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به دوستان عزیز مهرآباد جنوبی   

 سالم، سالم،  سالم

محلّه های ما سربدارانسالم به جاودانه   

و... حسین فالح، بهرام طرزعلی، اصغرمجنون، حسین بیدختی، داود فیضی  

آذری تا سی متری جی، بّچه ها ی پشت خط، یافت آباد ویاخچی آباد، تا سالم به همه بّچه های مهراباد جنوبی، سراسیاب، سه راه 

خیابان قزوین باال دخانیات ) محلّهٔ حسین فرکی وحسن جشنی وند...( -زمین هزارمتری  

۵۸بابلسر تابستان   

 

 -بازیکن دسته دوم تیم آژاکس هلند( الجوردیخسروناصر) رکابی  -: ازراست: سیامک نادری) پیراهن سرمه ایی شلورسفید( محسن شاملیعکس

 رضا اندک رنج) قسمتی ازسرش پیداست( -اصغرفرهانی -علی ربیعی )پیراهن سیاه( بازیکن تیم ملی جوانان ایران وتیم ماشین سازی تبریز

چهارخانه صورتی یادم نمانده پیراهن  -بهرام طرزعلی) پیراهن سفید(  -۵۶سال تهران جوانانمسابقات باشگاهها ی بازیکن باشگاه افشین، قهرمان 

فکرمی کنم ونفری که نیم تنه اش درعکس افتاده؟.  –احتماال فرامرز معصویمان، یکی ازسه دروزبان تیم ملی ایران نفرنشسته وسط  -داود... –

هنوزعکس  .وانان تهرانبازیکن باشگاه افشین، قهرمان مسابقات باشگاهها ی ج ،این عکس را حسین فالح گرفتحسن فالح هم دراین جمع بود. 

ربیگری محمد صالحی اهل میانه، برترازتاج وپرسپولیس قهرمان با محسین فالح که درمجله دنیای ورزش چاپ شده بود رابیاد دارم. تیم افشین 

د وهرسال یکی ودو باشگاههای جوانان تهران شد. محمد صالحی درسالهای بعد مربی جوانان تاج) استقالل( شد. مّحله ما بلحاظ فوتبال غنی بو

درزندان قزل حصار، یکباره دیدم فوتبال پخش می شود ونام  ۶۱بازیکن درتیم جوانان تهران ویا تیم ملی جوانان ایران داشت. تابستان سال 

کردم روزی  سالگی با هم دریک محلّی بودیم و بازی می کردیم. فکرنمی ۱۴اصغرنوری را بعنوان کاپیتان تیم ملی جوانان ایران نام برد. از

اودفاع وسط ومن مهاجم تیم مقابل بودم. بمّدت  .کاپیتان تیم ملی جوانان بشود. آخرین بار با اصغر رودر روی هم بازی می کردیم« اصغرجیغل»

ینکه توپ آهسته به درد زیادی می کشیدم، حتّی تحمّل ا. وبرای مّدتی مانع فوتبال من شود یکسال مچ پایم پارگی داشت اما می ترسیدم به پدرم بگویم

کردم،  پایم بخورد رانداشتم، یادم می آید درمقابل اصغر که وضعیت پای من را می دانست واینکه با چند تکه چوب مچ پایم را می بستم وبانداژ می

می  یک پیرمردی بود، دکترنرفتم. دکترمحلی ، آن موقعبدلیل هزینه سعی می کردم دردرگیری تن به تن شرکت نکنم. بسیارآسیب پذیر بودم...،

. جابیندازی اما پس یک هفته دنبه گوسفند بستن، وقتی خواست جابیندازد. جیغم هوا رفت وگفتم نمی خواهد مچ پایت در رفته وکج جا افتاده، »گفت:



تمرکزکنم وبه همین دلیل پای چپم هم ازپای راست استفاده نمی کردم. وهمین امرباعث شد تا روی پای چپ  با همان پا ادامه دادم. بمدت یکسال،

   «.چپ پا هستی؟» قوی شد، بعضی ازافرادی که ازقبل مرانمی شناختند می پرسیدند: یتکنیکمهارت   بلحاظ

وقتی به  واما همه جا باهم می بودیم. ماه بود که فوتبال راترک کرده بودم.۸فوق،  من بعنوان بازیکن تیم فوتبال نرفته بودم،  عکس نفره ۱۲درجمع 

تیم بابلسریک گوش راست دارد که سرعت بسیارباالیی دارد. همین با عث ترس اصغر فراهانی ) اصغرکلک(  همان شب قبل گفتن: بابلسررسیدم،

پایم اصغر فردا بهانه می آورد که »می گفت:با خنده شیطنت موزیانه ایی شد. اودفاع چپ خوش استیل وبا تکنیکی بود، اما کُند بود. حسن فالح 

صبح قبل ازبازی به من گفتند: اگرهم فوتبال خنده هامان بود.   ٔاو وهمه اصغررا ازکودکی می شناختند...، سوژه« درد میکند ونمی توانم بازی کنم.

