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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ می ١٤

 "اميرحسين فطانت"کابوس 

  !زندانی افکار با وجدانی زخمی

٣ 

  ھدی لنگرودی، نوشته احمد زا»کیينمای مستند چريس«ن فطانت در مورد مطلب يرحسيح اميتوض«

 آقای زاھد لنگرودی

ری از يشگيد که مدتی است برای پينام من اشاره کرده بود ران بهيکی در اينمای مستند چري تان در مورد سۀدر مقال

ن که يھای چوب اسی و قھرمانان اسبيھای س انزال زود رس ادبی تحت درمانم و پاسخ شما و آن دسته از خاله زنک

 ١۴سايت گويا، جمعه ( . ...»کنم گر موکول میيوقتی د کنند را به ابند و ترکتازی میيی مب يدان را خالی از رقيم

  )١٣٨٨ ]حمل[فروردين

  شود؟ اما زاھد لنگرودی، چه نوشته بود که فطانت اين چنين برآشفته می

 کامران ۀداميش درنينما کارھای به اسی و روشنگر بهينمای مستند سيھای س ن تجربهينخست«: لنگرودی نوشته است

ن اجتماعی با نگرش و پرداختی يمضام دی که بهياه و سفيمتری سيليھای شانزده م فلم. گردد  چھل باز میۀردل در دھيش

  .شاھکار است» اون شب که بارون اومد«الخصوص در فلم مستند  ک شده و حاصل کار علیيطبقاتی نزد

  ۀھای دھ ن ساليز در نخستيران را نيکی در اينمای چريز سراستی موجود ا ای کوچک اما به توان نحله ھم رفته می روی

تر در  شيش داشتند بيکی در جنبش چپ گراي چر ۀ مسلحان ۀمشی مبارز زمان به جو کرد؛ جوانانی که در آن و  جست۵٠

ن ياولان که جزو يزاده و کرامت دانش فور بطحائی، رضا عالمهيعباس سماکار، ط.  پراکنده بودندئینماي س ۀچند مدرس

ار منفردزاده که عالوه بر ساخت ي و اسفند نما بودنديون و سيزي عالی تلو ۀ ھنری مدرسۀشدگان در دور گروه قبول

 کانون ئینماي کوتاه برای مرکز سفلمز دو يی خود نئ نمای داستانی حرفهي در س فلمھای متن  قیين موسيتر تعدادی از مھم

نما ين که در اجتماع بمانند و کار سيجای ا ت بهيھا در نھا ن جوانيت؛ اما اپرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته اس

نمای يسوی س افت بهيزاده البته قبل از زندان، راھی  عالمه. ر زندان شدنديانه اسمتأسفرا تجربه کنند و ثمر دھند، 

  . ...» مذکور نبود ان فکریيکدام موفق و موافق با جر چي بلند داستانی ھم ساخت، که ھئینماي سفلمی و دو ئ حرفه

ک کرده و خود را در يوی نزد ن دوران خود را بهيان مخفی ساواک در امأمورکی از ي... «: دھد لنگرودی ادامه می

سازمان  وستن بهيان که در آرزوی پي و دانش کند ران معرفی میي خلق ائیھای فدا کيتماس و عضو سازمان چر
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ان يدست دانش ل و بهيھا را از ساواک تحو کيھای چر هياني بمأمورآن . رديپذ د، میيوگ گونه که می ھاست، او را آن کيچر

 خود  ۀخان که کرامت وی را به ئیالتی تا جايھای تشک ھا و از قرار کيد و از چريگو ات میين او از عمليچن ھم. رساند می

ری رضا پھلوی، يگ ان طرح گروگانيدانش و  کشد درازا می  به١٣۵٣سال، تا  کيش از يرفت و آمدھا ب. برد  ز میين

راز برگزار شود، يه که بنا بود در شيانوسيا و اقي آسفلم ۀش جشنواريبا برای گشايھمراه مادرش فرح د عھد شاه که بهيول

 در  ۀ مذکور که وعدمأمورپروراند و آن را با  اسی عوض شوند، در سر میيان سيھا با زندان که گروگان نيقصد ا  به

اتھام  ان بهيدانش. ھا، اما طرح ساواک است ن داستاني ا ۀھم. گذارد ان میيدھد در م او می ری ھم بهيت  گذاردن ھفتارياخت

خبر از تور  ان بیيزاده که ھمانند دانش عباس سماکار و رضا عالمه ، ئیفور بطحايل گروھی مخفی ھمراه با طيتشک

قی درآمده بود، در روز موعود ين فطانت که در پوشش رفيرحسيمنام ا  بهمأموررھبری آن  ی ساواک بهپوليسبار  خون

 طرح آزاد سازی یگر اعضايزاده و عباس سماکار از د فور و عالمهيراز، طيان در شيدانش  ل سالح ـيھنگام تحو

فلم  ار محکم و قھرمانانه ـ کهيان پس از دفاعی بسيهللا دانش کرامت. شوند ر میيـ دستگ ک روزياسی در يان سيزندان

حبس ابد محکوم شده بود، سالی پس از آزادی از  ز که بهيون پخش شد و عباس سماکار نيزي آن زمان از تلو ش ھممعروف

