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بازخوانی یك اقدام انقالبی در سال 1357 در جهرم 
»اقدام شهيد حسن فرداسدی در حمله به رئيس شهربانی و فرماندار نظامی جهرم و 

تأثير آن در شور انقالبی مردم منطقه« 
وحيد كارگر جهرمی1

مقدمه 
حس��ن فرداس��دی فرزند امراهلل در س��ال 1335 در نظام آباد تهران متولد ش��د. در 
21 سالگی دوره دوس��اله )فوق ديپلم( كمك مهندسی دانش��كده مخابرات را در رشته 
»مايكروويو« از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی به پايان رساند و مدتی عضو 
انجمن اسامی مخابرات و سرپرس��ت اداره كل ناحيه 9 تلفن شهری بود. او هر چند از 
آيت اهلل گلپايگانی تقليد می كرد ولي عاقه و دلبستگی ش��ديدی به امام خمينی)ره( 
داشت و می گفت دستور امام هر چه باشد، اجرا می كند. وي كه در سال های خفقان عليه 
نيروهای شاهنشاهی اعاميه پخش می كرد، پس از پايان تحصيات در ارديبهشت ماه 
س��ال 1357 جهت خدمت نظام وظيفه به جهرم اعزام ش��د. با اوج گيری فعاليت هاي 
انقابي ملت مس��لمان ايران و برقراری حكومت نظامی در ش��هرهای مختلف از جمله 
جهرم با اهالی ش��هر همكاری نزديك داش��ت. با لباس نظامی در نماز جماعت مساجد 
جهرم حضور مي يافت و پس از اتمام نماز با مردم به گفت وگو می پرداخت. وی همواره 

1. پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی 
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سربازان ديگر را به برخورد خوب و انسانی با مردم سفارش می كرد و در كنترل سربازان 
ناآگاه تابع فرماندهان نقش بسزايی داشت.1 

حسن فرداسدي كه جمعي گروهان دوم آموزش��ی مركز آموزش جهرم به فرماندهی 
ستوان دوم عباسی بود،2 در تاريخ 4 آبان ماه1357 در يك اقدام انقابی به رئيس شهرباني 
جهرم و فرماندار حكومت نظامي اين ش��هر كه به روی مردم آتش گشوده بودند حمله 
كرده و آنها را به هاكت می رساند. در نتيجه اين اقدام سرهنگ تصاعدي رئيس شهرباني 
جهرم كشته و س��رتيپ نادور فرماندار حكومت نظامي اين شهرستان به شدت مجروح 
شد و براي درمان به تهران و سپس به امريكا انتقال يافت. مقاله  حاضر می كوشد از طريق 
مصاحبه با افرادی كه در آن دوره در جهرم حضور داش��تند و همچنين بررسی اسناد و 
مدارك موجود و منتشرنشده تاريخي، گوشه اي  از اين  واقعه  تاريخي  و تأثير آن در شور 

انقابی مردم منطقه را به  طور اجمالي  و كوتاه  بررسی نمايد. 

اعالم حکومت نظامي در جهرم و 11 شهر ديگر 
در روز 16ش��هريورماه1357، تعداد زيادی از مردم تهران در ميدان ش��هياد )ميدان 
آزادی فعلی( تجمع و ضمن برگزاری تظاهرات، قطعنامه ای در محكوميت رژيم قرائت 
كردند. در پايان اين روز، شورای امنيت ملی، متشكل از جعفر شريف امامی نخست وزير، 
امير خس��رو افش��ار وزير امور خارجه، ارتش��بد غامرضا ازهاری رئيس س��تاد بزرگ 
ارتشتاران، سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك، سپهبد صمد صمديانپور رئيس شهربانی، 
س��پهبد احمدعلی محققی فرمانده ژاندارمری و ارتش��بد عباس قره باغی وزير كشور، 
جلسه ای تشكيل داد. در اين جلسه س��پهبد مقدم رئيس وقت ساواك اظهار داشت كه 
طبق گزارش های رسيده، تظاهرات پنجشنبه )57/6/16(، در روز جمعه )17شهريور( 
هم ادامه خواهد داشت؛ در نتيجه مقدم به شاه اطاع داد كه ضرورت دارد اعام حكومت 
نظامی شود و شاه در پاسخ دستور داد مسئله را در شورای امنيت بررسی كنند. رئيس 
اداره دوم و س��وم ارتش هم كه در اين جلسه ش��ركت كرده بودند به برقراری حكومت 
نظامی تأكيد كردند. پس از اين جلسه شريف امامی، هيئت دولت را تشكيل داد. اعضای 
هيئت دولت قبل از نيمه شب دور هم جمع می ش��وند و در آنجا سپهبد مقدم و ارتشبد 
ازهاری رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران، نسبت به برقراری حكومت نظامی تأكيد می كنند. 

1. يادنامه شهيد فرداسدی، تهران، انجمن اسامی مخابرات، بی تا، ص5. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات، 1383، ج14، 

ص203. 
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هيئت دولت هم به اين موض��وع رأی می دهد. ش��ريف امامی در آخرين مرحله برپايی 
حكومت نظامی را به نظر شاه می رساند1 و شاه برای آنكه كنترل اوضاع از دست او خارج 
نشود، در همان شب دولت را وادار مي سازد تا در تهران و يازده شهر ديگر حكومت نظامی 

برقرار كنند. يكی از آن يازده شهر، شهرستان جهرم بود.2 
در پنجمين جلسه هيئت وزيران در ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه 1357/6/16 به 
رياست جعفر شريف امامی، نخست وزير، تصميم بر آن گرفته شد تا اعاميه ای از طرف 
دولت برای اطاع عموم به منظور برقراری حكومت نظامی در تهران و 11 شهرس��تان 
كشور صادر شود. رژيم شاه كه از تظاهرات مردم ايران در روز17شهريور وحشت داشت، 
در اولين ساعات جمعه 17شهريورماه، توسط ارتشبد غامعلي اويسي، فرماندار نظامي 

تهران، اعام حكومت نظامي كرد. در قسمتي از اين اطاعيه چنين آمده بود:  
]دولت[ ناگزير حكومت نظامي را براي مدت 6ماه در شهرهاي تهران، 
كرج، قزوين، قم، مشهد، تبريز، اهواز، آبادان، اصفهان، شيراز، كازرون و 

جهرم اعام مي نمايد.3 
به محض اعام حكومت نظامی در ش��هرهای ذكرش��ده، فرمانداری نظامی ش��هرها 
منصوب شدند. در جهرم هم سرتيپ احمد نادور4 به عنوان فرماندار نظامی انتخاب شد.5 
محل فرماندهي حكومت نظامي جهرم، در شهرباني جهرم بود و مأموران آنها به سرعت 
در مكان هاي حساس به خصوص در ميدان شش��م بهمن )شهدای كنوني(، رو به روي 
باغ ملي و ميدان مصلي، چهارراه بهارستان و به طور كلی در اكثر ميدان ها و چهارراه ها، 

استقرار يافتند.6
با وجود اعام حكومت نظامي در روز جمعه 17شهريور جمعيت بسيار زيادي از مردم 
تهران، به راهپيمايي پرداخته و از نقاط مختلف شهر به سمت ميدان شهدا )ژاله سابق( 

1. همان، 1381، ج11، ص43. 
2. غامرضا نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران، تهران، رسا، 1371، ج2، ص91. 

3. آرشيو اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره بازيابي: 0036170پ، 1357/6/16، ص2. 
4. ساواك در گزارشی در تاريخ 1357/7/9 نظر فرماندار جهرم، مهدی سيف، درباره فرماندار نظامی شهرستان 
جهرم )سرتيپ احمد نادور( را چنين آورده است: »تيمسار مردی است فوق العاده خودخواه و سبك مغز و مغرور و 
حتی ديوانه است. مشاراليه افزود: بيچاره مردم جهرم كه بايد تحمل اين شخص نادان را بكنند...« ساواك در ادامه 
می نويس��د: »اين گونه اختافات بين دو مقام در چنين موقعيتی و آن هم در شهرستان جهرم ضمن اينكه سبب 
ركود امور محوله می گردد اثرات نامطلوبی را در برخواهد داشت«، انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، 

1382، ج12، ص58. 
5. روح اهلل حسينيان، يك سال مبارزه براي سرنگوني شاه، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1385، ص349. 

6. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج شكراهلل جهان مهين از مبارزان انقاب اسامي، جهرم، آذرماه1388.
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حركت كردند. نيروهاي رژيم كه با تجهيزات كامل در محل حضور داش��تند، به محض 
آنكه ميدان از جمعيت پر شد و مردم شعارهايي عليه رژيم سردادند، از هر طرف بر روي 
مردم آتش گشودند كه در اثر آن تعداد زيادي از مردم تهران شهيد، مجروح و بازداشت 
شدند.1 اين حادثه نقطه عطفي در مبارزات مردم گرديد و در تاريخ به عنوان جمعه سياه 
يا جمعه خونين به ثبت رسيد. مردم جهرم هنگامي كه از اين واقعه مطلع شدند دست به 
تظاهرات عظيمي زدند و مجلس ختمي براي شهدای 17شهريور تهران برگزار كردند.2 
بعد از كشتار مردم تهران، نمايش��گاه هاي سياري در جهرم تش��كيل شد كه عكس ها 
و پوسترهاي ش��هدا و مجروحان واقعه 17ش��هريور تهران را به نمايش عموم گذاشت. 
برپايی اين نمايشگاه ها كه حتي به دورترين روستاهاي جهرم برده شد، در اطاع رساني 
و آگاهي مردم نسبت به جنايت های رژيم در واقعه 17شهريور1357 بسيار كمك كرد. 
يكي از اين نمايشگاه ها در مسجد بهارستان جهرم برپا شده بود كه عناصر انقابي جهرم 
شب ها با اسلحه از روي پشت بام مسجد نگهباني مي دادند تا مأموران رژيم نتوانند به اين 
نمايشگاه هجوم ببرند.3 برپايي اين نمايشگاه با استقبال بسيار زياد مردم جهرم مواجه 
شد. حتي تعداد زيادي از ارتشي ها با لباس شخصي به اين نمايشگاه ها مي آمدند و از آن 
بازديد مي كردند. شايد بتوان گفت كه اين امر در حركت ارتشيان جهرم در مخالفت با 
رژيم نقش مهمي ايفا كرد؛4 به طوري كه چندي بعد رئيس شهرباني و فرماندار حكومت 
نظامي جهرم توس��ط يك س��رباز حكومت نظامي مورد هدف گلوله قرار گرفتند كه به 

كشته شدن يك نفر و مجروح شدن ديگری انجاميد. 

تظاهرات مردمی و گسترده در جهرم عليه رژيم به مناسبت 4آبان ماه 
مأمورين شاه و حافظين منافع رژيم سلطنتی پهلوی كه موقعيت خود را هر روز بيش از 
پيش از دست رفته می ديدند، به منظور تضعيف روحيه انقابی مردم به خصوص جوانان 
و وانمود كردن اينكه نظام بر مسند قدرت نشسته است و هيچ حركتی نمی تواند در آن 
تزلزلی ايجاد نمايد، تصميم بر اين گرفته بودند تا در روز چهارم آبان ماه 1357 مصادف با 
سالگرد تولد شاه مراسمی هر چند مختصر در ساختمان شهرداری جهرم برگزار نمايند. 
اين خبر به گوش عده ای از مردم جهرم رس��يده بود و آنها تصميم گرفته بودند به  رغم 

1. جواد منصوري، سير تكويني انقاب اسامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1385، ص321. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج سيد ابراهيم رستگار از مبارزان انقاب اسامي، جلسه اول، جهرم، دي ماه1388.

3. مصاحبه نگارنده با آقاي كرامت اهلل رستگاريان از مبارزان انقاب اسامي، جهرم،  بهمن ماه1388. 
4. مصاحبه نگارنده با آقاي محمدعلي )ابراهيم( آهی از مبارزان انقاب اسامي، جهرم، بهمن ماه1388. 
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اعام حكومت نظامي و حضور شمار زيادی از نيروهاي امنيتي و نظامي در نقاط مختلف،  
تظاهراتي در چند نقطه شهر تدارك بينند. از جمله مراكزی كه تظاهراتي از سوي مردم 
جهرم در روز 4 آبان ماه در آن ترتيب داده ش��د، مس��جد نو واقع در غرب اين شهر بود. 
مضمون شعارهاي مردم در اين روز چنين بود: »روز تولد شاه، روز عزای ملت« و »چهارم 

آبان ماه، تولد يزيد است«. 
آقای ابراهيم جمالی از مب��ارزان انقاب در جهرم كه در تظاهرات اطراف مس��جد نو 

حضور داشت، می گويد: 
از اين كوچه به آن كوچ��ه می رفتيم. كم كم اكثريت م��ردم كه اكثراً 
جوان ها بودند با شنيدن شعار از منزل خود بيرون آمده و به ما پيوستند 
تا جايی كه ازدحام عجيبی به چش��م می خورد و جای سوزن انداختن 
نبود. به حدی شور و هيجان در تظاهركنندگان بود كه هيچ كس سر از 
پا نمی شناخت. به خاطر شلوغی بيش از حد به چهار گروه تقسيم شده 
بوديم، ناگهان متوجه ش��ديم كه نيروهای نظامی از همه طرف ما را در 
محاصره خود درآورده اند، تا جايی كه از هر جاي كوچه قصد داش��تيم 
خود را به خيابان برس��انيم، راه را بر ما بس��ته بودند و هر وقت هم فشار 
زياد می آورديم با تيراندازی هوايی به صورت تك تير و رگبار با ما مقابله 
می كردند. اين برنامه ساعاتی ادامه داشت. از ناحيه نيروی نظامی عرصه 
بر همه ما تنگ شده بود. ما قصد برخورد با سربازان را نداشتيم و دوست 
نداشتيم خودمان را با آنها درگير كنيم؛ زيراكه حضرت امام)ره( توصيه 
نموده بودند مردم با برادران ارتشی كه اكثراً سربازان و از فرزندان اين آب 
و خاك بودند درگير نش��وند. تا اينكه يكی از ماشين های سبك ارتشی 
كه جيپ رو باز بود با تعدادی سرنش��ين به محوطه مسجد نو آمدند. در 
آن روزها بعضی افراد با راهنمايی دانشجويان يا فارغ التحصيان رشته 
ش��يمی تركيباتی از مواد ش��يميايی، صابون، بنزي��ن و... داخل بطری 
می كردند و فيتيله ای هم به آن نصب می كردند كه يك س��ر آن داخل 
بطری و يك سر آن بيرون بود. به مانع كه می زدند مشتعل می شد. يكی 
از آنها كه در دست جوانی بود به كنار الستيك عقب جيپ پرتاب كرد و 
مشتعل شد. مأموران خيلی سريع فرار كردند. ابتدای ضلع شرقی مسجد 
نو چند لحظه ای آتش روش��ن بود و بعد خاموش شد. مجدداً نيروهای 
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نظامی آهسته آهس��ته آمدند... ما ش��عار خودمان را می داديم، آنها نيز 
سعی در پراكنده نمودن ما داشتند.1

آنچه در اينجا بسيار حائز اهميت بود و مايه قوت قلب مبارزان انقابی در جهرم به شمار 
می آمد، اين بود كه اكثر منازل، درب حياط ورودی خود را باز نموده بودند و هر وقت كه 
تظاهركنندگان، موقعيت خود را در خطر می ديدند وارد اين منازل می ش��دند. مهم  تر 
اينكه خواهران ساكن در منازل هم، هر وس��يله دفاعی اعم از چوب، سنگ، آجر، بيل و 
ميله آهنی كه در منزل داشتند در اختيار تظاهركنندگان می گذاشتند. به همين خاطر 
مأموران جرئت نمی كردند وارد منازل بش��وند؛ چون يارای مقابله تن به تن نداش��تند. 
عده ای هم برای اينكه راه  گريزی از اين معركه پيدا كنند يا اينكه بهتر بتوانند با مأموران 
مقابله نمايند به پش��ت بام ها رفته بودند. بعضی س��ايه بان های مغازه ه��ا فلزی بود؛ گاه 
مأموران می رفتند زير اين سايه بان ها تا ديده نشوند. افرادی كه بر روی پشت بام ها بودند 
برای اينكه مأمورين را بترسانند سنگ بر روی اين سايه بان ها می انداختند و چون صدا 
می كرد مأموران دچار وحشت می شدند. ويژگی مهمی كه منازل آن محل داشت اين بود 
كه بسياری از خانه ها از طريق پشت بام به همديگر راه داشت؛ يعنی اگر فردی به پشت  بام 
منزلی می رفت، تا چندين مكان ديگر می توانست تغيير مكان بدهد و خود را به خيابان 
و مكان ديگر برساند. عده زيادی از تظاهركنندگان از طريق همين پشت بام ها خود را به 
بلوار فردوسی )شهيد رجايی فعلی( رسانده بودند. در آن محل نيز درگيری هايی پراكنده 

بين مأموران و مردم جهرم رخ داد.2 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی از مبارزان انقاب اسامي، جهرم، آذرماه1388. 
2. همان. 

