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 کابوس امیرحسین فطانت

 !ی زخمیوجدان با زندانی افکار
 

 بهرام رحمانی      

bahram.rehmani@gmail.com  

 

های د، یکی از پرسر و صداترین دادگاهنام پرونده گلسرخی معروف ش دادگاه گروه دوازده نفره که به
چون عباس سماکار،  ها هم  بود و دفاعیات گلسرخی و دانشیان و همراهان آننظامی حکومت شاه 

های داخلی و خارجی بازتاب یافت، مرزهای  ای در رسانه طیفور بطحائی و دیگران، در سطح گسترده
 ومی بخشی از مردم جهان نیز رسید.گوش افکار عم ایران را شکافت و حتی به

 

 
 

یکی از  هنفر ۱۲گروه  دادگاه گذرد،می ز اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخیا که هنوز هم با گذشت چهل سال
امیرحسین فطانت  ی هم ازنامدهد و  هر کس در این مورد نظر می . اماآیدشمار می بهجامعه ما وقایع مهم تاریخی 

سخن را خالف  و اینکند  پا می به جنجالدرنگ  بی، وی نامد؛کار میو او را خیانت بردمیعنوان لودهنده این گروه  به
 شمارد. واقعیت می

حکومت اسالمی ایران  و سرکوب این انقالب، به ۱۳۵۷که پس از انقالب  )ساواک( پلیس مخفی حکومت پهلوی
خون هزاران پیکارگر و مبارز راه آزادی و  به گران آن شکنجه دست کهآمد شمار می بهمخوفی  ارگان ارث رسید؛ به

زنجیر حقارت  را به ماطلب  مردم حقچند دهه ، خفقانبا زور و تهدید و سانسور و  ؛ ارگانی کهبودسوسیالیسم آلوده 
های هولناک ساواک  انواع شکنجه )در ضمیمه آخر این مطلب، به یش آشکار بود.ها انواع شکنجهو اسارت کشید که 

ً  ه است(اشاره شد وزارت اطالعت چه که در چنبره  ن آافتاد؛ )مانند می دام همکاری با ساواک که به کسهرطبعا
رها  کار حکومتی جنایت آن آلودگی و همکاری باخود را از  ستتوان نمی آسانی به دهد(،روی می همحکومت اسالمی 

های امنیتی و اطالعاتی  دستگاه و عامل قربانیخود ، نیز فطانت و امثال اورو هم هست که امیرحسین  همینکند. از 
افشاء و یا انتقاد از آن شود که بدل می هاآن حتی برای خود ،عاملی آزاردهنده شان بهشوند و خیانتمیها  حکومت

 شان در پی دارد.را برایواکنشی عصبی 
های  و واقعیت هاررسیبو مسائل و  سماکار گفتگوی من با عباس برابردر چون پاسخی  ،فطانت حسینامیر

پردازد. او آسمان و  پرخاشگری می صرفا به ؛نداشته است، «پنهان در پشت خود»کتاب موجود در روشنگرانه 
زیرا حتی خود او همکاری خود با ساواک را باز هم پنهان کند.   هائی از نوع و زمانبخشبافد تا  هم می ریسمان را به

اما یابد. نمی ،راهی برای تبرئه از خطای سهمگین و وحشتناکی که مرتکب شده نگرداین امر می هر شکلی که به به
 با کند که مخاطب رابیان می چند پهلو و مبهم مطالبی گوید در میان ناسزاهایش بازهربار در این باره سخن می

 د.ساز رو می به روای تازه هایپرسش
ً  انی که، کسگذردکه از این رویداد می در طول این چهار دهه سر و کار  و زندان و شکنجه با این پرونده مستقیما

 دادگاه نظامی، های آنیلمف دیدنیا  ،یتاریخراه بررسی و تحلیل از  که این واقعه تاریخی را آنانو یا  نداهداشت
که دانند  خوبی می به اند ل کردهباسرخی دنلگخسرو و  دانشیان نگیز و جسورانه کرامتابر تحسین یاتت و دفاعاگزارش

آقای  سکونترو، شاید دلیل  از این با ساواک همکاری کرده است. هنفر ۱۲گروه در لو دادن  فطانت حسینامیر
باره  از واقعیت تلخ و قضاوت همگانی در این ،او کهباشد این  آمریکای التیندر  دورافتاده مکانیک  درفطانت 

 گریخته است. 
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 پاسخی سر راست و واقعی نداده است. همکاریش با ساواکآغاز و نوع و مدت درباره  پرسش تاکنون به فطانت
های هولناک ساواک قرار  نجهها در زیر شک در زندان هنفر ۱۲هنگامی که گروه  سئوال مهم این است خصوص به

تا مقطع انقالب که از و چه می کرد و بعد از آن  اعدام شدند او کجا بود دانشیانگلسرخی و داشت که در سرانجام آن 
ست که او همکاریش را با این سازمان قطع  )چون طبیعی های دیگری با ساواک داشتهایران گریخت چه همکاری

کسانی که بدون آگاهی از نقش و  ؟نکرده بود( و در رابطه با جنبش دانشجوئی چه کسان دیگری را گیر انداخته است
 اند. شدهاحتماال جاسوسی او اسیر شکنجه و زندان 

ساواک در پی از بین چون در دادگاه نام او ذکر شده  کند؛ادعا میکند که قرار بود ساواک او را بکشد.  او ادعا می
مان ساز وابستگی دروغینش به این گروه، در دادگاه نیست که موجود روشنی مدرک البتهبردنش بوده است. 

اند. اما به فرِض نام بردن از او،  نام بردههم )فراری(  سیزدهماز یک نفر ، بلکه های فدائی ذکر شده باشد چریک
کشتند؟ و واقعیت زمان هم نشان داد چرا باید او را میو یا ساواک )که از جاسوسی او خبر نداشتند(  های مبارزگروه

کردند  کشفبه بعد که عباس سماکار و یوسف آلیاری در زندان  ۱۳۵۴که ساواک او را نکشت و دیگران هم از سال 
 پی بردند.  شراز که او جاسوس است به

 از منظرکار است.  زن و طلب شدت زمخت و اتهام زبان و قلم فطانت بهدر رابطه با این پرونده در عین حال، 
 و پرخاشگربا خودشان جدل دارند و  کنند همکاری میها  یخفپلیس م اب یهر دلیل کسانی که به اغلب ،شناسی روان

  پاسخی مستدل و منطقی ندارند که ارائه بدهند. ،به کردارشان یضاعترادر برابر هر  زیرا ؛شوندمی بددهن و هوچی
 اند وادارد؟ کار ناشایستی که کرده تواند آنان را به درک واقعیت و اعتراف بهمیعذاب وجدان این  آیا اما
لو دادن   است. او، در داستان و یا واقعیت بهپشت خود پنهان امروز هم هنوز فطانت، در واقعیت امیر رسد  ر مینظ به

برای این عمل غیرقابل قبول نمایانه غیرمنطقی و مظلومتوجیه  نوع کوشد هزار، اما میکند این گروه اقرار می
واقعیت ، ارائه شواهد و دلیل باکه با زیر و بم تمام این رویداد آشنا ست عباس سماکار  بتراشد. و وقتی کسی مثل

خشمگین آشوبد و برمی ، فطانتکندهای امروزش را افشاء میکاریهمکاری او را با ساواک و پنهان جانبههمه
 را به این کمیسیون بفرستد. « اشنماینده»دهد تا او می« یابکمیته حقیقت»نهاد تشکیل و پیششود  می

ها و مطالبی که عباس سماکار پرسش جای پاسخ ساده و سر راست و منطقی بهه فطانت ب حسیندر واقع امیرعجب! 
 آن را بیرون بیاورند. و بروند  جمع شوندباید  یک عدهاندازد که چاه می سنگی بهمطرح کرده، 

وجه با یک مناظره رودررو تلویزیونی و رادیوئی با ایشان  هیچ توانم این را بگویم که؛ بهمن شخصا در این رابطه می
هائی که در مسایل و پرسش روشن شود؛ چرا ابتدا  به« حقیقت»خواهد اقعا میمخالفتی ندارم، ولی اگر امیر فطانت و

این صورت است که  دهد؟ فقط درسخ روشن و بدون فرار از مطلب نمیمطرح شده پا« پنهان در پشت خود»کتاب 
های ایشان و آن تن داد،، در غیر این صورت آیا باز ما درگیر طفره رفتن توان بهای الزم شد میاگر باز مناظره

 های کنونیش نخواهیم بود؟کاری مغلطه

*** 
ریا و تهمت و با را خواندم و  «موقعچای بییک فنجان »نام  به که کتاب امیر فطانت پس از این )بهرام رحمانی(، من

همه ادعا این  راستی از ، بهکرامت دانشیان مواجه شدم میز او با تحقیر رخوردبخصوص  به ،نویسنده تحقیر و گستاخی
گناه خود اعتراف کند و از همه بخواهد که او  جای این که صادقانه به حیرت فرورفتم. او به کاری این جناب به و طلب

میدان آمده و کوشیده است با متهم کردن کرامت دانشیان و غیرسیاسی  را ببخشند، تازه پس از این همه سال باز به
ای صداقت داشت اش در اجتماع پیدا کند. ای کاش او ذرهحضور دوبارهبودن او و دیگران، توجیهی برای خطایش و 

کاران ساواک و )که در عین خطا، قربانی هم هست( مانند رفتار با جنایت خواه با اوتا ببیند که رفتار مردم آزادی
 ساواما نخواهد بود. 

طیف  های وابسته به تاب در رسانهعاهای تازه فطانت که با آب و دروشنگری درباره ابرای من و عباس سماکار 
کار و رژیم پهلوی را توجیه کند امری کامال این سازمان جنایتهمکاریش با شد تا  طلبان تبلیغ و ترویج می سلطنت

 عباس سماکار من و هایگفتگو در باره کتاب تازه امیر فطانت پرداختیم. پرسش و پاسخ رو به ضروری شد. از همین
 . رسید «پنهان در پشت خود» کتابانتشار  به سرانجام تا شد تکرار چندبار

این  ،خود چاپ رسید. دوبار پیاپی به، استقبال خوانندگان دلیل و به کردنشر ارزان در استکهلم منتشر  را این کتاب
جای  چهل سال، هنوز حدودحتی پس از  و گلسرخی دانشیان و دفاعیات جانانهپرونده این معیاری بود که بدانیم 

اعالم های مختلف  خصوص تعدادی از فعالین سیاسی و کارگری داخل ایران، از کانال به روشنگری و بازخوانی دارد.
حدود شان فرستادیم. سپس این کتاب ای کامپیوتری از آن را براینسخهو ما هم  کردنداین کتاب عالقه به خواندن 

وسیعی  بازتابمنتشر شد و  ورقیعنوان پا به« اخبار روز»، در شبکه اینترنتی پس از انتشار چاپی آن ماه شش
 یافت. 

**** 
 زیر های کوتاه یاداشت سپس و فطانت دریافت کردم حسینامیر آقای از هایی امیل نخست روزها بود که من هماندر 

 :بین من و او رد و بدل شد
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 از امیر فطانت
 این حال فکر کردم خواندن این مقاله برایتان مفید باشد با  ماهیت شما برای من محرز است.آقای بهرام رحمانی، »

http://www.amirfetanat.com/blog/archives/450#-more450 
 «موفق باشید

 
 بهرام رحمانیاز 
را مسئول سایت اخبار روز چاپ نکرده، اما من این مطلب پر از ناسزا و  گویید این مطلب شما آقای فطانت می»

آن را در دیوار فیس بوکش  ،آقای سماکار فرستادم و ایشان هم بدون و کم و کاست و توضیحی رای دشنام شما را ب
 «منتشر کرد.

 
 فطانتامیر 

 آقای رحمانی»
ودید ممکن بود برای این کلمات ارزشی قائل شوم. شما کتاب اگر کتاب مرا خوانده بودید و بعد این نوشته را نوشته ب

  اید. مرا نخوانده
 «ممنون.

 
 بهرام رحمانیاز 
 آقای فطانت»

عالوه زیر و بم این پرونده را مانند همه وقایع  دقت خواندم و با آقای سماکار گفتگو کردم. به اوال من کتاب شما را به
من  ،دهید عالوه همین لحن آمرانه و زشت شما که ارزشی برای یاداشت من نمی بهشناسم.  خوبی می تاریخی ایران به

ترین ارزشی ندارد. شما  کتاب شما برای امثال من کم تان عرض کنم که  هم اگر با زبان شما سخن بگویم باید خدمت
و برخورد انسانی برای  رسد زبان نظر می تان ساواک برخورد نکنید. به نخست باید ادب یاد بگیرید و مثل همکاران

 «شما کامال غریبه است!
 