کند.  کردی، امروز مجبوری بیایی بازی کنی، چون اصغریکی دوبارازگوش راست سریع آنها جا بماند، آسیب دیدگی پایش را بهانه میک را تر

مترجاگذاشت و...،  ۲۰گوش راست برای سّومین بار اصغررا  ۳۰وهم می خندیدیم، اصغربسیاربامزه وبانمک بود... واقعاً هم میترسید. دردقیقه 

لباس سیامک لباس بپوش بیا تو...، ازاصغر :وبّچه ها گفتند حتّی یک ذخیره هم نداشتیم بود. اصغردرجا پایش را گرفت...، سوراخدفاع  چپ ما 

اما بلحاظ فیزیکی آماده بودم.  ،ماه که پا به توپ نزده بودم ۸وکفش گرفتم وبرای اولین با شدم دفاع چپ) همیشه هافبک یا فوروارد بودم(. پس از

برگشت شد. پس ازمسابقه، هنگام  ۱-۱کاربجایی رسید که ازدفاع چپ میرفتم ودرنوک حمله شوت میزدم به چهارچوب دروازه. فکرمی کنم نتیجه 

توکه می گفتی فوتبال بازی نمی کنم، اما فوتبالت خیلی عالی است، گوش راست »گفت: با تعّجب وناباوری فرامرزمعصومیان دروازه بان تیم ملی

بازی می  سیامک قبال :بّچه ها به اوگفتند امروزبهترین بازیکن زمین بودی. ...،یتا نوک حمله می آمدی وشوت هم میزد را ارکار انداختی وآنها 

 کرد.

گوش راست آنها سریع بود واصغرهم اینجورمواقع پادرد می گیره  »یکی گفت: شد،خنده طبق معمول، بازاصغرکلک سوژه درادامه همین صحبت  

دلم  د.؟!. اصغرنقطه ضعف اش رامی دانست ومجبوربود سکوت کند...چون تکه پرانی های دوستانه وبرای خنده زیاد شده بود وهمه هم می خندیدن

 ۶۷چون ترسش هم دوست داشتنی بود، مثل بّچه کوچیک ها ، واکنش نشان می داد، وترسش را پنهان نمی کرد. سال  ،برای اصغرمی سوخت

سیامک »کشته شد. روحش شاد. خیلی بامزه بود وخوش خوراک. همیشه می گفت: ۶۵ -۶شنیدم اصغردرموشک باران جنگ ایران وعراق درسال 

اّما اصغربرای شوخی وخنده این حرفها را نمی  تومان(. ۱۸گرلایر بود وج ۵جگرش را بخر) نان جگربخوریم، من نانش رامی خرم، توبیابریم 

خیلی جدّی می گفت. زد.   

آقای ناصرحجازی دربرگشت دربابل بودیم. گفته شد که فردا یک مسابقه با تیم بابل ترتیب می دهیم. آنزمان فدراسیون فوتبال بابل با  ۵۸تابستان 

ما محل استراحت وهزینه خورد وخوراک  را تا فردا برای شما حل می کنیم، برای » دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران بود. آقای حجازی گفتند:

. فردا باید مجدداً هزینه ما هزینه مینی بوس تا تهران راپرداخته ایم. اگرامروزنرویم»مسئول اکیپ ما گفت:« یک دیدار دوستانه با تیم فوتبال بابل.

آقای حجازی نپذیرفتد وگفتند ما هم بودجه نداریم. درواقع ما  همگی بیکاربودیم وشغلی ومنبع درآمدی نداشتیم. این بپردازیم. وبرای ما مقدورنیست. 

ادیم. مات درصورتی می توانستیم بهرام طرزعلی ومن ( هرپولی هم که داشتیم به سازمان می د –حقیقت بود. سه نفرازاین ترکیب) حسین فالح 

درضمن   برای مسابقه به شهرهای دیگر برویم که تیم وشهرمربوطه هزینه سفرمارا تقبل می کرد. متأسفانه این دیدار انجام نشد. وبرگشتیم تهران.

نداشت. هرمسئله ایی بی ارزش شده بود، چه رسد به فوتبال؟. تیم ملی ایران هم وضعیت مالی خوبی ۵۷پس ازانقالب   

 بهرام طرزعلی

 

۶۷ازجانباختگان قتل عام  بهرام طرز علی  

ند ومن اینجا باشم، ومادرم می خواست نمی شود که تک تک بّچه ها دستگیرشو :روزی که دستگیرشد. دیگرتاب تحملم تمام شده بود. به مادرم گفتم
می بینم وبرای تماس با او، ازحیات بند با اتاق  ۲بند  ۳نمی دانستم کمتر دوماه دیگر من هم دستگیرمی شوم ودراوین بهرام را دراتاق  مراآرام کند.

