
گفت وگو

آقای حاج رضایی! پدر شما را بیشتر از هر چیز 
با قیام 15خرداد می شناسند که بعد از آن اعدام 
شدند. اما در مورد علت شرکت ایشان در ماجرای 
کودتای 28مرداد روایات متعــددی وجود دارد؛ 
یکی این که ظاهرا پدرتان به دلیل این که توده ای ها 
کشور را در اختیار نگیرند و به خاطر تعصب دینی 
در کودتای مرداد شــرکت کرده است، اما روایات 
دیگری هم وجــود دارد؛ مثال جعفر مهدی نیا در 
کتاب قتل های سیاســی و تاریخی 30قرن ایران 
معتقد است شــعبان بی مخ در سرنگونی دولت 
مصدق و بازگرداندن شاه هیچ گونه دخالتی نداشته 
است و این طیب بوده که مردم را که بیشترشان 
میدانی و ساکن جنوب شهر و دروازه قزوین بودند، 
با صرف پولی که در اختیارش گذاشــته بودند، 
به صحنه آورد و کار را تمــام کرد. نصراهلل حداد، 
پژوهشــگر و تاریخ نگار هم بر این موضوع تاکید 
کرده است. شما کدام یک از این روایت ها را تایید 

می کنید؟
در زمینــه پرداخت پول در 28مــرداد باید بگویم این 
موضوع توســط روزولت و پول هایی که به ایــران آورد و 
خرج کرد، بیشتر در زمینه شعبان جعفری و دارودسته اش 
بود. در مورد مرحوم پدرم هیچ ســند و شــاهدی در این 
رابطه وجود ندارد. کما این کــه اگر این پول را گرفته بود، 
باید زندگی اش متحول می شد. ایشــان قبل از 28مرداد 
بارفروش بود و بعد از ایــن تاریخ هم همین طور. مرحوم 
پدرم حتی در دنیا آمدن ولیعهد که تمام جنوب شهر را 
طاق نصرت زد و هزینه کرد، حتی یک قران هم از شــاه 
نگرفت. تنفرش هم نسبت به شاه این بود که پولی برای 
حفاظت همسرش هم در جنوب شــهر پرداخت نکرده 
بود. بچه های پایین شهر تعهد می کنند که این حفاظت 
را انجام دهند. لذا مطلبی که این آقا بیان کرده تراوشات 
ذهنی خودش بدون مدرک است، چون باید قاعدتا در این 
زمینه مدرکی باشد. حاال این مدرک اگر در سیای آمریکا 
باشد، هر 30 سال یک بار منتشر می کند، اما هیچ مدرکی به 
هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و به دستور 
حضرت آیت اهلل کاشانی بود که در 28مرداد مرحوم پدرم 
رؤســای محالت را دیدند و آماده کردند و کفن پوشیدند 
و زنده باد شاه گفتند و شــاه را برگرداندند. شب 29مرداد 
هم ایشان را بازداشــت کردند و حدود 11ماه تا یک سال 

در زندان قصر بود. 
پس به چه دلیل نام شعبان بی مخ در بیشتر جاها 

شنیده می شود؟
به دلیل پهلوان بودنش و رفت وآمــدش در خیابان. در 
ضمن حسین فاطمی را گرفت و چاقو زد! بعد از شهادت 
پدرم دیگر تقریبا ســعی می کردند نام او را نیاوردند، به 
خاطر این بیشتر شــعبان بی مخ را مطرح کردند. او فرد 
لوطی ای بود که اصال در بین جاهالن جایی نداشت. پدرم 
را اگر می کشتند هم به زندانی چاقو نمی زد. این کار فقط 
می توانســت تراوش مغز دیوانه ای به نام شعبان جعفری 
باشد. او و نوچه هایش کتک مفصلی به حسین فاطمی و 

حتی خواهرش زدند. 
من روایت دیگری خوانده ام که به اصطالح آن 
زمان نوچه های پدرتان در روز 28مرداد بودند، نه 

