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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ می ٠٧

 "اميرحسين فطانت"کابوس 

  !زندانی افکار با وجدانی زخمی

١ 

ھای نظامی حکومت صداترين دادگاهنام پرونده گلسرخی معروف شد، يکی از پرسر و  دادگاه گروه دوازده نفره که به

چون عباس سماکار، طيفور بطحائی و ديگران، در سطح  ھا ھم  شاه بود و دفاعيات گلسرخی و دانشيان و ھمراھان آن

گوش افکار عمومی بخشی  ھای داخلی و خارجی بازتاب يافت، مرزھای ايران را شکافت و حتی به ای در رسانه گسترده

  .از مردم جھان نيز رسيد

  

 نفره يکی از ١٢گذرد، دادگاه گروه ھنوز ھم با گذشت چھل سال که از اعدام کرامت دانشيان و خسرو گلسرخی می

دھد و نامی ھم از اميرحسين فطانت  اما ھر کس در اين مورد نظر می. آيدشمار می وقايع مھم تاريخی جامعه ما به

کند و اين سخن را خالف  پا می درنگ جنجال به نامد؛ وی، بیار میکبرد و او را خيانتعنوان لودھنده اين گروه می به

  . شماردواقعيت می

ارث  حکومت اسالمی ايران به  و سرکوب اين انقالب، به١٣۵٧که پس از انقالب ) ساواک(  مخفی حکومت پھلویپوليس

و مبارز راه آزادی و سوسياليسم خون ھزاران پيکارگر  گران آن به آمد که دست شکنجهشمار می رسيد؛ ارگان مخوفی به

زنجير حقارت و اسارت کشيد  طلب ما را به آلوده بود؛ ارگانی که با زور و تھديد و سانسور و خفقان، چند دھه مردم حق

) ھای ھولناک ساواک اشاره شده است انواع شکنجه در ضميمه آخر اين مطلب، به( .ھايش آشکار بود که انواع شکنجه

چه که در چنبره وزارت اطالعت حکومت اسالمی ھم روی  ن مانند آ(افتاد؛ دام ھمکاری با ساواک می طبعاً ھرکس که به
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رو ھم ھست که  از ھمين. کار رھا کند توانست خود را از آن آلودگی و ھمکاری با حکومتی جنايت آسانی نمی ، به)دھدمی

شان شوند و خيانتھا می ی امنيتی و اطالعاتی حکومتھا اميرحسين فطانت و امثال او نيز، خود قربانی و عامل دستگاه

شان در پی شود که افشاء و يا انتقاد از آن واکنشی عصبی را برایھا بدل میعاملی آزاردھنده، حتی برای خود آن به

  .دارد

رانه ھای روشنگ ھا و واقعيت من با عباس سماکار و مسائل و بررسیبحثاميرحسين فطانت، چون پاسخی در برابر 

ً »پنھان در پشت خود«موجود در کتاب  ھم  او آسمان و ريسمان را به. پردازد پرخاشگری می  به، نداشته است؛ صرفا

ھر شکلی که  زيرا حتی خود او به.  ھمکاری خود با ساواک را باز ھم پنھان کند ھائی از نوع و زمانبافد تا بخش می

اما ھربار در اين باره . ابديی سھمگين و وحشتناکی که مرتکب شده، نمنگرد راھی برای تبرئه از خطای اين امر می به

رو  به ای روھای تازهکند که مخاطب را با پرسشگويد در ميان ناسزاھايش باز مطالبی چند پھلو و مبھم بيان میسخن می

  .سازد می

- ونده و زندان و شکنجه سر و کار داشتهگذرد، کسانی که مستقيماً با اين پردر طول اين چھار دھه که از اين رويداد می

ھای آن دادگاه نظامی، گزارشات و لم افاند و يا آنان که اين واقعه تاريخی را از راه بررسی و تحليل تاريخی، يا ديدن 

دانند که اميرحسين  خوبی می اند به برانگيز و جسورانه کرامت دانشيان و خسرو گلسرخی دنبال کرده دفاعيات تحسين

رو، شايد دليل سکونت آقای فطانت در يک  از اين.  نفره با ساواک ھمکاری کرده است١٢ در لو دادن گروه فطانت

  . باره گريخته است ی التين اين باشد که او، از واقعيت تلخ و قضاوت ھمگانی در اينامريکامکان دورافتاده در 