 بھمن سال ٢٩اعدام محکوم شد و در   مستندی بر مبنای آن ساخته است ـ در دادگاه نظامی بهفلم ١٣۵٧زندان در سال 

  .تگر تھران اعدام شديدان چينگار و شاعر مشھور، در م خی، روزنامهھمراه خسرو گلسر ان بهيهللا دانش  کرامت١٣۵٢

 ۀانی دھيھای پا در سال. دوست، بود ن طاھریيران ھمراه با غالمحسينمای ايخ سيان در تارين حضور رسمی دانشينخست

. ان استيانش دۀدور او ھم. خواند ون درس میي عالی تلوزۀ کارگردانی و مونتاژ در مدرسۀچھل طاھری دوست در رشت

ار يدوست در مقام دست کارگردانی طاھری  صبح بهفلمان در يرود و دانش ش میين سه تن تا حد ھمکاری پي ائیآشنا

ز ياسی ني زندان سۀ و سابق ران بودي اۀکه از ھواداران حزب تود دوست ـ انه طاھریمتأسف. کارگردان با وی ھمراه است

ون يزيف آثارش و عدم رغبت تلويل توقيدل ھای بعد به  مستند، سالفلموان در ساخت  و استعداد فرائیـ با وجود توانا داشت

  .آورد ھای تجارتی روی می ساخت آگھی شود و به برای ھمکاری با او از آن سازمان خارج می

نام  می بهاسی و مھي کوتاه مستند سفلمون يزي عالی تلو ۀمدرس ک سال پس از ورود بهي ١٣۵١ان در سال يهللا دانش کرامت

جمله  من ون ـيزي عالی تلوۀران مدرسيآباد توسط مد  کوتاه دولتفلم. سازد اش، می آباد را در رابطه با کارھای درسی دولت

ز در واکنش يساواک ن. شان واقع نشد  و مورد قبول ص داده شدي مصالح مملکتی تشخ هيدار و عل ـ خط دون رھنمايفر

  .ن برديوھای آن را از بيت نظر داشت، نگاتجا که کرامت را تح ، از آنفلم به

 مردم ۀران دانست، زندگی فقر زدينمای ايفرد در س کی منحصر بهيتوان نوعی مستند چر را می آباد که آن  دولتفلمدر 

شگاه تھران يکش پاال لومتری شھر ری که تانکرھای نفتي در چند کئیده شده؛ روستاير کشيتصو ن بهينش هي حاشئیروستا

ن روستای يخواست نفت را چونان قلب ا ت میيت و وضعين موقعيری از ايگان با بھرهيدانش. گذشتند ارش میاز کن

م و سپس ينيب شان را بر دوش دارند میيھا لي را در حالی که بئی چند روستافلم  ۀن صحنيدر نخست. ر کنديمحروم تصو

 خسته ئیھا ان با چھرهي؟ و روستائ...ھا آبادی آھای دولت: ديگو ھا می آن شود خطاب به ده میيرون کادر شني که از بئیصدا

آباد و دور   از حرکت قطارھای حامل نفت از کنار دولتئی با نماھافلم. کنند ن نگاه میيدورب گردند و به ف برمیيو نح

 ۀ ماتم زدۀنيزمکه سرانجام در  شد تا آن  آرام آرام کند میفلمن شکل که صدای ضربان متن يشود؛ بد شان تمام می شدن

  .گردد روستا خاموش و محو می

 منتشر شده ١٣۵٣سال  ن بهي فرھنگ نو ۀنام ژهي در وفلمن ي کامل و خاطرات ساخت ا ۀنامه، شناسنام فلم از ئیھا بخش

ران است؛ چرا که ھم يکی در اينمای مستند چري س ۀن نمونيحق آغازگر و نخست آباد به  مستند کوتاه دولتفلم. است

ن يا توجه به. شی بودندين تفکر و گرايانتقادی دارد و ھم توسط افرادی ساخته شده که دارای چنـ  اسیيی تند و سمضمون
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تواند راه و نگرش  اند، می  خلق شده١٣۵٧الخصوص پس از سال   و علی۵٠  ۀھای دھ اثر و آثاری مشابه که در سال

سايت گويا، (   .»تر ھم شده ـ باشد تال آسانيجيمدد تکنولوژی د ی بهساز فلمحاال که  د آثار مستند ـينی برای ساخت و تولينو

  )١٣٨٨ ]حمل[ فروردين١جمعه 

  

  چه کسی گلسرخی را لو داد؟

  بازخوانی تاريخ

ماجرای بازداشت، برگزاری دادگاه جنجالی و اعدام خسرو گلسرخی يکی از )١٣٨٨بھمن  ٢٩( گزارش پارسينه به

 ۀاتھام تالش برای ربودن وليعھد و خانواد  دوم است، گلسرخی و کرامت دانشيان بهفرازھای قابل توجه تاريخ پھلوی

دھد گلسرخی،  ھای کاريزماتيک جريان چپ شدند، اما بازخوانی تاريخ نشان می اسطوره سلطنتی اعدام شدند و تبديل به

 با ساواک و البته يکدندگی در حقيقت ھيچ ارتباطی با گروه ترور شاه نداشت و ضعف و ھمکاری يکی از اعضای گروه