 فطانتاز امیر 
  با سالم»

-ت خود" نشان میدهد، از نوع رفاقتنچنان که از گفتگوی شما در "پنهان در پشآاگر دوستی شما با جناب سماکار ، 

کذائی، که من هم  کمیته فکر کنم بهترین کار اینست که به ایشان توصیه کنید در تشکیل آن ،های آنچنانی است
نماینده خودم را در آن معرفی خواهم کرد کوشا باشد. از احساس مسولیت شما در این موضوع ممنونم اما فکر نمی 

 کنم پیچیدگی های این پرونده کثیف با مصاحبه من و یا او با شما چیزی را روشن کند.
 «باز هم ممنون

 
 بهرام رحمانیاز 
وجه ظرفیت و ماهیت چنین  هیچ رسد شما به نظر می ا مانند انسان رفتار کنم اما بهآقای فطانت من تالش کردم با شم»

شان خوب یاد  عنوان بازیچه زنی ساواک را به و زشت و اتهام ییرانسانغبرخوردی را ندارید. شما رفتارهای 
برد. شما  ت نمیزنی و زشت و دروغین شما بیش از یک ساعت وق اید. خواندن کتاب پس از تحریف و اتهام گرفته

 .ها آلوده است ها و گسرخی خون دانشیان تان هم مانند ساواک به ید و دستشدهمان موقع بازیچه ساواک سابق 
کنید و یک مشت  تان با ساواک، عذاب وجدان حس نمی چهل سال از همکاری طوری که هنوز پس از گذشت حدود به

طرف و آزاد  عبارت دیگر، نخست شما باید در یک دادگاه بی دهید. به سخنان واهی برای تبرئه خودتان ارائه می
زبان بیاورید. شما متهم هستید اما  گاهی شوید نه این که درباره عباس و طیفور و دانشیان و گلسرخی سخنی بهددا

کنید و چشم و  دانید که در شهر کوران زندگی نمی خواهید در سکوی دادرسی و داخواهی قرار گیرید. نیک می می
در مبارزه علیه حکومت جهل و جنایت اسالمی و بازمندگان خواهد نمیوش جنبش انقالبی و سوسیالیستی ایران گ

تان بمانید  میدان مانور بدهد. خوب است شما در همان مخفی گاه چهل ساله ها های آن بازیچه ساواک مخوف شاه و 
 برای خودتان هم بهتر است.

 «بدرود
 

 فطانتاز امیر 
 نصایحتانممنون از »

 «موفق باشید
 

http://www.amirfetanat.com/blog/archives/450#more-450


 

4 
 

 بهرام رحمانیاز 
 نه آقای فطانت»

های کوتاهی که  همین یاداشت به کنم شما هیچ وجه قصد نصیحت شما و هر کس دیگری ندارم اما خواهش می من به
 آمیز است. قدر توهین هچ )نگاه کنید که( من نوشتید به

شناسید که ماهیت من حاال خوب یا  قدر مرا می هشما چ آیا« ماهیت شما برای من محرز است»اید:  برای نمونه نوشته
 بد برای شما محرز باشد؟

دهد، از نوع  چنان که از گفتگوی شما در "پنهان در پشت خود" نشان می ن، آاگر دوستی شما با جناب سماکار»یا 
 «چنانی است های آن رفاقت
فکرانش یا کار سماکار،  و ساواک و هممنظورتان چه کسی کثیف است کار شاه  «!پرونده کثیفاین »اید  نوشته

 شما و...و یا ی، حبطا
 «اگر کتاب مرا خوانده بودید و بعد این نوشته را نوشته بودید ممکن بود برای این کلمات ارزشی قائل شوم.»
... 
 

 فطانتاز امیر 
 جناب بهرام رحمانی»

محافل دیگر اهل قلم مرتبط هستید. با اجازه سوالی با تشکر و تبریک سال نو متوجه شدم شما با انجمن قلم و طبعاً با 
 داشتم:

کند  قای سماکار منتشر نمیآ کند پاسخ من را به صورت پاورقی دارد منتشر می هسایت اخبار روز که کتاب شما را ب
وید بهانه این که توهین است. خواهش میکنم هردو متن مقاله من و کتاب خودتان را با هم مقایسه کنید تا متوجه ش به

 قای فواد تابان است، یک روشنفکر چپ.آ متن زیر نامه من به  ای! چه بهانه ابلهانه
 کنند؟ سوال من این است در موارد مشابه انجمن قلم و یا سایر محافل روشنفکری چگونه قضاوت می

  
 آقای فواد تابان نامه به

صورت پاورقی در سایت خود  باس سماکار بههای ع آقای فواد تابان سردبیر اخبار روز که اقدام به انتشار نوشته
نگاری و احترام به حقوق فردی از درج پاسخ من خودداری  حداقل مبانی حرفه ای روزنامه اند بدون احترام به نموده
 برایشان این نامه را فرستادم: اند. نموده

 جناب اقای فواد تابان  
والی به نظرم ئکردم و س را نگاه می ۶۷عام  داشتم برای آشنائی بیشتر با شما ویدیوی سخنرانی شما در سالگرد قتل

 کنم. پاسخ شما ندارم. بیشتر برای خودتان مطرح می رسید که البته احتیاج به
پاتال های هم  هستید که مراجعین به ان تعدادی پیر و عرضم به حضورتان حضرتعالی سردبیر یک سایت اینترنتی

بهانه تند و  کنید به های مرا هم حذف می کنید و کامنت سن و سال من و شما هستند. اگر جنابعالی پاسخ مرا منتشر نمی
)بیشرم و مالیخولیائی( است در مقابل آن همه  های انجام گرفته کنم تنها توهین توهین آمیز بودن که فکر می

کنید. هردو طرف  را محکوم می ۶۷و با کدام استدالل کشتارهای سال چطور …. من اساس سماکار به های بی توهین
پرسم اگر  می و شدت عمل هرکدام بسته به میزان قدرت هرکدام است. از خود دهید میحذف فیزیکی مخالف را انجام 

 «کردید؟ قدرت داشتید شما با مخالفین چه می
 

 بهرام رحمانیاز 
شان درج کرده  شکل زیر جواب شما را در سایت اید و ایشان هم به ردهآقای فطانت این سئوال را از آقای تابان ک»

 با سالم.» است:
از جانب شما نیست. اوال این گفتگو هنوز پایان نیافته و دوم این   آقای فطانت. اخبار روز مایل به انتشار این جوابیه
 که این جوابیه، شما بسیار تند و توهین آمیز است.

در »از شما را که حاوی توهین و دشنام نباشد منتشر کنیم. البته قطعا انتشار این توضیح  توانیم یک پاسخ ما می
 «نخواهد بود.« همان فضا

پرسید؟ مگر من همکار و یا مسئولیتی در سایت ایشان دارم. آیا ببنابراین چه لزومی دارد که این سئوال را از من 
 «در این سایت درج گردد؟اید که حتی برای نمونه مطلبی از من  تاکنون دیده

 
 فطانتاز امیر 

 جناب آقای رحمانی»
این احتماال آخرین یادداشتی است که از من دریافت میکنید. خدمت شما عرض کنم که اقای سماکار بزرگترین اشتباه 

را مختومه زندگی خود را با نوشتن این جزوه انجام داد. قصد داشتم پس از نوشتن یک فنجان ... این دوره از زندگیم 
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اعالم کنم اما نوشته اقای سماکار باعث شد تا تمام تالش خود را بکار گیرم تا روایت حقیقی تاریخی برای نسل آینده 
بجا بماند. هم من و هم آقای سماکار حقیقت را میدانیم اما یکی از ما دروغ میگوید. میدانم که کار سختی در پیش 

تم و لشکر عظیم و نامرئی که حضرتعالی یک سرجوخه آن هستید و یک است . من با یک جریان سیاسی رودرروهس
ذهنیت که جناب سماکار از خود و من واین ماجرا در طول چهل سال گذشته افریده است اما من به عنوان یک ایرانی 

 کنید.اجازه نخواهم داد تاریخ مملکتم به این سادگی تحریف شود. برای شما مینویسم تا برای سماکار نقل قول 
 

که چه  ها مقاله و گفتگوی شما روی نت است. کار سختی نیست فهمیدن این اوال شناختن شما کار سختی نیست. ده
 کسی پشت آن نوشته ها نشسته است.

ست. حضرتعالی بدون خواندن کتاب من با او مصاحبه  ثانیا گفتگوی شما با سماکار از نوع رفاقت های آنچنانی
دانم چگونه این  ای را ندیده است که بخواهم ترحم کسی را جلب کنم. نمی دگی من لحظهکس در طول زن کنید. هیچ می

 اید؟ نکته را برداشت کرده
کدام از بازیگران آن چه در نقش قهرمان و چه ضد قهرمان از روی دادن آن  آن پرونده پرونده کثیفیست چون هیچ

 لسرخی را دستاویز خود قهرمان سازی کردند.خوشنود نیست بجز جناب سماکار و بطحائی که خون دانشیان و گ
در پایان مجدداً اصرار میکنم که شما کتاب مرا نخوانده اید. اگر آن را خوانده بودید اصال ادبیات شما در مکاتبه با من 

کرد و اگر آن کتاب برای شما و امثال شما بی ارزش است اما برای نسل جوان و تاریخ حداقل سوال برانگیز  فرق می
 کنم مصاحبه ما همین قدر کافی باشد ت. فکر میاس
 «شنائی با شما خوشوقت شدمآاز 
 

 بهرام رحمانیاز 
 جوابی کوتاه به فطانت»

 آقای فطانت سالم
کنید پس از گذشت  گردید. شما چرا و چگونه فکر می روید و راضی و پیروز هم برمی طرفه قاضی می نظرم شما یک به

چهل سال از این پرونده پر سر و صدای ایران، با نوشتن کتابی از سوی شما این پرونده بسته شود و دیگر کسی 
های شما، بلکه بین نیروی جوان تحصیل کرده  لای که هنوز نه تنها در میان هم سن و سا سخن نگوید. پرونده

 ویژه بهچه دلیل باید جامعه روشنفکر  اید چرا و به امروزی نیز مطرح است. شما که چهل سال در سایه زندگی کرده
هایتان را با چشم  هایت پر از دشنام و ناسزا و تحقیر است. آیا نوشته نیروهای چپ، شما را باور کنند؟! آن هم نوشته

یک فنجان قهوه خوردن تنزل  اید. آیا شما که کرامت را به یاب داده اید؟ پیشنهاد کمیته حقیقت قادی بازخوانی کردهانت
این اندازه  اید تحقیر انسانی انقالبی و کمونیستی که هنوز هم صدها هزار طرفدار دارد، نیست؟ آیا کرامت به داده

شد؟  این پرونده کشیده نمی دادید پای شما به ایشان نمی ه خوردن بهانگار بود که اگر شما افتخار یک فنجان قهو ساده
گفته خودت از طرح کرامت و رفقایش با خبر شدید چه کاری انجام دادید؟ چگونه و از چه راهی و  اصوال شما که به

ای تحقیر و توهین، ج ها سئوال از این قبیل. آیا بهترین راه این نیست که به همکاری با ساواک تن دادید؟ و ده چرا به
جامعه اعالم کنید که نقش شما و ارتباط تان با مقامات ساواک و اعدام کرامت و خسرو و  صادقانه و با شهامت به

کسانی  کم دچار عذاب وجدان شوید به جای این که دست های طوالنی برای دیگر افراد این پرونده چی بود؟ به زندان
گیرد؟ آیا بهتر نیست آن هم در  کنید آیا کسی شما را جدی می رامت را تحقیر میدهید و ک چون عباس سماکار دشنام می

تان  دادگاه ببرد و نه قرار است جرمی برای شما بریده شود اعمال گذشته فضایی که قرار نیست نه کسی شما را به
بگو باشید و قاضی عادل مورد انتقاد قرار دهید و روشنگری کنید؟ بنابراین فقط در پیش وجدان انسانی خودتان جوا

 اعمال خودتان باشید.
 شاد باشید

 «بهرام رحمانی
 ۱۳۹۵ فروردین ۹: تاریخ انتشار - ۷۳۷٨0

پنهان »کتاب  ۵های خوانندگان بخش  بخش یادداشتآقای فطانت ارسال شده و هم در  هم به آخرین من )این یاداشت
 منتشر شده است( ،در سایت اخبار روز« در پشت خود

***** 
سال، بر این  40ای زندگی زیر زمینی نزدیک به  پس از دوره« کلمبیا»ای در کشور  امیر حسین فطانت در دهکده

سو این واقعه تاریخی را تحریف کند و از  سروته و متناقض، تالش کرده از یک تصور بود که با نوشتن کتابی بی
نفع خود و خانواده سلطنتی و سران ساواک مانند  ترین پرونده تاریخ حکومت پهلوی دوم را به سوی دیگر، جنجالی

 ها تحریف کند. ثابتی
کند که گویا کسی از این گروه  چنان با تنفر یاد می نفره گلسرخی و دانشیان، آن ۱۲هایش از گروه   فطانت در نوشته

