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 "اميرحسين فطانت"کابوس 

 !زندانی افکار با وجدانی زخمی

٢  

  :به ادامۀ گذشته

 سال، بر اين ۴٠ای زندگی زير زمينی نزديک به  هپس از دور» کلمبيا«ای در کشور  امير حسين فطانت در دھکده

 تاريخی را تحريف کند و از سوی ۀسو اين واقع سروته و متناقض، تالش کرده از يک تصور بود که با نوشتن کتابی بی

ھا   سلطنتی و سران ساواک مانند ثابتیۀنفع خود و خانواد  تاريخ حکومت پھلوی دوم را بهۀترين پروند ديگر، جنجالی

  .حريف کندت

 ١٢کند که گويا کسی از اين گروه  چنان با تنفر ياد می  گلسرخی و دانشيان، آنۀ نفر١٢ھايش از گروه   فطانت در نوشته

  .رود کند و طفره می پا می او برای فرار از ھرگونه پاسخ گرد و خاک به! نفری، در حق او است

چاپ رسيده  آنجلس به  توسط شرکت کتاب در لس٢٠١۴ار در بھ» موقع، رد پای يک انقالب يک فنجان چای بی«کتاب 

  ۀگويد که تا قبل از آن تجرب او می. را نوشته» ھا داستان تمام داستان «١٣۶۶فطانت پيش از اين کتاب در سال . است

  . نويسد نوشتن نداشته اما اين کتاب را از سر نياز درونی می

شرح آن حوادث در وبالگ خود و  کند به  شروع می٢٠٠۶اما از سال دھد يادداشتی از آن حوادث نداشته  او ادامه می

   .کند شکل فعلی تمام می چھل سال پس از اعدام دانشيان و گلسرخی کتاب را به

  :است» اعترافات اميرحسين فطانت«موقع؛ رد پای يک انقالب؛  يک فنجان چای بی«

 نفره و اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان ١٢دن گروه  نويسنده اين کار را برای برائت خود از اتھام لوداًظاھرا

نويسنده . گذارد  برای باور آن باقی نمیئیقدری غيرواقعی و متشنج است که جا اما اين سناريوی نويسنده به. نوشته است

ی ريکاامای دورافتاده در  کند پس از چھل سال سکوت و زندگی مخفی در دھکده انگار است که فکر می حدی ساده به

سادگی از ذھن افکار عمومی   نفره مذکور را به١٢ گروه ۀ مھم و پر سر و صدای تاريخی پروندۀمسألتواند اين  التين می

 ! و وجدان آگاه جامعه پاک و منحرف کند و خود را تبرئه نمايد

چرا و چگونه بايد . نددر عين حال نويسنده تالش کرده است خود را قربانی نشان دھد تا ترحم افکار عمومی را جلب ک

ھا با کرامت  دليل ھواداری از چريک  نيز بهً اھل کتاب و قلم و مبارزه در شھری چون شيراز که قبالۀسال ٢٣ دانشجوی

ھای او کم نبودند که در  در حالی که ھم سن و سال! دھد؟ھمکاری ساواک تن در می زندانی بوده است اين چنين به ھم
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گران ساواک مخوف جان باختند و يا مانند کرامت و خسرو با قامتی   شکنجهۀ در زير شکنجزندان ھا مقاومت کردند و

  . استوار و ايستاده مانند سرو اعدام شدند

.  سياسی نبودۀ رابطً من و کرامت اصالۀرابط«: نويسد جائی ھم می. کند فطانت بارھا از دوستی خود با کرامت ياد می

او با . »جز دوستی ارتباطی داشته باشيم ست باشد و ھيچ دليلی وجود نداشت تا با ھم بهتوان وقت نمی وقت نبود وھيچ ھيچ

: گذارد و موضوع را با او درميان می» ھستی؟. يک کاری ھست«: پرسد سازی، وقتی کرامت از او می اين زمينه

فرح و وليعھد ھم ھستند . بدنيک نفر جايزه  شه به  سينمای کودک که حدود دو ماه ديگه برگزار میۀقراره در جشنوار«

ھيچ  و قراره دراين مراسم وليعھد را برای آزادی زندانيان سياسی گروگان بگيرن ھمه چيز آماده و حساب شده است و به

با اعتماد کامل از ناممکن بودن اجرای برنامه و اطمينان از اين که طراح » تونی؟ می. چيز احتياجی نيست مکر اسلحه

: برد اوج می ھای خودش، خودش را به انديشی کرامت و تجربه ساده قول خودش به ای دارد؛ به ، اشارهبرنامه ساواک است

 من نبود و با شرائط او ھر ۀانداز  گذشته او در مسائل سياسی بهۀتجرب. داشتم از کرامت نبايد بيش از اين انتظار می«

  .»کرد ھمکاری قبول می دعوتی را به

آگاه  دل و نا ن سياسی کمونيست آن دوره، سادهو آگاه، کرامت دانشيان و اکثر روشنفکرھا و فعاالدر نگاه فطانت با تجربه 