آنها وبا بهرام حرف میزنم وبه همین دلیل پاسداربند فهمیده ومرا زیر شکنجه می برد. نمی دانستم که درقزل حضارهم بند خواهیم بود 
 هم همبند می شویم واو درزندان مسئول من میشود. چه روزهای شیرینی با بهرام داشتیم اومعنای نجابت تمام بودودرگوهردشت 

 به بهرام طرزعلی تقدیم                  ۰۰/۹/۱۳۹۲"             بهرام "



 

 وقتی یک قطره بود هنوز 

 جب ر حُ پُ  ۀیک فرشت

 با شبنم کوچه ها می دوید 

 و عشق 

 .آمین گویش بود 

 

 وقتیکه 

 قطره نماند 

 ستاره شد 

 .و چکید 

 آسمان کوچه 

 خیس گریه شد                

 قطره ای 

 روی گونه ام 

 دستی بر شانه ام                 

 و اسب سپید خیال 

 پرواز می گرفتۀ بهان -هر بار

 تا باران -تا ابرها 

 تا بهرام بچکد 

 

 یک طراوت نجیب 

 ه می دوید ...محلّ در ادراک 

 همیشه با بهرام ...    

سیامک نادری« عشق خواهرمن است:» ازکتاب   

 خسروناصربازیکن تیم دسته دوم آژکس

 



یده بود. خسرو خسرو ناصر بازیکن دسته دوم تیم آژاکس هلند بود. دروه ای که آژاکس با یوهان کریف فوتبالیست افسانه ای جهان به اوج خود رس

ماشین سازی تبریزبود. محلّه وبّچه ها ی جنوب شهرتهران راخیلی دوست داشت. به همین تیم باشگاه زیکن جوانان تیم ملی وربیعی بادوست علی 

 دلیل تابستان ها به ایران ومهرآباد می آمد وبا ما بازی می کرد.

دوسه روزقبل ازمسابقه، تیم ایزد مهرآباد جنوبی درمقابل تیم تاج) استقالل( درامجدیه تهران بازی داشت.  ۵۸درجام حذفی باشگاههای تهران سال 

 »فت:دفاع وسط تیم تاج که هم محلّی ما بود با عبدالعلی چنگیزبه زمین تمرین محلّه ما آمده بودند. وغالم به آقای چنگیز گ رضا فروزان غالم

مسئله برای  را شنیدند. وبه همین دلیل،الم غبّچه ها این حرف « روزمسابقه با ایزد مهرآباد جنوبی، همه اینها رو بپیچون بهم، فیتیله پیچشون کن!.

عبدالعی  دردفاع راست ودرمقابل بجای نوک حمله، آنها حیثیتی شد. خسرو ناصر که نوک حمله بود، ومثل اسب سرکش سرعت می گرفت. قرارشد

. زیرا که نتواند نفس بکشد مهارکنطوری چنگیز که گوش چپ تاج بود، قراربگیرد. بّچه ها گفته بودند، نتیجه مهم نیست. فقط عبدالعلی چنگیز را 

ال ایران، من بهمراه دوستم آقای محمد اطهری داورفدراسیون فوتبغالم فروزان نمی بایست چنین حرفی درباره بّچه محّل ها ی خودش می گفت. 

ه ویکی ازکمک داوران همیشگی آقای جعفرنامدار، درمسابقات جام تخت جمشیدو داوربرجسته فوتبال ایران وآسیا، درجایگاه داوران فوتبال نشست

هرام دراین تیم ببود. وازآنجا باهم آشنا شدیم. « گروه مخابرات ستاد  مشترک»در دوران سربازی من، اقای اطهری کارمند ارتش در بودیم.

پرسپولیسی ها تیم ایزد مهرآباد جنوبی تشویق تماشاگران بدست رژیم جنایتکارخمینی اعدام شدند. تمام  ،طرزعلی دروازبان وحسین فالح دفاع لیبرو

عبدالعلی چنگیز آنچنان مهارشده بود که یک حرکت کوچک هم نتوانست انجام دهد. کاربجایی رسید که درجنگ بین خسروناصر می کردند. 

رو عبدالعی چنگیز، حتی تماشاگران درجایگاه تاجی ها نیز به تشویق خسرو ناصر می پرداختند...، خسروناصر همانجا گُل کرد. همه استادیوم خسو

گفتم نه برمیگرددهلند، درتیم های باشگاهی ایران بازی  «خسرودردر تهران می ماند؟. »ناصررا تشویق می کردند. محمد اطهری ازمن پرسید:

قدوقواره او تیم ملی ایران  کالس بازیش خیلی باالست.»فقط بخاطر بّچه های مهرآباد جنوبی ودوستش اینجا آمده. آقای اطهری گفت: .کندنمی 

گفتم: بله. کاربه جایی رسیده بود که نه تنها چنگیز مطلقاً خنثی وقفل شده بود، بلکه خسرو ازدفاع راست تا گوش راست مثل یک پیستون « است.