خودشان. 
در 28مــرداد اوال نوچه ای در این کار شــرکت نکرد و 
رؤسای محالت بودند. آن موقع هر محله ای یک بزرگتر 
داشــت. مثال محله خیابان باغ فردوس، حسین رمضان 
یخی بود و طرف پاچنار آقای پادگان بود که حاال پســر 
ایشان دادکان نامی هستند که رئیس فدراسیون فوتبال 
بودند. محمود مسگر در ســی متری بود. پدرم شبانه در 
27مرداد این بزرگترها را خبر کرد که فردا آماده شــوند 
تا به خیابان بروند و جاوید شاه بگویند. به همان دلیل که 
توده ای ها الله زار نو را تا میدان توپخانه به پایین می آمدند 
و مرگ بر شاه می گفتند، اینها از سمت میدان توپخانه به 
باال راه افتادند و زنده باد شاه گفتند که آنها کنار رفتند. بعد 
هم که زاهدی با ارتش وارد بازی شد و توپ و تانک آورد و 
در ظهر آن روز انقالب یا کودتا به ثمر نشست. بعد ازظهر 
به شــاه تلفن زدند که برگرد. درواقع پدرم تا نیمه شــب 
28مرداد گرفتار بود و شــب که به منزل برای خوابیدن 

برمی گردد، در صبــح اول وقت 29مــرداد درحالی که 
خوابش خیلی سبک بود، از حیاط صدایی می شنود و با 
بازکردن در با سربازان زیادی مواجه می شود. به سربازها 
می گوید اگر داخل شوید یکی از شما را زنده نمی گذارم. 
این جا زن و بچه من خوابیده، بیرون باشید، لباس بپوشم 
و بیایم. مقادیــری پول به مادرم می دهد و در پاســخ به 
مادرم که کجا می رود، می گوید که معلوم نیســت، شاید 
مرا به بندرعباس تبعید کنند. سوار کامانکار و ریوی ارتش 
می شود و با باال زدن چادر می بیند که همه رؤسای محالت 
ازجمله پادکان، شعبان بی مخ، حسین مسگر و ... و درواقع 
همه هستند. شبانه همه اینها را بدون دادگاه یک سره به 
زندان قصر منتقل  و زندانی می کنند. 11ماه زندان بودند 
تا شاه در مالقاتی از زندان علت را جویا می شود و پدرم در 
پاسخ می گوید که واهلل ما جاوید شاه گفتیم، نمی دانم اگر 
زنده باد لنین می گفتیم، چه کارمان می کردند؟ شاه خیلی 
متاسف می شود و 24ساعت بعد پدرم و دارودسته ای که 
در زندان بودند، آزاد می کند. در تیرماه سال بعد ایشان از 
زندان غیرقانونی بدون دادگاه بیرون می آید و مردم جنوب 

شهر را  آذین می بندند.
من آماده این هســتم که با آقایانی که نظر غیر از این 
دارند رودررو بنشینم و صحبت کنم، چون برخی از اینها 
مدعی دفاع هستند. اصال مسأله دفاع نیست. شب تا صبح 
توده ای ها چاقوی باز در سفره ما می انداختند. ما در حیاط 
سفره پهن می کردیم که غذا بخوریم چاقوی باز به وسط 
سفره ما می انداختند. چندین بار از پشت سر می خواستند 

پدرم را بزنند. 
مطمئن هستید که توده ای ها بودند؟

یا جبهه ملی ها بوده یا توده ای هــا . از آن جا که ملیون 
و جبهه ملی جرأت چنین کاری را نداشــتند، فقط کار 

توده ای ها می توانسته باشد.
مشخصا می دانید که چه کسی از طرف توده ای ها 

این کار را ممکن است کرده باشد؟
متاسفانه هیچ کدام از اینها را نمی شناختیم و اینها هم 
سعی نمی کردند خودشــان را شناسایی کنند، چون در 
صورت شناسایی با برخورد پدرم مواجه می شدند. ولی ما 
حدود یک سال ونیم جرأت در حیاط نشستن را نداشتیم. 
چاقو و قمه ای بود که از دیوارها وسط سفره می نشست و 
پدرم با رفتن به خیابان نمی توانست آنها را شناسایی کند، 
چون فرار می کردند. هم خانه مرحــوم مادرم و هم خانه 