تواند از زبان يک آدم خودخواه،  اين سخنانی سخيف فقط می. از مسائل پشت پرده بودند و با زبان سياسی بيگانه

ھر کاری از جمله ھمکاری با  ھا به آن  بهآيد که برای رسيدن ھر رنگی درمی پرست و دنبال شھرت به پرست، پول قدرت

سوز ايران و عراق و نھايت   جنگ ارتجاعی و خانمانۀجبھ ساواک شاه و ساوامای حکومت اسالمی ايران و رفتن به

  ! ساواک مان به ۀترين جوانان وقت جامع ترين و مبارز ترين و آگاه لودادن شريف

 نقش خود در ۀحائز اھميت است زيرا فطانت در اين فصل، دربار، بسيار )موقع يک فنجان چای بی( فصل سوم کتاب

  .گويد جريان دستگيری و اعدام گگلسرخی و دانشيان و يارانش سخن می

 ھم در ھمين کتاب نوشته که پس از ًاو قبال. صراحت نوشته که کرامت دانشيان را لو داده است او در اين فصل، به

روشنی جريان  حاال ھم به. پيشنھاد ھمکاری با ساواک پاسخ مثبت داده است اه بهدانشگ آزادی از زندان برای بازگشت به

 . دانشيان برای ربودن وليعھد سابق ايران چيست ۀنويسد که برنام کند و می مور ساواک را بازگو میأم زدن خود به تلفن

ھای سياسی از تلويزيون پخش  شت دادگاه سابقه ندا اين بزرگی ساخته شده بود؟ توانستم بفھمم چرا از کاھی کوھی به نمی«

ً کردم و اصال ھزار مرتبه داستان را برای خودم مرور می. اما ديگر کرامت زنده نبود... آن ھم با اين محتوا. شود

نفرت،  انگيزه، بی دليل، بی بی.  باعث مرگ دوست خودم شده بودمًعمال. توانستم وضعيت خودم را توجيه کنم نمی

در زنا مھربانی و ايثار، در قتل شھامت و . در ھر گناه فضيلتی است«قول خورخه لوئيس بورخس  به. ذتل پاداش، بی بی

 .»در کفر و الحاد نوعی شرارت شيطانی اما در گناه يھودا ھيچ فضيلتی نبود

بخش سوم ( .ودکه فرصت زندگی داشته باشم و خيلی ھم ز آن مردم بی خواستم زندگی کنم اما االن داشتم مثل يک خائن  می

 )١١١-١١٠ص   ص-کتاب

دانشيان و گلسرخی به ھمراه ده تن ديگر دستگير . کرد که گلسرخی و دانشيان اعدام شوند رسد او تصور نمی نظر می به

شود تا امکان ھرگونه اقدام و افشای تبانی او با ساواک  اعالم می» فراری«شوند و او به عنوان نفر سيزدھم و فرد  می

 .ناممکن شود

ھای جوانان کمونيستی  نويسد رد پای مقام امنيتی يا پرويز ثابتی در بزرگ جلوه دادن فعاليت فطانت در کتاب خود می

 .توانستند خطری برای سلطنت داشته باشند است که ھرگز نمی
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زندان اوين  گردد و خود را به ايران باز می در بخش ششم کتاب فطانت از خارج و گشت گذار در چند کشور، سرانجام به

 غيابی او از سوی سران چپ،  ۀھا و محاکم تھمت. رود ھمسر سابقش می» زيبا«کند اما قبل از آن برای ديدن  معرفی می

صورت او  را به» ترين صفات زشت«ای   در نامهًزيبا قبال.  استئیزندگی را بر اين زن ھم تنگ کرده و او خواھان جدا

او ھم خيانت کرده و فطانت اين نامه را زير سنگی در  ترين انقالبيون بلکه به صادق بهو گفته او نه تنھا » تف کرده است«

» اختيار بی«او اما ھنوز  کند که آخرين نگاه زيبا به ديدار او رفته ادعا می ھای ترکيه دفن کرده و حاال که در ايران به کوه

ھا را لو داده که  »کمونيست«گويند که اگر  او می ر اوين بهد. جا پايان داستان است داند که اين عاشقانه است، ھرچند او می

 .شود دليل خروج غيرقانونی از مرز زندانی اوين می ھرحال به اما به. کار خير و خوبی کرده

ابند و توان آن يی ھای چپ و کسانی ديگر که دستاويزی در دنيای امروز نم  دھه گروه۵نزديک به : نويسد فطانت می

 ديگر از ئیھای گذشته را بيرون از خاک آورده و نما کوشند تا شخصيت افکار انديشمدان بياويزند، میندارند که به 

ان خلق ئياصطالح رفيق کبير، لقب کرامت دانشيان بعد از اعدام در سازمان فدا. دست دھند شدگان به رفتگان و يا اعدام

اس روايت فطانت، دانشيان چنان افکاری ساده و در صورتی که براس) ١١٢موقع، ص  يک فنجان قھوه بی.(ساخته شد

ھمان منبع، ص ( ».توان نشانی از تيزھوشی و دقت را در آن شاھد بود گاه نمی راھی آسان را انتخاب کرده بود که ھيچ