محل ترور فرماندار حكومت نظامي و رئيس شهرباني جهرم
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هالکت رئيس شهربانی و فرماندار حکومت نظامی 
در تاريخ 57/8/4 شكافی كه بسياری منتظر بودند تا روزی در پرسنل ارتش ظاهر شود، 
آشكار شد و سرباز ديپلمه وظيفه، به نام حسن فرداسدي بر روي رهبران نظامی جهرم 
آتش گشود. سرهنگ تصاعدی رئيس شهربانی جهرم را كش��ت و سرتيپ احمد نادور 
فرماندار نظامی جهرم را به س��ختی مجروح كرد. سرتيپ نادور از سه ناحيه سينه، ران، 
دست چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برای درمان با هلی كوپتر به شيراز فرستاده 
ش��د.1 خبر اوليه منعكس ش��ده به تهران برخاف واقع اين بود كه مردم به فرمانداری 
نظامی ريخته و سرتيپ نادور فرماندار نظامی و سرهنگ تصاعدی رئيس شهربانی جهرم 

را ترور كردند. اين خبر ساعت 12 همان روز 4آبان به تهران واصل گرديده بود.2
آقای ابراهيم جمالی درباره چگونگي انعكاس اين خبر در بين مردم می گويد: 

ما كه در تظاهرات محله مسجد  نو حضور داشتيم، بعد از حضور پرتعداد 
مأموران نظام��ي به منزل يكي از اف��راد انقابي جهرم ك��ه در نزديكي 
آن محل قرار داش��ت رفتيم و پنهان ش��ديم. از اتفاقاتی كه در خارج از 
منزل، در داخل ش��هر در جريان بود، بی خبر بوديم. فقط می دانستيم 
كه درگيری هايی بين م��ردم و مأموران در بلوار فردوس��ی وجود دارد 
ولی از ديگر مناطق جهرم بی اط��اع بوديم. در همين حال بود كه يكی 
از خواهران آن منزل ك��ه برای خريد از صبح بي��رون رفته بود به منزل 
بازگشت. ما از ايشان سؤال كرديم چه خبر از داخل شهر؟ مأمورين بودند 
يا رفتند؟ گفت: هيچ كس نيست و همه رفته اند و اين طور كه مردم نقل 
می كردند، س��ر ميدان مصلي در شرق جهرم يك افس��ری را كشته اند. 
اينجانب از همان خانه با مغازه برادرم كه تقريباً به ميدان مصلی، محل 
وقوع حادثه نزديك بود تماس گرفتم و پرسيدم اخوی چه خبر؟ ايشان 
هم همان خبر را تأييد كرد و گفت: مرتباً ماشين ها در حال آژير كشيدن 
هستند و به طرف بيمارس��تان می روند. چون مأمورين اطراف ما را رها 
كرده بودن��د، باالخره ما هم تش��كری از صاحب خانه كردي��م و بيرون 
آمديم. با احتياط خود را به خيابان پادگان كه به نام بلوار امام حسين)ع( 
نامگذاری شده و نسبتاً خلوت بود رساندم و از آنجا به هر شكل ممكنی 

1. مسعود بهنود، نخست وزيران ايران از سيد ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، 1366، ص806. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18665، 1357/8/5، ص1. 
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كه بود خود را به شرق جهرم كه محل حادثه بود رساندم. در خيابان های 
شهر ماشين های ارتش��ی دايم در رفت و آمد بودند. يك هلی كوپتر در 
آسمان جهرم مانور می كرد و قصد فرود داشت. بعد معلوم شد سرهنگ 
تصاعدی رئيس شهربانی وقت به وس��يله يكی از سربازان به نام حسن 
فرداسدی كشته شده و سرتيپ نادور فرمانده حكومت نظامی جهرم به 
شدت مجروح گرديده است. آن هلی كوپتر هم برای انتقال سرتيپ احمد 

نادور از بيمارستان جهرم به شيراز مهيا شده بود.1 
آقای آهی از ديگر مبارزان انقاب اسامي در جهرم مي گويد: 

در روز 4آبان ماه و قبل از واقعه در ميدان ش��هدا و خيابان منوچهری 
)جمهوري اس��امي فعلي( بودم كه خبر تيراندازی به س��مت فرماندار 
نظامی جهرم را ش��نيدم. در ظرف چند دقيقه خ��ود را به محل حادثه 
رساندم. سكوت عجيبی همه جا را فراگرفته بود و كمتر كسی در خيابان 
و پياده روها و ميدان مصلی از ترس آنكه مبادا او را دستگير كنند وجود 

داشت.2 
به گزارش اسناد س��اواك در حوالی س��اعت 11:00 روز 57/8/4 هنگامی  كه تيمسار 
سرتيپ احمد نادور فرماندار نظامی جهرم به اتفاق سرهنگ تصاعدی رئيس شهربانی 
جهرم با خودرو رنجرور و اسكورت در حال گشت در شهر بودند، در ميدان مصلی جهرم، 
توسط شخصی ناشناس به سوی آنان تيراندازی شد و موجبات مصدوميت آ نها را فراهم 
آورد. آن دو جهت درمان به بيمارستان شير و خورشيد جهرم اعزام شدند، اما سرهنگ 

تصاعدی فوت و تيمسار سرتيپ نادور از ناحيه دست به شدت مجروح شد.3 
گفته هاي مأموران رژيم حاكي از آن اس��ت كه آنها هيچ گونه اطاع از شخصي كه به 
سمت رئيس شهرباني و فرماندار حكومت نظامي شليك كرده ندارند و حتي مأموراني 
نيز كه در محل حادثه حضور داش��ته اند اعام مي كنند كه متوجه اينكه چه شخص يا 
اشخاصي به طرف س��ردمداران رژيم در جهرم شليك كرده اند، نش��ده اند. در گزارش 
سرهنگ درخش��ان، معاون فرماندار نظامي جهرم، به دادستان فرماندار نظامي جهرم، 

چنين آمده است: 
... از فرمانده گروهان دوم آموزش��ی مركز آموزش جهرم )ستوان  دوم 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی، همان. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي محمدعلی )ابراهيم( آهي، همان. 

3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج14، ص203.
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عباس��ی( مس��تقر در ميدان مصلی چگونگی را س��ؤال كردم. موضوع 
تيراندازی را تأييد و اظهار داشت نمی دانم چه كسی و از كجا تيراندازی 

كرده است...1 
تنها ستوان دوم عباسی، فرمانده گروهان دوم آموزشی مركز آموزش جهرم كه مأمور 
در شهر و ميدان مصلی بوده، اظهار مي دارد كه يكی از سربازان به نام حسن فرداسدی كه 
مأمور در ميدان مصلي بوده با اسلحه و مهمات پست خود را ترك كرده و متواری است. 
به همين منظور مأموران رژيم نسبت به ايشان مشكوك شده و دستور مي دهند، سرباز 
مذكور هر چه زودتر دستگير و شناسايی گرديده و تحقيقات در اين باره از ايشان به عمل 

آورند تا فرد مظنون مشخص گردد.2 
مأموران رژيم در حالي از شليك حسن فرداسدي اعام بي اطاعي مي كنند كه مردم 
عادي كه در محل حادثه حضور داش��ته اند، شخصي را كه به س��مت فرماندار حكومت 
نظامي و رئيس شهرباني جهرم شليك كرده، مشاهده كرده اند. از جمله آقای كرامت اهلل 

رستگاريان از زبان يكی از دوستانش كه در حادثه حضور داشت، چنين نقل می كند: 
هنگامی كه حس��ن فرداس��دی در حال تيراندازی ب��ه طرف رئيس 
ش��هربانی و فرماندار حكومت نظامی بود، بقيه س��ربازان كه در ميدان 
مصلی حضور داش��تند يا از قبل هماهنگ ش��ده بود و يا از ترسش��ان، 
اس��لحه های خود را در حالی كه زير شكمش��ان نهاده بودند در اطراف 
ميدان دراز كش��يده بودند و فقط خود فرداسدی خيلی راحت به طرف 

رئيس شهربانی و فرماندار حكومت نظامی جهرم شليك می كرد.3 
آقاي ابراهيم جمالي در اين باره مي گويد: 

اينجانب تلفنی با بعضی از دوستان نزديك كه در زمان حادثه در آنجا 
حضور داشتند تماس گرفتم تا از كم و كيف حادثه اطاع يابم. با توجه به 
توضيحاتی كه آنها دادند معلوم شد كه حدود ساعت 11 صبح يك سرباز 
از قسمت ضلع شمالی ميدان مصلي و با پناه گرفتن در كيوسك يا اتاقك 
فلزی تقويت كننده برق به مجرد اينكه ماشين حامل رئيس شهربانی و 
فرمانده حكومت نظامی به ميدان وارد می شود با سردادن شعار اهلل اكبر، 

1. همان، ص205.