بازی خسرو درزمین تاج بود  ۷۰را تشویق می کردند. دردقیقه مهرآباد میرفت وبرمی گشت. تماشاگران وحتی تاجی ها بی دریغ خسرو وایزد  جلو

مترازچنگیز عقب بود، خسرو تمام جانش  ۲۰. خسرو واو باتوپ بسرعت حرکت کرد به چنگیز رسیدیکباره که یکباره بازی چرخید وتوپ 

همه ما بوجد آمده بودیم. باورکردنی ، آنچنان به سمت چنگیزدوید که همه استادیوم بلند شدند وتشویقش کردند، ی که زدتارتسرهمان اسراگذاشت 

ازچنگیزربود ودرجا با یک چرخش سریع برگشت بالفاصله ومثل آب خوردن چنگیز رسید وتوپ را به  سرعت بهمترعقب تر،  ۲۰نبود ازفاصله 

صدای تشویق تما شاگران وحتّی تاجی ها  .ایستاده بودندمیخکوب به سمت دروزاه تاج  تاخت. تماشاگران همه  سرکشیبا همان سرعت و وبی مهابا

دیده بودم. درتهاجم دربازی هایمان  یک لحظه قطع نمی شد. دروسط راه، عضله ساق پای اوگرفت و دیگرنتوانست قدم بردارد. من قبالً خسرو را 

ده » به خسرو گفته بودند: .مهرآباد جنوبی شاهکارکرد برای بّچه های محلّهدرمقابله تاج ،  ،پذیربود!. اما این خسروپابتوب یک اسب سرکش مهارنا

اززمین خارج می شد که تمام استادیوم به احترامش بلند شدند. وهنگامی که  یخسرو درحال «تا گل بخوریم، اّما چنگیزرا نمی گذاریم تکان بخورد!.

 احترام اوبلند شده بودند ودست میزدند وبا کالم وشعار ه بههم تماشاگران تاجی ازاستایودم وازقسمت جایگاه تاجی ها به رختکن می رفت.

. بسیارخاکی وساده بود. همیشه آژاکس آمستردام استبازیکن ش بودند، ، پدیده ایی که امروزشاهدابرازمحبت می کردند. هیچ کس نمی دانست که

ایزد مهراباد را شکست داد. حقیقت آن  ۰-۴تیم تاج  گیتارش راهم می آورد ودرسفرتیم به شمال ایران) دریا( برای ما آهنگ های زیبایی می زد.

برای جام حذفی پا به میدان گذاشته بود. پیروزاین میدان کسی نبود جزخسرو  بود که حتّی تیم ایزد مربی نداشت. وتنها با جمع آوری همین بازیکنان

نه تنها چنگیز را محو کرد، بلکه ستاره بی چون وچرای زمین ناصر، پدیده ایی که چشم همه را خیره کرد. نوک حمله ایی که درنقش دفاع راست، 

.. سراغش را گرفتند اّما او خانواده اش درهلند بود و تنها به تهران می آمد پس ازاین بازی بسیاری ازتیم ها ازجمله تاج وپرسپولیس و.بود. 

  فتیم.راستادیوم صد هزارنفری آریامهر می  ۲ودرزمین های خاکی تهران بازی میکرد. ویا برای تمرین فوتبال یکی دوبارهم به زمین شماره 

اویک اولین باربود می دیدم حسین فالح میرقصد. همه می خنددیم، چون رقص بود پس ازمسابقه فوتبال رفتیم ساحل وشنا...،  ۵۸تابستان سال  

حسین  ،برگردیم به تهران . یک روزقبل ازاینکه، شبیه حرکات کاراته ورزمی ریتمیکحرکت ابداعی بود که تنها خودش می توانست آنطوربرقصد

همه ازرفتن اش ناراحت بودند، ومن بیشترازهمه، احساس کردم،  .ن() سازمان مجاهدیدرتهران کارتشکیالتیداشت« من باید برگردم» فالح گفت:

جانم وروحم می رود...، حتّی پدرم حسین آهنگر، خیلی حسین فالح را دوست داشت وبرایش احترام قائل بود. یکروزحسین آهنگرازمن پرسید: 

پدرم «. ساعت را دادم به حسین فالح»ه حسین آهنگر گفتم:(. بیم خریده بود که صفحه اش آبی رنگی داشت) ساعت زیبایی برا ساعتت چی شده؟.

حسین بدلیل قرارهای تشکیالتی که داشت نیازمند ساعت بود وقتی ازمن پرسید ساعت چنده؟ باید فالن ساعت آنجا  می فهمید که چقدردوستش دارم.

هم  ۶۰گرفت وبست ویک لبخندی هم زد. پس ازسی خرداد  گفتم من ساعت نمیخوام، این دکوره. تو استفاده کن. خیلی نجیب بود، راحت  باشم!.

تی حسین فالح رامی دیدم وباهم قرارمی گذاشیم... وبنوعی ارتباط تشکیالتی هم داشتیم. تا بتوانیم برای روزی ضربه می خوریم وارتباط تشکیال

اعدام شد. ۶۱دستگیر وسال ۶۰ن هم درسالبود. حسی ۶۰مان قطع می شود، مجّدداً وصل شویم. آخرین بارکه حسین رادیدم شهریورسال  

بدستم رسید. چهل سال پیش، آنروزها که تمام زندگیم فوتبال بود. ۹۶بهمن  ۲۸دوعکسی که دیشب   



 

اید. دوستان دیگریادم نمی اسامی  –اکبرمحمدی  -سیامک نادری -. ایستاده ازچپ: حمید فرهانی۵۷یا ۵۶تابستان  -ایزد مهرآباد جوانان تیم فوتبال 

 ( تهران۲) شماره . عکس درزمین سراسیابسالگی بودیم ۱۷و ۱۶همگی درسن افراد دیگریادم نمی آید.  بجزنفراول نشسته ازست چپ: عباس.