. واک پاسخی سر راست و واقعی نداده است درباره آغاز و نوع و مدت ھمکاريش با ساپرسش فطانت تاکنون به

ھای ھولناک ساواک قرار داشت  ھا در زير شکنجه  نفره در زندان١٢ مھم اين است ھنگامی که گروه سؤالخصوص  به

که در سرانجام آن گلسرخی و دانشيان اعدام شدند او کجا بود و چه می کرد و بعد از آن تا مقطع انقالب که از ايران 

ش را با اين سازمان قطع نکرده  است که او ھمکاری چون طبيعی( ھای ديگری با ساواک داشتهاریگريخت چه ھمک

 و در رابطه با جنبش دانشجوئی چه کسان ديگری را گير انداخته است؟ کسانی که بدون آگاھی از نقش و احتماالً ) بود

  . اندجاسوسی او اسير شکنجه و زندان شده

کند؛ چون در دادگاه نام او ذکر شده ساواک در پی از بين ادعا می.  ساواک او را بکشدکند که قرار بود او ادعا می

ھای  سازمان چريک البته مدرک روشنی موجود نيست که در دادگاه اين گروه، وابستگی دروغينش به. بردنش بوده است

که ( ھای مبارزفرِض نام بردن از او، گروهاما به . اند ھم نام برده) فراری( فدائی ذکر شده باشد، بلکه از يک نفر سيزدھم

کشتند؟ و واقعيت زمان ھم نشان داد که ساواک او را نکشت و يا ساواک چرا بايد او را می) از جاسوسی او خبر نداشتند

 به بعد که عباس سماکار و يوسف آلياری در زندان کشف کردند که او جاسوس است ١٣۵۴و ديگران ھم از سال 

  . دندرازش پی بر به

از منظر . کار است زن و طلب شدت زمخت و اتھام در عين حال، در رابطه با اين پرونده زبان و قلم فطانت به

کنند با خودشان جدل دارند و پرخاشگر و  ھا ھمکاری می  مخفیپوليسھر دليلی با  شناسی، اغلب کسانی که به روان

  . کردارشان، پاسخی مستدل و منطقی ندارند که ارائه بدھندشوند؛ زيرا در برابر ھر اعتراضی به بددھن و ھوچی می

  اند وادارد؟ کار ناشايستی که کرده تواند آنان را به درک واقعيت و اعتراف بهاما آيا اين عذاب وجدان می

دادن  لو  او، در داستان و يا واقعيت به. رسد امير فطانت، در واقعيت امروز ھم ھنوز پشت خود پنھان است نظر می به

و . نمايانه برای اين عمل غيرقابل قبول بتراشدکوشد ھزار نوع توجيه غيرمنطقی و مظلومکند، اما می اين گروه اقرار می

جانبه وقتی کسی مثل عباس سماکار که با زير و بم تمام اين رويداد آشنا ست با ارائه شواھد و دليل، واقعيت ھمه
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نھاد شود و پيش آشوبد و خشمگين میکند، فطانت برمیای امروزش را افشاء میھکاریھمکاری او را با ساواک و پنھان

  . را به اين کميسيون بفرستد» اشنماينده«دھد تا او می» يابکميته حقيقت«تشکيل 

ھا و مطالبی که عباس سماکار پرسش در واقع اميرحسين فطانت به جای پاسخ ساده و سر راست و منطقی به! عجب

  . اندازد که يک عده بايد جمع شوند بروند و آن را بيرون بياورندچاه می  سنگی بهمطرح کرده،

 ً وجه با يک مناظره رودررو تلويزيونی و راديوئی با ايشان  ھيچ توانم اين را بگويم که؛ به در اين رابطه میمن شخصا

 ً ھائی که در ل و پرسشيمسا   بهء ابتداروشن شود؛ چرا» حقيقت«خواھد  میمخالفتی ندارم، ولی اگر امير فطانت واقعا

دھد؟ فقط در اين صورت است که اگر مطرح شده پاسخ روشن و بدون فرار از مطلب نمی» پنھان در پشت خود«کتاب 

ھای ايشان و آن تن داد،، در غير اين صورت آيا باز ما درگير طفره رفتن توان بهای الزم شد میباز مناظره

  ش نخواھيم بود؟ا ھای کنونیکاری مغلطه

***  

را خواندم و با ريا و تھمت و » موقعيک فنجان چای بی«نام  که کتاب امير فطانت به ، پس از اين)بھرام رحمانی( من