٨٨(  

 کتاب شرح حضور راوی در جنگ ايران و عراق زمان سقوط خرمشھر و پس از آزادی از زندان اوين است و  ۀادام

 کشاند تا در آن ئیانزوا صحبت او را به نبودن ھم« و در نھايت کلمبيا؛ کشوری که امريکاترکيه، فرانسه،  تنش بهبعد رف

  .موقع بينديشد نوشيدن آن چای بی  بنشيند و بهئیخلوت و تنھا

 ساواک را شود تا ھمکاری خود با  میئیگو  دچار ھذيان و پريشانً اين سناريوی خود، شديداۀسرانجام فطانت در ادام

گفتم و  چه می. شد شد که باالخره دستگير می کرامت دستگير می«: نويسد دھد؛ می رنگ نشان دھد اما خودش را لو می کم

با ديگران کار زيادی . اين طرح از ھمان اول شکست خورده بود و کرامت؟ حد اقل ده پانزده سال. گفتم چه نمی

رفت تا از بيھودگی  زندان می بت نبودم که شش ماھی، يک سالی باز بهرغ بی. سوخت دلم برای کرامت می... نداشتند

برايم مھم نبود که با زندانی شدن کوتاه مدتش پی خواھند برد که از طرف من لو رفته است ... شد روزمرگی خالص می

يده شوم و ھرچيز ديگری ام و حتی برايم مھم نبود که خائن نام و برايم مھم نبود که ھمه خواھند فھميد من او را لو داده

بار ديگر فرصت خواھد  برايم اين مھم بود که کرامت يک. ای نداشتم که برايم مھم نباشد، واھمه نه اين. افتاد که اتفاق می

مدت کوتاه محکوم  جا بود که ھيچ ضمانتی وجود نداشت که او را به اما مصيبت اين... ھای مرا مرور کند يافت تا حرف 

  .»قه سياسی و شرکت در طرحی چنين بزرگبا ساب... کنند

فطانت در توافق با . شود گذارند مچ او بازتر می  دستگيری کرامت قرار و مدار میۀدربار» آرمان«در روايتی که با 

رغم  چنين شد که من در دستگيری گروه کمک کنم و حداکثر محکوميت کرامت و علی«: آرمان، چنين نوشته است

کردم الزم بود و دراصل فرصتی تا از استيصالی که  چيزی که من فکر می. اه تا دو سال باشدداشتن سابقه بين شش م

 مھم نبود حداکثر ًبرای من سرنوشت ديگرانی که در اين ماجرا دست داشتند اصال. آن مبتال شده بود نجات پيدا کند به

و بھتر از اين بود که باالخره دير يا زود کتکی خواھند خورد و چند ماھی زندان خواھند بود و بعد پخته خواھند شد 

  .»کشتن دھند خودشان را به

 قناری با پرويز ثابتی نفر دوم ساواک مالقات کرده و پس ازقول و قرارھا ثابتی ۀست وقتی که در کاف فطانت مدعی

صندوق عقب آن مملو با داند که  دھد، و او پيشاپيش می او می ھا پارک شده به سويچ اتومبيل پيکان را که در آن نزديکی

مردی  روی به وقتی بيرون می«: گويد او می  است که معموال مدرک جرم مجرمين بايد باشد و دادگاه پسند، بهئیھا اسلحه
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که  بدون اين. رسد نظر می شناسی يا نه؟ و ادامه داد، کمی مشکوک به که کنار پنجره نشسته است نگاه کن و ببين اورا می

 ٢٣در اين جا می بينيم که اين جوان . »شناسم و بلند شدم دربان دادم يعنی او را می اگر پولی به: فتمسرم را برگردانم گ

داشتم «: افتد که اين شک می آوری دارد بالفاصله در جا به ساله دانشجو چه ھوشياری و تخيل عجيب و غريبی و حيرت

اگرصدای «: ن جمله بر زبان مرتکب شد که گفتی خود را با راندن ايئرفتم که ثابتی آن اشتباه بزرگ حرفھ می

حتا در . گذرد کند در سکوت می شود و نه او فرار می  اين که نه تيراندازی می.»تيراندازی بلند شد تو فرار کن نايست

 گرفتند از جمله خود فطانت شدند و ھمه چيز را زير نظر میمورين ساواک در آن مستقر میأاين منطقه که از قبل بايد م

گذارد و  کند و در خيابانی نزديک ھمان محل می  که ثابتی سفارش کرده پارک نمیئیجا با اين حال ماشين را در ! را

در ھول و . نشيند روی صندلی سينمای خلوت می. رود سينمای چھارراه پھلوی تخت جمشيد می آھسته و خونسرد به

ھنوز منتظر بودم که کسی وارد سالن شود و «: گردد زيرچشمی دنبال قاتل خود می. ھراس است که کشته خواھد شد

قول  به. لوح ھم سخت و پذيرفتنی نيست ھای ساده ، حتی برای انسانئی باورکردن چنين سناريو.»کارم را تمام کند