 ود.ر کند و طفره می پا می است! او برای فرار از هرگونه پاسخ گرد و خاک بهاو حق  در نفری، ۱۲
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چاپ  آنجلس به توسط شرکت کتاب در لس ۲0۱۴در بهار « موقع، رد پای یک انقالب یک فنجان چای بی»کتاب 
گوید که تا قبل از آن  را نوشته. او می« ها داستان تمام داستان» ۱۳۶۶رسیده است. فطانت پیش از این کتاب در سال 

 نویسد.  نوشتن نداشته اما این کتاب را از سر نیاز درونی می  تجربه
شرح آن حوادث در وبالگ خود و  کند به شروع می ۲00۶دهد یادداشتی از آن حوادث نداشته اما از سال  او ادامه می

  .کند شکل فعلی تمام می گلسرخی کتاب را به چهل سال پس از اعدام دانشیان و
 است:« اعترافات امیرحسین فطانت»موقع؛ رد پای یک انقالب؛  یک فنجان چای بی»

و اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان  هنفر ۱۲ظاهرا نویسنده این کار را برای برائت خود از اتهام لودادن گروه 
گذارد.  قدری غیرواقعی و متشنج است که جایی برای باور آن باقی نمی نوشته است. اما این سناریوی نویسنده به

ای دورافتاده در  کند پس از چهل سال سکوت و زندگی مخفی در دهکده انگار است که فکر می حدی ساده نویسنده به
سادگی از ذهن  مذکور را به هنفر ۱۲تواند این مسئله مهم و پر سر و صدای تاریخی پرونده گروه  آمریکای التین می

 افکار عمومی و وجدان آگاه جامعه پاک و منحرف کند و خود را تبرئه نماید! 
در عین حال نویسنده تالش کرده است خود را قربانی نشان دهد تا ترحم افکار عمومی را جلب کند. چرا و چگونه 

ها با  دلیل هواداری از چریک ز بهساله اهل کتاب و قلم و مبارزه در شهری چون شیراز که قبال نی ۲۳ باید دانشجوی
های او کم نبودند  دهد؟! در حالی که هم سن و سالمیهمکاری ساواک تن در  زندانی بوده است این چنین به کرامت هم

ان باختند و یا مانند کرامت و خسرو گران ساواک مخوف ج یر شکنجه شکنجهکه در زندان ها مقاومت کردند و در ز
 یستاده مانند سرو اعدام شدند. با قامتی استوار و ا

رابطه من و کرامت اصال رابطه سیاسی نبود. »نویسد:  کند. جائی هم می فطانت بارها از دوستی خود با کرامت یاد می
«. جز دوستی ارتباطی داشته باشیم توانست باشد و هیچ دلیلی وجود نداشت تا با هم به وقت نمی وقت نبود وهیچ هیچ

گذارد:  و موضوع را با او درمیان می« یک کاری هست. هستی؟»پرسد:  ازی، وقتی کرامت از او میس او با این زمینه
یک نفر جایزه بدن. فرح و ولیعهد هم  شه به قراره در جشنواره سینمای کودک که حدود دو ماه دیگه برگزار می»

گیرن همه چیز آماده و حساب شده هستند و قراره دراین مراسم ولیعهد را برای آزادی زندانیان سیاسی گروگان ب
با اعتماد کامل از ناممکن بودن اجرای برنامه و اطمینان « تونی؟ هیچ چیز احتیاجی نیست مکر اسلحه. می است و به

های خودش،  اندیشی کرامت و تجربه ساده قول خودش به ای دارد؛ به از این که طراح برنامه ساواک است، اشاره
اندازه  داشتم. تجربه گذشته او در مسائل سیاسی به از کرامت نباید بیش از این انتظار می»برد:  اوج می خودش را به

 «.کرد همکاری قبول می من نبود و با شرائط او هر دعوتی را به
دل و  در نگاه فطانت با تجربه و آگاه، کرامت دانشیان و اکثر روشنفکرها و فعالین سیاسی کمونیست آن دوره، ساده

تواند از زبان یک آدم  مسائل پشت پرده بودند و با زبان سیاسی بیگانه. این سخنانی سخیف فقط می آگاه از نا
هر کاری از جمله  ا بهه آن آید که برای رسیدن به درمی رنگیهر  پرست و دنبال شهرت به پرست، پول خودخواه، قدرت

سوز ایران و  مانه جنگ ارتجاعی و خانجبه ساواک شاه و ساوامای حکومت اسالمی ایران و رفتن بههمکاری با 
 ساواک!  مان به ترین جوانان وقت جامعه ترین و مبارزه ترین و آگاه دادن شریفعراق و نهایت لو

 
موقع(، بسیار حائز اهمیت است زیرا فطانت در این فصل، درباره نقش خود در  )یک فنجان چای بی فصل سوم کتاب

 .گوید میسخن جریان دستگیری و اعدام گگلسرخی و دانشیان و یارانش 
پس از  صراحت نوشته که کرامت دانشیان را لو داده است. او قبال هم در همین کتاب نوشته که او در این فصل، به

روشنی  پیشنهاد همکاری با ساواک پاسخ مثبت داده است. حاال هم به دانشگاه به آزادی از زندان برای بازگشت به
دانشیان برای ربودن ولیعهد سابق ایران   نویسد که برنامه کند و می مامور ساواک را بازگو می زدن خود به جریان تلفن

 .چیست
های سیاسی از تلویزیون  سابقه نداشت دادگاه  این بزرگی ساخته شده بود؟ وهی بهتوانستم بفهمم چرا از کاهی ک نمی»

کردم و  پخش شود. آن هم با این محتوا... اما دیگر کرامت زنده نبود. هزار مرتبه داستان را برای خودم مرور می
نفرت،  انگیزه، بی دلیل، بی توانستم وضعیت خودم را توجیه کنم. عمال باعث مرگ دوست خودم شده بودم. بی اصال نمی

در هر گناه فضیلتی است. در زنا مهربانی و ایثار، در قتل شهامت »قول خورخه لوئیس بورخس  لذت. به پاداش، بی بی
 «.و در کفر و الحاد نوعی شرارت شیطانی اما در گناه یهودا هیچ فضیلتی نبود

)بخش  .که فرصت زندگی داشته باشم و خیلی هم زود آن مردم بی خواستم زندگی کنم اما االن داشتم مثل یک خائن  می
 (۱۱۱-۱۱0ص  ص -سوم کتاب

کرد که گلسرخی و دانشیان اعدام شوند. دانشیان و گلسرخی به همراه ده تن دیگر  رسد او تصور نمی نظر می به
دام و افشای تبانی او شود تا امکان هرگونه اق اعالم می« فراری»شوند و او به عنوان نفر سیزدهم و فرد  دستگیر می

 .با ساواک ناممکن شود
های جوانان کمونیستی  نویسد رد پای مقام امنیتی یا پرویز ثابتی در بزرگ جلوه دادن فعالیت فطانت در کتاب خود می

 .توانستند خطری برای سلطنت داشته باشند است که هرگز نمی
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زندان  گردد و خود را به ایران باز می سرانجام بهدر بخش ششم کتاب فطانت از خارج و گشت گذار در چند کشور، 
غیابی او از سوی   ها و محاکمه رود. تهمت همسر سابقش می« زیبا»کند اما قبل از آن برای دیدن  اوین معرفی می

را « ترین صفات زشت»ای  سران چپ، زندگی را بر این زن هم تنگ کرده و او خواهان جدایی است. زیبا قبال در نامه
او هم خیانت کرده و فطانت این نامه  ترین انقالبیون بلکه به صادق و گفته او نه تنها به« تف کرده است»ورت او ص به

او  کند که آخرین نگاه زیبا به دیدار او رفته ادعا می های ترکیه دفن کرده و حاال که در ایران به را زیر سنگی در کوه
گویند که اگر  او می جا پایان داستان است. در اوین به داند که این و میعاشقانه است، هرچند ا« اختیار بی»اما هنوز 

دلیل خروج غیرقانونی از مرز زندانی اوین  هرحال به ها را لو داده که کار خیر و خوبی کرده. اما به «کمونیست»
 .شود می

یابند و توان آن  های چپ و کسانی دیگر که دستاویزی در دنیای امروز نمی دهه گروه ۵نویسد: نزدیک به  فطانت می
های گذشته را بیرون از خاک آورده و نمایی دیگر از  کوشند تا شخصیت ندارند که به افکار اندیشمدان بیاویزند، می

عد از اعدام در سازمان فداییان دست دهند. اصطالح رفیق کبیر، لقب کرامت دانشیان ب شدگان به رفتگان و یا اعدام
در صورتی که براساس روایت فطانت، دانشیان چنان افکاری ( ۱۱۲موقع، ص  خلق ساخته شد.)یک فنجان قهوه بی

)همان  «توان نشانی از تیزهوشی و دقت را در آن شاهد بود. گاه نمی ساده و راهی آسان را انتخاب کرده بود که هیچ
 (٨٨منبع، ص 

رح حضور راوی در جنگ ایران و عراق زمان سقوط خرمشهر و پس از آزادی از زندان اوین است و کتاب ش  ادامه
انزوایی کشاند تا در  صحبت او را به نبودن هم»ترکیه، فرانسه، آمریکا و در نهایت کلمبیا؛ کشوری که  بعد رفتنش به

 .موقع بیندیشد نوشیدن آن چای بی آن خلوت و تنهایی بنشیند و به
شود تا همکاری خود با ساواک را  گویی می ام فطانت در ادامه این سناریوی خود، شدیدا دچار هذیان و پریشانسرانج

شد. چه  شد که باالخره دستگیر می کرامت دستگیر می»نویسد:  دهد؛ می رنگ نشان دهد اما خودش را لو می کم
کرامت؟ حد اقل ده پانزده سال. با دیگران کار گفتم. این طرح از همان اول شکست خورده بود و  چه نمی گفتم و می

رفت تا از  زندان می رغبت نبودم که شش ماهی، یک سالی باز به سوخت. بی زیادی نداشتند... دلم برای کرامت می
شد... برایم مهم نبود که با زندانی شدن کوتاه مدتش پی خواهند برد که از طرف من لو  بیهودگی روزمرگی خالص می

ام و حتی برایم مهم نبود که خائن نامیده شوم و  و برایم مهم نبود که همه خواهند فهمید من او را لو دادهرفته است 
بار  ای نداشتم. برایم این مهم بود که کرامت یک که برایم مهم نباشد، واهمه افتاد. نه این هرچیز دیگری که اتفاق می

جا بود که هیچ ضمانتی وجود نداشت که او  اما مصیبت این های مرا مرور کند... دیگر فرصت خواهد یافت تا حرف 
 «.مدت کوتاه محکوم کنند... با سابقه سیاسی و شرکت در طرحی چنین بزرگ را به

شود. فطانت در توافق با  گذارند مچ او بازتر می درباره دستگیری کرامت قرار و مدار می« آرمان»در روایتی که با 
رغم  ین شد که من در دستگیری گروه کمک کنم و حداکثر محکومیت کرامت و علیچن»آرمان، چنین نوشته است: 

کردم الزم بود و دراصل فرصتی تا از استیصالی که  داشتن سابقه بین شش ماه تا دو سال باشد. چیزی که من فکر می
اصال مهم نبود حداکثر  آن مبتال شده بود نجات پیدا کند. برای من سرنوشت دیگرانی که در این ماجرا دست داشتند به

کتکی خواهند خورد و چند ماهی زندان خواهند بود و بعد پخته خواهند شد و بهتر از این بود که باالخره دیر یا زود 
 «.کشتن دهند خودشان را به
ست وقتی که در کافه قناری با پرویز ثابتی نفر دوم ساواک مالقات کرده و پس ازقول و قرارها ثابتی  فطانت مدعی

داند که صندوق عقب آن مملو  دهد، و او پیشاپیش می او می ها پارک شده به سویچ اتومبیل پیکان را که در آن نزدیکی
روی  وقتی بیرون می»گوید:  او می هایی است که معموال مدرک جرم مجرمین باید باشد و دادگاه پسند، به با اسلحه

رسد.  نظر می شناسی یا نه؟ و ادامه داد، کمی مشکوک به اورا میمردی که کنار پنجره نشسته است نگاه کن و ببین  به
در این جا می بینیم که «. شناسم و بلند شدم دربان دادم یعنی او را می که سرم را برگردانم گفتم: اگر پولی به بدون این

این شک  آوری دارد بالفاصله در جا به ساله دانشجو چه هوشیاری و تخیل عجیب و غریبی و حیرت ۲۳این جوان 
ای خود را با راندن این جمله بر زبان مرتکب شد که  رفتم که ثابتی آن اشتباه بزرگ حرفه داشتم می»افتد که:  می