2. همان، ص203.
3. مصاحبه نگارنده با آقاي كرامت اهلل رستگاريان، همان.
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ماشين آنها را به رگبار می بندد و بعد سريع از منطقه فرار می كند.1 
خود حسن فرداسدي نيز بعد از دستگيري و در جريان بازجويي كه از ايشان به عمل 
مي آيد به متوجه شدن همه س��ربازان و مأموران انتظامی از قبيل افسران، درجه داران، 
اسكورت و همچنين پرسنلی كه در ميدان مصلی مستقر بودند، اشاره مي كند و مي گويد:  
من اتومبيل حامل تيمس��ار نادور و س��رهنگ تصاعدی را در فاصله 
3متری هدف گلوله قرار دادم و تقريباً 8 ي��ا 9 تير به رنجرور حامل آنها 
شليك كردم... مگر ممكن است كه كس��ی متوجه تيراندازی من نشده 
باشد. كليه مأموران انتظامی و حتی غير نظاميان دقيقاً تيراندازی من به 
سوی تيمسار نادور و سرهنگ تصاعدی را مشاهده می كردند. اما هيچ 
يك از آنها عكس العملی در هنگام تيراندازی من از خود نشان ندادند بلكه 

همگی در حال بهت و بی تفاوتی بودند.2 
علی ضرغام پور، راننده اتومبيل رنجرور حامل تيمس��ار نادور و سرهنگ تصاعدی، در 

جريان بازجويي از چگونگي وقوع حادثه مي گويد: 
در روز چهارم آبان ماه 57 يعنی روز حادثه من اتومبيل حامل سرتيپ 
نادور و سرهنگ تصاعدی را هدايت مي كردم. اتومبيل حامل تيمسار كه 
من عهده دار رانندگی آن بودم پس از بازديد از اداره راهنمايی و رانندگی 
به طرف خيابان محمدرضا )آيت اهلل كاشاني فعلي( در حركت بود و پس 
از طی آن خيابان به ميدان مصلی رسيديم. همين كه وارد ميدان مصلی 
شديم، سرگرد هوشنگ محضری با عامت دست اشاره به توقف اتومبيل 
داشت و می خواست مطالبی را به عرض تيمسار نادور برساند و تيمسار با 
مشاهده عامت توقف سرگرد محضری دستور توقف صادر فرمودند و به 
من امر نمودند كه نگه دار ببينم چه كار دارد. سرگرد محضری به حضور 
تيمسار آمد و عرض كرد تيمس��ار در خيابان فردوسی مأمورين درگير 
ش��ده اند و مأمورين ناگزير شده اند كه به س��مت مهاجمين تيراندازی 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی، همان. 
2. برگرفته از پرونده بازجويی از حسن فرداسدی كه آقای ابراهيم جمالی در اختيار نگارنده قرار داده است. آقاي 
ابراهيم جمالي درباره چگونگي كشف پرونده حسن فرداسدي در جهرم مي گويد: بعد از پيروزي انقاب اينجانب به 
همراه دوستان ديگر از جمله آقايان غامرضا صحرايي، هدايت اهلل كاووسي، عزيز چرخ انداز و حضرت حجت االسام 
و المسلمين حبيب اللهي، مسئول حفظ و اداره امورات شهرباني شديم. در همين جا بود كه پرونده ها به دست ما 
افتاد. هر چند كه شهرباني جهرم در واپسين روزهاي پيروزي انقاب به آتش كشيده شد و به رغم اينكه بسياري از 

پرونده ها در جريان آتش سوزي از بين رفت؛ اما پرونده حسن فرداسدي سالم باقي مانده بود. 
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نمايند و از گاز اشك آور هم استفاده شده است. تيمسار دستور فرمودند 
كه من ترتيب الزم را می دهم و به من دس��تور حركت دادند. همين كه 

من چند قدم حركت نمودم اتومبيل هدف گلوله قرار گرفت.1

تالش مأموران رژيم براي دستگيری حسن فرداسدي 
حس��ن فرداس��دي پس از اقدام انقابي خويش به س��رعت خود را به داخل جمعيت 
غير نظاميان رساند و در حالي كه فرياد اهلل اكبر سرمي داد،  از ديد مأموران پنهان شد.2 
مدتي بعد به داخل كوچه اي كه در نزديكي ميدان مصلي قرار داشت رفت و سپس وارد 
خانه اي شد كه درب منزل آن باز بود و بدون آن كه صاحب خانه آگاهي يابد در پشت بام 
پنهان شد. منزلي كه حسن فرداسدي به آن پناه برد متعلق به شخصي به نام آقاي امراهلل 
تش��كري بود. آقای حاج غامعلی مهربان از مبارزان انقاب اسامي در جهرم به نقل از 

آقاي تشكري چنين اظهار مي دارند: 
فكر كنم در بيستمين س��الگرد شهادت حسن فرداس��دی بود كه به 
منظور بزرگداشت ايشان مراس��می در جهرم برگزار شد. در اين مراسم 
كه خانواده شهيد حس��ن فرداسدی هم حضور داش��تند، آقای امراهلل 
تش��كری صاحب خانه منزلی كه فرداس��دی به آن خانه پن��اه برده بود 
صحبت كردند. ايشان در آن مجلس گفتند: در منزل بوديم كه متوجه 
شنيدن سر و صدايی از باالی پشت بام منزلمان شديم. به باالی پشت بام 
رفتيم و حسن را مشاهده كرديم. بعد از اينكه جريان را برای ما توضيح 
داد، از او خواس��تيم تا آرامش خود را حفظ كند و نگران نباش��د كه به 
ايش��ان كمك خواهيم كرد. به همين خاطر لباس زنانه ای را تن حسن 
كرديم و چادری هم بر س��ر ايش��ان انداختيم و در حالی كه حسن بين 
مادر و خواهرم حركت می كرد به سر خيابان مصلي رسيديم. از قبل هم 
ماشينی در آنجا تهيه كرده بوديم. در ماشين نشستيم و بدون آنكه برای 
كسی جلب توجه شود، حسن را به باغی برديم و در تونل كنار چاهی كه 

در باغ بود، مخفی كرديم.3
بعد از مجروح شدن س��رتيپ احمد نادور، به جای او سرتيپ حس��ين بابايی پيروز به 

1. همان. 
2. همان.

3. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج غامعلی مهربان از مبارزان انقاب اسامي، جلسه سوم، جهرم، آذرماه1388. 
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سمت فرماندار حكومت نظامي جهرم منصوب گرديد و در مورخه 1357/8/5 از تهران 
به محل مأموريت خود در اين ش��هر اعزام ش��د.1 همين طور س��روان صفايی تا تعيين 
رئيس شهرباني جهرم، امور ش��هربانی را بر عهده گرفت تا هر چه سريعتر اقدامات الزم 
برای دستگيری سرباز مفقودشده انجام گيرد.2 مركز آموزش جهرم، براي يافتن هر چه 
زودتر سرباز مظنوني كه بعد از اين حادثه پست خود را ترك كرده بود، اقدامات مختلفي 
انجام داد. اوالً به سرعت كليه س��ربازان مأمور در ميدان مصلي )محل وقوع حادثه( را با 
مراقبت به پادگان برده و با حفاظت كامل، از ساح و مهمات آنان بازديد و لوله تفنگ را 
مخصوصاً از نظر اينكه تيراندازی ش��ده يا نه بازديد نمودند. ثانياً برای دستگيری حسن 
فرداسدي تصميم بر آن گرفتند كه عكس وی را تكثير و در اختيار مأموران بگذارند. ثالثاً 
از خودروهای ورودی و خروجی ش��هر بازديد به عمل آوردند تا بتوانند هر چه سريعتر 
حسن فرداسدي را دستگير نمايند.3 رابعاً از منازل واقع در كوچه های مشرف به ميدان 
مصلی به وسيله مأمورين بازديد به عمل آمد.4 همين طور معاون فرماندار نظامي جهرم 

و حومه سرهنگ درخشان دستور مي دهد تا هر چه سريع تر اقدامات زير انجام گيرد: 
1. هر چه زودتر بازپرس نظامی جهت تحقيق به محل اعزام دارند. 2. 
برای سرپرستی شهربانی افسر تعيين و اعزام نمايند. 3. دو گروهان سرباز 
از ارتش جهت تقويت مأمورين فرمان��دار نظامی به جهرم اعزام نمايند. 
4. جهت انجام امور فرمانداری نظامی جهرم اوامر مقتضی صادر نمايند.5

بازداشت حسن فرداسدی 
روحانيون و عناصر انقابی جهرم، بعد از ترور فرماندار نظامی و رئيس شهربانی جهرم 
بر آن شدند تا هر طوری شده حسن فرداس��دی را پيدا و به مكان امنی منتقل كنند. به 
همين خاطر جلسه ای در منزل يكی از روحانيون سرشناس جهرم، يعنی آيت اهلل سيد 
حسين آيت اللهی )نوه آيت اهلل سيد عبدالحسين الري( به همراه تعدادی از معتمدين و 
عناصر انقابی جهرم برگزار گرديد تا راه حل هايی برای پيدا كردن ايشان طراحی شود. 
اما قبل از اينكه آنها بتوانند در اين باره جست وجو كنند، حسن فرداسدی توسط مأمورين 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/9/8، ص6. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص204. 