کند که با  اين که نويسنده اقرار می» تر است تر باشد باور کردن آن آسان ھرچه دروغ بزرگ«سخنگوی ھيتلر » گوبلز«

او .  ھمکاری با قاتل است نه ترس از قاتلۀکند، نشان دھند ی خود سالن سينما را انتخاب کرده و کار قاتل را راحت میپا

تازه بعد از اين ماجرا و . رود ست نمیدجای دور کند و به تواند از صحنه بگريزد چرا منطقه را ترک نمیزمانی که می

  !شود؟ از اين سناريونويس ماھر ما نمی نفره، چرا خبری ١٢ گروه ۀپس از دستيگری ھم

نام   به رابط خود در ساواک بهًدھد و صريحا کشد و بالفاصله جوابش می ی را پيش میسؤال، »انگيزش نبوغ حيرت«او با 

تھران کشيده بودند؟ اين کسی که کنار پنجره  چرا مرا تنھا برای پارک ماشين از شيراز به«: کند اقرار می» آرمان«

ھا برای  سازی ھمه اين صحنه. ناگھان متوجه اين بازی پيچيده شدم... کرد؟  د چه کسی بود؟ چرا مرا نگاه مینشسته بو

اين «: کند  و ھيچ دليلی پيدا نمی قرار است کشند بی از اين که می خواستند او را بکشند و نمی. »...قتل من حين فرار بود 

اين فکرھا بارھا تکرار شده . »گيری را اطالع داده بودم  گروگانۀد اول جريان خيال پرورۀمن بودم که از ھمان لحظ

را که چھل سال » اشتباه بزرگ ثابتی« ساله ٢٣چه اھميت دارد و برجسته شده اين جوان  ولی در اين روايت آن. است

  . پيش مرتکب شده، ھمان موقع فھميده بود

او قول داده بود کرامت فقط  که به» آرمان«ديداری با فطانت، پس از دستگيری گروه و اعدام گلسرخی و کرامت، در 

م من خيلی سعی کردم متأسف: فقط گفت«من قول داده بودی  گويد تو به شود، می زندان چندساله محکوم و سپس آزاد می به

رسد که  آگاه اين کتاب به اين نتيجه می ۀدر ھمين جا خوانند. »طور تصميم گرفته بود قول داده بودم اما تھران اين

  .مالقات او با ثابتی نبايد درست باشد و رابط او با ساواک فقط ھمين شخص آرمان بوده است

دوره «ش برای معاش با ھايش و تالش »شروع آوارگی«ان ر نيز از دوئیھا ھايش داستان ئیگو  پريشانۀمانويسنده در اد

  ورت قالبی با نام محمد اميربخش پاکستانی، رفتن به پاسپۀپاکستان، تھي سفر به«: نويسد ، می» از زيبائیجدا«و » گردی

 برای رفع گرسنگی از مسافران ئیھای پاسپورت پاکستانی، گدا افغانستان و شوروی و ترکيه تا سوريه و گرفتاری

ه کنند ھای اين کتاب داستانی و سرگرم ، از ھذيان...شدن در زندان ماکو و ايران و زندانی  و برگشت به اتوبوس ايرانی

ايران  چرخد و دوباره به  اين کشورھا میۀگردی در ھم  و دورهئی درمانده چگونه با گداۀاما معلوم نيست اين آوار. است

آورد؟ آيا  ھای جنگ ارتجاعی ايران و عراق سر در می گردد و از زندان و جبھه تحت حاکميت جمھوری اسالمی برمی

  ! نيز مبھم است؟،با جمھوری اسالمی بوده استاين سير و سياحت او داوطلبانه و يا در ھمکاری 

 داوطلبانه  با پای خود و.دادگاه معرفی کندتھران به گيرد خودش را دربابلسر، تصميم می با زيبا در بعد از ديدار

 از تيمسار. ھای خواندنی دارد در مالقات با کچوئی خاطرات زندان و مالقات با محکومان روايت. رود زندان اوين می به
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زاده  نام محمد صدفی مور ساواک بهأيک قاچاقچی و پسرک دزد و م... باتمانقليچ، سيد جواد ذبيحی، دکترشمس سناتور و 

 پس از مدت کوتاھی در سال. »مور ساواک بود که در ماجرای ھواپيما ربائی قرار بود رھبرعمليات ما باشدأھمان م«

تراز ميدان  در تھران، پائين. رود ھای جنگ می جبھه عراق، بهبا شروع جنگ ايران و . شود  از زندان آزاد می۵٩

 که پيرمرد  و پيرزنی بيمار یقصد دزدی پول  استاد دانشگاه است بهۀرود که شنيده است خان ای می فردوسی سراغ خانه

ردار برو ما پولی گويد آن گردنبند را ب کشی، زن که سر نماز بوده می تير با تھديد و ھفت. کردند در آن خانه زندگی می

در پاريس با دختری پاتريسيا نام که اھل کلمبياست آشنا . کند دارد و خانه را ترک می نداريم و گردنبند طال را برمی

