
 

  یتي و آغاز شکار های امن٧۵ا ي ٧٣در سال 
   فروتنغالمعباسسروان 

  "افسانه ما"سنده ينو
  ديراز به قتل رسي در ش

   شود او را با وارد کردن ضربه چوب یگفته م
   یابان کشته و قتل را ناشيخ به سرش در

  اعالم کرده اند یه حساب شخصيک تسوياز 
  

ن کتاب يسنده اي در باره نویشتريم تا اطالعات بيردتالش ک" افسانه ما"از آغاز انتشار کتاب 
 که هم ی در پرسش از کسانیحت. ديجه نرسين تالش در خارج از کشور به نتيا. ميکسب کن

  .ز دست دارندي نیسندگي، ترجمه و نویقاتي تحقیسنده کتاب بوده و در کارهايسن و سال نو
ک کار يم که سرگرم يريتباط قرار گران در اري در ایم با محققين تالش توانستيان ايدرجر
ت حزب يخ فعاليران و تاري حزب توده ایهمه جانبه درباره سازمان نظام  کامل ویقيتحق
م بتوان آن را در مراحل يدواريم که اميق بدست آوردين طرير را از اياطالعات ز. است
  : کامل کردیبعد
  

ر ي دستگ١٣٣٣ور يست آه در شهراده غالمعباس فروتن ايسنده افسانه ما ، سروان پياسم نو
 یر مي مجددا دستگی آند ولی می آند و حزب او را مخفیكبار از زندان فرار مي شود و یم

 ی اسامیدر آتاب افسانه ما خاطراتش را نوشته است ول. شود و به حبس ابد با آار محكوم 
جلد دوم سازمان در .  بردینام م روزي فاز خودش به نام سروان. ر داده استييافراد را تغ

ن يا. ن کتاب برگرفته شده و منتشر شده استي از خاطرات او از هم١٣٠-١٢٢افسران ص 
  . نام دارد» انتظار بازداشت در«فصل از آن کتاب 

رغم استعداد ي شود و علیراز حسابدار مي از زندان در شیغالمعباس فروتن، پس از آزاد
ار دشوار پس از ي بسی گذران زندگی شود برای که در کار نوشتن داشته، مجبور میشگرف

  . بدهدیزندان تن به حسابدار
ز ي بعد از انقالب ن۵٨ا ي ۵٧ یها  و جذاب نوشته شده  در سالی افسانه ما که فوق العاده قو

 یاهوين نوع خاطرات نبود و در هي دنبال ایط کسيکبار چاپ و منتشر شد اما در آن شراي
  . شدید به آن کم توجهي سفیاانقالب و چاپ انبوه کتاب ه

 یرون مي برازي در ش که فروتن از محل کارشیک روز هنگامي ١٣٧۵ا ي و ١٣٧٣در سال 
 ی کنند او را می که بر سرش وارد مید، از پشت سر به او حمله شده و با ضربه چوبيآ

 که احتماال به فروتن ی شرکت حسابرسی از ارباب رجوع هایکيگفته شده که . کشند
س ي و پلیقات قضائيجه تحقيست نتي شود، اما هنوز معلوم نین قتل ميض بوده مرتکب امعتر
 اما ی به ظاهر عادی قتل هایزمان است با برخ ن حادثه هميا. ن ارتباط چه بوده استيدر ا

 چهره ها یتيامن  و شکاریره اي زنجی که بعدها مشهور شد به سلسله قتل هایاسيدر واقع س
  .راني ایدر شهرها

ادتر از چاپ ي جالب تر اما اغالط زیت بهتر، عکس هايفيچاپ پس از انقالب افسانه ما ک
 یادداشت هاي نوشته شده، اما هرگز منتشر نشد و یز تا حدودين کتاب نيجلد دوم ا. اول دارد

  . باشدید نزد خانواده ويسنده باينو
 
  