 .و روحيات خاص گلسرخی، باعث اعدام وی شد

شکوه «و ) ھمسرش( »ی گرگين عاطفه«ھمراه  به» خسرو گلسرخی«، ١٣۵٠ماجرا از اين قرار بود که در سال 

ر، محفلی ھمراه چند نفر ديگ کردند، به کار می» کيھان «ۀ يوميۀکه ھر سه برای روزنام) يا شکوه فرھنگ(  »ميرزادگی 

از طريق روابط خاصی که با » شکوه ميرزادگی«. را ترور کنند» محمد رضا پھلوی«کنند تا  را شکل داده و سعی می

گيرد و  کرده، قرار می ھا اقامت می ھای که شاه در آن خلبان مخصوص شاه داشته، در جريان رفت و آمدھا و محل

 ئیجا شود، ولی از آن  متفاوتی ريخته میئیھای ابتدا طرح. دھد  میاش را در اختيار گروه قرار آوری شده اطالعات جمع

  .شود  ترور شاه منتفی میمسألهھا عملی نبودند،  يک از آن که ھيچ

شکوه «افتند، البته اين بار بدون حضور  دادن يک گروه مطالعاتی مارکسيستی می فکر شکل گروه گلسرخی به

ھمگی در ھمان » منوچھر مقدم سليمی«و » عاطفه گرگين«، »لسرخیخسرو گ«اعضای اين گروه يعنی . »ميرزادگی

  .شوند ، دستگير می١٣۵٢گيری گروه، در بھار  ابتدای شکل

  

 آغاز ماجرا

افتند تا در مراسم فستيوال کودک در سال  اين فکر می به) کارگردان( زاده و رضا عالمه) بردار فلم( عباس سماکار-

 آزادی بدون قيد و شرط  ۀگروگان گرفته و شعار و مطالب را به) پسر شاه(  رضا پھلویيا ) ھمسر شاه(  ، فرح ديبا١٣۵٢

 نقشی ًو دوستانش اصال» خسروگلسرخی«در رابطه با طراحی يا انجام اين نفشه، . زندانيان سياسی را مطرح کنند

  .دندبر سر می ھا پيش از طراحی اين نقشه دستگير و در زندان به ھا ماه نداشتند چراکه آن

طيفور «با » سماکار«در ھمين راستا، . اسلحه داشتند نياز به» زاده عالمه«و » سماکار«گيری،  برای انجام طرح گروگان

شناخته، مراجعه کرده و  می» عالی تلويوزيون و سينما «ۀ در مدرسئیکه او را از زمان دانشجو) بردار فلم(  »بطحائی

کند و کرامت سعی  در اين مورد صحبت می» کرامت دانشيان«نيز با » حائیبط«. گذارد داستان را با او در ميان می

 ئیھای فدا سازمان چريک«با » ]فطانت[انتتامير ف«شناخته يعنی  کند که از طريق رابطی که او را از زندان می می

  .ھای مورد نياز را تھيه کند تماس گرفته و اسلحه» خلق

باشد، در ھنگام گذراندن دوران زندان، با ساواک شروع   از آن آگاھی داشته که کرامت دانشيان بدون آن» امير فتانت«

گيری،   گروگانۀش از قضي اپس از آگاھی» فتانت«. بود ھای آنان تبديل شده  يکی از مھره  بهًھمکاری کرده و عمال به

  .گذارد اطالعات الزم را در اختيار ساواک می
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، »شکوه ميرزادگی«با يک گروه ديگر که در آن » زاده عالمه-سماکار«روه ، عالوه بر ارتباط با گ»طيفور بطحائی«-

، مرتضی سياھپوش و ايرج جمشيدی و مريم اتحاديه عضو بودند نيز ارتباط داشته و )ھمسر اول شکوه(  ابراھيم فرھنگ

  .عنوان گروه پشتيبانی عمل کنند خواستند به ھا می در حقيقت آن

خواستند خود  ھای که می ھا را از ساواکی شود که برود و اسلحه  میمأمور از اين گروه »ايرج جمشيدی«در ھمين راستا 

ترسد و در قراری که ساواک آن را طرحی کرده  می» جمشيدی«. ھا معرفی کنند، تحويل بگيرد را از اعضای چريک

آگاھی پيدا کرده و » فتانت«کنند که اعضای گروه مربوطه از نفوذی بودن  ان ساواک تصور میمأمور  .شود حاضر نمی

که فرصت فرار کردن را از اعضای گروه بگيرد، ھمگی  اند و برای اين از اين جھت است که در سر قرار حاضر نشده

  .کند ھا را دستگير می آن

موضوع ھمکاری با گروه گلسرخی در  بازد و به خود را می» ساواک « وسيلهه پس از دستگيری ب» شکوه ميرزادگی«-

کند و پای گلسرخی و سليمی را وسط   گروگان گيری فرح ندارد اشاره می  که ھيچ ربطی به موضوع پرونده١٣۵٠سال 

  .کشد می

  

 روايت ايرج جمشيدی

ام با خانم شكوه  ق دوستیيماجرا، از طر  ورود من بهۀنحو: ايرج جمشيدی اين ماجرا را چنين روايت کرده است-

. اسی شدميھای س تيشان وارد فعاليدعوت ا ل من بهين دليھم م و بهيھمكار بودرزادگی يمن و خانم م. رزادگی بوديم