خريدم  ھای مسافرتی می مقداری چک« مسافرت با او ۀمين ھزينأبرای ت. ھاست شغل اين خانم دزدی از مغازه. شود می

داد و من بيست  ھای قبلی را می من چک  بهًبانک مجددا. اند ھا را سرقت کرده کردم که چک  تھيه میپوليس گزارش ًبعدا

بدترين شرايط «در . »... نقد کنم،اند ھای قبلی را که ادعا کرده بودم سرقت شده و چھارساعت وقت داشتم که چک

 پھلوی، شفيق او را ۀسی و ھمکاری با خانواد فعاليت سياۀبھان رود به می» آزاده شفيق«سراغ  به» پولی و فالکت بی

در شھر پاريس کنار ھتل خيلی . »شما ندارم ای برای کمک به من بودجه«: گويد شفيق خيلی صريح می. پذيرد نمی

گويد من يک  در دادگاه می. دھند  میپوليسرھگذران او را گرفته تحويل . کند می» کيف مردی را قاپيده فرار«معروف 

» ...ھای فرانسه تحقيق کنم مند بودم تا در مورد سيستم حقوقی و جزائی وضعيت زندانه ل کرده ھستم عالقايرانی تحصي

  .»ھا شناخت ھای فرانسه را از داخل کتاب توان زندان نمی«: گويد قاضی می. شود کند و آزاد می دادگاه اورا تبرئه می

ھا  برداری کرده تا در سناريوھای اين کتابش از آن ديده و نترا بارھا » مرد ھزار چھره«لم رسد که فطانت ف نظر می  به

  !تر کرده است ھا را برای خواننده بسيار سخت  که نويسنده باور کردن آنئیبرداری کند؛ سناريوھا خوبی بھره به

دنبال   بهاما! عجب. ساختن از خود نيست» قھرمان«دنبال  کند به  میتأکيد که چرا دارد ھم بزرگی ئیادعاھا او البته

ھای ھاليوودی، حتی دست  روشنی مانند آرتيست او در کتابش به!  نفری ھم است١٢عذرخواھی بازماندگان گروه 

زند و آزاد  او قاضی فرانسوی را گول می! گير بياورد» يک لقمه نان « زند تا ھای مسلحانه و غيرمسلحانه می سرقت به

  .شود رو می جا با نگاه جبرگرايانه از سوی نويسنده روبه ند ھمهخوا ای که کتاب را می نھايت خواننده. شود می

ماندانا خواھر زيبا ھمان دختر . کنند در دانشگاه آشنا شده و سرانجام با ھم ازدواج می» زيبا «نام  فطانت با دختری به

دست تفنگ دارد و مسلح و با اقتدار ايستاده بر يک نفربر ارتشی که در يک «، ۵٧ست که در روزھا انقالب  جوانی

در . ھا بود ش بر در و ديوار شھر و تيتراول روزنامهعکس» المت پيروزی باال برده استع ھای دست ديگر را به انگشت

 آن گروه اعالم و حکم جزای او از سوی ۀمراسم سالروز اعدام گلسرخی و دانشيان در دانشگاه شيراز، نام لو دھند

در اسنادی که از . ھا بزک خواھند کرد اند که مرا مثل فاحشه ستان من قسم خوردهبھترين دو«: شود انقالبيون صادر می

دست آمده بود ھمکاری من در دستگيری گروه دانشيان و گلسرخی مسجل شده بود و  ساختمان ساواک شيراز به حمله به

  .»ام  در دادگاه خلق محکوم به مرگ شدهًدر دانشگاه تھران و در مقر ستاد فدائيان غيابا

******  

 در برلين، توسط عباس ١٣٩١ز سال ئي اين کتاب در پا.اولين کتاب اميرحسين فطانت است، »ھا داستان تمام داستان«

  . ، چاپ و توزيع شده است»نشر گردون«معروفی 

 او در واقع. ای تشبيه کرده که عيسی مسيح را لو داده است »يھودا«در اين کتاب رمان، اميرحسين فتانت خودش را به 

  .  نفره را لو داده و باعث اعدام کرامت و خسرو شده است١٢کند که گروه  نوعی با زبان استعاری اعتراف می به

  :  اين کتاب خودش را چنين معرفی کرده است٧ و ۶او در صفحات 
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دنائت تلقی عنوان مظھر شر و  ھاست، يھودا به که مسيح مظھر و محل تجلی تمام خوبی در ادبيات مسيحيت آن چنان...«

در دوھزار سال گذشته . روميان تسليم کرد ای به  مسيح بود و او را با بوسهۀھمو يکی از حواريون دوازده گان. گردد می

  .توضيح گناه يھودا يکی از ابھامات بزرگ الھيات مسيحی بوده است

دست سرنوشت زندگی مرا چنين . ترين دوست خود را تسليم کردم تا کشته شود من يھودای انقالب ايران بودم که نزديک

چه نبرد سخت و . کردم کارترين مرد تاريخ دفاع و او را تطھير می رقم زده بود که بايد از يھودا، مظھر شر و گناه

