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رودخانه آراز با خشکی جزيره مانندی در وسط  :روی جلد طرح
جسم بی جان صمد درست . آن که در زبان محلی آدا خوانده می شود

تصوير صمد بهرنگی و دو . ای پيدا شد" آدا"روی چنين خشکی يا 
تن از صميمی ترين ياران او، بهروز دهقانی و کاظم سعادتی نيز 

  .يده می شودروی جلد د
  
  

  کودکان خيابانی در امريکای التين :طرح پشت جلد
  با شعری از اشرف دهقانی
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   برای چاپ دوم مقدمه
  

   انسان بر انسانگید بردنابود با

  اين است فراخوان ما

  و بايد زيست چون درختی تک و آزاده

  و چون جنگلی با ياران

  )ناظم حکمت" فراخوان"قطعه ای از شعر ( ما     اين است حسرت

  

فرا رسيدن چهلمين سالگرد مرگ صمد بهرنگی و تعهد ياد کردن از 

ی و صادق با کارگران و زحمتکشان، فرصت مغتنمی است که ميماين انسان ص

به ضرورت چاپ مجدد کتاب حاضرکه ازهمان سال اول انتشارش کمياب شد 

در چاپ دوم اين کتاب اسناد و مطالب باز هم درعين حال . پاسخ داده شود

گويائی در اختيار خوانندگان آزاديخواه و حقيقت جو قرار خواهد گرفت تا در 

درهمين جا الزم است . خدمت دفاع هر چه بيشتر از حقيقت و راستی بکار آيند

راز مرگ " ياد آوری کنم که اتفاقًا استقبال چشمگير چنان خوانندگانی از کتاب 

 که افشاءگر -و درک حقايق طرح شده در اين کتاب از طرف آنان ..." صمد

 اين موضوع را -هاست های دشمنان رنگارنگ توده تهمت و دروغ پردازی

های دست پخت وزارت اطالعات  بروشنی آشکار نمود که حنای تئوری

جمهوری اسالمی، از جمله تئوری رسوائی که درمورد مرگ مشکوک صمد 

گر و  های فدائی خلق را توطئه  طی آن کوشيدند چريکبهرنگی بافته و

های ياران صمد بهرنگی را دروغ گو جلوه دهند، در نزد هيچکس که  کمونيست

  .از اندک شعور و آگاهی سياسی و اجتماعی برخوردار است، رنگی ندارد
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( های صديق  کمونيست" حسرت"و " فراخوان"بايد تأکيد کرد که بين 

و حقيقت گوئی و حقيقت ) ه در شعر نقل شده در فوق آمدفراخوان و حسرتی ک

تنها تبهکاران و دشمنان مردم که دشمنان .  طلبی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد

نند؛ درست ک میحقيقت و راستی نيزهستند، حقيقت را عليرغم آگاهی به آن انکار 

 به مصداق جمله زير که اگر چه از آن خود صمد بهرنگی نيست ولی اولين

  :بارتوسط او در جنبش ما مطرح شده است

اند و آن را د میاند، بی شعور است، اما آن که حقيقت را د میآن که حقيقت را ن

  )برتولت برشت(   .نامد، تبهکار است دروغ می

اسناد و مطالب جديدی که همراه با توضيح الزم در هر مورد، در 

  : ه شرح زيراندچاپ دوم اين کتاب از نظر خوانندگان خواهد گذشت، ب

 )حمزه فراهتی(های افسر همراه صمد  در آراز  افشای بعضی قصه سازی-اول

 در ارتباط با جستجوی جسد صمد ١٣۴٧ سندی به جا مانده از شهريور -دوم

   .های رودخانه آراز بهرنگی در آب

  به جستجوی جسد صمد بهرنگی در آراز  -مسو

پرونده مرگ صمد  (١٣۵٩يورماه   متن کامل آگهی روزنامه کيهان شهر-مچهار

  ). افتد بهرنگی به جريان می

 متن کامل اظهارات مادر صمد بهرنگی، درج شده در نشريه دريچه گفتگو -پنجم

 شماره دو 

، درج شده "حمزه فالحتی"با امضای " قصه راز کشنده ارس" متن کامل -ششم

 . ١٣٧٠  سال ۶٧در آدينه شماره 
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 ای اعتراضی را چاپ نکرد؟ه  ، نامه"آدينه"چرا  -هفتم