راستی از اين ھمه ادعا و  ميز او با کرامت دانشيان مواجه شدم، به خصوص برخورد تحقير تحقير و گستاخی نويسنده، به

گناه خود اعتراف کند و از ھمه بخواھد که او را  جای اين که صادقانه به او به. رت فرورفتمحي کاری اين جناب به طلب

ميدان آمده و کوشيده است با متھم کردن کرامت دانشيان و غيرسياسی بودن او و  ببخشند، تازه پس از اين ھمه سال باز به

ای صداقت داشت تا ببيند که ای کاش او ذره. اش در اجتماع پيدا کندديگران، توجيھی برای خطايش و حضور دوباره

کاران ساواک و ساواما نخواھد مانند رفتار با جنايت) که در عين خطا، قربانی ھم ھست( خواه با اورفتار مردم آزادی

  . بود

طيف  ھای وابسته به برای من و عباس سماکار روشنگری درباره ادعاھای تازه فطانت که با آب و تاب در رسانه

 کار و رژيم پھلوی را توجيه کند امری کامالً ش با اين سازمان جنايت اشد تا ھمکاری طلبان تبليغ و ترويج می طنتسل

ھای من و عباس سماکار پرسش و پاسخ.  در باره کتاب تازه امير فطانت پرداختيم مصاحبه رو به از ھمين. ضروری شد

  . رسيد» ن در پشت خودپنھا«انتشار کتاب  چندبار تکرار شد تا سرانجام به

خود، اين . چاپ رسيد دليل استقبال خوانندگان، دوبار پياپی به اين کتاب را نشر ارزان در استکھلم منتشر کرد و به

معياری بود که بدانيم اين پرونده و دفاعيات جانانه دانشيان و گلسرخی حتی پس از حدود چھل سال، ھنوز جای 

ھای مختلف اعالم  ن سياسی و کارگری داخل ايران، از کانالوص تعدادی از فعاالخص به. روشنگری و بازخوانی دارد

سپس اين کتاب حدود شش . شان فرستاديمای کامپيوتری از آن را برایعالقه به خواندن اين کتاب کردند و ما ھم نسخه

  . د و بازتاب وسيعی يافتعنوان پاورقی منتشر ش به» اخبار روز«ماه پس از انتشار چاپی آن، در شبکه اينترنتی 

****  

ھای کوتاه زير بين   از آقای اميرحسين فطانت دريافت کردم و سپس ياداشتئیھا در ھمان روزھا بود که من نخست اميل

  :من و او رد و بدل شد

  

  از امير فطانت

  برايتان مفيد باشد با اين حال فکر کردم خواندن اين مقاله  .آقای بھرام رحمانی، ماھيت شما برای من محرز است«

com.amirfetanat.www://http//archives/blog٤٥٠#-more٤٥٠  

  »موفق باشيد
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  از بھرام رحمانی

 اما من اين مطلب پر از ناسزا و دشنام  سايت اخبار روز چاپ نکرده،مسؤولد اين مطلب شما را ئيگو آقای فطانت می«

آقای سماکار فرستادم و ايشان ھم بدون و کم و کاست و توضيحی، آن را در ديوار فيس بوکش منتشر  شما را برای 

  ».کرد

  

  امير فطانت

  آقای رحمانی«

شما کتاب مرا . قائل شوماگر کتاب مرا خوانده بوديد و بعد اين نوشته را نوشته بوديد ممکن بود برای اين کلمات ارزشی 

  .ايد نخوانده

  ».ممنون

  

  از بھرام رحمانی

  آقای فطانت«

عالوه زير و بم اين پرونده را مانند ھمه وقايع  به.  کردممصاحبهدقت خواندم و با آقای سماکار  اوال من کتاب شما را به

دھيد، من ھم  رزشی برای ياداشت من نمیعالوه ھمين لحن آمرانه و زشت شما که ا به. شناسم خوبی می تاريخی ايران به

شما نخست . ترين ارزشی ندارد کتاب شما برای امثال من کم تان عرض کنم که  اگر با زبان شما سخن بگويم بايد خدمت

 رسد زبان و برخورد انسانی برای شما کامالً  نظر می به. تان ساواک برخورد نکنيد بايد ادب ياد بگيريد و مثل ھمکاران

  »!استغريبه 

 