شدم و ھزار بار زندگی  اگر ھزار بار زاده میچه بر من گذشت  يھودا بودم اما نادم نبودم و با وجود آن... نابرابری 

 راز اين شھامت .کردم که کردم گرفتم ھزار بار ھمان سودا را می بار در ھمان روزگار قرار میکردم و ھزار  می

 .»از يھودا بودن خود شادمان بودم.... گذشت شرمانه در راه يافتن حقايق من بود که از اين بيراھه می بی

روز عزيمت «: نويسد کند و می ای از ھمسرش ياد می  اين کتاب، درباره دريافت نامه١١٧  و ١١۶فطانت در صفحات 

  .کرد اينک سارا بر من حکم می... دستم رسيد  سارا بهۀھا بودم که نام انتظار گذشتن آخرين ساعت به. خاک روسيه بودم به

اما . شايد اين نامه را ھزار بار ديگر خواندم و ھزار بار جوابی ھرگز ننوشته بر آن نوشتم. نامه را گشودم و خواندم... 

باره از درون پير و  يک به. چيزی شکست، شکستی بازگشت ناپذير. بار چيزی سخت در درونم فرو ريخت اولينھمان 

  .ای کاش آن را ھرگز نخوانده بودم. فرتوت شدم

رحمانه بر من  دست گرفته بود و بی ھا را به ترين تازيانه سھمگين. ريخت ھر کالم زخم ھزار خنجر زھرآلود بر جانم می

  .با نفرت و قدرت تمام آدميان تاريخکوبيد،  می

ھا را  ترين نفرين ھا و تلخ ترين دشنام زشت. شناختم ھای مھربان زنی نبود که او را می رحم، دست ھای بی اين دست

 زشت و چرکينی خوانده بود که داغ گناه روزھای زندگی با من را ھيچ عبادتی ۀمرا آن الش. صورت من تف کرده بود به

گناھی که او نداشت و  کيفری سخت که آدميان بر او حکم کرده بودند به. کشيد از رنجی نوشته بود که می. دکر تطھير نمی

 ابليس خوانده بود، تجسم ۀترين چھر ترين و کريه مرا عريان. کرد رنجی که بايد او ھم تحمل می. مکافات گناه من به

  .سيمای آدميان معنای پليدی و ناپاکی به

  .مردی ناپاک ايثار کرده بود ريغ از آن ھمه پاکی که بهد: گفته بود... 

ترين  فروشد و پاک  نقره عشق را میۀسی سک ترين گناھکاران که به ترين و ناپاک فضيلت مردی چون يھودا، آن بی... 

يچ کس ھ. انتظار بازگشت يھودا نخواھد نشست ھيچ زنی به. ترين ياران خدا را کند؟ نزديک فرزندان خدا را تسليم می

  ...».انتظار يھودا نخواھد نشست به

*******  

  : گذار نوشته است  در وبالگ خود در جواب يک کمنت،٢٠١٢ چ مار۴فطانت، نھايت 

  دوست عزيز«

ی جنائی از ماجرائی است که ھميشه پوليسچه که برای شما و ساير روشنفکران چپ ايران اھميت دارد شنيدن روايت آن

ھيچ . رايگان دھم ام به دست آوردهچه را به بھای سخت بهانتظار نداشته باشيد آن. متن زندگی من بوده است و ھنوز ھست

زاده ھم نوشتم من اين  طور که برای آقای عالمه ھمان. تر از شنيدن اين تفاسير و احاديث وجود ندارد لذتی برای من بيش

   .»زمان ھمه آزادند که ھرگونه مايلند نظر دھند  خود روايت خواھم کرد و تا آنۀشيو ماجرا را به

د و قيمت گزاف بخر بهرا اش  سی جنائیيلوساز ھاليوودی است که روايت پ  ملدبنال يک مشتری پولدار و ف ت، بهبلی فطان

  !د اول اين فلم انتخاب کنۀاو را نيز ھنرپيش

******** 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  ۀھای سيامک دھقانپور مجری برنام پرسش ، به١٣٩٠ سال ]دلو[ بھمن ماه١٨ثابتی در ھفتاد و پنج سالگی، در تاريخ 

  :سخ داده است، پاامريکادر تلويزيون صدای » افق«

  بزنيد؟ حرف ساواک در تان فعاليت دوران از گرفتيد تصميم دھه سه از بيش از بعد که شد چه ثابتی آقای«

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

  …»است

ای   منتشر شد و او، سپس راھی تھران شد و با برگزاری جلسهامريکا، نخست در  از سوی قانعی فردًاين کتاب اخيرا

  .زودی در ايران نيز منتشر خواھد شد ات جزئی بهتغييربرای معرفی اين کتاب در تھران، اعالم کرد که کتابش با 

حکومت شاه و   نوشته ھم به که برای اين کتابئیھا ت و زيرنويسسؤاال با ثابتی، ھمواره با مصاحبهخود قانعی فرد، در 

گويد؛ اگر کشور  نوعی می  بهئیدھد و در جا ويژه کمونيست حقانيت می حکومت اسالمی در سرکوب مخالفين به ھم به

