در ﺳﺎل  ٧٣ﻳﺎ  ٧۵و ﺁﻏﺎز ﺷﮑﺎر هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ

ﺳﺮوان ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﻓﺮوﺕﻦ

ﻥﻮﻳﺴﻨﺪﻩ "اﻓﺴﺎﻥﻪ ﻣﺎ"
در ﺷﻴﺮاز ﺏﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد او را ﺏﺎ وارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺏﻪ ﭼﻮب
ﺏﻪ ﺳﺮش در ﺧﻴﺎﺏﺎن ﮐﺸﺘﻪ و ﻗﺘﻞ را ﻥﺎﺷﯽ
از ﻳﮏ ﺕﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ
از ﺁﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب "اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ" ﺕﻼش ﮐﺮدﻳﻢ ﺕﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺑﺎرﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺕﻼش در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺱﻴﺪ .ﺣﺘﯽ در ﭘﺮﺱﺶ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻢ
ﺱﻦ و ﺱﺎل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻩ و در ﮐﺎرهﺎی ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﯽ ،ﺕﺮﺝﻤﻪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ دﺱﺖ دارﻧﺪ.
درﺝﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺕﻼش ﺕﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﯽ در اﻳﺮان در ارﺕﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺱﺮﮔﺮم ﻳﮏ ﮐﺎر
ﺕﺤﻘﻴﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و هﻤﻪ ﺝﺎﻧﺒﻪ درﺑﺎرﻩ ﺱﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و ﺕﺎرﻳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺰب
اﺱﺖ .اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردﻳﻢ ﮐﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺘﻮان ﺁن را در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد:
اﺱﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ  ،ﺱﺮوان ﭘﻴﺎدﻩ ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﻓﺮوﺕﻦ اﺱﺖ آﻪ در ﺵﻬﺮﻳﻮر  ١٣٣٣دﺱﺘﮕﻴﺮ
ﻣﯽ ﺵﻮد و ﻳﻜﺒﺎر از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺣﺰب او را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﺪدا دﺱﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ
ﺵﻮد و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﺎ آﺎر ﻣﺤﻜﻮم  .در آﺘﺎب اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺕﺶ را ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺱﺖ وﻟﯽ اﺱﺎﻣﯽ
اﻓﺮاد را ﺕﻐﻴﻴﺮ دادﻩ اﺱﺖ .از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺱﺮوان ﻓﻴﺮوز ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﺝﻠﺪ دوم ﺱﺎزﻣﺎن
اﻓﺴﺮان ص  ١٣٠-١٢٢از ﺧﺎﻃﺮات او از هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺵﺪﻩ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ از ﺁن ﮐﺘﺎب »در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزداﺵﺖ« ﻧﺎم دارد.
ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﻓﺮوﺕﻦ ،ﭘﺲ از ﺁزادی از زﻧﺪان در ﺵﻴﺮاز ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﯽ ﺵﻮد و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺱﺘﻌﺪاد
ﺵﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻧﻮﺵﺘﻦ داﺵﺘﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺵﻮد ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮار ﭘﺲ از
زﻧﺪان ﺕﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺪهﺪ.
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻗﻮی و ﺝﺬاب ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ در ﺱﺎل هﺎی  ۵٧ﻳﺎ  ۵٨ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ
ﻳﮑﺒﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪ اﻣﺎ در ﺁن ﺵﺮاﻳﻂ ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺒﻮد و در هﻴﺎهﻮی
اﻧﻘﻼب و ﭼﺎپ اﻧﺒﻮﻩ ﮐﺘﺎب هﺎی ﺱﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺁن ﮐﻢ ﺕﻮﺝﻬﯽ ﺵﺪ.
در ﺱﺎل  ١٣٧٣و ﻳﺎ  ١٣٧۵ﻳﮏ روز هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺕﻦ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش در ﺵﻴﺮاز ﺑﻴﺮون ﻣﯽ
ﺁﻳﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﺵﺪﻩ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺱﺮش وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ او را ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ارﺑﺎب رﺝﻮع هﺎی ﺵﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوﺕﻦ
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻩ ﻣﺮﺕﮑﺐ اﻳﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺵﻮد ،اﻣﺎ هﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﭘﻠﻴﺲ
در اﻳﻦ ارﺕﺒﺎط ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ هﻢ زﻣﺎن اﺱﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺘﻞ هﺎی ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻋﺎدی اﻣﺎ
در واﻗﻊ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺵﺪ ﺑﻪ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻗﺘﻞ هﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩ ای و ﺵﮑﺎر اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﻬﺮﻩ هﺎ
در ﺵﻬﺮهﺎی اﻳﺮان.
ﭼﺎپ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻋﮑﺲ هﺎی ﺝﺎﻟﺐ ﺕﺮ اﻣﺎ اﻏﻼط زﻳﺎدﺕﺮ از ﭼﺎپ
اول دارد .ﺝﻠﺪ دوم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺕﺎ ﺣﺪودی ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ،اﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ و ﻳﺎدداﺵﺖ هﺎی
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادﻩ وی ﺑﺎﺵﺪ.