  از امير فطانت

   با سالم«

- دھد، از نوع رفاقت نشان می" پنھان در پشت خود" شما در مصاحبۀاگر دوستی شما با جناب سماکار ، آنچنان که از 

کذائی، که من ھم نماينده  کميته ھای آنچنانی است، فکر کنم بھترين کار اينست که به ايشان توصيه کنيد در تشکيل آن

وليت شما در اين موضوع ممنونم اما فکر نمی کنم ؤاز احساس مس. عرفی خواھم کرد کوشا باشدخودم را در آن م

 . من و يا او با شما چيزی را روشن کندۀپيچيدگی ھای اين پرونده کثيف با مصاحب

  »باز ھم ممنون

  

  از بھرام رحمانی

وجه ظرفيت و ماھيت چنين  ھيچ رسد شما به نظر می آقای فطانت من تالش کردم با شما مانند انسان رفتار کنم اما به«

. ايد شان خوب ياد گرفته ۀعنوان بازيچ زنی ساواک را به شما رفتارھای غيرانسانی و زشت و اتھام. برخوردی را نداريد

شما ھمان موقع . برد زنی و زشت و دروغين شما بيش از يک ساعت وقت نمی خواندن کتاب پس از تحريف و اتھام

طوری که ھنوز پس  به. ھا آلوده است ھا و گسرخی خون دانشيان تان ھم مانند ساواک به سابق شديد و دست ساواک ۀبازيچ

کنيد و يک مشت سخنان واھی برای تبرئه  تان با ساواک، عذاب وجدان حس نمی از گذشت حدود چھل سال از ھمکاری
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طرف و آزاد دادگاھی شويد نه اين که درباره   بیعبارت ديگر، نخست شما بايد در يک دادگاه به. دھيد خودتان ارائه می

خواھيد در سکوی دادرسی و  شما متھم ھستيد اما می. زبان بياوريد عباس و طيفور و دانشيان و گلسرخی سخنی به

کنيد و چشم و گوش جنبش انقالبی و سوسياليستی  دانيد که در شھر کوران زندگی نمی نيک می. داخواھی قرار گيريد

ھا  ھای آن بازيچه خواھد در مبارزه عليه حکومت جھل و جنايت اسالمی و بازمندگان ساواک مخوف شاه و ايران نمی

  .تان بمانيد برای خودتان ھم بھتر است خوب است شما در ھمان مخفی گاه چھل ساله. ميدان مانور بدھد

 »بدرود

  

  از امير فطانت

  ممنون از نصايحتان«

 »موفق باشيد

  

  از بھرام رحمانی

  نه آقای فطانت«

من  ھای کوتاھی که به ھمين ياداشت کنم شما به ھيچ وجه قصد نصيحت شما و ھر کس ديگری ندارم اما خواھش می من به

 .آميز است قدر توھين چه) نگاه کنيد که( نوشتيد

حاال خوب يا بد شناسيد که ماھيت من  قدر مرا می آيا شما چه» ماھيت شما برای من محرز است«: ايد برای نمونه نوشته

  برای شما محرز باشد؟

دھد، از نوع  نشان می" پنھان در پشت خود" شما در مصاحبۀچنان که از  اگر دوستی شما با جناب سماکار، آن«يا 

  »چنانی است ھای آن رفاقت

 بطاحی، فکرانش يا کار سماکار، منظورتان چه کسی کثيف است کار شاه و ساواک و ھم» !اين پرونده کثيف«ايد  نوشته

  ...و يا شما و

  ».اگر کتاب مرا خوانده بوديد و بعد اين نوشته را نوشته بوديد ممکن بود برای اين کلمات ارزشی قائل شوم«

...  

  

  از امير فطانت

  جناب بھرام رحمانی«

ً با محافل ديگر اھل قلم مرتبط ھستيد الی ؤجازه سبا ا. با تشکر و تبريک سال نو متوجه شدم شما با انجمن قلم و طبعا

 :داشتم

کند  آقای سماکار منتشر نمی کند پاسخ من را به صورت پاورقی دارد منتشر می سايت اخبار روز که کتاب شما را به

خواھش ميکنم ھردو متن مقاله من و کتاب خودتان را با ھم مقايسه کنيد تا متوجه شويد چه . بھانه اين که توھين است به