بنابراين، کار ساواک در سرکوب و کشتار . آمد  سر مملکت میئیافتاد معلوم نبود جه بال ھا می دست کمونيست به

  ! نفع کشور بود؟ ی، بهھا و سپس حکومت اسالم کمونيست

اما او، خيلی کوتاه . کند  میسؤال خسرو گلسرخی، از ثابتی ثابتی ۀفرد، در ارتباط با پروند  کتاب، قانعی ٢٨٩ ۀدر صفح

ثابتی در ادامه می  !؟»است ديده اينترنت طريق از بعد ھا  سال و نديده ًاصال وقت آن در را دادگاه« دھد که  پاسخ می

  ».شد کشف ١٣۵٢ سال در )گلسرخی به موسوم گروه( ھا  ناي ۀشبک« :گويد 

ھای داخلی و خارجی بازتاب يافت، مرزھای ايران را شکافت و  ای در رسانه دادگاه گروه دوازده نفره، در سطح گسترده

ز س ساواک قرار داشت، اأحال چگونه است ثابتی که در ر. گوش افکار عمومی بخشی از مردم جھان نيز رسيد حتی به

شان خبر ندارد؟ خود ثابتی، يکی از طراحان اصلی دستگيری   نفر و دادگاه١٢کارانه برای اين  سازی جنايت اين پرونده

ای نيز با محسن   ديرينهۀاز سوی ديگر، قانعی فرد که رابط.  اعدام گلسرخی و دانشيان بودًو دادگاھی کردن و نھايتا

  .کند ت جدی از ثابتی نمیسؤاالالمی دارد، در اين مورد  فرمانده وقت سپاه پاسداران حکومت اسئیرضا

گونه تشريفات  ھای زندان اوين، بدون ھيچ شان، زندانيان سياسی را در تپه البد ثابتی خبر ندارد که ساواک مخوف

 روردين ف٢٩شد و در شبانگاه  زندان اوين برده  به ١٣۵٣ ]حوت[قتل رساند؟ بيژن جزنی، در اواسط اسفندماه دادگاھی به

مورين ساواک و أھای اوين توسط م   نفر از زندانيان مجاھد در تپه٢ نفر از رفقای گروه وی و ۶ ھمراه با ١٣۵۴ ]حمله[

کالنتری، ) سعيد( ، حسين ضياطريفی، احمد جليلی افشار، مشعوفئیشش فدا. گران زندان اوين تيرباران شد  شکنجه

و دو مجاھد مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذواالنوار ھمراه با بيژن عزيز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی 

ھای حکومت سلطنتی، فردای روز کشتار بيژن و يارانش و  روزنامه. جزنی مخفيانه توسط ساواک تيرباران شدند

 و اين موضوع تا زمان انقالب بھمن و دستگيری.  زندانی در حين فرار از زندان کشته شدند٩مجاھدين خبر دادند که 

نام  گران ساواک به  اين جنايت ھولناک حکومت پھلوی را يکی از شکنجه. گران ساواک مسکوت ماند   شکنجهۀمحاکم

ھای اوين برده و در   تپه و گفت که چگونه بيژن جزنی، يارانش و دو زندانی مجاھد را به  در دادگاه تشريح کرد» آرش«

  .رگبار گلوله بستند جا به  آن

دھند که فطانت از قبل با ساواک در ارتباط نزديک  ھای خود فطانت، نشان می  شواھد از جمله نوشتهۀماين ترتيب، ھ به

 ٣۵ چه نيازی بود که پرويز ثابتی نفر دوم ساواک يک کشور ئیاز سو.  نفری را لو داده است١٢بوده و او اين گروه 

 ساواک نيز ۀمور سادأ بدھد؟ اين کار را يک ماو بهرا  ساواک ۀميليونی، وقت بگذارد تا کليد پيکان پر از اسلح

در اين مورد يکی از طرفين، يعنی . آورد ياد نمی گويد که چنين قراری به تازه خود ثابتی ھم می. توانست انجام دھد می
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کند اما پس از  معرفی می» قربانی«از اين رو، فطانت برای رد گم کردن خود را . گويد ثابتی و يا فطانت دروغ می

 !کند و ناراحت است چرا وی اعدام نشده است شت چھل سال ھنوز ھم از کسانی مانند عباس سماکار با نفرت ياد میگذ

********* 

  فطانت ھای جواب و مختلف روايت چند

) ساواک(  سازمان اطالعات و امنيت کشور١٣۵٢ ]ميزان[ مھر١٠در روز « :است نوشته ،»ايرانی تاريخ« خبرگزاری

   .ريزی کرده بودند، بازداشت کرده است  سلطنتی برنامهۀقصد عليه خانواد نفر را که برای انجام سوء ١٢اعالم کرد 

اتھام تالش برای ترور شاه و ربودن  ھای فرھنگی بودند، به نگاران و چھره شدگان که شامل گروھی از روزنامه بازداشت

هللا دانشيان،  ل طيفور بطحائی، خسرو گلسرخی، کرامت ساواک اين افراد را شامۀاطالعي. فرح و وليعھد بازداشت شدند