 است. مربی تیم: آقای یدهللا سلسله جو بازیکن تیم ملی جوانان ایران بود.

   



با تیم فوتبال باشگاه ایزد مهرآباد  ۵۷استادیوم یکصد هزارنفری آریامهرباشد. سال  ۲دقیقاً یادم نمی آید. اما فکرمی کنم زمین شماره این عکس 

ساله هم داشتیم. چون زمین  ۲۸، تا ۲۶وبازیکنان  سال بودم. ۱۸، زیرن تیم من ازهمه کم سن وسال تربرای تمرین به آنجا رفته بودیم... درای

هم زمین فوتبال پایگاه شکاری یکم باشد. باشگاه پتروشیمی چمن افریقایی داشت... ودیواره. شاید   

 زمین هزارمتری وحسین فرکی وحبیب خبیری

می یادم می آید یکسال پیش ترازاین، درزمین هزارمتری درخیابان قزوین باالی دخانیات) محلّهٔ حسین فرکی بازیکن تیم پاس وتیم ملی ایران( 

تیم فرکی) اسم تیم شان یادم رفته( بازی کنیم. درتیم حسین فرکی، حبیب خبیری هم درمقابل « هزار متری»خواستیم درزمین هفت نفری موسوم به

ساله بودم. به من گفتند تو  ۱۷یا ۱۶عضوتیم،جوانترین بازی می کرد. حسن جشنی وند هم گوش چپ بود که بدست رژیم خمینی اعدام شد. من 

یی داشتم اما قدرت فیزیکی نداشتم. زمین کوچک وتیم هفت نفره هم، اجازه حسین فرکی را بگیروهرکجا رفت بچسب به او. من قدرت تکنیکی باال

یا مانع  ،گردش بازی را نمی داد. یکبارخواستم حسین فرکی را مهارکنم. ازنزدیک پیچیدم به پایش، تا بتوانم تنگاتنگ مانع اوبشوم وتوپش را بربایم

است کشید ومرا وتوپ را شوت کرد، با پای رن را که به اوچسبیده بودم، همراه مو ،راست یکباره دیدم توپ را کشید سمت حرکت ومانورش شوم.

سانتیمترقد، ازکمرمن کلفت تربود. تازه فهمیدم که بلحاظ فیزیکی  ۱۹۰توپ چشبید به دروازه ومن هم نیمه راه رها شدم. ران پای حسین فرکی با 

. داشتم دراین سن وسال همبازی آنان هستمویژه حبیب خبیری بازی می کردم احساس غرورتوان رویارویای باآنها را ندارم. اما ازاینکه کنارآنها وب

شد؟. زیراحبیب را ازاولین سالی که درجوانان ایران بازی کرد می شناختم ودوستش داشتم. کدام ایرانی وکدام فوتبال دوستی است، عاشق حبیب نبا

همیشه  برای همه و تیم مقابل، اورا تشویق می کردند!. حبیبتما شاگران  ،بود که همیشه حبیب تنها بازیکنی بود که اخطارنگرفت. تنها بازیکنی

وستودنی ماند. نمی دانستم که سه سال بعد چهارتن ازآن بازیکنان درزندان خواهند بود: حبیب خبیری و حسن جشنی وند وحسین فالح  نی بود،ستود

زندانی بود ویکبارباهم درراهرور مخفیانه  ۵آقای امان هللا نقدی هم دربند دو دراتاق ن هما . حتی دروازباویا حتّی بیشترازاین تعداد.. وخودم

«.اینجا کسی منو نمی شناسه!، توهم به کسی نگو من رو اینجا دیدی!»بودم. درراهرو به من گفت: ۷من دراتاق  ..صحبت کردیم.  

قرارگاه اشرف وحسن نایب آقا   

لیل ارسی که تازه به مجاهدین پیوسته ودکترمقرما بود وبدلیل وضعیت پا وزانوها ،مچ پا وکمر ودستها درقرارگاه اشرف، دکترج ۸۶سال

« بهترین فوتبالیست قرارگاه است. کسیام» :حسن نایب آقا گفته»روزی به من گفت:وآرتروزگردن، ویزیت می کرد وخودش هم فوتبالیست بود. 