  .آقای فواد تابان است، يک روشنفکر چپ  نامه من به متن زير !ای بھانه ابلھانه

  کنند؟ ال من اين است در موارد مشابه انجمن قلم و يا ساير محافل روشنفکری چگونه قضاوت میؤس

   

  آقای فواد تابان نامه به
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اند  ت خود نمودهصورت پاورقی در ساي ھای عباس سماکار به آقای فواد تابان سردبير اخبار روز که اقدام به انتشار نوشته

نگاری و احترام به حقوق فردی از درج پاسخ من خودداری  ی روزنامهئحداقل مبانی حرفه  بدون احترام به

  :برايشان اين نامه را فرستادم .اند نموده

  قای فواد تابانآجناب   

ی به نظرم رسيد سؤالردم و ک  را نگاه می۶٧عام  داشتم برای آشنائی بيشتر با شما ويديوی سخنرانی شما در سالگرد قتل

  .کنم بيشتر برای خودتان مطرح می. پاسخ شما ندارم که البته احتياج به

ن تعدادی پير و پاتال ھای ھم سن آعرضم به حضورتان حضرتعالی سردبير يک سايت اينترنتی ھستيد که مراجعين به 

بھانه تند و توھين  کنيد به ھای مرا ھم حذف می نتکنيد و کام اگر جنابعالی پاسخ مرا منتشر نمی. و سال من و شما ھستند

اساس  ھای بی است در مقابل آن ھمه توھين) بيشرم و ماليخوليائی( ھای انجام گرفته کنم تنھا توھين آميز بودن که فکر می

ا زيکی مخالف رھردو طرف حذف ف. کنيد ا محکوم می ر۶٧چطور و با کدام استدالل کشتارھای سال . …من سماکار به

ن اپرسم اگر قدرت داشتيد شما با مخالف از خود می. دھيد و شدت عمل ھرکدام بسته به ميزان قدرت ھرکدام است انجام می

  »کرديد؟ چه می

  

  از بھرام رحمانی

: شان درج کرده است شکل زير جواب شما را در سايت ايد و ايشان ھم به  را از آقای تابان کردهسؤالآقای فطانت اين «

  .با سالم«

ن يافته و دوم ايان ني ھنوز پامصاحبهن ي ااوالً . ستي از جانب شما ن هين جوابيل به انتشار اياخبار روز ما. آقای فطانت

  .ز استين آميار تند و توھيه، شما بسين جوابيکه ا

ً . مين و دشنام نباشد منتشر کنيک پاسخ از شما را که حاوی توھيم يتوان ما می در ھمان «ح يوضن تي انتشار االبته قطعا

  ».نخواھد بود» فضا

آيا تاکنون . يتی در سايت ايشان دارممسؤول را از من بپرسيد؟ مگر من ھمکار و يا سؤالبنابراين چه لزومی دارد که اين 

  »ايد که حتی برای نمونه مطلبی از من در اين سايت درج گردد؟ ديده

  

  از امير فطانت

  جناب آقای رحمانی«

خدمت شما عرض کنم که اقای سماکار بزرگترين اشتباه . يادداشتی است که از من دريافت ميکنيد آخرين اين احتماالً 

اين دوره از زندگيم را مختومه ... قصد داشتم پس از نوشتن يک فنجان . زندگی خود را با نوشتن اين جزوه انجام داد

ه ر گيرم تا روايت حقيقی تاريخی برای نسل آينده بکاه قای سماکار باعث شد تا تمام تالش خود را بآاعالم کنم اما نوشته 

دانم که کار سختی در پيش  می. گويد دانيم اما يکی از ما دروغ می ھم من و ھم آقای سماکار حقيقت را می. جا بماند

من با يک جريان سياسی رودرروھستم و لشکر عظيم و نامرئی که حضرتعالی يک سرجوخه آن ھستيد و يک . است 

فريده است اما من به عنوان يک ايرانی آ جناب سماکار از خود و من واين ماجرا در طول چھل سال گذشته ذھنيت که

 .نويسم تا برای سماکار نقل قول کنيد برای شما می. اجازه نخواھم داد تاريخ مملکتم به اين سادگی تحريف شود

که چه کسی  کار سختی نيست فھميدن اين. نت است شما روی مصاحبۀھا مقاله و  ده.  شناختن شما کار سختی نيستاوالً 