داری مواجه ھستم؛ شكوه  شهياسی ريت داشت كه من با تشكل سين حكايمن داد، از ا رزادگی بهياطالعاتی كه شكوه م

وقت اسم اعضای  چياو ھ. ری كننديگ ان گروگانيان درباريی قصد دارند از مئمن گفته بود كه گروھی حرفھ رزادگی بهيم

قت يحق. پوش ھم آشنا شدم اهيه و مرتضی سيم اتحاديرزادگی با مريق شكوه ميمن از طر. گروه را برای من فاش نكرد

من گفته بودند كه گروه، كارھای  به. كنند  میئینما ن است كه از ھمان روزھای اول مشخص بود كه دارند بزرگيا

كنم  ری در رستورانی كه فكر میيگ ه گروگاني اولۀ نقش .خاطر ندارم زی بهيمن چكند اما  زانی میيكی و پارتيچر

رزادگی از من خواست با شخصی كه عباس سماكار نام يط نامتعادلی مطرح شد، شكوه مينام داشت، در شرا» آلپاسو«

رم، اما وقتی با عباس يزان خبره مالقات كنم و از او اسلحه بگيك و پارتيك چريقرار بود من با . داشت، مالقت كنم

  .دگاه خوبی نداشتمي در مورد سماكار دءمن ھم از ھمان ابتدا. ھا ندارد كيچر  شباھتی بهًدم اصاليسماكار مالقات كردم، د

رانشھر شمالی يد و ايجمش ابان تختي بعدازظھر روز چھارشنبه در تقاطع خ٢من قرار بود ساعت : گويد جمشيدی می

د و من در تماس يرس نظر می خته بهيھم ر ز بهيچ ھمه. اما از طرف مقابل من خبری نشدمن حاضر شدم . حاضر شوم

رم، از يل بگيكه من موفق نشدم اسلحه را تحو نيپس از ا. ه كردم گلشدت از آشفتگی قرارھا رزادگی بهيتلفی با شكوه م

كه مسخره  نينبودم و در دلم از اچ عنوان مضطرب يھ به. سمت ھمدان حركت كردم محل دور شدم و چند ساعت بعد، به

ر من فك. ھای آن دروغ گفته بود زدم شكوه در مورد گروه و آدم طور كه حدس می ھمان. ام، احساس خوبی نداشتم شده

ھا حتی قدرت سازماندھی قول و قرارھای خود را  دم آنيی طرف ھستم اما دئ كردم با گروھی صددرصد حرفه می

ك نفر ھمه ما را لو يً ظاھرا. ر شدميكردم، دستگ  فكر نمیًھمدان رفتم و در حالی كه اصال من عصر ھمان روز به. ندارند

  .داده بود

  

 روايت عباس سماکار
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ماجرا از اين قرار بود که دو سال قبل از آن يعنی در سال پنجاه، خسرو گلسرخی و منوچھر مقدم و شکوه فرھنگ، در 

برند که اين طرح  شان پی می و سنجش امکاناتئیو بعد از يک مدت شناساريزند  ارتباط با ھم طرح اعدام شاه را می

بعد ھم خسرو و منوچھر و يکی دو نفر ديگر در بھار سال پنجاه و دو . کنند نتيجه ولش می  عملی نيست و بیًاصال

 .زاده چنين طرحی را شروع کنيم يعنی دو ماه قبل از اين که من و عالمه. شوند دستگير می

 تسليم ساواک شد و حتی ًه فرھنگ پس از دستگيری مثل ابراھيم فرھنگ و مريم اتحاديه و ايرج جمشيدی فورااما شکو

برای خوش خدمتی ماجرای طرح اعدام شاه رو در دو سال پيش از آن که ساواک روحش ھم خبر نداشت لو داد و به 

در واقع چون ساواک طرحش برای دستگيری ما . اين پرونده کشاند اين ترتيب پای خسرو گلسرخی و منوچھر مقدم را به

خواسته ما را موقع انجام عمليات و شايد ھم با کشتن   میًش مقدماتی چيده بود و احتماالي براً عمليات که حتماۀدر صحن

 ۀتفی شديکی دو تا از ما، دستگير کند و ابعاد قابل باور و مھمی به آن بدھد، ناکام مانده بود با اضافه کردن اين طرح من

ماجرا بدھد، با غليظ کردن  توانست با دستگيری ما در ضمن انجام عمليات به  به آن اھميتی که می،پرونده اعدام شاه به

ھا اعالم شد و  گيری در روزنامه تر از طرح گروگان ھمين دليل ھم طرح ترور شاه حتی غليظ به. ش برسدھا به اين طرح

يعنی من که . ھم جزو اعضای رديف دوم و سوم پرونده قرار دادندرا گلسرخی و مقدم ھا جلوه داده شد و  مرکز اين نقشه

عنوان عامل اصلی عمليات را انجام بدھم و شکوه فرھنگ و مريم اتحاديه که قرار بود مھناز پھلوی را  قرار بود به

  .گروگان بگيرند در رديف باالتر پرونده قرار گرفتند

کدام از ما مقاومت چندانی در دادگاه نکنيم و اين ماجرا با خوبی و خوشی و با  حدس ساواک در آن موقع اين بود که ھيچ