3. همان، ص203-204. 
4. همان، ص205. 
5. همان، ص203. 
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رژيم در بامداد روز 57/8/5 دستگير شد.1 بعد از دستگيری حسن فرداسدی، اعاميه ای 
از طرف برخی از اهالی جهرم در شهر پخش شد، مبنی بر آنكه ضارب سرهنگ تصاعدی 
و فرماندار نظامی جهرم از گروه قصاص بوده و اكنون نيز نزد ما قرار دارد و ماجرای سرباز 
دستگيرشده دروغ می باشد.2 بعد از پخش اين اعاميه در سطح شهر، فرمانداري نظامي 
جهرم، سرتيپ حسين بابايی پيروز در اعاميه اي خبر دستگيري حسن فرداسدي را به 
اطاع مردم جهرم رساند.3 سرهنگ درخشان معاون فرماندار نظامي جهرم در گزارشي 
به دادس��تان فرماندار نظامي اين شهر، چگونگي بازداشت حس��ن فرداسدي را چنين 

گزارش مي دهد: 
در ساعت 23:00 به وسيله فردی باشرف و وطن پرست اطاع يافتيم 
كه دانش آموز مذكور لباس نظامی خود را تعويض و با لباس غير نظامی 
در اطاقك باغی در اطراف جهرم واقع در حوزه گروهان ژاندارمری مخفی 
شده و تقاضا نموده برای وی ش��ام و وسايل خواب تهيه نمايند. باالخره 
ضمن تبادل نظر با مخبر مورد بحث و كس��ب اطاع��ات از وی با تهيه 
طرحی جهت دستگيری متهم كه احتمال می رفت مسلح باشد با تعيين 
3 اكيپ... به راهنمايی مخبر به محل عزيمت ]كرديم[. مخبر مذكور با 
قرار و تبادل نظر قبلی پس از ورود به باغ با متهم مذاكره و به عنوان اينكه 
اينجا مناسب نيس��ت به جای امن تری برويم، او را از باغ خارج و متهم 
مذكور كه بدون ساح بوده در س��اعت 01:00 دم درب باغ ]به[ وسيله 

مأمورينی كه گمارده شده بودند دستگير می گردد.4
آقاي ابراهيم جمالي درباره چگونگي دستگيري حسن فرداسدي مي گويد: 

حسن فرداس��دی در آن باغی كه شب اس��كان پيدا كرده بود توسط 
شخصی كه به علت بدهكاری زياد تحت تعقيب بود و بر حسب تصادف 
در همان باغ پناه می برد، برای خودشيرينی كردن به بهانه اينكه پتو و غذا 
برای حسن بياورد از باغ خارج می شود و او را لو می دهد. حتی شايع شده 
بود كه پول گرفته تا جايی كه بسياری از مردم در گفتار و شعارهايشان 

اين را می گفتند: فانی... چقدر گرفتی اسدی را لو دادی؟! 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي حسين جاويد از مبارزان انقاب اسامي، جهرم،  بهمن ماه1388. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/14، ص189. 

3. همان، 1357/8/15، ص62. 
4. همان، ص56.
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بعد از آنكه عامل معرفي حسن فرداس��دي به مأموران، توسط برخي 
از مردم جهرم شناخته ش��د، عده اي از مردم انفجاري در اطراف منزل 
ايشان ايجاد كردند و حتي بعد از انفجار تا آنجا كه توانستند، قسمتي از 

ساختمان را هم با دست خراب كردند.1
حسن فرداسدي بافاصله پس از دستگيري به شهرباني جهرم منتقل و چند روز بعد در 
تاريخ 57/8/11 به شيراز اعزام و به مقامات قضايی نظامی تحويل داده  شد.2 وي در زماني 
كه در شهرباني جهرم بود، با شهامت به عمل انقابي خويش اعتراف كرد. او در پاسخ به 
اين پرسش كه ساح خود را در كجا مخفی نموده، اظهار داشت در بين راه انداخته است. 
سرانجام مأموران رژيم ضمن تماس با مخبر ذكرشده اطاع  يافتند كه اسلحه ژ3 حسن 
فرداسدي در منزل شخصی به نام امراهلل تشكری فرزند اس��داهلل واقع در كوی مصلی، 
كوچه شيخ می باشد. لذا در ساعت 02:00 از منزل امراهلل به دقت بازديد به عمل آمد و در 
نتيجه تفنگ ژ3 شماره 407207 حسن فرداسدی كه با آن سرهنگ تصاعدی به هاكت 
و تيمسار سرتيپ احمد نادور مجروح شده بود در پشت بام خانه، داخل چوب های نخل 
كه در پشت بام انباشته شده بود، به وسيله ستوان دوم عباسی، فرمانده گروهان حسن 
فرداسدي و استوار سليمانی جمعی گروهان جهرم كشف گرديد و امراهلل تشكری تنها 
مرد ساكن خانه دستگير3 و به اتهام اختفای ساح حسن فرداسدي به شهرباني جهرم 
منتقل شد.4 خبرگزاری دولتی پارس بعد از دستگيري حسن فرداسدي، در خبر كوتاهی 

در مورد اين ترور انقابی اعام كرد: 
ضارب سرهنگ كمال تصاعدی رئيس شهربانی جهرم و سرتيپ نادور 
فرمانده حكومت نظامی جهرم دستگير شد. وی حسن فرداسدی فرزند 
امراهلل نام دارد و پيش از ظهر با اس��لحه ژ-3 باعث قتل رئيس شهربانی 
و مجروح شدن فرماندار حكومت نظامی گرديد. به خاطر بحرانی بودن 

حال سرتيپ نادور وی برای معالجه به تهران منتقل گرديد.5

تأثير ترور انقالبي حسن فرداسدي در شور انقالبی مردم جهرم 
حسن فرداسدي بافاصله پس از دستگيري به شهرباني جهرم منتقل و چند روز بعد 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی، همان. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، همان، ص62. 

3. همان، ص49. 
4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص206-207. 

5. پرويز سعادتی )به كوشش(، روز شمار انقاب اسامی، تهران، سازمان تبليغات اسامی، 1379، ج7، ص101. 
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در تاريخ 57/8/11 به شيراز اعزام و به مقامات قضايی نظامی تحويل داده  شد. 
مهمترين واقعه ای كه شكنندگی حكومت نظامی را آشكار كرد، حمله مسلحانه سرباز 
حسن فرداسدی به فرماندار نظامی جهرم و مجروح كردن وی و به قتل رساندن رئيس 
شهربانی جهرم بود. اين اقدام اسدی كه فردی مذهبی بود، وحشتی را در دل فرماندهان 
نظامی برانگيخت و نشان داد كه ارتش نبايد بيش از پيش روی نيروهای خود تكيه كند.1 
اقدام انقابی حسن فرداس��دی باعث ايجاد رعب و وحش��ت در دل سردمداران رژيم و 
فرماندهان نظامی گرديد و به فرماندهان ارتش هشدار داد كه دست از حمايت اين رژيم 
بردارند. اين حركت ضمن ايجاد تزلزل و شكاف در درون ارتش و عدم اعتماد فرماندهان 
رده باال به پرسنل، نور اميدی در دل ملت مسلمان منطقه تاباند و مبارزات مردم جهرم 
عليه رژيم را سرعت بخشيد.2 فرماندار نظامی جديد جهرم، سرتيپ حسين بابايی پيروز 
در گزارشی به رياست ستاد بزرگ در آبان ماه57، روحيه پرسنل نظامی شهر جهرم بعد 