مرحومه خانم اول شان این داستان را داشتیم.
فرمودید که پدرتان روز قبل از کودتا با آیت اهلل 
کاشانی دیدار کرده بودند. در این جا هم دو روایت 
وجــود دارد؛ یکی این که ایــن رفت وآمد وجود 
داشته و دیگری این که اصال مرحوم پدرتان با خانه 
آیت اهلل کاشانی رفت وآمد نداشته است، البته من 

عکس هایش را دیده ام...
پدرم آیت اهلل کاشــانی را دوست داشــت. میوه منزل 
آیت اهلل را می فرســتاد و اصوال همه کســانی که عموما 
در منزل آیــت اهلل بودند، بــرو بچه های مرحــوم پدرم 
هســتند. این عکس هایی که با آیت اهلل کاشــانی هست 
مؤید این مســأله اســت و مرحوم مادرم تعریف می کرد 

که در تابستان ها به دلیل گرمی هوا در پشت بام پشه بند 
می زدند و می خوابیدند. حدود ساعت7 شب به دنبال پدرم 
می آیند و از مادرم می خواهند که پدرم را بیدار کند. پدرم 
با همان فرمت برای صحبت به دم در می رود و دو دقیقه 
بعد برمی گردد و لباس می پوشــد. مادرم می پرســد که 
کجا؟ پدرم می گوید که مــوردی پیش آمده و باید بروم و 
بعدا می آیم و تعریف می کنم. آن موقع خرجی می دادند 
و پدرم به مــادرم خرجی می دهد و یک ســره به منزل 
آیت اهلل کاشــانی می رود. آیت اهلل به پدرم می گوید طیب 
چه نشســته ای که توده ای ها قرار است کشور را بگیرند. 
اگر توده ای جماعت کشور را بگیرد، خواهر به برادر حالل 
است و اصال با اسالم مغایرت اصولی دارد. پدرم می گوید 
که دربســت دراختیار شما هســتم. چه کار باید بکنم؟ 

آیت اهلل کاشانی می گوید با این دو 
نفر برو و هر کاری که اینها گفتند 
را انجام بده. پدرم ســوار خودرو 
می شود و به جایی می روند. پدرم 
تعریف می کند همین طور که باال 
می رفتیم به دهانه غــار تاریکی 
رسیدیم که وارد شدیم. می توانید 
اینهــا را از محمود کاشــانی هم 
سوال کنید. بعد از حدود 50قدم 
که وارد غار شدیم با باالزدن پرده 
دیدیم که مثل برق روشن است، 
چون موتور برق گذاشــته بودند. 
تیمسار زاهدی هم با لباس آستین 
کوتاه جلو می آید و صورت پدرم 
را می بوسد و خوش آمد می گوید 
و می پرســد که شــام خورده اید 
یا نه؟ زاهــدی اســتراتژی فردا 

)28مــرداد( را برای مرحوم پدرم تعریــف می کند. آنها 
می گویند هرچه تیمسار می گوید همان است، همان طور 
که آیت اهلل کاشانی نیز همین را گفته بوده. در نتیجه پدرم 

28مرداد این کار را انجام می دهد. 
گویا بعد از 28مرداد امتیازات ویژه ای به پدرتان 
داده می شود. به طوری که اداره امالک پهلوی به او 
و چند لوطی دیگر چون حبیب بلشویک و ایمان 
کوره و غیره کمک های مالی می کرده است. از آن 
طرف پدرتان هم به درخواســت های شاه لبیک 
می گفته؛ مثال در افتتاح ورزشگاه آزادی به دستور 

شاه 30 اتوبوس آدم به ورزشگاه می فرستد...
مثال شــاه برای افتتاح شــرکت واحد که می رفت به 
پدرم می گفت که بایــد عده ای را بیاوری و جاوید شــاه 
بگوید. بله شــاه به پدرم خیلی توجه می کرد، اما پدرم در 
هیچ ســالی در ورزشــگاه آزادی به خاطر شعبان بی مخ 
حاضر نشد، چون اصال دور از شــأن پهلوانی می دانست 
که وسط استادیوم لخت شــود. هیچ وقت نرفت و هیچ 
وقت آدم هم به استادیوم آزادی نفرستاد، ولی برای تولد 
ولیعهد در ســال 40 در سالم شب عید هنگامی که فرح 
حامله بوده، شــاه از جلوی پسر پهلوان اکبر خراسانی رد 
می شود. پسر پهلوان، شاه را صدا می زند و شاه برمی گردد 