کند در  شود و نه او فرار می دازی میاین که نه تیران «.اگرصدای تیراندازی بلند شد تو فرار کن نایست»گفت: 
 شدند و همه چیز را زیر نظرقبل باید مامورین ساواک در آن مستقر می ازگذرد. حتا در این منطقه که  سکوت می

کند و در خیابانی  جایی که ثابتی سفارش کرده پارک نمی گرفتند از جمله خود فطانت را! با این حال ماشین را در  می
رود. روی صندلی  سینمای چهارراه پهلوی تخت جمشید می گذارد و آهسته و خونسرد به ل مینزدیک همان مح

هنوز »گردد:  نشیند. در هول و هراس است که کشته خواهد شد. زیرچشمی دنبال قاتل خود می سینمای خلوت می
لوح  های ساده برای انسان باورکردن چنین سناریویی، حتی «.منتظر بودم که کسی وارد سالن شود و کارم را تمام کند

تر  تر باشد باور کردن آن آسان هرچه دروغ بزرگ»ی هیتلر وسخنگ« گوبلز»قول  به هم سخت و پذیرفتنی نیست.
کند، نشان  کند که با پای خود سالن سینما را انتخاب کرده و کار قاتل را راحت می این که نویسنده اقرار می« است

کند و  چرا منطقه را ترک نمی دگریزب هتواند از صحناز قاتل. او زمانی که می رسدهنده همکاری با قاتل است نه ت
، چرا خبری از این هنفر ۱۲رود. تازه بعد از این ماجرا و پس از دستیگری همه گروه  جای دورست نمی به

 شود؟! سناریونویس ماهر ما نمی
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دهد و صریحا به رابط خود در ساواک  جوابش میکشد و بالفاصله  ، سئوالی را پیش می«شانگیز نبوغ حیرت»او با 
تهران کشیده بودند؟ این کسی که کنار  چرا مرا تنها برای پارک ماشین از شیراز به»کند:  اقرار می« آرمان»نام  به

کرد؟ ... ناگهان متوجه این بازی پیچیده شدم. همه این  پنجره نشسته بود چه کسی بود؟ چرا مرا نگاه می
قرار است. و  کشند بی از این که می خواستند او را بکشند و نمی...«. برای قتل من حین فرار بود ها  سازی صحنه

«. گیری را اطالع داده بودم این من بودم که از همان لحظه اول جریان خیال پرورده گروگان» کند: هیچ دلیلی پیدا نمی
اشتباه »ساله  ۲۳ت دارد و برجسته شده این جوان چه اهمی این فکرها بارها تکرار شده است. ولی در این روایت آن

 را که چهل سال پیش مرتکب شده، همان موقع فهمیده بود. « بزرگ ثابتی
او قول داده بود کرامت فقط  که به« آرمان»فطانت، پس از دستگیری گروه و اعدام گلسرخی و کرامت، در دیداری با 

فقط گفت: متاسفم من خیلی سعی »من قول داده بودی  گوید تو به شود، می زندان چندساله محکوم و سپس آزاد می به
در همین جا خواننده آگاه این کتاب به این نتیجه می رسد «. طور تصمیم گرفته بود کردم قول داده بودم اما تهران این

 فقط همین شخص آرمان بوده است.و رابط او با ساواک  درست باشد نباید که مالقات او با ثابتی
اش برای معاش با  هایش و تالش «شروع آوارگی»ان رهایی نیز از دو هایش داستان گویی نویسنده در ادمه پریشان

پاکستان، تهیه پاسپورت قالبی با نام محمد امیربخش  سفر به»نویسد:  ، می«جدایی از زیبا»و « دوره گردی»
های پاسپورت پاکستانی، گدایی برای رفع  اریافغانستان و شوروی و ترکیه تا سوریه و گرفت پاکستانی، رفتن به

های این کتاب  شدن در زندان ماکو و...، از هذیان ایران و زندانی گرسنگی از مسافران اتوبوس ایرانی، و برگشت به
گردی در همه این کشورها  کننده است. اما معلوم نیست این آواره درمانده چگونه با گدایی و دوره داستانی و سرگرم

های جنگ ارتجاعی  گردد و سر از زندان و جبهه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی برمی خد و دوباره بهچر می
آورد؟ آیا این سیر و سیاحت او داوطلبانه و یا در همکاری با جمهوری اسالمی بوده است  ایران و عراق سر در می

 نیز مبهم است؟!
داوطلبانه  با پای خود و دادگاه معرفی کند.تهران به خودش را درگیرد بابلسر، تصمیم می با زیبا در بعد از دیدار

های خواندنی دارد. از  رود. در مالقات با کچوئی خاطرات زندان و مالقات با محکومان روایت زندان اوین می به
نام  تیمسار باتمانقلیچ، سید جواد ذبیحی، دکترشمس سناتور و ... یک قاچاقچی و پسرک دزد و مامور ساواک به

پس از «. همان مامور ساواک بود که در ماجرای هواپیما ربائی قرار بود رهبرعملیات ما باشد»زاده  محمد صدفی
رود. در  های جنگ می جبهه شود. با شروع جنگ ایران و عراق، به از زندان آزاد می ۵۹ مدت کوتاهی در سال

قصد دزدی پول که  نیده است خانه استاد دانشگاه است بهرود که ش ای می تراز میدان فردوسی سراغ خانه تهران، پائین
گوید آن  کشی، زن که سر نماز بوده می تیر کردند. با تهدید و هفت پیرمرد  و پیرزنی بیمار در آن خانه زندگی می

ی پاتریسیا کند. در پاریس با دختر دارد و خانه را ترک می گردنبند را بردار برو ما پولی نداریم و گردنبند طال را برمی
مقداری »هاست. برای تامین هزینه مسافرت با او  شود. شغل این خانم دزدی از مغازه نام که اهل کلمبیاست آشنا می

من  اند. بانک مجددا به ها را سرقت کرده کردم که چک خریدم بعدا گزارش پلیس تهیه می های مسافرتی می چک
اند  های قبلی را که ادعا کرده بودم سرقت شده قت داشتم که چکداد و من بیست و چهارساعت و های قبلی را می چک

بهانه فعالیت سیاسی و همکاری  رود به می« آزاده شفیق»سراغ  به« پولی و فالکت بدترین شرایط بی»در «. نقد کنم...
در «. ندارم شما ای برای کمک به من بودجه»گوید:  پذیرد. شفیق خیلی صریح می با خانواده پهلوی، شفیق او را نمی

کند. رهگذران او را گرفته تحویل پلیس  می« کیف مردی را قاپیده فرار»شهر پاریس کنار هتل خیلی معروف 
گوید من یک ایرانی تحصیل کرده هستم عالقمند بودم تا در مورد سیستم حقوقی و جزائی  دهند. در دادگاه می می

توان  نمی»گوید:  شود. قاضی می کند و آزاد می تبرئه میدادگاه اورا « های فرانسه تحقیق کنم... وضعیت زندان
 «.ها شناخت های فرانسه را از داخل کتاب زندان

برداری کرده تا در سناریوهای این کتابش از  را بارها دیده و نت« مرد هزار چهره»رسد که فطانت فیلم  نظر می به
 تر کرده است! ها را برای خواننده بسیار سخت ر کردن آنبرداری کند؛ سناریوهایی که نویسنده باو خوبی بهره ها به آن

دنبال  ساختن از خود نیست. عجب! اما به« قهرمان»دنبال  کند به تاکید می که چرا دارد هم بزرگی ادعاهایی او البته
های هالیوودی، حتی دست  روشنی مانند آرتیست نفری هم است! او در کتابش به ۱۲عذرخواهی بازماندگان گروه 

زند و  گیر بیاورد! او قاضی فرانسوی را گول می« یک لقمه نان»  زند تا های مسلحانه و غیرمسلحانه می سرقت به
 شود. رو می ویسنده روبهجا با نگاه جبرگرایانه از سوی ن خواند همه ای که کتاب را می شود. نهایت خواننده آزاد می

کنند. ماندانا خواهر زیبا همان دختر  در دانشگاه آشنا شده و سرانجام با هم ازدواج می« زیبا »نام  فطانت با دختری به
مسلح و با اقتدار ایستاده بر یک نفربر ارتشی که در یک دست تفنگ دارد و »، ۵۷ست که در روزها انقالب  جوانی

ها  اش بر در و دیوار شهر و تیتراول روزنامه عکس« عالمت پیروزی باال برده است های دست دیگر را به انگشت
م و حکم جزای او از بود. در مراسم سالروز اعدام گلسرخی و دانشیان در دانشگاه شیراز، نام لو دهنده آن گروه اعال

ها بزک خواهند کرد. در  اند که مرا مثل فاحشه بهترین دوستان من قسم خورده»شود:  سوی انقالبیون صادر می
دست آمده بود همکاری من در دستگیری گروه دانشیان و گلسرخی  ساختمان ساواک شیراز به اسنادی که از حمله به

 «.ام قر ستاد فدائیان غیابا در دادگاه خلق محکوم به مرگ شدهمسجل شده بود و در دانشگاه تهران و در م

****** 
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در برلین، توسط  ۱۳۹۱این کتاب در پاییز سال  اولین کتاب امیرحسین فطانت است.، «ها داستان تمام داستان»
  ، چاپ و توزیع شده است.«نشر گردون»عباس معروفی 

ای تشبیه کرده که عیسی مسیح را لو داده است. در واقع  «یهودا»در این کتاب رمان، امیرحسین فتانت خودش را به 
 را لو داده و باعث اعدام کرامت و خسرو شده است.  هنفر ۱۲کند که گروه  نوعی با زبان استعاری اعتراف می او به

 ه است: این کتاب خودش را چنین معرفی کرد ۷و  ۶او در صفحات 
عنوان مظهر شر و دنائت  هاست، یهودا به که مسیح مظهر و محل تجلی تمام خوبی در ادبیات مسیحیت آن چنان»...

رومیان تسلیم کرد. در دوهزار سال  ای به گردد. همو یکی از حواریون دوازده گانه مسیح بود و او را با بوسه تلقی می
 رگ الهیات مسیحی بوده است.گذشته توضیح گناه یهودا یکی از ابهامات بز

ترین دوست خود را تسلیم کردم تا کشته شود. دست سرنوشت زندگی مرا  من یهودای انقالب ایران بودم که نزدیک
کردم. چه نبرد سخت  کارترین مرد تاریخ دفاع و او را تطهیر می چنین رقم زده بود که باید از یهودا، مظهر شر و گناه

شدم و هزار بار زندگی  اگر هزار بار زاده میچه بر من گذشت  دم اما نادم نبودم و با وجود آنو نابرابری ... یهودا بو
راز این شهامت  کردم که کردم. گرفتم هزار بار همان سودا را می کردم و هزار بار در همان روزگار قرار می می
 «.گذشت.... از یهودا بودن خود شادمان بودم شرمانه در راه یافتن حقایق من بود که از این بیراهه می بی

روز »نویسد:  کند و می می یادای از همسرش  این کتاب، درباره دریافت نامه ۱۱۷و   ۱۱۶فطانت در صفحات 
دستم رسید... اینک سارا بر من  ها بودم که نامه سارا به عتانتظار گذشتن آخرین سا خاک روسیه بودم. به عزیمت به

 کرد. حکم می
... نامه را گشودم و خواندم. شاید این نامه را هزار بار دیگر خواندم و هزار بار جوابی هرگز ننوشته بر آن نوشتم. 

باره از درون  یک هبار چیزی سخت در درونم فرو ریخت. چیزی شکست، شکستی بازگشت ناپذیر. ب اما همان اولین
 پیر و فرتوت شدم. ای کاش آن را هرگز نخوانده بودم.