ن تر و بعد از چند ئيھای ده پانزده ساله و پا  اول و بعد ھم بخشش شاھانه و محکوميتۀدادن چند تا حکم اعدام در مرحل

 چندان در دقصد کردن م بدھد که حتی کسانی را که نسبت به جان شاه سوءرژي سال ھم آزاد کردن، يک وجه انسانی به

  .زندان نگه نداشته و آزادشان کرده است

طور که گفتم تعداد زيادی از اعضای گروه ما از خودشان   اول ھمانۀعلت اين برداشت ساواک ھم اين بود که در وھل

 ھمه ايرج جمشيدی و شکوه فرھنگ و ابراھيم فرھنگ و مريم تر از يعنی بيش.  اعتراف کردندًضعف نشان دادند و فورا

  .اتحاديه و مرتضی سياھپوش جزو کسانی بودند که خيلی زود وا دادند

خصوص روی کرامت دانشيان  به. زد که مقاومت در دادگاه حداکثر توسط يکی دو نفر صورت بگيردساواک حدس می

  .مقابله زده بود ھای بازجوھا دست به نچون که کرامت در مقابل توھي. کرد زياد حساب می

ھا شرکت نداشته، حداکثر  کدام از اين طرح کرد که خسرو در ھيچ در مورد خسرو گلسرخی ساواک چون فکر می

  .خود است ھا بی  شرکت نداشتم و اين حرفًمقاومتش يک دفاع حقوقی باشد که بگويد من اصال

ھا قبل در زندان بود و ساواک ھم  از مدت(   داشت که از خسرو بپرسندھا مطلبی وجود ن ئیو چون در ارتباط با بازجو

  .برای ساواک روشن نبود که واکنش خسرو در دادگاه چه جوری است) دانست اين چيزھا را می

اين خاطر بود که ما  تر به کرد و اين بيش  ساواک روی من و طيفور ھم که تا حدی مقاومت کرده بوديم زياد حساب نمی

  .ای در اين جور مسائل نداشتيم  ھيچ تجربهًاصال

 نيازمند ً واقعائیتنھا شان به  اعالم آن طرح بزرگ که اجرای ھر کدامًطبعا. طور بود  ھمينًدر رابطه با جامعه ھم تقريبا

مان ھم  تجربه و امکانات وسيع سازمانی بود از نظر مردم قابل باور نبود که توسط ماھا که شغل و موقعيت ظاھری

  . ما اھل ھنر و اين جور چيزا بوديم، انجام بگيردۀخورد و ھم ھا نمی چريک هب
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کرد يعنی اين را بارھا   ساواک جلوه میۀکنم که يک طرح ساخت  توسط مردم، فکر میءھمين دليل اين طرح در ابتدا به

يات خيالی برای خودش و يک سری عمل خواست با اھميت دادن به کردند که ساواک می  شنيدم که ھمه فکر میًھم بعدا

  .تر در جامعه، اعتبار ايجاد کند اش و ايجاد ترس و رعب بيش ھای امنيتی ھوشياری دستگاه

ھای  آن شکل علنی بشود اين موضوع در سطح يکی از پرونده کرد به در نتيجه تا مقطع دادگاه که کسی باز فکر نمی

 جريان دادگاه چيزی جز ھمان عدم مقاومت اکثر اعضای  ساواک ھم برای علنی کردنۀانگيز. شد موجود قلمداد می

  .گروه که گفتم نبود

شد و ھم جامعه   خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان نبود، ھم ساواک به اھدافش نزديک میۀ جانانًاما اگر مقاومت واقعا

  .رسيد يقين در مورد حدسش در مورد ما و ماھيت اين پرونده می به

  

  محاکمه گروه

گلسرخی، دانشيان، سليمی، بطحائی، سماکار، (   اعدام  نفر به٧محاکمات دستگيرشدگان در دادگاه اول، در جريان -

ميرزادگی، فرھنگ، (  سال حبس٣و سه نفر به ) اتحاديه، سياھپوش(  پنج سال حبس ، دو نفر به)زاده، جمشيدی عالمه

 کرامت دانشيان شجاعانه دفاع عقيدتی از خود اين ھمان دادگاھی است که خسرو گلسرخی و. شوند محکوم می)  قيصری

 .کردند

 تشکيل شد، حکم اعدام دو نفر از محکومين دادگاه اول ١٣۵٢ ]دلو[شنبه دوم بھمن ماه در دادگاه تجديد نظر که در سه

 بطحائی، گلسرخی، دانشيان،(   پيدا کرد و پنج نفر از متھمانتغيير سال ١٠ سال و جمشيدی به ١۵يعنی سليمی به 

  .اعدام محکوم شدند چنان به ھم) زاده سماکار و عالمه

بطحائی، سماکار و (   انتشار يافت، سه نفر از محکومين١٣۵٢ ]دلو[ بھمن ماه٢٨ھای روز  فرمان شاه که در روزنامه به

  .حبس ابد محکوم گرديدند از اعدام عفو و به) زاده عالمه

 بھمن ٢٩ شاه خائن، در بامداد  ۀآنان را يک روز بعد عفو ملوکانی نکرد و تغييرحکم اعدام دانشيان و گلسرخی ھيچ 

  . تيرباران کردند١٣۵٢

  