و می گوید چیه پهلوان؟ او هم خطاب به شــاه می گوید 
که یک خواهش دارم. بگذار ولیعهد ایران در پایین شــهر 
و بین مشتی ها به دنیا بیاید. شاه می گوید خودم هم دلم 
می خواهد، ولی چطــوری؟ می گوید طیب را خبر کنید 
ترتیب کار را می دهد. صبح فردا ســراغ پدرم می آیند و او 
را به دربار می برند. آن زمان بیمارســتان فرح پهلوی یک 
درمانگاه بود که سریع تخریب کردند 
و برای زایمان فرح ساختند. پدرم سه 
شــرط می گذارد؛ اوال این که به هیچ 
عنوان هیچ پولــی را قبول نمی کنند، 
دوم این که هیچ ماموری را نمی پذیرند 
و می گویــد خودمــان و بچه هــای 
پایین شــهر حفاظت خواهیم کرد و 
سوم این که کوچکترین بی احترامی به 
پایین شهر و بچه ها شود، ما بساط مان 
را جمــع می کنیــم. اعلیحضرت هر 
ســه شــرط را قبول می کند و از فردا 
کار شروع می شــود. یک ماه قبل از به 
دنیا آمدن ولیعهد خیابان مولوی را از 
میدان شاه تا جلوی بیمارستان از این 
طرف و از بــازار و امامزاده فرش و طاق 
نصرت زده و دکه های متعدد پذیرایی 
مجانی گذاشته بودند و روز وضع حمل 
قدم به قدم وقتی شاه می آمد برایش گوسفند می کشتند. 
همه اینها به حساب مرحوم پدرم بود. در پایین شهر در هیچ 
خانه ای فرش پیدا نمی کردید، چون همه کسانی که فرش 
کرایه می دادند، دیگر فرشی نداشتند. این مسیر احتیاج به 
فرش های زیادتری داشت. در نتیجه فرش خانه خود ما و 
غیره همه کف خیابان افتاده بود. ولیعهد که دنیا می آید، 
نصیری به عنوان فرمانده گارد می آید. خودروی پدرم زیر 
طاق نصرت ورودی بیمارســتان پارک بــوده. من هم از 

مدرسه می آمدم و آن جا پیاده می شدم. 
شما هم حضور داشتید؟

بله، من بودم. من حدود ســاعت سه و چهار از مدرسه 
ایران تعطیل می شــدم و خودروی مدرســه از آن جا رد 
می شــد. من جلوی طاق نصرت بیمارستان پیاده شدم. 
نصیری با دیدن خودروی پدرم با این که می دانست خودرو 
مال کیست، اما دو، ســه باری داد می زند که خودرو مال 
کیست؟ کسی جواب نمی دهد و پدرم محل نمی گذارد، 
چون این شرط را با شاه گذاشته بوده. به نصیری می گویند 
که خودرو مال پدرم اســت، اما می گوید مال هرکس که 
هست این خودرو را باید بردارد. پدرم به نصیری می گوید 
که خودرو برداشــته نمی شــود و برو از رئیست بپرس. 
خالصه این که به ســینه اش می کوبد و کالهش به عقب 

پرت می شود. پدرم داد می زند که طاق نصرت و فرش ها 
را جمع کنید. ما اصال می رویم! علم از داخل بیمارستان به 
بیرون می دود که این چه کاری است؟ االن شاه می رسد. 
پدرم می گوید ما قرار گذاشــتیم که این پشگل ها دیگر 
دخالت نکنند. علم به نصیری تشر می زند و با عذرخواهی 
پدرم را نگه می دارند. شــاه می آید و پدرم را می بوســد و 
داخل بیمارســتان می شــود. فردای آن روز پدرم منقل 
را از اســفنددودکن ها می گیرد و بغل نصیری می گذارد 
که اســفند دود کن. نصیری معترض می شود، اما پدرم 
می گوید که برای تولد ولیعهد اســت و دود کن. نصیری 
هم از ترسش اسفند را دور سر اعلیحضرت می چرخاند و 
اسفند دود می کند. این تبدیل به یک عقده برای نصیری 