از هاكت فرماندار حكومت نظامی و رئيس شهربانی را چنين گزارش می دهد: 
روحيه پرسنل به جهت ترور فرماندار نظامی و شهادت رئيس شهربانی 
و كثرت كار و نگهبانی مداوم تضعيف شده ]است[. به عرض می رساند 
يك شهر جهرم 65000 نفر و با حومه يكصد هزار نفر جمعيت دارد كه 
سوابق ممتدی در اخالگری و شرارت دارند و در جريانات اخير در ضمن 
ناامنی ها و اغتشاش��ات مقدم بوده اند. به همين جهت نيز هميشه مركز 

تيپ و واحدهايی در اين حد بوده است.3 
موضوع حمله به فرماندار نظامی و رئيس شهربانی جهرم در مطبوعات داخلي و خارجي 
هم منعكس شد و حتی راديوهايی مانند بی بی س��ی اين ماجرا را در چند نوبت پوشش 

دادند.4 روزنامه كيهان درباره اين حادثه می نويسد: 
مقارن ظه��ر امروز فرمان��دار نظامی و رئيس ش��هربانی جهرم هنگام 
گشت در يكی از خيابان های شهر توس��ط فرد يا افراد ناشناسی هدف 
گلوله قرار گرفتند. سرهنگ تصاعدی رئيس شهربانی جهرم كشته شد 
و س��رتيپ احمد نادور فرماندار نظامی جهرم از سه ناحيه سينه، ران و 
دست چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و قرار است سرتيپ نادور 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص457. 
2. يادنامه شهيد فرد اسدی، همان، ص7. 

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/16، ص2. 
4. مصاحبه نگارنده با خانم منصوره مصدقی از مبارزان انقاب اسامي، جهرم، آذرماه1388. 
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تا ساعتی ديگر با هلی كوپتر به شيراز يا تهران اعزام شود؛ به طوری كه 
گفته می شود حال فرماندار نظامی جهرم وخيم است. فرماندار نظامی 
و رئيس ش��هربانی حدود ظهر امروز به اتفاق چند افسر با يك اتومبيل 
رنجرور در فلكه مصلی مشغول گشت بودند كه هدف گلوله قرار گرفتند. 
هنوز عامان تيراندازی به سوی فرماندار نظامی و رئيس شهربانی جهرم 
معرفی نشده اند. گزارش رسيده حاكی است كه از صبح امروز تظاهرات 
پراكنده ای در جهرم صورت گرفت و مأمورين با تيراندازی و پخش گاز 

اشك آور مردم را متفرق كردند.1
از ديگر نتايج ت��رور فرماندار حكومت نظامي و رئيس ش��هرباني جهرم آن بود كه بعد 
از اين حادثه ديپلمه ه��ای وظيفه مركز آموزش درج��ه داری را از نگهبانی، مأموريت و 
پست های مهم و حساس برداش��تند2 و ظاهراً يك گردان ضربتی را به وجود آوردند كه 
عاوه بر آن كه دارای تجهيزات فراوان بودند، بس��يار خش��ن نيز بودند. اكثر آنها حتی 
نمی توانستند فارسی صحبت كنند و در خيابان ها عاوه بر اينكه مردم را به شدت كتك 
می زدند، آنها را به فحش و ناس��زا می گرفتند و بدترين الفاظ را نثار مردم می كردند. با 
وجود اين همان طور كه آي��ت اهلل محمدی گيانی می فرمايند، اقدام متهورانه حس��ن 
فرداس��دی در حمله به فرماندار نظامی و رئيس شهرباني جهرم، حمات مردم به رژيم 
شاهنشاهی را تيزتر كرد.3 اين موضوع به خصوص در شهر جهرم اثر چشمگيري گذاشت. 
در اين شهر، مردم از مرگ س��رهنگ تصاعدی و زخمی شدن تيمسار نادور خوشحالی 
می كردند. در عصر همان روزي كه خبر حمله به رئيس ش��هربانی و فرماندار حكومت 
نظامی در سرتاسر شهر منتش��ر گرديد، تظاهرات بس��يار بزرگی در شهر جهرم شكل 
گرفت. مردم جهرم متش��كل از قش��رهای مختلف از جمله فرهنگي، كسبه، كشاورز، 
دانشجو و دانش آموز، ضمن تجمع در حسينيه ها و مساجد مانند مسجد جامع، مسجد 
نو، امامزاده حسين)ع(، حس��ينيه كوي علي پهلوان و... يكپارچه به خيابان ها آمدند و 
دست به تظاهرات وسيعي زدند. مضمون شعار مردم جهرم در عصر 4آبان ماه بدين صورت 

بود: »تصاعدی ترور شد؛ شاه تو منتظر باش« و »رحمت به شير اسدی« 
پس از اين واقعه، كنترل شهرها تا حدود زيادی از دست نيروهای نظامی كه نگران جان 
خويش بودند خارج شد. لذا مردم انقابی ايران كه به خيابان ها ريخته بودند از اين فرصت 

1. كيهان، ش10596، ص4؛ و انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص207. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/16، ص2. 

3. يادنامه شهيد فرد اسدی،  همان، ص5. 
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استفاده كرده و دس��ت به عمليات ايذايی زدند؛ از جمله حمله به محل اسكان بعضی از 
مأموران رژيم و بعضاً به آتش كشيدن خانه های آنها و همين طور شكستن شيشه بعضی 
از بانك ها و مراكز حساسي كه وابسته به رژيم بود.1 به طور نمونه عمليات ايذايي مردم 
جهرم عليه رژيم، بعد از دستگيري حسن فرداسدي گس��ترده تر شد. اسناد باقي مانده 
س��اواك به خوبي اين موضوع را تأييد مي كن��د. دو روز بعد از ترور رئيس ش��هرباني و 
فرماندار حكومت نظامي جهرم تظاهراتی در مخالفت با رژيم در اين ش��هر برگزار شد.2 

بنابر گزارش ساواك: 
در... روز 57/8/6 تظاهركنن��دگان در شهرس��تان جه��رم ك��ه اكثراً 
دانش آموز بوده اند ضمن دادن ش��عارهای ضد ميهنی بانك ايرانشهر را 
مورد آتش سوزی قرار داده و شيش��ه های دبيرستان فروغ دانش و باجه 
بانك صادرات را شكس��ته اند و در س��اعت 20:00 اخالگران در معابر 
عمومی جمع و س��پس مبادرت به آتش زدن ي��ك باجه بانك صادرات 
و منزل و اتومبيل سرپاس��بان ناطقی نموده و با پرتاب س��نگ، شيشه 
منازل چند نفر از مأموران شهربانی را شكسته اند كه تا رسيدن مأمورين 

انتظامی متفرق شده اند.3 
در همين روز )57/8/6( همه مدارس جهرم تعطيل بود. مغازه ها نيز در سطح خيابان ها 
و بازار بس��ته بود.4 س��اواك در تاريخ )57/8/22( گزارش مي دهد كه مردم جهرم قصد 
دارند منازل مأمورين شهربانی اين شهرستان را مورد آتش سوزی قرار دهند.5 شهربانی 

استان فارس نيز در تاريخ 57/8/16 با موضوع حمله به منازل مأمورين مي نويسد: 
مقدمين عليه امنيت مملكت تظاهركنن��دگان را تحريك تا به منازل 
مأمورين حمله و ضمن وارد ساختن خساراتی آنها را به آتش بكشند كه 
اين عمل در شهرهای فيروزآباد، نی ريز، الر، جهرم اتفاق افتاده است...6 
به گزارش فرماندار نظامی جهرم سرتيپ حسين بابايي پيروز به ستاد بزرگ ارتشتاران، 
مردم جهرم در تاريخ 57/8/9 از س��اعت 15:00 ب��ه بعد در اكثر خيابان هاي ش��هر با 
تشكيل اجتماعات، مبادرت به تظاهرات و دادن شعارهای ضد شاه نمودند كه مأمورين 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی، همان.
2. پرويز سعادتی )به كوشش(، همان، ص129. 

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/7، ص2. 
4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص329. 