رازی، مريم اتحاديه،  رازی، ابراھيم فرھنگ هللا جمشيدی، شکوه فرھنگ زاده، رحمت عباس سماکار، رضا عالمه

  . ...کرد مرتضی سياھپوش، منوچھر مقدم سليمی و فرھاد قيصری، دارای زيربنای فکری مارکسيستی معرفی می

ھمکاری  که دانشيان از آن آگاھی داشته باشد، در ھنگام گذراندن دوران زندان، با ساواک شروع به ون آنامير فطانت بد

گيری، اطالعات الزم را   گروگانۀاش از قضي فطانت پس از آگاھی. ھای آنان تبديل شده بود يکی از مھره  بهًکرده و عمال

ھائی در اختيارشان گذاشته شود و سپس در حين اجرای  لحهدھد که اس ساواک ترتيبی می. گذارد در اختيار ساواک می

  .شود برنامه دستگير شوند، اما عضو گروه، برای تحويل گرفتن اسلحه سر قرار حاضر نمی

**********  

اش با  ھمکاری  بهً، صريحا»تاريخ ايرانی«، به ١٣٩٢٢ ]ثور[بھشتيارد ٣ شنبه تاريخ سه ای به امير فطانت در نامه

اش، باز دادگاھی  شده  از پيش نوشتهیسناريو نھايت عشق يک کارگردان به  ثابتی در ... «: اف کرده استساواک اعتر

ھم و تنھا برای  ھيچ ربط و پيوندی به علنی و پر سر و صدا و با اتھاماتی بزرگ برای تعدادی شاعرپيشه و اھل قلم و بی

کدام مستحق بيش از سه سال  ی برگزار نشده بود، ھيچکردن پرونده در خالء خون من تشکيل داد که اگر علن بزرگ

 گروه ئیخصوص در مورد کرامت دانشيان که تعھد ساواک و شرط من برای ھمکاری و شناسا زندان نبودند، به

  . ...»گير بود گروگان

***********  

 و نويسنده رعشیم مھدی«قلم  موقع، به يک فنجان چای بی«حکايت دست اول از لورفتن دانشيان و گلسرخی در 

 مھدی .است شده منتشر فارسی سی بی بی سايت در ،١٣٩٣ ارديبھشت ۶ -  ٢٠١۴ اپريل ٢۶ تاريخ به »نگار روزنامه

  :است نوشته جمله از خود، مطلب اين در مرعشی

  ساله  اتھامی چھل پاسخ به«

: دانشيان ھستند فصل سوم باشدھا منتظر پاسخی از اين دوست قديمی  ترين بخش کتاب برای کسانی که سال شايد مھم

، فصلی که نويسنده در آن از نقش خود در جريان دستگيری و اعدام دانشيان و يارانش »از ره رسيدن و بازگشت«

  .گويد می

 ھم در ھمين کتاب نوشته که پس از آزادی از ًاو قبال. گويد که دانشيان را لو داده صراحت می نويسنده در اين فصل، به

ن ولفيروشنی جريان ت حاال ھم به. پيشنھاد ھمکاری با ساواک پاسخ مثبت داده است دانشگاه به بازگشت بهزندان برای 

 . دانشيان برای ربودن وليعھد سابق ايران چيستۀگويد که برنام گويد و می مور ساواک را میأم زدن خود به

ھای سياسی از تلويزيون   سابقه نداشت دادگاه توانستم بفھمم چرا از کاھی کوھی به اين بزرگی ساخته شده بود؟ نمی«

ً کردم و اصال ھزار مرتبه داستان را برای خودم مرور می. اما ديگر کرامت زنده نبود... آن ھم با اين محتوا. پخش شود
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نفرت،  انگيزه، بی دليل، بی بی.  باعث مرگ دوست خودم شده بودمًعمال. توانستم وضعيت خودم را توجيه کنم نمی

در زنا مھربانی و ايثار، در قتل شھامت و . در ھر گناه فضيلتی است«قول خورخه لوئيس بورخس  به. لذت اداش، بیپ بی

 .»در کفر و الحاد نوعی شرارت شيطانی اما در گناه يھودا ھيچ فضيلتی نبود

بخش (.م و خيلی ھم زودکه فرصت زندگی داشته باش آن  مردم بی خواستم زندگی کنم اما االن داشتم مثل يک خائن می می

 )١١٠ - ١١١ ص -سوم کتاب

طرز ديگری لو برود پای او ھم گير خواھد بود، با اين ھمه ھرگز  داند که اگر جريان به او می«: دھد مرعشی ادامه می

دانشيان و گلسرخی به ھمراه ده تن ديگر . کند که برای چنين کاری دانشيان به مجازات اعدام محکوم شود تصور نمی

شود تا امکان ھرگونه اقدام و افشای تبانی او  اعالم می» فراری«شوند و نام او به عنوان نفر سيزدھم و فرد  گير میدست

 ».با ساواک ناممکن شود

************ 

  ادامه دارد

  

 

 

 
 