 تصميم گلسرخی برای برھم زدن نقشه ساواک

ھای  ھا و محاکمات علنی اين دوازده نفر سعی داشت ضمن مقتدر نشان دادن دستگاه  دادگاهئیبرپاۀ  ساواک با نقش-

 ببرد؛ اما گلسرخی مسأله تبليغاتی از اين ۀترين بھر ا در جوانان بخشکاند و بيش مبارزاتی رۀامنيتی، ھر گونه انگيز

کنم که شما  من کاری نمی: گفتھا را نخواھند کشت، می گفتند آن او می شجاعانه در زندان و در مقابل بازجويان که به

اگر اين پرونده خونی دھد و کسی :  گفتساير رفقايش بتوانيد مرا نکشيد و يا کرامت دانشيان در اين رابطه در زندان به

ھا نقش بر  برداری از اين پرونده سازی ھای ساواک برای بھره آن وقت تمام نقشه. از افراد متھم در اين پرونده شھيد شود

ھا در   دادگاهۀھای وسيعی که بر سر نتيج گذاری رغم سرمايه دستگاه ساواک علی. طور ھم شد و ھمين. است آب شده

 گلسرخی و دانشيان سبب شد که بخش وسيعی از ۀباختن شجاعان بود، دفاعيات و جان  کشيدن جنبش انقالبی کردهرکود به

 .جوانان عاصی و مخالف جذب جنبش انقالبی ضد رژيم شاه شوند

ھای خود با ساواک را ادامه داد و در شمار  شکوه ميرزادگی بعد از عفو توسط شاه، جذب حزب رستاخيز شد و ھمکاری

نخست ( را که صاحب امتياز آن فريدون ھويدا» تالش«خواه قرار گرفت و سردبيری نشريه  افرادی چون پرويز نيک

  .بود بر عھده گرفت) وزير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 شکوه ميرزادگی که قصد خروج از کشور ١٣۵٧ ]حوت[گزارش پارسينه بعد از پيروزی انقالب اسالمی، در اسفند به

 اطالعات، در فرودگاه مھرآباد شکوه فرھنگ ۀ روزنامۀنوشت  بازداشت شد، بهًارا داشت، توسط پاسداران انقالب موقت

  .معروف به شکوه ميرزادگی دستگير شد

 تالش ھنگام خروج ۀشکوه ميرزادگی از سرسپردگان حزب منحله رستاخيز و سردبير مجل«:  اطالعات نوشتۀروزنام

  .»از کشور توسط پاسداران انقالب اسالمی دستگير شد

 
 زه آزادی شکوه ميرزادگی توسط دادستانی انقالباجا

 

ان مأمورشکوه فرھنگ اين اتھام زده شده است که خسرو گلسرخی، دانشيان و يارانشان را به  به« اطالعات ۀنوشت به

 ۀن کارخانمسؤوال ھمين روزنامه در ھمان خبر، مينا عابدی و عابدی، دو تن از ۀنوشت به» .ساواک لو داده بود

 .ی پاکديس با مقدار زيادی ارز در فرودگاه مھرآباد دستگير شدندساز شراب

ھمراه اسماعيل نوری عالء، ھمسرش، زندگی خود را وقف ترويج  شکوه ميرزادگی بعد از خروج از ايران، به

 من يک شورشی ھستم از عباس سماکار؛ مصاحبه رضا :منابع(  .اند سکوالريسم و آموزه ھای ضدمذھبی کرده

هللا دانشيان،  ؛ راوی بھاران، زندگی و مبارزات کرامت١٣۵٧ ]حوت[ سوم اسفندۀرخؤ کيھان مۀه در روزنامزاد عالمه

 دی ٢٩ ۀرخؤ کيھان م ۀکوشش محسن کاظمی؛ روزنام ؛ خاطرات عزت شاھی به١٣٨٢نشر قطره، چاپ دوم : تھران

؛ وبالگ کوخ ١٣۵٢ ]دلو[ بھمن٢٨ ۀخرؤ کيھان م ۀ؛ روزنام١٣۵٢ ]دلو[ بھمن۴ ۀرخؤ کيھان م ۀ؛ روزنام١٣۵٢ماه 

  )شھرام جھان وطن(

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

، ... چون عباس سماکار، طيفور بطحائی وئیھای رفقا نظريات و اسناد مختلف و روايت توان با توجه به بندی می در جمع

او .  را لو داده است نفره١٢اين نتيجه رسيد که او با ساواک ھمکاری کرده و گروه  اعتراف خود اميرحسين فطانت، به

ھای طوالنی برخی ديگر از اعضای اين گروه   سال ۀهللا دانشيان و زندان و شکنج باعث اعدام خسرو گلسرخی و کرامت

  .شده است

 ۀرو و ھمه گوھايش، با تناقضات بسيار روب و ھا و مطالب و گفت و نامه» موقع يک فنجان چای بی« کتاب ۀنويسند

عنوان فعال سياسی چپ در دوران جوانی، تجربه  کوشد بهاو می. ھای چپ و کمونيست استتالشش ضربه زدن به نيرو

او با آگاھی . سرش نزند بودن به خصوص کمونيست  کند تا ھوس فعال سياسی بهءخواننده القا اش را طوری به شخصی