رحمانه بر من  دست گرفته بود و بی ها را به ترین تازیانه ریخت. سهمگین هر کالم زخم هزار خنجر زهرآلود بر جانم می
 کوبید، با نفرت و قدرت تمام آدمیان تاریخ. می

ها را  ترین نفرین ها و تلخ ترین دشنام شناختم. زشت ی نبود که او را میهای مهربان زن رحم، دست های بی این دست
صورت من تف کرده بود. مرا آن الشه زشت و چرکینی خوانده بود که داغ گناه روزهای زندگی با من را هیچ  به

گناهی که  ند بهکشید. کیفری سخت که آدمیان بر او حکم کرده بود کرد. از رنجی نوشته بود که می عبادتی تطهیر نمی
ترین چهره ابلیس خوانده  ترین و کریه کرد. مرا عریان مکافات گناه من. رنجی که باید او هم تحمل می او نداشت و به

 سیمای آدمیان. بود، تجسم معنای پلیدی و ناپاکی به
 مردی ناپاک ایثار کرده بود. ... گفته بود: دریغ از آن همه پاکی که به

ترین  فروشد و پاک ه نقره عشق را میسی سک ترین گناهکاران که به اپاکترین و ن فضیلت آن بی ... مردی چون یهودا،
انتظار بازگشت یهودا نخواهد نشست. هیچ کس  ترین یاران خدا را. هیچ زنی به کند؟ نزدیک فرزندان خدا را تسلیم می

 «...انتظار یهودا نخواهد نشست. به

******* 
 گذار نوشته است:  ، در وبالگ خود در جواب یک کمنت۲0۱۲مارس  ۴فطانت، نهایت 

 دوست عزیز»
شما و سایر روشنفکران چپ ایران اهمیت دارد شنیدن روایت پلیسی جنائی از ماجرائی است که چه که برای آن

ام  دست آوردهچه را به بهای سخت بههمیشه متن زندگی من بوده است و هنوز هست. انتظار نداشته باشید آن
طور که برای آقای  . همانتر از شنیدن این تفاسیر و احادیث وجود ندارد رایگان دهم. هیچ لذتی برای من بیش به

زمان همه آزادند که هرگونه مایلند نظر  شیوه خود روایت خواهم کرد و تا آن زاده هم نوشتم من این ماجرا را به عالمه
  .«دهند

قیمت گزاف بخرند و  اش به ساز هالیوودی است که روایت پلسی جنائی  دبنال یک مشتری پولدار و فیلم بلی فطانت، به
 هنرپیشه اول این فیلم انتخاب کنند!او را نیز 

******** 
  های سیامک دهقانپور مجری برنامه پرسش ، به۱۳۹0بهمن ماه سال  ۱٨ثابتی در هفتاد و پنج سالگی، در تاریخ 

 در تلویزیون صدای آمریکا، پاسخ داده است:« افق»
 بزنید؟ حرف ساواک در تان فعالیت دوران از گرفتید تصمیم دهه سه از بیش از بعد که شد چه ثابتی آقای»

 منعکس دارد انتشار دست در که کتابی در را گفتم که مطالبی ایشان و دادم انجام ای مصاحبه فرد قانعی آقای با من
 …«است کرده

ای  این کتاب اخیرا از سوی قانعی فرد، نخست در آمریکا منتشر شد و او، سپس راهی تهران شد و با برگزاری جلسه
 زودی در ایران نیز منتشر خواهد شد. رفی این کتاب در تهران، اعالم کرد که کتابش با تغییرات جزئی بهبرای مع

حکومت شاه  هایی که برای این کتاب نوشته هم به خود قانعی فرد، در گفتگو با ثابتی، همواره با سئواالت و زیرنویس
گوید؛ اگر  نوعی می دهد و در جایی به قانیت میویژه کمونیست ح حکومت اسالمی در سرکوب مخالفین به و هم به
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آمد. بنابراین، کار ساواک در سرکوب و  افتاد معلوم نبود جه بالیی سر مملکت می ها می دست کمونیست کشور به
 نفع کشور بود؟!  ها و سپس حکومت اسالمی، به کشتار کمونیست

کند. اما او، خیلی  لسرخی، از ثابتی ثابتی سئوال میفرد، در ارتباط با پرونده خسرو گ کتاب، قانعی  ۲٨۹در صفحه 
ثابتی در ادامه  ؟!«است دیده اینترنت طریق از بعد ها  سال و ندیده اصال وقت آن در را دادگاه» دهد که  کوتاه پاسخ می

 «شد. کشف ۱۳۵۲ سال در گلسرخی( به موسوم )گروه ها  این شبکه» گوید: می 
های داخلی و خارجی بازتاب یافت، مرزهای ایران را شکافت  ای در رسانه در سطح گسترده ،دادگاه گروه دوازده نفره

گوش افکار عمومی بخشی از مردم جهان نیز رسید. حال چگونه است ثابتی که در راس ساواک قرار  و حتی به
ثابتی، یکی از طراحان خبر ندارد؟ خود شان  نفر و دادگاه ۱۲کارانه برای این  سازی جنایت داشت، از این پرونده

و نهایتا اعدام گلسرخی و دانشیان بود. از سوی دیگر، قانعی فرد که رابطه  کردن اصلی دستگیری و دادگاهی
ای نیز با محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران حکومت اسالمی دارد، در این مورد سئواالت جدی از  دیرینه

 کند. ثابتی نمی
گونه تشریفات  های زندان اوین، بدون هیچ شان، زندانیان سیاسی را در تپه ساواک مخوف البد ثابتی خبر ندارد که

فروردین  ۲۹شد و در شبانگاه  زندان اوین برده  به ۱۳۵۳قتل رساند؟ بیژن جزنی، در اواسط اسفندماه  دادگاهی به
ی اوین توسط مامورین ساواک و ها  نفر از زندانیان مجاهد در تپه ۲نفر از رفقای گروه وی و  ۶همراه با  ۱۳۵۴
)سعید( کالنتری،  گران زندان اوین تیرباران شد. شش فدایی، حسین ضیاطریفی، احمد جلیلی افشار، مشعوف  شکنجه

عزیز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی و دو مجاهد مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذواالنوار همراه با بیژن 
های حکومت سلطنتی، فردای روز کشتار بیژن و یارانش و  ران شدند. روزنامهجزنی مخفیانه توسط ساواک تیربا

زندانی در حین فرار از زندان کشته شدند. این موضوع تا زمان انقالب بهمن و دستگیری و  ۹مجاهدین خبر دادند که 
نام  ران ساواک بهگ  گران ساواک مسکوت ماند. این جنایت هولناک حکومت پهلوی را یکی از شکنجه  محاکمه شکنجه

های اوین برده و   تپه بیژن جزنی، یارانش و دو زندانی مجاهد را بهکه چگونه و گفت  در دادگاه تشریح کرد.« آرش»
 رگبار گلوله بستند. جا به  در آن

که فطانت از قبل با ساواک در ارتباط  دهند های خود فطانت، نشان می ههمه شواهد از جمله نوشت این ترتیب، به
نفری را لو داده است. از سویی چه نیازی بود که پرویز ثابتی نفر دوم ساواک یک  ۱۲نزدیک بوده و او این گروه 

او بدهد؟ این کار را یک مامور ساده ساواک  میلیونی، وقت بگذارد تا کلید پیکان پر از اسلحه ساواک به ۳۵کشور 
آورد. در این مورد یکی از طرفین،  یاد نمی که چنین قراری بهگوید  ثابتی هم می خود توانست انجام دهد. تازه نیز می

کند اما پس  معرفی می« قربانی»گوید. از این رو، فطانت برای رد گم کردن خود را  یعنی ثابتی و یا فطانت دروغ می
م نشده کند و ناراحت است چرا وی اعدا از گذشت چهل سال هنوز هم از کسانی مانند عباس سماکار با نفرت یاد می

 است!

********* 
 فطانت های جواب و مختلف روایت چند

)ساواک( اعالم  سازمان اطالعات و امنیت کشور ۱۳۵۲مهر  ۱0در روز » است: نوشته ،«ایرانی تاریخ» خبرگزاری
  .ریزی کرده بودند، بازداشت کرده است قصد علیه خانواده سلطنتی برنامه نفر را که برای انجام سوء ۱۲کرد 

اتهام تالش برای ترور شاه و  های فرهنگی بودند، به نگاران و چهره شدگان که شامل گروهی از روزنامه بازداشت
هللا  ی، خسرو گلسرخی، کرامتئربودن فرح و ولیعهد بازداشت شدند. اطالعیه ساواک این افراد را شامل طیفور بطحا

رازی، مریم  رازی، ابراهیم فرهنگ دی، شکوه فرهنگهللا جمشی زاده، رحمت دانشیان، عباس سماکار، رضا عالمه
اتحادیه، مرتضی سیاهپوش، منوچهر مقدم سلیمی و فرهاد قیصری، دارای زیربنای فکری مارکسیستی معرفی 

  کرد. ... می
که دانشیان از آن آگاهی داشته باشد، در هنگام گذراندن دوران زندان، با ساواک شروع  امیر فطانت بدون آن

گیری،  اش از قضیه گروگان های آنان تبدیل شده بود. فطانت پس از آگاهی یکی از مهره ری کرده و عمال بههمکا به
ی در اختیارشان گذاشته شود و ئاه دهد که اسلحه گذارد. ساواک ترتیبی می اطالعات الزم را در اختیار ساواک می

 شود. ویل گرفتن اسلحه سر قرار حاضر نمیسپس در حین اجرای برنامه دستگیر شوند، اما عضو گروه، برای تح

********** 
ش با ا همکاری ، صریحا به«تاریخ ایرانی»به ، ۱۳۹۲۲ اردیبهشت ۳ شنبه تاریخ سه ای به امیر فطانت در نامه

اش، باز دادگاهی  شده سناریو از پیش نوشته نهایت عشق یک کارگردان به  ... ثابتی در »ساواک اعتراف کرده است: 
هم و تنها  هیچ ربط و پیوندی به و پر سر و صدا و با اتهاماتی بزرگ برای تعدادی شاعرپیشه و اهل قلم و بیعلنی 

کدام مستحق بیش از سه  خون من تشکیل داد که اگر علنی برگزار نشده بود، هیچ ءکردن پرونده در خال برای بزرگ
ساواک و شرط من برای همکاری و شناسایی گروه خصوص در مورد کرامت دانشیان که تعهد  سال زندان نبودند، به

 «. ...گیر بود گروگان

*********** 
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 و نویسنده مرعشی مهدی»قلم  ، بهموقع ک فنجان چای بیی»حکایت دست اول از لورفتن دانشیان و گلسرخی در 
 است. شده منتشر فارسی یس بی بی سایت در ،۱۳۹۳اردیبهشت  ۶ - ۲0۱۴آوریل  ۲۶ تاریخ به «نگار روزنامه

 است: نوشته جمله از خود، مطلب این در مرعشی مهدی
  ساله اتهامی چهل پاسخ به»

ها منتظر پاسخی از این دوست قدیمی دانشیان هستند فصل سوم باشد:  ترین بخش کتاب برای کسانی که سال شاید مهم
جریان دستگیری و اعدام دانشیان و یارانش  ، فصلی که نویسنده در آن از نقش خود در«از ره رسیدن و بازگشت»

 .گوید می
هم در همین کتاب نوشته که پس از آزادی  را لو داده. او قبال گوید که دانشیان صراحت می به ،نویسنده در این فصل

روشنی جریان  پیشنهاد همکاری با ساواک پاسخ مثبت داده است. حاال هم به دانشگاه به از زندان برای بازگشت به
 .دانشیان برای ربودن ولیعهد سابق ایران چیست  گوید که برنامه گوید و می مور ساواک را میام تلفن زدن خود به

های سیاسی از تلویزیون  سابقه نداشت دادگاه  توانستم بفهمم چرا از کاهی کوهی به این بزرگی ساخته شده بود؟ نمی»
کردم و  ا برای خودم مرور مینده نبود. هزار مرتبه داستان رپخش شود. آن هم با این محتوا... اما دیگر کرامت ز

نفرت،  انگیزه، بی دلیل، بی باعث مرگ دوست خودم شده بودم. بی ضعیت خودم را توجیه کنم. عمالتوانستم و نمی اصال
تل شهامت در هر گناه فضیلتی است. در زنا مهربانی و ایثار، در ق»قول خورخه لوئیس بورخس  لذت. به پاداش، بی بی

 «.و در کفر و الحاد نوعی شرارت شیطانی اما در گناه یهودا هیچ فضیلتی نبود
که فرصت زندگی داشته باشم و خیلی هم   آن مردم بی خواستم زندگی کنم اما االن داشتم مثل یک خائن می می
 (۱۱0 -۱۱۱ ص -بخش سوم کتاب).زود

طرز دیگری لو برود پای او هم گیر خواهد بود، با این همه هرگز  داند که اگر جریان به او می»دهد:  مرعشی ادامه می
کند که برای چنین کاری دانشیان به مجازات اعدام محکوم شود. دانشیان و گلسرخی به همراه ده تن دیگر  تصور نمی

افشای  شود تا امکان هرگونه اقدام و اعالم می «فراری»شوند و نام او به عنوان نفر سیزدهم و فرد  دستگیر می
 «.تبانی او با ساواک ناممکن شود

************ 
 ، نوشته احمد زاهدی لنگرودی«سینمای مستند چریکی»توضیح امیرحسین فطانت در مورد مطلب »

 آقای زاهد لنگرودی
نام من اشاره کرده بودید که مدتی است برای پیشگیری از  در مقاله اتان در مورد سینمای مستند چریکی در ایران به

های چوبین که  های سیاسی و قهرمانان اسب انزال زود رس ادبی تحت درمانم و پاسخ شما و آن دسته از خاله زنک
 ۱۴)سایت گویا، جمعه  «. ...کنم وقتی دیگر موکول می به کنند را یابند و ترکتازی می میدان را خالی از رقیب می