مربی والیبال هم بود( شنیده بود. من تا آنزمان ازچنین مسئله ایی بی خبربودم.  –ناری ما) مصطفی او این حرف را ازمسئول امداد پزشکی مقر ک

( بودیم. امید ۱۱مهر که چهارتیم فوتبال دراشرف وجود داشت وما تیم آذرخش) مرکز ۲۶وجام سیمرغ در ۷۲اما داستان برمی گشت به سال

بدلیل فشاربیش ازحد وراه وروش غلط درفوتبال، با اعتراض پروژه رفع ابهام بود  ۷۳برومند) ناجی( که یکی ازشکنجه گران زندانهای سال

ناجی گفته: سه » به حسن نایب آقا گفتم: حسن نایب آقا مربی تیم آذرخش شد. اورا تغییر بدهند و اعضای تیم مواجه شد. ومجبورشدند،

باید به شیوه تکاوری تمرین کنیم تا آمادگی کسب کنیم!. همان حاظ فیزیکی و تکنیکی وتاکتیکی!، روزبیشتروقت نداریم برای آماده کردن تیم بل

آنقدرفشارآورد که همه ازدورخارج شدند....، من عضله ساق پایم سنگ شده ونمی توانم بدوم ویا راه بروم. بازمی گوید باید چندین ساعت روزاول 

م، دو روزه نمی شود هم بدنسازی کرد وهم یند نفرمثل من یکسال است که فوتبال بازی نکرده افشاربیشتری بیاوری تا بازشود؟. من ویا چ

تو اصالً نمی خواهد درتمرینات شرکت کنی. فقط  »کارتاکتیکی؟. حسن نایب آقا برخالف مسئولین تشکیالتی، فوتبال را می فهمید. و به من گفت:

نمی شود بدنسازی کرد؟، چه  که روزه ۲» وادامه داد:«. وحتی به زمین فوتبال هم نیا راحت کنبرو درحمام وساق پایت را بگیرزیرآب گرم، واست

هرکسی بازی خودش را بکند. این دوروزبرای آشنایی شما با هم است، باالترین چیزی که ازشما می خواهیم این است که رسد به کارتاکتیکی؟. 

یک نیمه بازی  بیشتراز من حتّی برای بازی اول فقط توانستم« تیم وشما.فقط مانع است برای وهیچ دستورالعمل تکنیکی وتاکتیکی کارایی ندارد و

  .واززمین خارج شدم کنم، وباز عضله ام گرفت

 

 عکس تیم هما

تیم هما تیم سیاسی بود. ازحبیب به بعد می شناختم. وگاها به زمین تمرین هما می رفتم وتماشا می کردم. ۵۵-۵۴حسن نایب آقا را ازسالهای قبل 

اشخصیت خبیری گرفته تا محمود نقوی وحسن نایب آقا وسهام میرفخرایی وامان هللا نقدی و... هوادرسازمان بودند و...، حسن نایب آقا فرد بسیار ب

وشکنجه کردن اعضای سازمان شرکت ازمسئولینی بود که درزندانی  ۷۳درارتش آزایبخش فرمانده تیپ بود. ودرسال ۶۸وبا پرنسیبی بود. درسال 



پیشنهاد  داشت. رجوی آگاهانه چنین افرادی را به چنین آلودگی هایی می کشانند تا راه بازگشت نداشته باشند. همان شیوه ایی که الجوردی به خمینی

فادارند یانه؟. وباید درشکنجه زندانیان ویا... داده بود که وزرا ووکالی مجلس را به زندان اوین می کشاندند تا آزمایش پس بدهند که آیا به نظام و

 شرکت می کردند. 

  گفتم، حسن نایب آقا اینک تبدیل شده به عنصرسرکوب رجوی درآلبانی.با میهنی تی وی هفته گذشته همچنانکه درمصاحبه 

بایک بسته پول درشت)با بازکردن  سازمان همیشه»به یکی ازنفرات جداشده گفت:۹۳یکی ازکارمندان وزارت کشور آلبانی)فلوری( درسال 

منظوراو رابط سازمان حسن نایب آقا « دستانش ازهم، حجم زیاد پول را نشان می داد( به سراغ نمایندگان مجلس آلبانی می آید وآنها را می خرد.

یی سازمان دربرابردولت آلبانی واحزاب است. کما اینکه مالقات اّولیه نیزبه گفته اودرگرانترین هتل تیرانا صورت گرفت. این نمایی ازقدرت نما

  وپارلمانترها است.

 ۷۳فرمانده تیپ بود. جزء کادرهای زندان سال  ۶۸به همین دلیل من وقتی اسم حسن نایب آقا که فوتبالیست تیم ملی وهما بود ودرارتش هم سال 
ما می دانیم که تشکیالت وسرسپاری به رهبری عقیدتی والزام به شنیدم باور نکردم ونمی خواستم باورکنم!. زیرا فرد باپرنسیبی بود!. اّما همه 

پرنسیب های فردی است!. میدانم باورش برای کسی که درتشکیالت سازمان نیست، مشکل است!. اوحتّی کتاب هنر گوش کردن باالتراز تشکیالت،
کادرباالی سازمان این نیست که کتاب اریک  )اصلی(یکوهنر بودن اریک فروم را هم ترجمه کرده است؟. همه ما درسازمان می دانیم که کار 