  .پشت آن نوشته ھا نشسته است
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 ً . کنيد حضرتعالی بدون خواندن کتاب من با او مصاحبه می. ست  شما با سماکار از نوع رفاقت ھای آنچنانیمصاحبۀ ثانيا

دانم چگونه اين نکته را  نمی. ای را نديده است که بخواھم ترحم کسی را جلب کنم کس در طول زندگی من لحظه ھيچ

  ايد؟ برداشت کرده

 چه در نقش قھرمان و چه ضد قھرمان از روی دادن آن ،کدام از بازيگران آن  کثيفيست چون ھيچۀآن پرونده پروند

  .جز جناب سماکار و بطحائی که خون دانشيان و گلسرخی را دستاويز خود قھرمان سازی کردنده خوشنود نيست ب

 ادبيات شما در مکاتبه با من اگر آن را خوانده بوديد اصالً . کنم که شما کتاب مرا نخوانده ايد صرار میدر پايان مجدداً ا

ال برانگيز ؤکرد و اگر آن کتاب برای شما و امثال شما بی ارزش است اما برای نسل جوان و تاريخ حداقل س فرق می

   ما ھمين قدر کافی باشدۀکنم مصاحب فکر می. است

  »ا شما خوشوقت شدماز آشنائی ب

  

  از بھرام رحمانی

 جوابی کوتاه به فطانت«

  آقای فطانت سالم

کنيد پس از گذشت  شما چرا و چگونه فکر می. گرديد رويد و راضی و پيروز ھم برمی طرفه قاضی می نظرم شما يک به

ته شود و ديگر کسی سخن چھل سال از اين پرونده پر سر و صدای ايران، با نوشتن کتابی از سوی شما اين پرونده بس

 امروزی نيز ۀھای شما، بلکه بين نيروی جوان تحصيل کرد ای که ھنوز نه تنھا در ميان ھم سن و سال پرونده. نگويد

ويژه نيروھای چپ،  چه دليل بايد جامعه روشنفکر به ايد چرا و به شما که چھل سال در سايه زندگی کرده. مطرح است

ھايتان را با چشم انتقادی بازخوانی  آيا نوشته. ھايت پر از دشنام و ناسزا و تحقير است وشتهآن ھم ن! شما را باور کنند؟

ايد تحقير انسانی  يک فنجان قھوه خوردن تنزل داده آيا شما که کرامت را به. ايد ياب داده ايد؟ پيشنھاد کميته حقيقت کرده

انگار بود که اگر شما  اين اندازه ساده ست؟ آيا کرامت بهانقالبی و کمونيستی که ھنوز ھم صدھا ھزار طرفدار دارد، ني

گفته خودت از   شما که بهشد؟ اصوالً  اين پرونده کشيده نمی داديد پای شما به ايشان نمی افتخار يک فنجان قھوه خوردن به

ساواک تن داديد؟ ھمکاری با  طرح کرامت و رفقايش با خبر شديد چه کاری انجام داديد؟ چگونه و از چه راھی و چرا به

جامعه اعالم کنيد  جای تحقير و توھين، صادقانه و با شھامت به آيا بھترين راه اين نيست که به.  از اين قبيلسؤالھا  و ده

ھای طوالنی برای ديگر افراد اين پرونده  که نقش شما و ارتباط تان با مقامات ساواک و اعدام کرامت و خسرو و زندان

دھيد و کرامت را تحقير  کسانی چون عباس سماکار دشنام می کم دچار عذاب وجدان شويد به که دستجای اين  چی بود؟ به

دادگاه ببرد و نه   که قرار نيست نه کسی شما را بهئیگيرد؟ آيا بھتر نيست آن ھم در فضا کنيد آيا کسی شما را جدی می می

قاد قرار دھيد و روشنگری کنيد؟ بنابراين فقط در پيش تان مورد انت قرار است جرمی برای شما بريده شود اعمال گذشته

  .وجدان انسانی خودتان جوابگو باشيد و قاضی عادل اعمال خودتان باشيد

  شاد باشيد

  »بھرام رحمانی

  ١٣٩۵ ]حمل[ني فرورد٩: تاريخ انتشار -  ٧٣٧٨٠

پنھان در « کتاب ۵نندگان بخش ھای خوا آقای فطانت ارسال شده و ھم در بخش يادداشت اين ياداشت آخرين من ھم به(

 )در سايت اخبار روز، منتشر شده است» پشت خود

*****  
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  ادامه دارد

  

  

  

 

 
 


