
                               سماكارعباس 

نويسنده، شاعر و 
. فيلم ساز است

 1325او در سال 
شمسی در تھران 
به دنيا آمده و 
فارغ التحصيل 
رشته سينما و 
تلويزيون از 
مدرسه عالی 
سينما در تھران 

سماكار در . است
عين حال يك فعال 
سياسی است و 
در زمان شاه، در 

ابتدا  ١٣۵٢سال 
ھمراه خسرو  به

  گلسرخی، کرامت
دانشيان، رضا 

زاده و  عالمه
طيفور بطحایی به 
اعدام محکوم 

از زندان  ١٣۵٧او در آستانٔه پيروزی انقالب ایران در سال . حکم وی سپس به زندان ابد تقليل یافت. شد
 ین دوره به ھمراهآباد کرمانشاه به سر برد و در ا سماکار در این دوره مدتی را در زندان دیزل. آزاد شد
وی در . روز انجام دادند ٨۶ترین اعتصاب غذای تاریخ را به مدت  طوالنی" یحيی رحيمی"شھيد  فدايی

. دوره جمھوری اسالمی نيز مدت کوتاھی در زندان به سر برد و پس از آزادی مخفيانه از ایران خارج شد
  .است سوئدوی ھم اکنون مقيم 

جامعه ھنرمندان " اليت ھای ادبی خود، تا كنون عضو ھيئت ھماھنگی و افزون بر فعاليت سياسی و فعا
  .بوده است" كانون نويسندگان در تبعيد" ، و عضو ھيئت دبيران "ايران در تبعيد

  

                                                                          

از عباس سماكار آثار زير منتشر شده 
  :تاس

مجموعه ( شرير  بختك ھای •
 )داستان

دفر ( خواب نقره ھا و ستاره ھا  •
 )شعر

چھار گفتار درباره ( تبعيدی ھا  •
 )تبعيد

مجموعه ( چيزی در ھمين حدود  •
 )داستان

درآمدی بر نقد ساختارھای  •
نگره پردازی ( زيبايی شناسی 

 )ادبيات و ھنر
 نقد آثار ادبی •
 نقدر آثار نمايشی •
 )فيلمنامه بلند( يوانا  •
 )دفتر شعر( رويا نقره و  •
  )خاطرات زندان( من يك شورشی ھستم  •

  به ياد، "

خسرو گلسرخی، كرامت دانشيان، يحيی رحيمی و به ياد ھزاران زنداني سياسي و جانباخته ای كه 
نام شان را نمی دانم، ولی خاطره سوزان، ھستی درخشان، مبارزه، مقاومت و آرمان ھای انسانی 

  . اردشان قلبم را به تپش وا می د

او واقعا انسان مقاومی بود و وقتی از پرونده " :کند را اینگونه توصيف می يحيی رحيمی ،باس سماکارع
داشتم و مانند  دیدم که آرزوی من است که شجاعت او را می کرد، می اش و کتک خوردنش تعریف می

  ".ماو انسان قاطعی بود

عتصاب غذا در جھان، متولد قصرشيرین یحيی رحيمی، معلم مارکسيست کرمانشاھی و رکورددار ا 
خلق ایران دستگير و در  فدایی چريك ھای در رابطه با ارتباطش با سازمان 1350وی در سال . بود

 1352 وی پس از مدتی آزاد و بار دیگر در سال. ھای ساواک قرار گرفت زندان قزل قلعه زیر شکنجه
مقاومت وی در کميته مشترک ضد . ذراندسال را در سلول ھای انفرادی گ ٢دستگير شده و مدت 

در ميان زندانيان سياسی  –ضربه  ۵٠ھر بار  –» جيره شالق«ماه  ٣خرابکاری ساواک و تحمل قریب به 
  .زبانزد است

به ھمراه عباس سماکار در زندان دیزل آباد کرمانشاه دست به اعتصاب  ١٣۵٧سال اوايل در  يحيی
 .شود ترین مدت اعتصاب غذا در جھان محسوب می روز طول کشيد و تاکنون طوالنی ٨۶غذایی زد که 

روز نيز به اعتصاب غذای خشک دست زدند و دو بار رگ  ۶روز اعتصاب غذای تر، مدت  ٨٠آنان بعد از 
ھایشان ازجمله انتقال به  را زدند و سر انجام با به زانو در آوردن زندانبانان به خواسته دستھایشان

با قيام ميليونی مردم در انقالب بھمن از  ١٣۵٧سال اواخر در  يحيی رحيمی .زندان تھران دست یافتند
. ان ادامه دادھای فدایی خلق ایر ھایش با سازمان چریک پس از انقالب نيز به فعاليت. زندان آزاد شد

برگرفته از كتاب  .در زندان دیزل آباد کرمانشاه تيرباران شد ١٣۶٠پس از مدتی به زندان افتاد و در سال 
  :چنين می گويد باره اين كتاب در مقدمهدر  سماكار،. "من يك شورشی ھستم"

  

  

  



  

  شكنجه اعدام،عليه عليه
 كميته. ماست روى پيش 1367 تابستان بويژه و 1360 دھه در سياسى انزنداني كشتار يادمان و آيد مى ماه شھريور ديگر بار

 برگزار امسال را برابرى و آزادى راه فشانان جان يادمان سال ھر روال مطابق استراليا، - ايران كارگرى جنبش با ھمبستگى
   .کرد خواھد

 ھيئت عضو شاعر، و نويسنده سياسى، فعال گذشته، رژيم در سياسى زندانى سماكار، عباس آقاى امسال برنامه اصلى سخنران
   .است دانشيان كرامت و گلسرخى خسرو به مربوط گروه اعضاى از و تبعيد در ايران نويسندگان كانون دبيره

 تا ايران در اجتماعی ھای جنبش بر آن تاثير و عقيدتی و سياسی زندانيان كشتار"  :عنوان با سماکار عباس آقای سخنرانی
  .اشدب می ،" امروز

 فكس موتی گروه ھمراھی با زنده موسيقی سماکار، عباس با پاسخ و پرسش زندانی، و زندان با رابطه در کوتاه فيلمی: ھمچنين
  .باشند می مراسم كننده تكميل  ،"CFMEU" انرژی، و معادن جنگلبانی، ساختمانی، كارگران اتحاديه دبير سخنان مچنينھ 

  .استراليا با عنوان ھای گوناگون در مراسم برقرار است -كارگری ايرانميز كتاب كميته ھمبستگی با جنبش 

  :سيدنی در

   .دقيقه 10.30 تا ظھر از بعد 6:30 ساعت از 2011 سپتامبر سوم شنبه:  زمان

   .چستوود در ويکتور خيابان 7 شماره در واقع سنتر کاميونيتی دوريتی:  مکان

 در ظھر از بعد 6.30 ساعت استراليا، -ايران كارگری جنبش با ھمبستگی كميته با ھمراه" ملبورن -سوليداريتی ايران" ھمچنين
  .كند می برگزار ،Trades Hall, corner of Victoria and Lygon st. Carlton در آگوست 26

 0402360442 سرشت نيكو آقای ملبورن،  0413489420 پرتوی آقای سيدنی، :تماس تلفن

  proletarianunite@gmail.com      استراليا - ايران رىكارگ جنبش با ھمبستگى كميته

  