می شود که بعد از 15خرداد 42 تسویه می کند. 
یعنی همان قیام 15خــرداد. روایتی هم از این 
واقعه بگویید. قبل از شــروع قیام امام خمینی 
پدرتان شاه دوست بوده، اما بعد از آن چه اتفاقی 

می افتد؟ 
از سال های 34 و 35 مرحوم پدرم دیگر از خیلی چیزها 
برگشــته بود و هرجا که می رفت برای خوش آمدنش به 
نصیری فحش می دادند و پدرم پول میزشــان را حساب 
می کرد. اینها را به نصیری هم می گفتند مضاف بر این که 
از کار اطالعات که بعد از بختیار شکل گرفته بود، خیلی 
ناراحت بود، چون به پدرم گــزارش می دادند که چه کار 
می کردند و دلخور می شد. در همین رابطه  سال40 یک 
لشکرکشی بزرگ به طرف قصر شاه داشت. علم را خواست 
و با تقاضا به مردم ناهار داد و فردا صبح هرچه پدرم گفت 
انجام داد. این لشکرکشی باالی صدهزار نفر دربار را ترساند 
که طیب هر موقع بخواهد هرکاری بکند مردم به فرمانش 
هستند، یعنی پایین شهر به فرمانش است و این عمل را 

انجام می دهد که در  سال42 عمال این داستان را دیدیم. 
اما چهار روز جلوتر از 15خرداد عاشورای حسینی را 
داشتیم و تاســوعا را. در آن تاریخ گفته بودند که دسته 
بیرون نیاید، ولی پدرم دسته را بیرون آورد. دسته ای که 
ســرش حول وحوش رادیو قرار می گرفت، درحالی که 
آخر دســته هنوز در خیابــان ری بود. فقط هشــت تا 
موزیک در دســته می نواخت و نزدیک به 40 تا عالمت 
می کشیدند. پدرم پشت آخرین عالمت پیاده می رفت. 
قبل از این که دسته در شب تاسوعا راه بیفتد، خودروی 
نخست وزیری آمد و رسول پرویزی، معاون نخست وزیر 
از خودرو پیاده شــد و گفت که این دسته را جمع کن و 
این عکس ها روی عالمت ها و بیرق ها چیست؟ روی تمام 
عالمت ها و بیرق ها کتل ها و پرچم عکس امام خمینی 
با یک ابهت خاصی بود. از پدرم خواست که عکس ها را 
بکند. پدرم گفت اینها را من نزدم که بکنم، اینها را مردم 