 (۱۳٨٨فروردین 
 شود؟ اما زاهد لنگرودی، چه نوشته بود که فطانت این چنین برآشفته می

کامران   نمایش درنیامده کارهای به های سینمای مستند سیاسی و روشنگر به نخستین تجربه»لنگرودی نوشته است: 
مضامین اجتماعی با نگرش و  های شانزده میلیمتری سیاه و سفیدی که به گردد. فیلم یچهل باز م  شیردل در دهه

 .شاهکار است« اون شب که بارون اومد»الخصوص در فیلم مستند  پرداختی طبقاتی نزدیک شده و حاصل کار علی
های  در نخستین سال راستی موجود از سینمای چریکی در ایران را نیز ای کوچک اما به توان نحله هم رفته می روی
چریکی در جنبش چپ گرایش داشتند   مسلحانه  مشی مبارزه زمان به جو کرد؛ جوانانی که در آن و جست ۵0  دهه
زاده و کرامت دانشیان که  سینمایی پراکنده بودند. عباس سماکار، طیفور بطحائی، رضا عالمه  تر در چند مدرسه بیش

عالی تلویزیون و سینما بودند. و اسفندیار منفردزاده که عالوه   هنری مدرسهشدگان در دوره  جزو اولین گروه قبول
ای خود نیز دو فیلم کوتاه برای مرکز  در سینمای داستانی حرفه  های متن فیلم ترین موسیقی بر ساخت تعدادی از مهم

جای این که در اجتماع  بهها در نهایت  سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است؛ اما این جوان
زاده البته قبل از زندان، راهی یافت  بمانند و کار سینما را تجربه کنند و ثمر دهند، متاسفانه اسیر زندان شدند. عالمه

  کدام موفق و موافق با جریان فکری ای و دو فیلم سینمایی بلند داستانی هم ساخت، که هیچ سوی سینمای حرفه به
 «. ...مذکور نبود

وی نزدیک کرده و خود را در  یکی از ماموران مخفی ساواک در این دوران خود را به»... دهد:  نگرودی ادامه میل
سازمان  کند. و دانشیان که در آرزوی پیوستن به های فدایی خلق ایران معرفی می تماس و عضو سازمان چریک

دست  ها را از ساواک تحویل و به های چریک نیهپذیرد. آن مامور بیا گوید، می گونه که می هاست، او را آن چریک
که کرامت وی را  های تشکیالتی تا جایی ها و از قرار گوید و از چریک چنین او از عملیات می رساند. هم دانشیان می

گیری رضا  کشد. و دانشیان طرح گروگان درازا می به ۱۳۵۳سال، تا  برد. رفت و آمدها بیش از یک  خود نیز می  خانه به
همراه مادرش فرح دیبا برای گشایش جشنواره فیلم آسیا و اقیانوسیه که بنا بود در شیراز  پهلوی، ولیعهد شاه که به

ر پروراند و آن را با مامور مذکو ها با زندانیان سیاسی عوض شوند، در سر می که گروگان قصد این برگزار شود، به
ها، اما طرح ساواک است.  این داستان  گذارد. همه دهد در میان می او می تیری هم به در اختیار گذاردن هفت  که وعده

زاده که همانند دانشیان  عباس سماکار و رضا عالمه اتهام تشکیل گروهی مخفی همراه با طیفور بطحایی،  دانشیان به
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نام امیرحسین فطانت که در پوشش رفیقی درآمده بود،  ی آن مامور بهرهبر بار پلیسی ساواک به خبر از تور خون بی
زاده و عباس سماکار از دیگر اعضا طرح  دانشیان در شیراز، طیفور و عالمه در روز موعود هنگام تحویل سالح ـ

و  هللا دانشیان پس از دفاعی بسیار محکم شوند. کرامت ـ دستگیر می آزاد سازی زندانیان سیاسی در یک روز
حبس ابد محکوم شده  آن زمان از تلویزیون پخش شد و عباس سماکار نیز که به  اش هم قهرمانانه ـ که فیلم معروف

اعدام  فیلم مستندی بر مبنای آن ساخته است ـ در دادگاه نظامی به ۱۳۵۷بود، سالی پس از آزادی از زندان در سال 
نگار و شاعر مشهور،  همراه خسرو گلسرخی، روزنامه ان بههللا دانشی کرامت ۱۳۵۲بهمن سال  ۲۹محکوم شد و در 

 .در میدان چیتگر تهران اعدام شد
های پایانی  دوست، بود. در سال نخستین حضور رسمی دانشیان در تاریخ سینمای ایران همراه با غالمحسین طاهری

دوره دانشیان  خواند. او هم یدهه چهل طاهری دوست در رشته کارگردانی و مونتاژ در مدرسه عالی تلوزیون درس م
دوست در مقام  کارگردانی طاهری رود و دانشیان در فیلم صبح به است. آشنایی این سه تن تا حد همکاری پیش می

که از هواداران حزب توده ایران بود، و سابقه زندان  دوست ـ دستیار کارگردان با وی همراه است. متاسفانه طاهری
دلیل توقیف آثارش و عدم  های بعد به توانایی و استعداد فراوان در ساخت فیلم مستند، سال ـ با وجود سیاسی نیز داشت

 .آورد های تجارتی روی می ساخت آگهی شود و به رغبت تلویزیون برای همکاری با او از آن سازمان خارج می
م کوتاه مستند سیاسی و مهمی عالی تلویزیون فیل  مدرسه یک سال پس از ورود به ۱۳۵۱هللا دانشیان در سال  کرامت

آباد توسط مدیران مدرسه عالی تلویزیون  سازد. فیلم کوتاه دولت اش، می آباد را در رابطه با کارهای درسی نام دولت به
شان واقع نشد. ساواک نیز در  مصالح مملکتی تشخیص داده شد. و مورد قبول  دار و علیه ـ خط منجمله فریدون رهنماـ 

 .جا که کرامت را تحت نظر داشت، نگاتیوهای آن را از بین برد ، از آنفیلم واکنش به
مردم   فرد در سینمای ایران دانست، زندگی فقر زده توان نوعی مستند چریکی منحصر به را می آباد که آن در فیلم دولت

کش پاالیشگاه  فتتصویر کشیده شده؛ روستایی در چند کیلومتری شهر ری که تانکرهای ن نشین به روستایی حاشیه
خواست نفت را چونان قلب این  گیری از این موقعیت و وضعیت میگذشتند. دانشیان با بهره ران از کنارش میته

هایشان را بر دوش دارند  فیلم چند روستایی را در حالی که بیل  روستای محروم تصویر کند. در نخستین صحنه
ها...؟ و روستائیان  آبادی گوید: آهای دولت ها می آن شود خطاب به می بینیم و سپس صدایی که از بیرون کادر شنیده می

کنند. فیلم با نماهایی از حرکت قطارهای حامل نفت از  دوربین نگاه می گردند و به هایی خسته و نحیف برمی با چهره
که  شد تا آن کند میضربان متن فیلم آرام آرام  شود؛ بدین شکل که صدای شان تمام می آباد و دور شدن کنار دولت

 .گردد ی روستا خاموش و محو می ماتم زده  سرانجام در زمینه
منتشر  ۱۳۵۳سال  فرهنگ نوین به  نامه کامل و خاطرات ساخت این فیلم در ویژه  نامه، شناسنامه هایی از فیلم بخش

چریکی در ایران است؛ چرا که  سینمای مستند  حق آغازگر و نخستین نمونه آباد به شده است. فیلم مستند کوتاه دولت
انتقادی دارد و هم توسط افرادی ساخته شده که دارای چنین تفکر و گرایشی بودند. توجه ـ  هم مضمونی تند و سیاسی

تواند راه و  اند، می خلق شده ۱۳۵۷الخصوص پس از سال  و علی ۵0  های دهه این اثر و آثاری مشابه که در سال به
تر هم شده ـ  مدد تکنولوژی دیجیتال آسان سازی به حاال که فیلم و تولید آثار مستند ـنگرش نوینی برای ساخت 

 (۱۳٨٨فروردین  ۱)سایت گویا، جمعه    «.باشد
 

 چه کسی گلسرخی را لو داد؟
 بازخوانی تاریخ

از (ماجرای بازداشت، برگزاری دادگاه جنجالی و اعدام خسرو گلسرخی یکی ۱۳٨٨بهمن  ۲۹) گزارش پارسینه به
اتهام تالش برای ربودن ولیعهد و خانواده  فرازهای قابل توجه تاریخ پهلوی دوم است، گلسرخی و کرامت دانشیان به

دهد  های کاریزماتیک جریان چپ شدند، اما بازخوانی تاریخ نشان می اسطوره سلطنتی اعدام شدند و تبدیل به
و ضعف و همکاری یکی از اعضای گروه با ساواک و گلسرخی، در حقیقت هیچ ارتباطی با گروه ترور شاه نداشت 
 .البته یکدندگی و روحیات خاص گلسرخی، باعث اعدام وی شد

)همسرش( و  «ی گرگین عاطفه»همراه  به« خسرو گلسرخی»، ۱۳۵0ماجرا از این قرار بود که در سال 
همراه چند نفر  کردند، به ر میکا« کیهان»)یا شکوه فرهنگ( که هر سه برای روزنامه یومیه  «میرزادگی شکوه »

از طریق « شکوه میرزادگی»را ترور کنند. « محمد رضا پهلوی»کنند تا  دیگر، محفلی را شکل داده و سعی می
کرده،  ها اقامت می های که شاه در آن روابط خاصی که با خلبان مخصوص شاه داشته، در جریان رفت و آمدها و محل

های ابتدایی متفاوتی ریخته  دهد. طرح اش را در اختیار گروه قرار می ری شدهآو گیرد و اطالعات جمع قرار می
 شود. ها عملی نبودند، مساله ترور شاه منتفی می یک از آن جایی که هیچ شود، ولی از آن می

شکوه »افتند، البته این بار بدون حضور  دادن یک گروه مطالعاتی مارکسیستی می فکر شکل گروه گلسرخی به
همگی در « منوچهر مقدم سلیمی»و « عاطفه گرگین»، «خسرو گلسرخی»اعضای این گروه یعنی «. گیمیرزاد

 .شوند ، دستگیر می۱۳۵۲گیری گروه، در بهار  همان ابتدای شکل
 

 آغاز ماجرا
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ل افتند تا در مراسم فستیوال کودک در سا این فکر می )کارگردان( به زاده بردار( و رضا عالمه )فیلم عباس سماکار-
آزادی بدون قید و شرط   گروگان گرفته و شعار و مطالبه )پسر شاه( را به  )همسر شاه( یا رضا پهلوی  ، فرح دیبا۱۳۵۲

و دوستانش اصال نقشی « خسروگلسرخی»زندانیان سیاسی را مطرح کنند. در رابطه با طراحی یا انجام این نفشه، 
 .بردند سر می ه دستگیر و در زندان بهها پیش از طراحی این نقش ها ماه نداشتند چراکه آن

با « سماکار»اسلحه داشتند. در همین راستا،  نیاز به« زاده عالمه»و « سماکار»گیری،  برای انجام طرح گروگان
شناخته،  می« عالی تلویوزیون و سینما»بردار( که او را از زمان دانشجویی در مدرسه  )فیلم «یئطیفور بطحا»

کند و  در این مورد صحبت می« کرامت دانشیان»نیز با « یئبطحا»گذارد.  را با او در میان می مراجعه کرده و داستان
های  سازمان چریک»با « امیر فتانت»شناخته یعنی  کند که از طریق رابطی که او را از زندان می کرامت سعی می

 های مورد نیاز را تهیه کند. تماس گرفته و اسلحه« فدایی خلق
باشد، در هنگام گذراندن دوران زندان، با ساواک  که کرامت دانشیان از آن آگاهی داشته  بدون آن« امیر فتانت»

پس از آگاهیش از قضیه « فتانت»بود.  های آنان تبدیل شده  یکی از مهره همکاری کرده و عمال به شروع به
 .گذارد گیری، اطالعات الزم را در اختیار ساواک می گروگان

، «شکوه میرزادگی»با یک گروه دیگر که در آن « زاده عالمه-سماکار»عالوه بر ارتباط با گروه  ،«طیفور بطحائی»-
)همسر اول شکوه(، مرتضی سیاهپوش و ایرج جمشیدی و مریم اتحادیه عضو بودند نیز ارتباط  ابراهیم فرهنگ

 عنوان گروه پشتیبانی عمل کنند. خواستند به ها می داشته و در حقیقت آن
خواستند  های که می ها را از ساواکی شود که برود و اسلحه از این گروه مامور می« ایرج جمشیدی»ن راستا در همی

ترسد و در قراری که ساواک آن را طرحی  می« جمشیدی»ها معرفی کنند، تحویل بگیرد.  خود را از اعضای چریک
آگاهی پیدا « فتانت»ربوطه از نفوذی بودن کنند که اعضای گروه م ماموران ساواک تصور می  شود. کرده حاضر نمی