5. همان، ج15، ص256. 
6. همان، ص308. 
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به منظور متفرق كردن آنها اقدام به پرتاب گاز اشك آور و تيراندازي كردند.1 روز جاری 
)57/8/9( كليه دبستان ها، مدارس راهنمايی و دبيرستان ها تعطيل بود. در همين روز 
بانك بازرگانی نيز به آتش كش��يده ش��د.2 در روز 13آبان 1357 دانش آموزان تهراني 
به همراه ديگر قش��رهای مردم تهران به سمت دانش��گاه تهران حركت كردند و شعار 
اهلل اكبر سردادند. مأموران رژيم بر روي آنها آتش گشودند، كه در نتيجه آن عده زيادي 
از دانش آموزان و دانشجويان به شهادت رس��يدند. در همين روز مردم جهرم دست به 
تظاهرات بزرگي در سطح شهر زدند. تظاهركنندگان جهرمي در حالي كه حجت االسام 
و المسلمين آقاي حاج سيد عبدالحسين آيت اللهي )معروف به آقاي بزرگ( پيشاپيش 
آنها حركت مي كرد به طرف منزل آيت اهلل حق ش��ناس، از روحانيون سرشناس جهرم، 
حركت كردند و در همان جا نيز ختم راهپيمايي اعام گرديد. تظاهرات در جهرم در روز 

13آبان برخاف تهران به خشونت منتهي نگرديد.3 

در فرداي روز 13آبان )57/8/14( نيز مردم جهرم، تظاهرات گسترده ای برگزار كردند 
و ضمن سردادن ش��عارهای خود خواستار برقراری حكومت اس��امی و بازگشت رهبر 
انقاب به ميهن ش��دند.4 در همين روز در نتيجه تظاهرات مردم سراسر كشور، دولت 
هفتادروزه جعفر شريف امامي به دستور شاه اس��تعفا داد و به جاي او ارتشبد غامرضا 
ازهاري به نخس��ت وزيري انتخاب گرديد. دولت نظامی ارتشبد ازهاری همه توان خود 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/9،  ص65. 
2. همان، 1357/8/8،  ص1064. 

3. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج سعيد مسعودی از مبارزان انقاب اسامي، جهرم، بهمن ماه1388.
4. پرويز سعادتی )به كوشش(، همان، ص358. 

تظاهرات مردم جهرم در 13 آبان ماه 1357
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را صرف جلوگيری از تظاهرات و اعتصابات كرد؛ اما موفقيتی به دست نياورد و بر شدت 
تظاهرات و اعتصابات افزوده شد. 

به طور كلي رژيم با روي كار آوردن ازهاري بر آن بود تا با اقدامات سخت گيرانه و نشان 
دادن چهره يك دولت نظامي و خشن، مردم ايران از جمله مردم جهرم را به عنوان يكي 
از كانون هاي مهم مخالفت با رژيم دچار ترس كند و آنها را از ادامه مبارزات و تظاهرات 
و اعتصابات بازدارد. ب��ا همه اين تدابي��ر س��خت گيرانه در روز 57/8/20 )عيد قربان( 
تظاهراتي توأم با شعارهای ضد شاه در خيابان كمربندی شهرستان جهرم انجام شد كه 
مأموران به هر شكلي بود، مردم را متفرق كردند.1 از صبح زود روز 57/8/22 عده زيادي 
از مردم جهرم در حين تظاهرات تنها سينماي شهرستان جهرم به نام سينما باربد، انبار 
پپسي كوال، مشروب فروشي معروف به رضا عرقي و مهمانسراي جهانگردي جهرم را به 
آتش كشيدند.2 روزنامه كيهان كه وقوع اين حادثه را در 15آبان معرفي مي كند، پس از 

دو ماه تأخير درباره حوادث جهرم مي نويسد: 
در 15آبان عده زيادی از نوجوانان جهرم ضمن تظاهرات، تنها سينمای 
جهرم را به آتش كشيدند و تمام مشروب فروشی ها و انبار پپسی كوال را 

آتش زدند.3 

استقامت حسن فرداسدي در بازجويی
حسن فرداسدي پس از دستگيري به ش��هرباني جهرم و سپس در تاريخ 57/8/11 به 
شيراز منتقل ش��د و از او در شرايط سخت و دش��وار با زدن قفل به دست و زنجير به پا، 
بازجويي به عمل آمد. اولين سؤال طبق روال اين است، آيا سوگند ياد می نماييد در اينجا 
هر سؤالی از شما به عمل آيد حقيقت را گفته و چيزی جز حقيقت بر زبان نياوريد؟ ايشان 
در پاسخ جواب می دهد من در هيچ مواردی مبادرت به خوردن سوگند نكرده ام و حال 
نيز سوگند را يك نوع گناه تلقی می نمايم؛ ليكن با اتكا به ايمان هر چه از من سؤال شود 
جز حقيقت بيان ديگری ندارم؛ زيرا خوردن قسم دليل راست گويی نمی باشد و با شهامت 

تمام اعتراف به عمل متهورانه و شجاعانه خود می نمايد تا آنجا كه می گويد: 
من حق اسلحه را به جا آوردم و حق اسلحه، دفاع از صاحب اسلحه است 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص457.
2. همان، ص256-257. 

3. كيهان، 1357/10/16، ش10605، ص6. 
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كه مردم اند.1 
در بازجويی ها مدام از او می خواستند كه توضيح دهد انتخاب چهارم آبان كه تولد شاه 
بوده و تاريخی كه او برای تيراندازی به فرماندار نظامی و رئيس شهربانی جهرم انتخاب 
كرده، چه بستگی با هم دارد. يا اينكه بگويد منظور از فرياد اهلل اكبر او در زمان تيراندازی 
چه بوده اس��ت. مأموران رژيم حتي در دادگاه از او مي خواهند كه براي رهايي از اعدام 
بگويد در آن لحظه دچار جنون آنی شده و نفهميده و نسنجيده به چنين كاري مبادرت 
ورزيده است؛ اما حسن فرداسدي محكم می ايستد و از اقدام انقابی خود دفاع می كند. 

او در قسمتی از دفاعيات خود می گويد: 
هدف نهايی من كشتن س��ه نفر از افس��ران ژاندارمری به نام سرگرد 
هوشنگ محضری، ستوان سوم حسن پور و ستوان سوم سامی وند بوده 
است؛ به خاطر آنكه اعمال بسيار ناپس��ندی از آنها در برابر مردم جهرم 
مشاهد نموده بودم و منتظر بودم كه در فرصت مناسب نقشه كشتن آنها 
را عملی سازم؛ منتها اين قرعه مرگ به نام س��رهنگ تصاعدی افتاد. با 
اين وجود از اينكه سرهنگ تصاعدی و سرتيپ نادور را هدف گلوله قرار 
داده ام اظهار ندامت و پش��يمانی نكرده، بلكه برعكس بسيار خوشحال 
هستم؛ زيرا اين عمل هشداری است برای عبرت ساير افرادی كه سمت 

رهبری عده ای از نظاميان را بر عهده دارند.2
در جريان بازجويي از وي اين س��ؤال پرس��يده مي ش��ود كه آيا نقش��ه قتل سرهنگ 
تصاعدي و سرتيپ نادور را به تنهايي پيش خود ترس��يم و سپس عملي نموده يا اينكه 
شخص يا اشخاص ديگري در اين نقشه او را همراهي كرده اند؟ وي پاسخ مي دهد كه به 
تنهايي و بدون كمك از ديگران نقشه خود را عملي كرده ام و هيچ كس از اقدام من آگاهي 
نداشته است.3 با وجود اين برخي از مبارزان انقاب اسامي در جهرم معتقدند،  حتي اگر 
شخص يا اشخاصي در برنامه ريزي آن حادثه با حسن فرداسدي همكاري نداشته اند اما 
حداقل از اتفاق افتادن دير يا نزديك چنين حادثه اي در جهرم آگاهي داشته اند. در شب 
چهارم آبان ماه به وسيله شخص ناشناسی به رئيس شهربانی جهرم اطاع داده مي شود 
كه چنانچه جش��ن چهارم آبان در جهرم برپا شود، كش��ته خواهي شد كه همين اتفاق 
نيز رخ مي دهد. معاون فرماندار نظامی جهرم و حومه، س��رهنگ درخشان در گزارشی 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهيم جمالی، همان.
2. برگرفته از پرونده بازجويی از حسن فرداسدی. 