بنابراین نیاز سازمان  وروشنفکریعنی ضد مبارزه وفرد غیرمسئول!. کتاب خواندن روشنفکری است چه رسد به ترجمه آن؟.  .فروم را ترجمه کند؟
!. من حسن نایب آقا را درکمپ بابرو درآلبانی دیدم، است تا حسن نایب اقا برای وجهه بیرونی چنین کتابی ترجمه کند. وازقضا هنر گوش کردن را

نیّت پاک اوخیلی خوب دردستگاه سرکوب رجوی حل شده است. درواقع هنر رجوی همین است که از چنین اشخاصی استفاده می کند، کسانی که با 
 روش .!ود را به نفهمی بزنند، دچار دگردیسی شده اندبه سازمان پیوسته اند، ودردستگاه رهبری عقیدتی چه بفهمند ویا نفهمند ویا از همه بدتر، خ

البته توجیهات جنایت خمینی و...  .برای همیشه است آنها وبکارگیری، همه را شریک جرم کردن، به منظور بستن دهان آن ها وسیاست رجوی
را باآن مصادره ومشروع می کند.ی است که رجوی هر چیزی نامشروعی عامل

  

 

آرژانتین وباشگاه هما، یکی ازبا اخالق ترین فوتبالیست های ایران، تبدیل به بخشی  ۱۹۷۸فوتبالیست تیم ملی ایران درجام جهانی حسن نایب آقا 
 ازدستگاه سرکوب وفساد رجوی شده است.

ی پیشبرد کثیف ترین بعنوان نماینده ساکنین درآلبانی درسایت های مجاهدین وایران افشاگرموجود است. سازمان براامضای حسن نایب آقا 
نماینده تمام اعضای  کارهایش همیشه ازچنین افرادی استفاده می کند، درحالیکه حسن نایب آقا بلحاظ موقعیت وردهٔ تشکیالتی درآن سطحی نیست که

شاهد بودیم که سازمان متوّجه  سازمان درآلبانی باشد؟. استفاده ازچهره نایب آقا برای پوشاندن همین فساد وجنایت است. درآلبانی موارد بسیاری را
بدون اینکه هزینه زندگی  .می شد یکی ازاعضا قصد خروج دارد. وپیشاپیش سازمان پیش دستی می کرد واورا اخراج ودرخیابان رها می کرد

بپردازد. این درشرایطی است که طبق قرارداد با کمیساریا، سازمان موظف است به اعضای جدا شده هزینه بپردازد!. وخودش این امررا تقبل 
م رجوی مانع شدند وبه حتی زمانی که کمیساریا به تعدادی که نمی خواستند ازسازمان پول بگیرند وخود پول می پرداخت. سازمان ومریکرده بود. 

باشند. حتی کمیساریا گفتند: شما پول را ندهید ما خودمان می دهیم. تا با اهرم هزینه مالی بتوانند کماکان قالده های برده سازرا دراختیار داشته 
رت را محکوم کنی!. آن خانم جدا باید نامه نوشته وپد»یکی اززنان جدا شده هم همین کار راکرد وپولی به اونپرداخت وگفت:مریم رجوی درمورد 

  «من نه با پدرم تماسی دارم ونه دیداری با او داشته ام.»شده گفته بود:
 

 و تیر۷ ضربات از پس »یکی از جدا شدگان درآلبانی که خود درزندان رجوی بود، درباره بکارگیری چنین افرادی توسط رجوی، به من گفت:
 به را آنها پای که باید شود، مطمئن ... و مجلس نماینده وزیرو سرسپردگی از خواهی می اگر بود: گفته خمینی به الجوردی ۶۰ شهریورسال۸

 «هستند. باما که شویم مطمئن تا بکشی، درزندان واعدام شکنجه
 شد. نیزبکارگرفته ۷۳درسال رجوی وزندانسازی ابهام رفع درپروژه آقا نایب حسن دلیل همین به
 

 الفوتب ملی قهرمان یک حضیض
 

 باید اعضا همه پس ازاین کرد. تحمیل همه به را هفتگی وغسل انداخت. راه را طعمه به موسوم ومحاکمات درنشست بعد به ۱۳۸۰ازسال رجوی
 باید ازتشکیالت...، خارج وزنان مقاومت سیمای تلویزیونی برنامه دیدن ویا مجاهد زنان دیدن ویا جنسی ازمسائل زند می ذهنشان به که هرچیزی

 قبلی زن یاد که بزند ذهنشان به لحظه اگریک داشتند همسر که مردانی حتّی بخواند. است شده مشخص که وترکیبی درحضورجمع وهرهفته بنویسد
 که کنم می وتعهد داشت. رادوست ... یا خواننده این که افتادم همسرم یاد شنیدم را آهنگ این وقتی که بخواند درجمع باید بیفتد، شده داده وطالق
   وفادارباشم. مریم پاک انقالب به ، خواهرمریم قراردادن شاخص وبا یایدن من ذهن دیگربه شده، خشک واستفراغ عفریته این پس ازاین

 
نفردرانتهای   ۲،به غسل روزانه ودرآلبانی به غسل درصحنه تبدیل شده چیست ؟!) درآلبانی نفرات سازمان سواراتوبوس می شوند۱۳۹۴درسال 