اند و برای اینکه فرصت فرار کردن را از اعضای گروه بگیرد،  کرده و از این جهت است که در سر قرار حاضر نشده
 .کند ها را دستگیر می همگی آن

ه گلسرخی در موضوع همکاری با گرو بازد و به خود را می« ساواک«  پس از دستگیری بوسیله« شکوه میرزادگی»-
کند و پای گلسرخی و سلیمی را  گروگان گیری فرح ندارد اشاره می  که هیچ ربطی به موضوع پرونده ۱۳۵0سال 

 .کشد وسط می
 

 روایت ایرج جمشیدی
ام با خانم شكوه  یماجرا، از طریق دوست ایرج جمشیدی این ماجرا را چنین روایت کرده است: نحوه ورود من به-

های سیاسی شدم.  دعوت ایشان وارد فعالیت همین دلیل من به میرزادگی بود. من و خانم میرزادگی همكار بودیم و به
داری مواجه هستم؛ شكوه  من داد، از این حكایت داشت كه من با تشكل سیاسی ریشه اطالعاتی كه شكوه میرزادگی به

وقت اسم  گیری كنند. او هیچ ای قصد دارند از میان درباریان گروگان حرفهمن گفته بود كه گروهی  میرزادگی به
پوش هم آشنا  اعضای گروه را برای من فاش نكرد. من از طریق شكوه میرزادگی با مریم اتحادیه و مرتضی سیاه

بودند كه من گفته  كنند. به نمایی می شدم. حقیقت این است كه از همان روزهای اول مشخص بود كه دارند بزرگ
گیری در رستورانی كه  نقشه اولیه گروگان  خاطر ندارم. كند اما من چیزی به گروه، كارهای چریكی و پارتیزانی می

نام داشت، در شرایط نامتعادلی مطرح شد، شكوه میرزادگی از من خواست با شخصی كه عباس « آلپاسو»كنم  فكر می
یك چریك و پارتیزان خبره مالقات كنم و از او اسلحه بگیرم، اما وقتی سماكار نام داشت، مالقت كنم. قرار بود من با 

ها ندارد. من هم از همان ابتدا در مورد سماكار دیدگاه  چریك با عباس سماكار مالقات كردم، دیدم اصال شباهتی به
 .خوبی نداشتم
جمشید و ایرانشهر شمالی  تختبعدازظهر روز چهارشنبه در تقاطع خیابان  ۲گوید: من قرار بود ساعت  جمشیدی می

رسید و من در تماس  نظر می هم ریخته به چیز به حاضر شوم. من حاضر شدم اما از طرف مقابل من خبری نشد. همه
كه من موفق نشدم اسلحه را تحویل بگیرم،  شدت از آشفتگی قرارها گالیه كردم. پس از این تلفی با شكوه میرزادگی به

كه  هیچ عنوان مضطرب نبودم و در دلم از این سمت همدان حركت كردم. به عت بعد، بهاز محل دور شدم و چند سا
های آن دروغ گفته بود.  زدم شكوه در مورد گروه و آدم طور كه حدس می ام، احساس خوبی نداشتم. همان مسخره شده
دهی قول و قرارهای خود مانزها حتی قدرت سا ای طرف هستم اما دیدم آن كردم با گروهی صددرصد حرفه من فكر می

كردم، دستگیر شدم. ظاهرا یك نفر همه ما  همدان رفتم و در حالی كه اصال فكر نمی را ندارند. من عصر همان روز به
 .را لو داده بود

 

 روایت عباس سماکار
رهنگ، ن یعنی در سال پنجاه، خسرو گلسرخی و منوچهر مقدم و شکوه فآماجرا از این قرار بود که دو سال قبل از 

که این  دبرن ن پی میاشریزند و بعد از یک مدت شناسایی و سنجش امکانات می ادر ارتباط با هم طرح اعدام شاه ر
کنند. بعد هم خسرو و منوچهر و یکی دو نفر دیگر در بهار سال پنجاه و  نتیجه ولش می طرح اصال عملی نیست و بی

 .شروع کنیم ازاده چنین طرحی ر من و عالمهیعنی دو ماه قبل از این که  وند.ش دو دستگیر می
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اما شکوه فرهنگ پس از دستگیری مثل ابراهیم فرهنگ و مریم اتحادیه و ایرج جمشیدی فورا تسلیم ساواک شد و 
ن که ساواک روحش هم خبر نداشت لو داد آحتی برای خوش خدمتی ماجرای طرح اعدام شاه رو در دو سال پیش از 

ند. در واقع چون ساواک طرحش برای ااین پرونده کش به ارو گلسرخی و منوچهر مقدم رو به این ترتیب پای خس
موقع انجام عملیات و  اخواسته ما ر دستگیری ما در صحنه عملیات که حتما براش مقدماتی چیده بود و احتماال می

نده بود با اضافه کردن ا، ناکام مدن بدهآ و ابعاد قابل باور و مهمی به دشاید هم با کشتن یکی دو تا از ما، دستگیر کن
ماجرا  نست با دستگیری ما در ضمن انجام عملیات بهاتو ن اهمیتی که میآپرونده به  این طرح منتفی شده اعدام شاه به

گیری در  تر از طرح گروگان همین دلیل هم طرح ترور شاه حتی غلیظ . بهدش برسها به ، با غلیظ کردن این طرحدبده
ها جلوه داده شد و گلسرخی و مقدم هم جزو اعضای ردیف دوم و سوم پرونده  عالم شد و مرکز این نقشهها ا روزنامه

م و شکوه فرهنگ و مریم اتحادیه که هانجام بد اعنوان عامل اصلی عملیات ر قرار دادند. یعنی من که قرار بود به
 .ار گرفتنددر ردیف باالتر پرونده قر دگروگان بگیرن اقرار بود مهناز پهلوی ر

کدام از ما مقاومت چندانی در دادگاه نکنیم و این ماجرا با خوبی و خوشی  ن موقع این بود که هیچآحدس ساواک در 
های ده پانزده ساله و پایین تر و  و با دادن چند تا حکم اعدام در مرحله اول و بعد هم بخشش شاهانه و محکومیت

قصد کردن  که نسبت به جان شاه سوء اکه حتی کسانی ر درژیم بده سانی بهبعد از چند سال هم آزاد کردن، یک وجه ان
 است. ن کردهاچندان در زندان نگه نداشته و آزادش

ن اطور که گفتم تعداد زیادی از اعضای گروه ما از خودش ناعلت این برداشت ساواک هم این بود که در وهله اول هم
تر از همه ایرج جمشیدی و شکوه فرهنگ و ابراهیم فرهنگ و  بیشضعف نشان دادند و فورا اعتراف کردند. یعنی 

 .مریم اتحادیه و مرتضی سیاهپوش جزو کسانی بودند که خیلی زود وا دادند
خصوص روی کرامت دانشیان  . بهدزد که مقاومت در دادگاه حداکثر توسط یکی دو نفر صورت بگیرساواک حدس می

 .مقابله زده بود های بازجوها دست به قابل توهینکرد. چون که کرامت در م زیاد حساب می
ها شرکت نداشته، حداکثر  کدام از این طرح کرد که خسرو در هیچ در مورد خسرو گلسرخی ساواک چون فکر می

 .است خود ها بی من اصال شرکت نداشتم و این حرف ویدکه بگ دمقاومتش یک دفاع حقوقی باش
ها قبل در زندان بود و ساواک هم  )از مدت  ی وجود نداشت که از خسرو بپرسندها مطلب و چون در ارتباط با بازجویی

 .است ( برای ساواک روشن نبود که واکنش خسرو در دادگاه چه جوریانستد می اا رهاین چیز
این خاطر بود که  تر به کرد و این بیش ساواک روی من و طیفور هم که تا حدی مقاومت کرده بودیم زیاد حساب نمی 
 .ای در این جور مسائل نداشتیم ا اصال هیچ تجربهم

تنهایی واقعا نیازمند  ن بهشا امن طرح بزرگ که اجرای هر کدآطور بود. طبعا اعالم  در رابطه با جامعه هم تقریبا همین
م ن هام تجربه و امکانات وسیع سازمانی بود از نظر مردم قابل باور نبود که توسط ماها که شغل و موقعیت ظاهری

 .دخورد و همه ما اهل هنر و این جور چیزا بودیم، انجام بگیر ها نمی چریک به
بارها  اکرد یعنی این ر کنم که یک طرح ساخته ساواک جلوه می همین دلیل این طرح در ابتدا توسط مردم، فکر می به

لیات خیالی برای خودش و یک سری عم خواست با اهمیت دادن به که ساواک می دکردن هم بعدا شنیدم که همه فکر می
 .دجامعه، اعتبار ایجاد کن درتر  اش و ایجاد ترس و رعب بیش های امنیتی هوشیاری دستگاه

های  این موضوع در سطح یکی از پرونده ودن شکل علنی بشآکرد به در نتیجه تا مقطع دادگاه که کسی باز فکر نمی
مقاومت اکثر اعضای  ن عدماجریان دادگاه چیزی جز هم شد. انگیزه ساواک هم برای علنی کردن موجود قلمداد می

 .نبود گروه که گفتم
شد و هم  اما اگر مقاومت واقعا جانانه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان نبود، هم ساواک به اهدافش نزدیک می

 .رسید یقین در مورد حدسش در مورد ما و ماهیت این پرونده می جامعه به
 

 محاکمه گروه
)گلسرخی، دانشیان، سلیمی، بطحائی، سماکار،   اعدام نفر به ۷در جریان محاکمات دستگیرشدگان در دادگاه اول، -

)میرزادگی، فرهنگ،  سال حبس ۳)اتحادیه، سیاهپوش( و سه نفر به  پنج سال حبس زاده، جمشیدی(، دو نفر به عالمه
گلسرخی و کرامت دانشیان شجاعانه دفاع عقیدتی از  شوند. این همان دادگاهی است که خسرو محکوم می(  قیصری

 خود کردند.
تشکیل شد، حکم اعدام دو نفر از محکومین دادگاه اول  ۱۳۵۲شنبه دوم بهمن ماه  در دادگاه تجدید نظر که در سه

یان، )بطحائی، گلسرخی، دانش  سال تغییر پیدا کرد و پنج نفر از متهمان ۱0سال و جمشیدی به  ۱۵یعنی سلیمی به 
 .اعدام محکوم شدند چنان به زاده( هم سماکار و عالمه

بطحائی، سماکار و )  انتشار یافت، سه نفر از محکومین ۱۳۵۲بهمن ماه  ۲٨های روز  فرمان شاه که در روزنامه به
 حبس ابد محکوم گردیدند. زاده( از اعدام عفو و به عالمه

بهمن  ۲۹شاه خائن، در بامداد   نان را یک روز بعد عفو ملوکانهحکم اعدام دانشیان و گلسرخی هیچ تغییری نکرد و آ
 .تیرباران کردند ۱۳۵۲
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 تصمیم گلسرخی برای برهم زدن نقشه ساواک
ها و محاکمات علنی این دوازده نفر سعی داشت ضمن مقتدر نشان دادن  ساواک با نقشه ی برپایی دادگاه -

ترین بهره تبلیغاتی از این مساله ببرد؛  ا در جوانان بخشکاند و بیشهای امنیتی، هر گونه انگیزه مبارزاتی ر دستگاه
گفت: من کاری ها را نخواهند کشت، می گفتند آن او می اما گلسرخی شجاعانه در زندان و در مقابل بازجویان که به

گفت: اگر این پرونده  سایر رفقایش کنم که شما بتوانید مرا نکشید و یا کرامت دانشیان در این رابطه در زندان به نمی
برداری از این  های ساواک برای بهره خونی دهد و کسی از افراد متهم در این پرونده شهید شود. آن وقت تمام نقشه

های وسیعی که بر  گذاری رغم سرمایه طور هم شد. دستگاه ساواک علی است. و همین ها نقش بر آب شده پرونده سازی
گلسرخی و دانشیان   باختن شجاعانه بود، دفاعیات و جان ود کشیدن جنبش انقالبی کردهرک ها در به ی دادگاه سر نتیجه

 سبب شد که بخش وسیعی از جوانان عاصی و مخالف جذب جنبش انقالبی ضد رژیم شاه شوند.
های خود با ساواک را ادامه داد و در  شکوه میرزادگی بعد از عفو توسط شاه، جذب حزب رستاخیز شد و همکاری

که صاحب امتیاز آن فریدون  را« تالش»خواه قرار گرفت و سردبیری نشریه  ار افرادی چون پرویز نیکشم
 .بر عهده گرفت )نخست وزیر( بود هویدا

شکوه میرزادگی که قصد خروج از کشور را  ۱۳۵۷گزارش پارسینه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، در اسفند  به
نوشته روزنامه اطالعات، در فرودگاه مهرآباد شکوه فرهنگ  بازداشت شد، بهداشت، توسط پاسداران انقالب موقتا 

