيل شد كه عوامل 
اصلی اين جنايت نظير سرتيب علی اصغر وديعی )رئيس س��اواك خوزستان( سرتيب 
رضا رزمی )رئيس وقت ش��هربانی آبادان(، مهندس عزيزی )رئيس وقت س��ازمان آب 
آبادان(، دكتر بيژن صالحی )ش��هردار وقت آبادان(، محمدحس��ين ناصری معروف به 
عضدی )معاون كميته مش��ترك ضد خرابكاری(، نوذری معروف به رس��ولی )بازجوی 
كميته مشترك و شكنجه گر(، س��رهنگ تيمور وثوقی )بازپرس نظامی ارتش( و سعيد 
جليل بابك اصفهانی )مأمور كميته مش��ترك ضد خرابكاری( از ايران گريخته بودند و 

غياباً مورد محاكمه قرار گرفتند.3 

1. همان، ص94-95. 
2. ليال اشرفی، همان، ص127-128. 
3. عباس سليمی نمين، همان، ص25. 
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متهم رديف اول پرونده فردی به نام حسين تكبعلی زاده )21 ساله( فرزند علی، اهل و 
ساكن احمدآباد آبادان كه معتاد و بيكار بود و بر اساس اقرارش عامل اصلی آتش سوزی 
سينما ركس وی و دوستانش بودند كه در آتش سوزی مفقود شده اند. حسين تكبعلی زاده 
در 4 دی1357 با صدور قرار بازداش��ت موقت زندانی و در 22 بهمن 1357 و پيروزی 
انقالب اسالمی با باز شدن درب های زندان از زندان فرار كرده بود و در 6 خرداد 1358 
مجدداً بازداشت شد.1 وی يكی از افرادی بود كه برای سوزاندن سينما ركس به خدمت 
س��اواك درآمده بود، اما برای فرار از مجازات اعدام در دادگاه عمل خود را يك حركت 
انقالبی عنوان می نمود. ادعايی كه هيچ دليل و مدركی برای اثبات آن نتوانس��ت ارايه 
بدهد. در ابتدای بازجويی ها به گفته بازپرس پرونده حرف های ضد و نقيض بس��ياری 
در رابطه با آتش سوزی س��ينما ركس می زد كه تماماً ضبط و ثبت شده است تا اينكه از 
سوی بازپرس احضار و خبر دستور تش��كيل دادگاه علنی در رابطه با سينما ركس را به 
وی دادند. حسين تكبعلی زاده در نامه ای خطاب به مردم آبادان مجرم اصلی اين اقدام 
را ساواك و شاه معرفی می كند و در آخرين دفاعيات خود از مردم می خواهد آنهايی كه 
در بستن درهای سينما دست داشتند را مقصر واقعی اين جنايت بدانند. وی در نامه ای 
ديگر به كميسيون نظارت بر دادگاه های شهرس��تان نوشته است: »اين كار، كار رژيم و 
بازپرس وقت بود و من بی گناه هستم.« طبق سخنان دادس��تان پرونده، متهم طی ده 
الی يازده بازجويی صورت گرفته، مطالب را هر بار به گونه ای بيان كرده و از سوی ديگر 
تحقيقات صورت گرفته از كسانی كه متهم مدعی مالقات با آنهاست، خالف گفته های 

1. ليال اشرفی، همان، ص133. 
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او را ثابت می كند.1 
سرانجام پس از 18 جلسه پی در پی كه در آن دفاعيات 34 متهم پرونده و گزارش های 
32 تن از شهود شنيده شد، رأی نهايی از سوی رئيس دادگاه صادر گرديد. در نتيجه اين 
حكم سيزده تن از عامالن فاجعه كه به طور مستقيم و غير مستقيم در آن نقش داشتند 
همانند حسين تكبعلی زاده به اتهام مش��اركت در آتش زدن سينما ركس، علی نادری 
)مدير و صاحب  امتياز سينما ركس(، اس��فنديار رمضانی دهاقانی )مدير داخلی سينما 
ركس( و حميد پايون )مس��ئول حفاظت س��ينما( به اتهام عدم رعايت مقررات و انجام 
وظايف قانونی و ترك وظيفه به اعدام محكوم شدند.2 چهارده تن از متهمان اين پرونده 

به زندان محكوم شدند و پنج تن، از اتهامات وارده تبرئه گرديدند.3 

کالم آخر 
بررس��ی عملكرد حكومت پهلوی در فاجعه س��ينما ركس آبادان، نشانگر اين مطلب 
است كه دست اندركاران رژيم پهلوی برای حفظ قدرت و تسلط بر مردم از هيچ جنايتی 
كوتاهی نمی كردند. در زمانی كه آتش انقالب مردم ايران به رهبری امام خمينی سراسر 
ايران را يكپارچه كرده بود، حكومت پهلوی برای فرو نش��اندن اين انقالب و دور كردن 
مردم از نهضت امام خمينی و مخدوش كردن چهره مذهب و انقالبيون مذهبی، اعمال 
غير انسانی نظير آتش سوزی س��ينما ركس آبادان را به نمايش گذاشت تا بلكه با توسل 
به اين شيوه و ايجاد رعب و وحش��ت در جامعه با هدف بدنام كردن انقالبيون مذهبی، 
مردم را از مسير مبارزه دور و ادامه راه را برای آنها غير ممكن سازند. اين سياست رژيم 
به خواس��ت خدا و افش��اگری های امام خمينی)ره( و علما خنثی گرديد و آتش سينما 
ركس آبادان بيش از هر چيز دامن رژيم پهلوی را گرفت و دودمان سلطنت را سوزاند و 

خاكستر كرد. 

1. همان، ص142-146. 
2. عباس سليمی نمين، همان، ص25-26. 

3. ليال اشرفی، همان، ص174. 
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