زده اند. جرأت می کنی، برو بکن. پدرم گفت که دســته 
امام حسین)ع( باید راه بیفتد. دســته راه افتاد و جلوی 
رادیو، اشرف و دارودسته ســلطنتی در خودرو بودند و 
پدرم را صدا کردند. پدرم جلــو می رفت و اجرتان با امام 
حسین می گفت و سریع برمی گشــت و دهان به دهان 
نمی گذاشــت. ظهر عاشــورا که بعد از اذان پرچم ها و 
عالمت ها را خواباندند و مردم برای غذا می آمدند و تا هفت 
شب به مردم غذا می داد و چون پابرهنه بود، کف پاهایش 
به اندازه یک کفش پاشــنه بلند برنج بود. از ساعت6 به 
خانه می آمد و پاهایش را می شست و ساعت هفت شب 
برای شام غریبان دوباره برنامه داشت. لذا این روز عاشورا 
بود و 15خرداد پنج روز جلوتر بود که حضرت امام در قم 
بازداشت شد. این خبر به میدان تهران رسید که امام را 
گرفته اند. میدانی ها همه متعصب بودند و با شنیدن این 
خبــر از در غربی میدان بیرون آمدنــد و با چوب و قمه 
هرچه جلوی دست شــان بود را خرد کردند و هیچ کس 
هم نبود. اما پدرم با آنها نرفت، دو ساعتی در میدان بود و 
از آن جا به خانه آمد. اما با فرمان او بود که همه اینها بیرون 
رفتند. 15خرداد هرچه آنچه باید بشــود را کردند. شب 
15خرداد به خانه ما زنگ زدند و پرسیدند که آیا شما را 
دستگیر کرده اند؟ پدرم گفت که من در خانه ام هستم 
مرا برای چی بگیرند؟ در 17خرداد من از خیابان لرزاده 
وارد خیابان پاک در دوچرخه شــدم و دیدم خودروی 
پدرم وسط خیابان ایســتاده. عمویی به نام مسیح خان 
داشــتم که بســیار آدم مذهبی ای بود. جلوی مسجد 
لرزاده خودروی پدرم را نگه داشــت. عموی مسیح ام به 
پدرم گفت که خواهش می کنم شب خانه نمان و از خانه 
برو بیرون. پدرم می گفت که کی می تواند به من چیزی 
بگوید؟ تلفن های مختلفی می شد، ولی ساعت 11شب 
به زور مادرم قرار شد که خانه باجناقش برود، ولی نرفت و 
به منزل آن خانمش رفت. حتی قرار بود صبح هم میدان 
نرود، ولی صبح زود به میدان رفت. به دلیل پول هایی که 
برای بار پیش پرداخت کرده بودند و بارهایش می رسید. 
ایشــان به خاطر این که حیف و میل نشــود، خودش 
رفت درحالی که حدود هفتادوچند هــزار تومان هم در 
گاوصندوق بود. پدرم هیچ وقت عادت نداشت که صبحانه 
چای با پنیر بخورد. حتما باید غــذای پخته می خورد 
مثل جگر، کباب، آبگوشت، غذاهای از شب مانده مثل 
چلوخورشت یعنی اینها را دوست داشت و هیچ موقع نان 
و پنیر نمی خورد. همین طور که داشت صبحانه می خورد 
ســه تا جیپ وارد می شوند. جیپ ســاواک و کالنتری 
احترام می گذارند و می گویند که شــما را شــهربانی 
خواسته. پدرم آنها را به صبحانه دعوت می کند و آنها هم 
دو، سه لقمه ای می خورند. کلید گاوصندوق را به عمویم 
می دهد. چاقویی در جیب داشت که پاشنه بز بود و از هر 
طرف که باز می کردی تیغه بلند بود. چاقو را هم می دهد 
و می گوید که من می روم شهربانی و تا ظهر برمی گردم. 
دم شهربانی که می رسد به پدرم می گویند اجازه بده یک 
پابند به تو بزنیم، چون این تیمسار خیلی آدم بدی است و 
تازه نصیری رئیس شهربانی شده بود. پدرم قبول می کند. 
وارد محوطه می شوند و دستبند هم می زنند. درواقع هم 
دستبند و هم پابند می زنند و پابند را هم باز نمی کنند. 
دم اتاق نصیری می روند و می بیند که یکی از گنده های 
خیابان شهباز به نام حسین آقامهدی با 200کیلو وزن در 
اتاق تیمسار نصیری ایستاده. از او می پرسد که حسین تو 
این جا چه کار می کنی؟ می گوید که بی ناموس ما را این جا 
خواسته. یک ربعی می ایستند و وارد می شوند. نصیری 
پشت میزش نشسته و مدالی آویخته بود. 10 دقیقه ای 
معطل ایستاده بودند، اما سرش را باال نمی کند که با اینها 
صحبت کند. بعد از 10دقیقه سرش را باال می کند و شروع 
به فحش مادر به حسین آقامهدی   می کند. پدرم می بیند 
که ممکن است به او هم فحش بدهد، می گوید تیمسار 

   بیژن حاج رضایی در گفت وگو با »شهروند« از نقش پدرش، طیب
 در کودتای 28مرداد، قیام 15خرداد و ... می گوید

  جنوب شهر تهران به مرحوم پدرم سلطان می گفتند
 و شاه جنوب شهر او را می دانستند  اما شمال تهران شاه را شاه می دانستند  