 معروف به شکوه میرزادگی دستگیر شد.
شکوه میرزادگی از سرسپردگان حزب منحله رستاخیز و سردبیر مجله تالش هنگام »روزنامه اطالعات نوشت: 

 «.خروج از کشور توسط پاسداران انقالب اسالمی دستگیر شد

 
 آزادی شکوه میرزادگی توسط دادستانی انقالباجازه 

 
شکوه فرهنگ این اتهام زده شده است که خسرو گلسرخی، دانشیان و یارانشان را به ماموران  به»نوشته اطالعات  به

نوشته همین روزنامه در همان خبر، مینا عابدی و عابدی، دو تن از مسئوالن کارخانه  به« ساواک لو داده بود.
 .اکدیس با مقدار زیادی ارز در فرودگاه مهرآباد دستگیر شدندسازی پ شراب

، زندگی خود را وقف ترویج همراه اسماعیل نوری عالء، همسرش شکوه میرزادگی بعد از خروج از ایران، به
من یک شورشی هستم از عباس سماکار؛ مصاحبه رضا  :)منابع اند. سکوالریسم و آموزه های ضدمذهبی کرده

هللا دانشیان،  ؛ راوی بهاران، زندگی و مبارزات کرامت۱۳۵۷سوم اسفند   در روزنامه کیهان مورخهزاده  عالمه
دی  ۲۹کیهان مورخه   کوشش محسن کاظمی؛ روزنامه ؛ خاطرات عزت شاهی به۱۳٨۲تهران: نشر قطره، چاپ دوم 

)شهرام  ؛ وبالگ کوخ۱۳۵۲بهمن  ۲٨کیهان مورخه   ؛ روزنامه۱۳۵۲بهمن  ۴کیهان مورخه   ؛ روزنامه۱۳۵۲ماه 
 جهان وطن(

************* 
های رفقایی چون عباس سماکار، طیفور بطحائی  نظریات و اسناد مختلف و روایت توان با توجه به بندی می در جمع

را لو داده  هنفر ۱۲این نتیجه رسید که او با ساواک همکاری کرده و گروه  به ...، اعتراف خود امیرحسین فطانت،و
های طوالنی برخی دیگر از  سال  هللا دانشیان و زندان و شکنجه است. او باعث اعدام خسرو گلسرخی و کرامت

 اعضای این گروه شده است.
ا تناقضات بسیار روبرو و همه ها و مطالب و گفتگوهایش، ب و نامه «موقع یک فنجان چای بی»نویسنده کتاب 

عنوان فعال سیاسی چپ در دوران جوانی،  به کوشدمیاو  پ و کمونیست است.ضربه زدن به نیروهای چ تالشش
با  او سرش نزند. به بودن خصوص کمونیست هوس فعال سیاسی به تاالقا کند  هخوانند طوری بهرا  اش تجربه شخصی

مخالف  زندانیان سیاسی چپ وی برای زیست یجا ،که با خواندن آن روایت کشد پیش میآگاهی کامل روایتی را 
 «چوبین»قهرمانان  نوعی به شدگان را او نه تنها اعدامگذارد. باقی ن حکومت پهلوی و حکومت اسالمی ایران،

با تمام قدرت  ،او بنابراین ، بلکه حتی ناراحت است که چرا زندگان این پرونده، در آن دوره اعدام نشدند.نامد می
 های مختلف که هم در زندان . رفقاییآورد زیان می بطحائی بهچون عباس سماکار و طیفور  از رفقایی همرا نفرتش 

 فطانت، کنند. در حالی که مبارزه میو سوسیالیسم محکم و قاطع بر علیه حکومت اسالمی اکنون  مقاومت کردند و هم
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مکاری در این پرونده با ساواک ه که کسانی و نه حکومت اسالمی ایران و نه به پهلویحکومت  چنین نفرتی را نه به
 ن آزاد شدند، هرگز ندارد.داکردند و پس از مدت کوتاهی از زن

فطانت در گفتگوی با صدای آمریکا، خود را رها شده و وجدان خود را با این جمالت آسوده کرده است:  حسینامیر 
و  «رد پای یک انقالب -موقع یک فنجان چای بی»وظیفه من در قبال تاریخ و نسل جوان مملکتم با نوشتن کتاب »

 ساند، سر کالس در ای نساخته وقت مدرسه زنند هیچ که از وظیفه حرف می چرا کسانی این مصاحبه تمام شد:
ای که در آن اسیر بازی  گویند یا از سابقه اند، یا از شورش می سازی طبیعت نگذرانده پاک اند، یک روز به نرفته

 «....بزرگان حقیر و حقیرتر شده
کمونیست آن  انبهترین مبارز های پلیسی جنائی و لو دادن بازی شما تاکنون غیر از آرتیستباید از فطانت پرسید که 

  اید؟ سازی کرده اید؟ کدام طبیعت را پاک دوران، چه هنر دیگری داشتید؟ کدام مدرسه را ساخته
گشت و حتی در دوران حکومت اسالمی از خارج بر بود.، همکاری با ساواک فطانتترین هنر و شاهکار  بزرگ

در زندان به  سوز ایران و عراق رفت. جبهه های جنگ ارتجاعی و خانمان زندان اوین و سپس به داوطبانه نخست به
از کشور، مدتی زندانی « غیرقانونی»دلیل خروج  او گفتند کار خوبی کردید که کمونیست کاری لو دادید. او فقط به

  شد.
چپ و کمونیست حکومت پهلوی و حکومت  ن و مبارزانانتظار دارد مخالفا، شبا این کارنامه سیاه البد فطانت حاال

را باالی سرشان بگیرند و حلو و حلوا  اوکنند و  اش ی تقدیمارج بگذارند؛ سبد گل یشها این همکاری اسالمی ایران، به
های شما و یا من، بلکه  سن و سال تنها هم نه آقا، گفت؛به او  محکم و قاطعباید  این یک خیال باطل است.کنند؟! 

با شور و  نیز جویانه کمونیستی طلبانه و عدالت دوستانه، مساوات تاریخ و مبارزه انسان به مند نیروی جوان عالقه
پنهان در پشت »و  «من یک شورشی هستم»چون کتاب  گلسرخی هم های بازماندگان پرونده معروف به شوق کتاب

ی که تاکنون درباره این پرونده تاریخی و فراموش ها و مقاالت متعدد فیلم ،انهای دیگر ن کتابچنی ... هم و« خود
اعدام خسرو  مسبب و هنفر ۱۲چنان امیرحسین فطانت را لو دهنده گروه  هم . وکنند را دنبال میاند  منتشر شده نشدنی

ها و مبارزه بر  آنبا اشتیاق راه  ها، . آندانند های طوالنی برای برخی از اعضای این گروه می و کرامت و زندان
داری و حکومت جهل و جنایت اسالمی و طرفداران احیای سلطنت در ایران، با هدف  شان را علیه سیستم سرمایه حق

با شمشیر و  کشنخط و نشان  کهگفت  باید به فطانت کنند. برابر و انسانی دنبال میبرپایی یک جامعه نوین آزاد و 
 بنابراین شجاعتی نیست وهنری  هیچاین  .کننتهدید کسی را  «گواتماال»در دهکده دورافتاده  گاهت از مخفی جوبین

 است بهتر .کسی را قانع کنی نیروهای کمونیست و چپ، پا کردن و پرخاشگری و حمله به با گرد و خاک به توان نمی
 !تان رها سازی زندان وجدان کابوس و خود را از تا جامعه اعالم کنی واقعیت را به صریحا

 

 :منابع

 میالدی. ۲000لوس آنجلس « شرکت کتاب. »از عباس سماکار «من یک شورشی هستم» -
 ۱۳۵۷سوم اسفند   زاده در روزنامه کیهان مورخه رضا عالمه  مصاحبه -
 .۱۳٨۲تهران: نشر قطره، چاپ دوم  «هللا دانشیان راوی بهاران، زندگی و مبارزات کرامت» -
 یادنامه دانشیان() ۱۳۵۹چاپ تهران، بهمن « فرهنگ نوین»  نشریه -
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 آنجلس  لس «شرکت کتاب»، ۲0۱۴امیرحسین فطانت، بهار  «موقع، رد پای یک انقالب چای بی یک فنجان» -
در برلین، توسط  ۱۳۹۱این کتاب در پاییز سال  ، اولین کتاب امیرحسین فطانت است.«ها داستان تمام داستان» -

  ، چاپ و توزیع شده است.«نشر گردون»عباس معروفی 
  مجری برنامه -های سیامک دهقانپور  پرسش ، به۱۳۹0بهمن ماه سال  ۱٨ثابتی در هفتاد و پنج سالگی، در تاریخ  -
 در تلویزیون صدای آمریکا« افق»
 «ایرانی تاریخ» خبرگزاری -
 « تاریخ ایرانی »، به ۱۳۹۲ اردیبهشت ۳ شنبه یخ سهای به تار امیر فطانت در نامه -
 ۱۳٨٨فروردین  ۱۴سایت گویا، جمعه ، «سینمای مستند چریکی»زاهد لنگرودی،  -
 ۶ - ۲0۱۴ آوریل ۲۶ تاریخ به «نگار روزنامه و نویسنده مرعشی مهدی»قلم  موقع، به یک فنجان چای بی -

 .سی بی بی سایت ،۱۳۹۳اردیبهشت 
 

 ۲0۱6 مه پنجم - ۱۳۹5 اردیبهشت شانزدهم شنبه پنج

 
 :ضمیمه

های ساواک را منتشر کرده است که  های شکنجه )بازداشتگاه کمیته مشترک( لیستی از شیوه سایت موزه عبرت ایران
 :بدین شرح است
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 -۴؛ شود  یها تا این كه به شدت دردناك م فشار آوردن بر چشم -۳؛ دست را از كتف بیرون كشیدن -۲ ؛آخور بند -۱
؛ آویزان کردن صلیبی -۷؛ آویزان کردن-۶؛ گرفتن اقرار از مادر و پدر یخواره برا شیر یها آزار دادن بچه -۵ ؛آپولو

اجبار متهم  -۹؛ لخت و مجروح پشت در اتاق شكنجه یخیس با پا یگون یاجبار متهم به ایستادن بر رو -٨
با نخ یا طناب  یایستادن و مهار یا بستن آلت و اجبار متهم به -۱0؛ دیوار با چشم و دست بسته ایستادن رو به به
رفتن  ییعلت ممانعت از دستشو ادرار کردن در ظرف غذا به -۱۲؛ متهم یادرار كردن بر رو -۱۱؛ دیوار یا سقف به

ن انباشت -۱۵(؛ )اعدام دروغین یاعدام مصنوع -۱۴(؛ انگشتان فشار دادن یخودكار را ال ) اشكلك -۱۳ی؛ زندان
باز نكردن در سلول  -۱٨ انواع مشت زدن -۱۷ انداختن در داخل حوض آب -۱۶ تنگ یهم در جا یزندانیان بر رو

 -۲0باال كشیدن یسو بر روي شكم خوابانیدن و با زانو بر پشت فشار آوردن و سر متهم را به -۱۹یدستشوی یبرا
صورت تمسخر و  متهمین به یتراشیدن موها -۲۳ تخت شالق -۲۲ تبعید -۲۱ بلند یبا صدا یموسیق یپخش نوارها

خاموش كردن سیگار زیر گلو و نقاط  -۲۷ حوض آب -۲۶ حمام -۲۵حبس كردن در یك سلول متعفن -۲۴ مختلف
 -۳0 و كتك زدن یم با هتاكاهمراه متهم تو خانواده به یدستگیر -۲۹ خودكار در گوش كردن -۲٨ حساس بدن

 -۳۳ یجهت شكستن مقاومت زندان یو روان یشكنجه روح -۳۲ زدن یسیل -۳۱ سوزانیدن بدن بوسیله میله و سیخ
در و  یگذاشتن پا ال -۳۷ كشیدن ناخن با انبردست -۳۶ قلقلك دادن كف پا -۳۵ قفس داغ -۳۴ ضربه بر سر زدن

مشت  -۴۱محروم نمودن زندانیان از استحمام -۴0 لگد زدن -۳۹ سر زندانیان یگرفتن وكشیدن مو -۳٨ شكستن آن
دیگر را وادار كردن كه  یوادار به عرعر كردن و زندان -۴۴ هتاكی -۴۳ زخم ینمك پاشیدن رو -۴۲ ()كوبیدن زدن

 .دنبال او برود و آنگاه هر دو را با شالق زدن
 

های دیگری  زندانیان، شکنجه ها به توضیح است که حکومت اسالمی ایران عالوه بر اعمال این نوع شکنجه الزم به
قانون اجرای زندانی در زیر شکنجه،  تنزندانیان بیماران، کش زندانیان، عدم رسیدگی به تجاوز گسترده بهمانند 
 شود.)چشم در مقابل چشم( و غیره را نیز مرتکب می نه قصاصوحشیا