3. همان. 
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به رياست ساواك استان فارس درباره علت مخالفت مردم جهرم با رئيس شهرباني اين 
شهر )سرهنگ تصاعدي( مي گويد: 

در يكی از شب ها در يكی از مساجد شهرس��تان جهرم مجلس قرائت 
قرآن برپا بوده و زمان از س��اعت مقرره حكومت نظامی گذشته بود كه 
افسر يادشده به مسجد می رود و لگد زير يكی از جاقرآنی ها می زند و اين 

موضوع را مردم حاضر در مسجد می بينند و با وی بد می شوند.1 
آقاي خليل رستگاريان از مبارزان انقاب اسامي در جهرم مي گويد: 

چند روز قبل از حمله به فرماندار حكومت نظامي و رئيس ش��هرباني 
جهرم آقاي مصطفی دخت كه بعد از پيروزي انقاب اسامي به شهادت 
رسيد، به اينجانب گفتند كه دو نفر از بچه های پادگان قصد دارند عده ای 
از مس��ئوالن بلندمرتبه نظامی جهرم را از بين ببرند. آنها نگران كشته 
شدن خود هم نيستند و فقط می خواهند مطمئن شوند كه آيا كار آنها 
از نظر شرعی مش��كل دارد يا ندارد. آقاي مصطفی دخت با آنها ارتباط 
داش��ت و عصر جمعه ها كه پادگان تعطيل بود، می آمدند و اعاميه ها و 
بيانيه های امام را به داخل پادگان می بردند. اينجانب به همراه ش��هيد 
مصطفی دخت به پيش يك نفر رفتيم و از او خواستيم تا واسطه شود و از 
شخصي درباره شرعی يا شرعی نبودن اين كار سؤال كند. اين آقا به ما 
گفت آن شخص گفته كه چون مسئوالن بلندمرتبه جهرم در اين زمان 
حكم مفس��د فی االرض پيدا می كنند كش��تن آنها از نظر شرع مشكلی 
ندارد. چند روز بعد از اين ماجرا بود كه آن حادثه ترور در جهرم رخ داد.2

آقای حاج غامعلی مهربان نيز درباره ارتباط خود با ش��هيد حسن فرداسدي چنين 
مي گويد: 

زمان��ی كه م��ا هن��وز حس��ن فرداس��دی را نمی ش��ناختيم و حتی 
نمی دانس��تيم كه ايش��ان دوره آموزش نظامی خود را در جهرم سپری 
می كنند به وسيله رابط هايی كه داشتيم به ما خبر دادند كه شخصی به 
نام فرداسدی در پادگان اس��ت كه با ما در ارتباط است و بعضی وقت ها 
در جلسات حضور مي يابد. ايشان به ما گفته اس��ت اگر كاری داريد به 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج14، ص145. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي كرامت اهلل رستگاريان، همان. 
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من بگوييد تا برای شما انجام دهم. ما سفارش كرديم كه مقداری باروت 
فشنگ می خواهيم. حسن فرداسدی حدود 200 گرم باروت فشنگ از 
داخل فشنگ های موجود در پادگان خالی كرده بود و برای ما فرستاده 

بود.1
خانواده ايش��ان هم مانند او در خط انقاب بودند و خط فكری و مبارزاتی وی با رژيم 
شاهنشاهی را تأييد می كردند؛ اما از پاسخ او به س��ؤاالت بازجوها چنين برنمی آيد كه 
نقش��ه چهارم آبان برای اعدام انقابی فرماندار نظامی و رئيس شهربانی جهرم را با آنها 

در ميان گذاشته باشد. 

آزادي حسن فرداسدی از زندان 
حسن فرداسدي از هفته اول آبان 57 يعنی همان روزهای نخست اقدام انقابي خويش 
تا دو روز مانده به پيروزی انقاب را در زندان و بازداش��تگاهی كه از آن به بی دادگاه ياد 
می كرد، به سر برد. دادس��رای ارتش، 24بهمن1357 را تاريخ اعدام ايشان اعام كرده 
بود. او در قس��متی از دفاعيات خود در پادگان ش��اهپور گفته بود: بدانيد قبل از اينكه 
بخواهند در مورد من حكم اعدام صادر كنند، من شب قبل از حادثه در مسجد پادگان 
جهرم در حضور اهلل، حكم اعدام خود را آگاهانه امضا كرده بودم و منتظر كه هيچ، بلكه 
مش��تاق اجرای اين حكم هس��تم. با اين حال، تاش های زيادی برای رهايی سرباز از 
تيرباران، هم در اس��تان و هم در سطح كش��وری كليد خورد. تقاضای فرجام خواهی و 
ارسال نامه سرگشاده اس��تادان دانش��كده مخابرات به امام خمينی در پاريس از جمله 
اين تاش هاس��ت. در جهرم هم از ناحيه دوس��تان او و همچنين آيت اهلل حق شناس و 
امام جمعه شهر، آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی، حركاتی در حمايت از حركت انقابی 
شهيد و جلوگيری از اعدام او صورت گرفت. آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی در چندين 
سخنرانی شديداً به حمايت از فرداسدی پرداخت و به رژيم هشدار داد در صورت اتفاق 
هر گونه حادثه ناگواری برای وی، بايد پاسخگو باشد.2 اما تقدير، گويا سرنوشت ديگری 
را برای س��رباز رقم زده بود. دو روز مانده به اعدام او انقاب پيروز شد و با گشوده شدن 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج غامعلی مهربان، همان. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي حسين جاويد، همان. 
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درب زندان ها به آغوش ملت بازگشت.1 با شنيدن خبر آزادی او دوستان و آشنايان و به 
خصوص مردم جهرم به شادی و شكرگزاری پرداختند. حسن فرداسدي پس از پيروزی 
انقاب جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقاب لحظه ای آرام ننشست و با تشكيل جهاد 
س��ازندگی به همراه عده ای از برادران عازم كردستان ش��د و در دفتر عمران امام جهاد 
سازندگی كامياران مشغول خدمت به محرومين و مس��تضعفين در كارهای عمرانی و 
فرهنگی گرديد. حسن فرداسدی در بحبوحه جنگ مسلحانه منافقين عليه جمهوری 
اسامی و مردم مسلمان و در پی حركت مذبوحانه منافقين در به آتش كشيدن اتوبوس 
شركت واحد، متوجه منافقی مسلح شد. لذا حسن به تعقيب او می پردازد. اين منافق در 
حين فرار به سمت او شليك می كند. گلوله اين مزدور به مچ دست چپ حسن برخورد 
می كند اما او با دس��ت مجروح به طرف دش��من می رود؛ ولی منافق ب��ا خوردن قرص 
س��يانوری كه همراه داش��ت خود را از پا درمی آورد. پس از حادثه حسن به بيمارستان 

انتقال می يابد لكن انگشتان دست چپ وی برای هميشه از حركت باز می ماند.2

شهادت حسن فرداسدي در جنگ تحميلي 
حسن فرداسدي با ش��روع جنگ تحميلی برای دفاع از اس��ام راهی جبهه حق عليه 
باطل شد. حضور او با عملياتی در جبهه »دارخوين« آغاز شد. زمانی كه سيم های كابل 
مخابرات را در بيابان وصل می كرد هدف تركش خمپاره دش��من قرار گرفت و از ناحيه 
دست چپ و پای راست مجروح شد. بعد از يك هفته مداوا در بيمارستان اهواز به خانه 
برگش��ت. در عمليات »والفجر مقدماتی« بار ديگر همراه با برادر كوچكتر خود عليرضا 
در جبهه شركت داشت كه البته برگش��ت او بدون برادر بود. در عمليات والفجر 1، 2 و 
3 نتوانست ش��ركت كند؛ ولی بعد از آن دوباره عازم جبهه ها شد تا شايد پيكر برادرش 
را هم بيابد. سرانجام در 21آبان1362 در عمليات »والفجر4« در حالی كه بی سيم چی 
گردان بود د ر جبهه های غرب در »پنجوين« عراق به ياران ش��هيدش پيوست. روحش 

شاد و راهش پر رهرو باد. 
1. س��رتيپ حس��ين بابايي پيروز فرماندار نظامي جهرم و حومه كه جايگزين س��رتيپ احمد نادور گرديد بعد 
از پيروزي انقاب اسامي در گزارش��ي به حجت االسام و المسلمين آقاي ري ش��هري در دفاع از خود مي گويد: 
»اينجانب با وجود اصرار و اقدامات مجدانه معموله از طريق ساواك فارس مانع از تحويل دانش آموز ضارب حسن 
فرداسدی )كه در همان شب قبل از ورود من دستگير گرديده بود( به ساواك و ايجاد دردسر برای خانواده جهرمی 
كه موجب فرار و پناه دادن به دانش آموز مزبور بوده است شدم و چه بسا اين اقدام به خواست خدا موجب نجات وی 
يا جلوگيري از عدم كشته شدن وي گرديده است.«، آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 18667، 1357/8/5، 

ص4. 
2. يادنامه شهيد فرداسدی، همان، ص7-9. 