ی چپ و مخالف حکومت پھلوی  برای زيست زندانيان سياسئیکشد که با خواندن آن روايت، جا کامل روايتی را پيش می

نامد، بلکه حتی  می» چوبين«نوعی قھرمانان  شدگان را به او نه تنھا اعدام. و حکومت اسالمی ايران، باقی نگذارد

 ئیبنابراين او، با تمام قدرت نفرتش را از رفقا. ناراحت است که چرا زندگان اين پرونده، در آن دوره اعدام نشدند

اکنون  ھای مختلف مقاومت کردند و ھم  که ھم در زندانئیرفقا. آورد زيان می طيفور بطحائی بهچون عباس سماکار و  ھم
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حکومت  در حالی که فطانت، چنين نفرتی را نه به. کنند محکم و قاطع عليه حکومت اسالمی و سوسياليسم مبارزه می

ک ھمکاری کردند و پس از مدت کوتاھی از کسانی که در اين پرونده با ساوا پھلوی و نه حکومت اسالمی ايران و نه به

  .زندان آزاد شدند، ھرگز ندارد

: ، خود را رھا شده و وجدان خود را با اين جمالت آسوده کرده استامريکا با صدای مصاحبه اميرحسين فطانت در 

و اين » انقالب رد پای يک -موقع يک فنجان چای بی« من در قبال تاريخ و نسل جوان مملکتم با نوشتن کتاب ۀوظيف«

اند، يک  اند، سر کالس درس نرفته ای نساخته وقت مدرسه زنند ھيچ که از وظيفه حرف می چرا کسانی: مصاحبه تمام شد

ای که در آن اسير بازی بزرگان حقير و  گويند يا از سابقه اند، يا از شورش می سازی طبيعت نگذرانده پاک روز به

  .»...حقيرتر شده

ی جنائی و لو دادن بھترين مبارزان کمونيست آن پوليسھای  بازی يد که شما تاکنون غير از آرتيستبايد از فطانت پرس

  ايد؟  سازی کرده ايد؟ کدام طبيعت را پاک دوران، چه ھنر ديگری داشتيد؟ کدام مدرسه را ساخته

خارج برگشت و حتی در دوران حکومت اسالمی از . ترين ھنر و شاھکار فطانت، ھمکاری با ساواک بود بزرگ

در زندان به او . سوز ايران و عراق رفت جبھه ھای جنگ ارتجاعی و خانمان زندان اوين و سپس به داوطبانه نخست به

  . از کشور، مدتی زندانی شد» غيرقانونی«دليل خروج  او فقط به.  لو داديدھا راگفتند کار خوبی کرديد که کمونيست 

اھش، انتظار دارد مخالفان و مبارزان چپ و کمونيست حکومت پھلوی و حکومت حاال البد فطانت با اين کارنامه سي

ش کنند و او را باالی سرشان بگيرند و حلو و حلوا ايش ارج بگذارند؛ سبد گلی تقديمھ اين ھمکاری اسالمی ايران، به

ھای شما و يا من، بلکه نيروی  سن و سال بايد محکم و قاطع به او گفت؛ آقا، نه تنھا ھم. اين يک خيال باطل است! کنند؟

ھای   کمونيستی نيز با شور و شوق کتابۀجويان طلبانه و عدالت دوستانه، مساوات  انسانۀتاريخ و مبارز مند به جوان عالقه

چنين  ھم... و » پنھان در پشت خود«و » من يک شورشی ھستم«چون کتاب  گلسرخی ھم  معروف بهۀبازماندگان پروند

اند را   تاريخی و فراموش نشدنی منتشر شدهۀ اين پروندۀھا و مقاالت متعددی که تاکنون دربار فلم ھای ديگران، کتاب

ھای   نفره و مسبب اعدام خسرو و کرامت و زندان١٢ گروه ۀچنان اميرحسين فطانت را لو دھند و ھم. کنند دنبال می

شان را عليه سيستم   حقهھا و مبارزه ب راه آنھا، با اشتياق  آن. دانند طوالنی برای برخی از اعضای اين گروه می

 نوين ۀ يک جامعئیداری و حکومت جھل و جنايت اسالمی و طرفداران احيای سلطنت در ايران، با ھدف برپا سرمايه

گاھت در  بايد به فطانت گفت که خط و نشان نکش و با شمشير جوبين از مخفی. کنند آزاد و برابر و انسانی دنبال می

پا  توان با گرد و خاک به اين ھيچ ھنری و شجاعتی نيست بنابراين نمی. کسی را تھديد نکن» گواتماال «ۀرافتاد دوۀدھکد

جامعه   واقعيت را بهًبھتر است صريحا. نيروھای کمونيست و چپ، کسی را قانع کنی کردن و پرخاشگری و حمله به

  !تان رھا سازی اعالم کنی تا خود را از کابوس و زندان وجدان

  

 :منابع

  . ميالدی٢٠٠٠لوس آنجلس » شرکت کتاب«. از عباس سماکار» من يک شورشی ھستم «-

  ١٣۵٧ ]حوت[ سوم اسفند ۀرخؤ کيھان مۀزاده در روزنام  رضا عالمه ۀ مصاحب-

  .١٣٨٢نشر قطره، چاپ دوم : تھران» هللا دانشيان راوی بھاران، زندگی و مبارزات کرامت «-

