
 نوشتە شدە برای کتابی در یادبود کرامت دانشیان

 چرا هنوز کرامت؟

گذرد،  از تیرباران او می لسی سال از زمانی کە با کرامت آشنا شدم گذشتە است. بیست و هشت سا

اما او هنوز هم در ذهن مردم ستم کشیدە ما جای ویژە خود را حفظ کردە است. بیست و هشت سال 

های پهلوی و اسالمی نتوانستە است  درد و رنج، ستم و استثمار، زندان و شکنجە و ممنوعیت در رژیم

ها و  زی قهرمانان دیگر در زندانخاطرە او را از یاد مردم بزداید. این همە ایستادگی و جانبا

های گوناگون در این مدت فرا آمدە است و هنوز کرامت  های دو رژیم، این همە مبارزە در شکل دادگاه

گوید: اگر بە نابودی خویش باور ندارید تاریخ  بر جایگاە رفیع خود ایستادە است و بە زورمداران می

 نشانتان خواهد داد.

ایان جسور و مهربان و یکرنگ و صادق و سرشار از عشق بە مردم و من در این سی سال جان فد

ە هایی کە در مقابل جوخ ار بودند آنکینە از دشمن، از آن دست کە کرامت بود، فراوان دیدەام. بسی

اعدام فریاد زندە باد خلق، زندەباد سوسیاسلیسم، مرگ بر جالد و ... سردادند و از گلولەها با لبخند 

 آموز دژخیم را تحت تاثیر هایی کە با رفتار خود سربازان و پاسداران دست . بسیارند آناستقبال کردند

پرستان را مندانی کە با ایمان راسخ خود شاەپرستان و مالقرار دادند. کم نبودند آن خودساختە اندیش

نچە خود نسبت بە کردارشان بە شک انداختند. بسیار بودند بسیار، اما هیچ یک کرامت نشدند. کرامت آ

ناپذیری جسورانە، ایمان راسخ او بە  . ازخود گذشتگی و آشتیبودهای دیگر ن بود، چیزی بیشتر از آن

باورها و دانستەهایش کە همە پشتوانە ایستادگی و خود فدا کردن است، بە نظرم بیشتر از آنچە کە 

شخیص درست از وظیفەای حماسی تودەها بەخاطر ت -باید باشد، نبود. ماندگاری او در ذهن تاریخی می

مشخص در لحظەای مشخص از تاریخ و عمل کردن بە آن بود. او بە آگاهی مارکسیستی مسلح بود و 

دانست، دانستن، باور و خواستن دگرگونی اجتماعی کافی نیست. باید دگرگونش کرد و در این راە  می

بە مقصد رساند، سپاس شود. اگر  بر دوش هر انسانی در لحظە خاصی از زمان باری گذاشتە می

 اش خواهد بود. جاودانە مردم پاداش اوست و اگر زمین نهاد، گمنامی و یاس بختک زندگی خالی

کوک کردە بود و  هایش را برای سیرک "تمدن بزرگ" در آن زمانی کە رژیم شاهنشاهی همە دستگاە

ری روگردان نبود. کسانی در پی تسلیم بردەوار مردم بود و در این راە از هیچ دروغ، دسیسە و کشتا

 نظر از ایدئولوژی( ایستادند، سکوت را شکستند و بساط شعبدەباز را بەهم زدند. چون کرامت )صرف

پروندە "ترور شاە" جزئی از استراتژی اختناق و شعبدە "تمدن بزرگ" بود. واقعیت این بود کە اصل 

 نستیمدا جائی کە می یاسی بود. از آنشد( گروگان گرفتن برای آزادی زندانیان س طرح )اگر انجام می

شاە جز خانودە خودش برای هیچ فرد یا افراد دیگری در سرزمین زیر چکمەاش، هیچ ارزشی قائل 

بایست یکی از افراد خانوادە خودش را بە گروگان گرفت. طرح با خیانت امیر فطانت  نیست، می

خواست بە این واقعیت  ماند. شاە نمی دوست نزدیک کرامت کە خود را بە ساواک فروختە بود، ناکام

خواست بە  تن دهد کە جریانی ایدئولوژیک در کشورش وجود دارد کە مخالف سیرک اوست. او می

شوند، چیزی کە در همەجای  ها "خرابکارانی" هستند کە از جای دیگری پشتیبانی می دنیا بگوید این

توانستیم او را  کە اگر ما می را بزنند. )نە اینخواهند شخص اول مملکت  شود و همە هم می دنیا پیدا می

زدیم، نە، اما در دستور کارمان نبود( بە این صورت طرح ترور شاە توسط ساواک ساختە  نمی



صحنە نمایش دادگاە نظامی وپرداختە شد، کە در واقع توطئەای بود علیە افکار عمومی آن زمان. در 

ساواک دادگاە را چنان سازمان دادە بود کە هفت نفر کردند،  هم کە بە اصطالح ما را محاکمە می

متملقانە بە نفع رژیم حرف بزنند، بقیە هم هرچە بگویند سانسور شود. این محاسبە در جائی غلط از 

آب درآمد. کرامت تصمیم گرفتە بود چنان کند کە نتوانند از کشتن او خودداری کنند. او بە من گفت: 

کشان گرفتە است. این آن وظیفە تاریخی بود در آن لحظە. "خون است اگر این پروندە خون ندهد سیر

 و ماندگار است".

. ساواک کینە مردم دخسرو گلسرخی هم راە او را دنبال کرد و سە نفر دیگر هم کم و بیش چنان کردن

را از دستگاە جهنمی شاە محاسبە نکردە بود. مردم پیام کرامت را گرفتە بودند. دست شعبدەباز رو 

 دە بود. حماسە شکل گرفت و بخشی از تاریخ حماسی شد.ش

کە حیدر عمو  کە بابک همان یکی بود، نە این های دیگری نبودەاند، نە این نە این کە بعد از رستم، رستم

ها، اما پیشقراوالنند کە مشعل  اوغلی دیگری نیامدە است، نە. فراوان بودە است و گاە بیشتر از خود آن

 هستند. ،چە باید بود ها دیگر خود نیستند، نمادی از آرزوها، از آن یانند. آننما بەدست راە می

را بە دنبال داشت. سیاهی همچنان بردوام است، مشعل  ٧٥ها سکوتی را شکستند کە انقالب  کرامت

ها آتشی خواهند افروخت کە شعبدەباز سیاە جامە جمهوری اسالمی را در آن خواهند  داران هم. آن

شود گرفت، بە زندان انداخت،  نمی شناختیم، او را دیگر امت دیگر آن کسی نیست کە ما میسوزاند. کر

دادگاهی و تیرباران کرد. کرامت نماد ایستادگی و مبارزە است. او هنوز زندە است، چرا کە 

 شود از یادها زدود. دیکتاتوری و زور و استثمار و جهل زندە است. او را نمی

 طیفور بطحائی
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