  پدرم همیشه می گفت که درآمدم دو قسمت است؛ یک قسمتش را  خرج امام حسین)ع( می کنم 
و یک قسمت هم مال خودم است. نصف قسمتی که مال خودم است به مردم تعلق دارد
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الهه محمدی- شهروند| می گویند هنوز روز به نیمه 
خود نرسیده بود که جمعیتی از جنوب شهری های 
تهران به چهارراه حشــمت الدوله رسیدند؛ آنها 
»جاوید شــاه«گویان خود را به خانه محمد مصدق 
رســاندند تا او را از نخســت وزیری ساقط کنند و 
محمدرضاشاه را که آن زمان فرار را به قرار ترجیح 
داده بود به مسند سلطنتش برگردانند. همین کار 
را هم کردند؛ 28مرداد  ســال32 محمد مصدق با 
کودتایی روبه رو شد که نخست وزیری را از او گرفت 
و بعد روانه زندانش کرد. از آن زمان به بعد بود که نام 
»شعبان بی مخ«، »حسین رمضان یخی«، »اسماعیل 
رضایی« و »طیب حاج رضایی« بیشــتر از هر زمان 
دیگری بر زبان ها افتاد، اما سرنوشت دو نفر آخر با 
بقیه متفاوت بود. طیــب حاج رضایی که روزگاری 
به »شاه جنوب« معروف بود، تصمیم گرفت دقیقا 
10 ســال بعد از کودتای 28مرداد در قیام 15خرداد 
 سال1342 از دستگاه شاه روبرگرداند و پا در رکاب 

امام خمینی)ره( بگــذارد؛ »این پا در رکابی همانا و 
اعدامش همان« بر اینها را پســر ارشد او می گوید؛ 
بیژن حاج رضایی که برخالف دیگر برادرانش راهی 
دیار فرنگ نشده و به قول خودش حاال »همه کاره« 
خانواده حاج رضایی اســت، در خانه اش چند روز 
قبل از سالگرد اعدام پدرش )11 آبان 1342( راوی 
خاطرات پدرش شد. از روزهایی گفت که »طیب« 
به فرمان آیت اهلل کاشــانی و نه بــه خاطر پول در 
کودتای 28مرداد شــرکت کرد تــا روزی که روی 
علم های دسته عزاداری اش عکس امام خمینی)ره( 
را چســباند تا همراهی اش را با نهضت امام عیان 
کند. او در این گفت وگو ادعای کســانی را که منکر 
ارتباط طیب با قیام 15خرداد هستند، رد می کند و 
می گوید اقدامات شاه و ساواک خیلی وقت بود که 
او را از دربار کنده بود.  پسر بزرگ طیب حاج رضایی 
پدرش را بیشتر لوطی مسلک می داند تا لمپن هایی 
که در خدمت دســتگاه پهلوی بودند؛ لمپن هایی 

که تا اواخر ســلطنت پهلوی ها نقــش موثری در 
تحوالت سیاسی ایران داشتند و به صورت ابزار در 
خدمت منافع سیاســی گوناگون قرار می گرفتند. 
اما بیژن حاج رضایی معتقد است پدرش با خونش 

لوطی گری اش را اثبات کرد.
او می گوید پدرش به اصطالح امروزی ها »خودسر« 
نبوده و مرید آیت اهلل کاشانی و آیت اهلل بروجردی 
بوده و خیلی کارها را به خاطر علقه اش به مرجعیت 
شــیعه انجام داده اســت.    بیژن حاج رضایی که 
سال هاســت رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین 
کشور اســت، می گوید او و برادران و خواهرانش 
به دلیل توصیه های پدر و پیگیری های مادرشــان 
بــه راه لوطی گری نرفته اند و االن هــر کدام برای 
خودشــان دکتر و مهندس اند؛ فرزندان کسی که 
روزی تنها نامش دل مردم نیمی از شهر تهران را به 
لرزه می انداخت و در آخر آن قدر سرسختی کرد که 

جوخه اعدام سرنوشتش را رقم زد. 

  آیت اهلل به پدرم می گوید 
طیب چه نشسته ای که 

توده ای ها قرار است کشور را 
بگیرند. اگر توده ای جماعت 

کشور را بگیرد، خواهر به برادر 
حالل است و اصال با اسالم 
مغایرت اصولی دارد. پدرم 

می گوید که دربست دراختیار 
شما هستم. چه کار باید بکنم؟ 
آیت اهلل کاشانی می گوید با این 
دو نفر برو و هر کاری که اینها 

گفتند را انجام بده. پدرم سوار 
خودرو می شود و به جایی 

می روند 