ودیگری  ،یکی ازآنها دو انگشتش را به جواد خراسان که ازمسئولین سازمان است ودرجلو اتوبوس سر پا ایستاده نشان می دهند ،اتوبوس هستند



بّچه ها آنقدرپیشرفت کرده اند که  ،انگشتش را، آنگاه جواد خراسان درنشستی در پایگاه سازمان، همین فتح الفتوح رابرای دیگران نقل می کند که۴

) شرم آورنیست که مجاهدین سواراتوبوس ه فاکت ها وموارد جنسی شان را حتّی بصورت ایستاده دراتوبوس هم گزارش می کنند.درجا درصحن

شان بدهند شوند ودراتوبوس چند زن را ببینند و هرکدام به تعداد دفعاتی که مسائل جنسی به ذهنشان زده، درجا وهمانجا به مسئولشان با انگشتشان، ن

همچنین اعضای سازمان درآلبانی باید فاکت های جنسی خودشان را بهنگام تردّد در خیابان ها و... بصورت درجا به نفر کنار دستی  .وگزارش کنند

ی به خیابان رفته بودیم او هریکی دودقیقه، به من  -من با س» ازسازمان جدا شد، گفت:۹۵یکی ازاعضای قدیمی سازمان که درسال  شان بگویند.

بس کن این کثافت بازیها را، حالمو داری بهم » ن االن یک فاکت یا دوفاکت جنسی داشتم. من ازدستش خسته شدم، وبه اوگفت:م» می گفت:

( چون این بحث جنسی تنها به ابزارسرکوب شما وتشکیالت تبدیل شده وهیچ کارکرد دیگری ع هم ازسازمان جدا شد. -میزنی...، چند ماه بعد س

وفرد را درهم  ،همید چه می گویم!. وچگونه این مسائل روی سرافراد آوارمی کنید!، وهرمسئله ای را به آن ربط می دادهندارد!. شما خوب می ف

که تاکنون با چنین بی حرمتی کثیف باچنین تهمت وسرکوبی مواجه می شوند. وراستی کیست  ،می شکنید. همه افراد می دانند که اگرحرفی بزنند

یالت مواجه نشده باشد؟!، یک نفر، ولوتنها یک نفررا نام ببرید!.درتشک ودرهم شکننده ایی  

آلبانی، همراه اعضای دیگر سواراتوبوس می شوند وحسن نایب آقا همان لحظه چهارانگشتش را به افراد ته  –یک روزحسن نایب آقا درتیرانا 

انگشت نشان می دهند.  ۳و۲ایی داشتم( ونفرات ته اتوبوس هم اتوبوس نشان می دهد) یعنی من چهار فاکت جنسی دراتوبوس با دیدن زنان آلبانی

انگشت نشان دادن هرکس تعداد بیشتری بگوید، او ایدئولوژیک تر ومریمی تر وانقالبی تراست!. زنان آلبانیایی نمی دانند که معنی این 

همانجا یک سیلی محکم می خوابانند به گوش حسن می، چیزی نیست جزچهره وقدوقواره جنسی آنها؟. اگرچنین بی حرمتی رابدانند عمودرانظار

نایب آقا، که شما دیگرچه جانوران وقیحی هستید، که چنین حرمت زنان مردم درخیابان را، به بازی کثیف ایدئولوژی جنسی وروانی خود مبدل 

 ساخته اید.

شان میدهد!. این تعداد زنانی است که دریک لحظه ودریک اگرحسن نایب آقا را درآلبانی دیدید نگاه کنید، چند انگشت به دیگراعضای مجاهدین ن

اتوبوس درذهن وضیمر حسن نایب آقا ورهبری عقیدتی اشت می گذرد. ممکن است خنده دارباشد، اما  اگرحسن نایب آقا دو انگشت را بعالمت 

نسی است. ویا معکوس، عالمت جنسی را پیروزی نشان بدهد، مردم ممکن است فکرکنند، عالمت پیروزی است، درحالیکه عالمت دو لحظه ج

 بعنوان عالمت پیروزی بگیرند!. نایب آقا به چنین حضیض وذاللتی فرو غلتیده است. 

باید گفت که این انقالب وبرآیندش چوب دوسرطال است. یکسرآن ، محصولش رجوی بود، ۵۷یم. اگربرآیند انقالب درروزهای پایانی بهمن هست

فقاهتی، ویکسردیگراین چوب دگردیس وطالیی شده رجوی ورهبری عقیدتی است. خمینی وخامنه ایی ووالیت  

همیشه همین است با خاطرات شیرین شروع می کنیم وخاطرات مان به تلخی وزهرواره تبدیل میشود. گناه ازمن وخاطرات نیست، روزگاررا چنین 

 به نکبت وسیاهی وکثافت آلوده اند.

  ۱۳۹۶بهمن  ۲۹سیامک نادری 

۱۳۹۶بهمن ۲۹سیامک نادری  –سایت حقیقت مانا   
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