  )اني دانشۀادنامي( ١٣۵٩چاپ تھران، بھمن » نيفرھنگ نو « هي نشر-

  ١٣٨٨ ]دلو[بھمن ٢٩» پارسينه «-

  آنجلس  لس» شرکت کتاب«، ٢٠١۴اميرحسين فطانت، بھار » موقع، رد پای يک انقالب يک فنجان چای بی «-
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توسط عباس  در برلين، ١٣٩١ز سال ئي اين کتاب در پا.، اولين کتاب اميرحسين فطانت است»ھا داستان تمام داستان «-

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

 مجری -ھای سيامک دھقانپور  پرسش ، به١٣٩٠ سال ]دلو[ بھمن ماه١٨ ثابتی در ھفتاد و پنج سالگی، در تاريخ -

  امريکادر تلويزيون صدای » افق « ۀبرنام

  »ايرانی تاريخ« خبرگزاری -

  » تاريخ ايرانی «، به ١٣٩٢ ]ثور[بھشتيارد ٣ شنبه ای به تاريخ سه  امير فطانت در نامه-

  ١٣٨٨ ]حول[ فروردين١۴سايت گويا، جمعه ، »کیينمای مستند چريس« زاھد لنگرودی، -

  ارديبھشت۶ -  ٢٠١۴ اپريل ٢۶ تاريخ به »نگار روزنامه و نويسنده مرعشی مھدی«قلم  موقع، به  يک فنجان چای بی-

  .سی بی بی سايت ،١٣٩٣ ]ثوره[

  

  ٢٠١۶ یم پنجم - ١٣٩۵ ]ثور[ارديبھشت شانزدھم بهشن پنج

  

  :ضميمه

ھای ساواک را منتشر کرده است که  ھای شکنجه ليستی از شيوه) بازداشتگاه کميته مشترک(  عبرت ايرانۀسايت موز

  :بدين شرح است

 -۴شود؛   اك مین كه به شدت دردنيھا تا ا فشار آوردن بر چشم -٣دن؛ يرون كشيدست را از كتف ب -٢؛  آخور بند-١

آويزان کردن صليبی؛  -٧آويزان کردن؛ -۶خواره برای گرفتن اقرار از مادر و پدر؛  ريھای ش آزار دادن بچه -۵ آپولو؛

ستادن رو يا  اجبار متھم به-٩س با پای لخت و مجروح پشت در اتاق شكنجه؛ يستادن بر روی گونی خياجبار متھم به ا -٨

 - ١١ا سقف؛ يوار يد ا طناب بهيا بستن آلت وی با نخ يستادن و مھار يا اجبار متھم به -١٠ وار با چشم و دست بسته؛يد به

  اشكلك -١٣ رفتن زندانی؛ ئیعلت ممانعت از دستشو ادرار کردن در ظرف غذا به -١٢ادرار كردن بر روی متھم؛ 

ان بر روی ھم در جای يانباشتن زندان -١۵؛ )نياعدام دروغ( اعدام مصنوعی -١۴؛ )خودكار را الی انگشتان فشار دادن (

 یبر رو -١٩ئیباز نكردن در سلول برای دستشو -١٨انواع مشت زدن  -١٧انداختن در داخل حوض آب  -١۶تنگ 

قی با صدای يپخش نوارھای موس -٢٠دنيسوی باال كش دن و با زانو بر پشت فشار آوردن و سر متھم را بهيشكم خوابان

ك سلول يحبس كردن در  -٢۴صورت تمسخر و مختلف  ن بهيدن موھای متھميتراش -٢٣ق تخت شال -٢٢د يتبع -٢١بلند 

خودكار در گوش كردن  -٢٨ر گلو و نقاط حساس بدن يگار زيخاموش كردن س -٢٧حوض آب  -٢۶حمام  -٢۵متعفن

لی زدن يس -٣١خ يو سله ي مۀليوسه دن بدن بيسوزان -٣٠م با ھتاكی و كتك زدن أھمراه متھم تو ری خانواده بهيدستگ -٢٩

قلقلك دادن كف  -٣۵قفس داغ  -٣۴ضربه بر سر زدن  -٣٣ روحی و روانی جھت شكستن مقاومت زندانی ۀشكنج -٣٢

لگد  -٣٩ان يدن موی سر زندانيگرفتن وكش -٣٨گذاشتن پا الی در و شكستن آن  -٣٧دن ناخن با انبردست يكش -٣۶پا 

 -۴۴ھتاكی  -۴٣دن روی زخم ينمك پاش -۴٢) دنيكوب( مشت زدن -۴١ان از استحماميمحروم نمودن زندان -۴٠ زدن

  .گر را وادار كردن كه دنبال او برود و آنگاه ھر دو را با شالق زدنيوادار به عرعر كردن و زندانی د

  

نند تجاوز ھای ديگری ما زندانيان، شکنجه ھا به توضيح است که حکومت اسالمی ايران عالوه بر اعمال اين نوع شکنجه الزم به

چشم در (  قصاصۀزندانيان بيماران، کشتن زندانی در زير شکنجه، اجرای قانون وحشيان زندانيان، عدم رسيدگی به گسترده به

 .شودو غيره را نيز مرتکب می) مقابل چشم