 !نندک میتهاماتی که به جالل آل احمد وارد اتوضيحاتی در باره  -هشتم

کميته ملی پيکار جهانی با "مدارکی در رابطه با درگيری صمد بهرنگی با  -نهم

  " الفباء"در مورد کتاب " بی سوادی

وارم که مطالعه اين کتاب به خواننده حقيقت جو کمک کند که ضمن ميدا

هائی که دال بر مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی عزيز ماست،  درک واقعيت

  . ها بر عليه حقيقت و راستی را افشاء نمايد های دشمنان توده به سهم خود  توطئه

  اشرف دهقانی

  ١٣٨٧شهريور 
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  پيش در آمد

  

نوشته ) ١" (ندگی و مرگ اوبرادرم صمد بهرنگی، روايت ز"با انتشار کتاب 

برادر بزرگ صمد، اسد بهرنگی، موضوع مرگ مشکوک صمد بهرنگی، اين 

کمونيست راستين، يکبار ديگر در ايران مطرح شد و به دنبال آن در مطبوعات 

مطبوعاتی که تحت نظر رژيم جمهوری اسالمی در ايران منتشر (کشور 

ها، البته به طور موذيانه  رعليه آنها و نشر اکاذيب ب حمله به کمونيست) ندشو می

  . تکرار شدو به بهانه توضيح چگونگی مرگ صمد بهرنگی، 

دوستداران بيشمار صمد، بيشمارانی که شاهکار او را زندگيش 

انند، به اين حقيقت خوب واقفند که عظمت صمد بهرنگی هيچوقت به خو می

د که شخصيت نبو" شهادت "اين ُمهر . چگونگی مرگ او مربوط نبوده است

صمد چه . انقالبی و انسانی صمد را با برجستگی در مقابل مردم ايران قرار داد

به دست ساواک جنايتکار رژيم شاه به شهادت رسيده باشد و چه واقعا 

او را به کام خويش کشيده باشد، برای مردم ايران انسانی است که ) ٢"(آراز"

ای که  نويسنده. قرار داده بودهدف زندگيش را خدمت به کارگران و زحمتکشان 

های او بود، عزت و  های واالی کمونيستی، انگيزه کار و فعاليت تحقق آرمان

به واقع، دليل محبوبيت صمد بهرنگی . عظمت او نيز در اين حقيقت نهفته است

يرد، خود زندگی گ میهای وسيع مردم که امروز سه نسل را در بر  در بين توده

باشد و همانطور که گفته شد چگونگی مرگ  ا گذاشته میصمد و آثاری که به ج

. اهدک میند و يا از آن نک میاو در اين ميان چيزی به ارزش صمد بهرنگی زياد ن

از جنبه ديگر، حتی اگر مرگ صمد بهرنگی را از ليست جناياتی که ساواک در 
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حق مردم ايران مرتکب شده حذف کنيم، امروز مدارک و شواهد عينی دال بر 

جنايتکار بودن ساواک آنقدر وسيع و پر برگ است که با اين حذف، تغييری در 

ها و داغ ننگ حک شده بر پيشانی رژيم  آيد و رسوايی ماهيت امر بوجود نمی

بنابراين بايد ديد کوشش در . رددگ میتر ن کم رنگ) ٣(شاهنشاه عاری از مهر

 بوده است از چه يا ساواک" آراز"کشف اين حقيقت که صمد بهرنگی قربانی 

اهميتی برخوردار است؟ برای پاسخ به اين سوال بايد به عقب برگشت و متوجه 

شد که اساسا چه وقت در گذشته و به چه منظور يکباره موضوع چگونگی 

  !مرگ صمد در مطبوعات ايران مطرح گرديد

بدون مقدمه بايد گفت که طراح مساله فوق نشريه به ظاهر مستقل آدينه 

بهانه امر نيز مقابله با اظهارات مادر صمد بهرنگی در .  بود١٣٧٠در سال 

غروب ستاره تبريز روايت اسد ("نشريه گمنامی بود به نام دريچه گفتگو 

- اين نشريه٢عنوان مطلبی است که در شماره " بهرنگی از زبان مادر

.) ، به چاپ رسيده و اظهارات مادر صمد در آن درج شده است١٣٧٠شهريور

آن مادر صمد ضمن بازگويی خاطراتی از فرزند دلبند خود، افسری که که طی 

بدون اين که اسم و فاميل آن (صمد بهرنگی با وی به قره داغ و آراز رفته بود 

. را به عنوان مسئول مرگ صمد مورد نفرين قرار داده بود) افسر مطرح شود

گی را تجليل هايی که ظاهرا صمد بهرن در اين زمان، نشريه آدينه طی نوشته

وبيد، موضوع مشکوک بودن ک مینمود ولی در واقع بطور موذيانه او را  می

آن اعالم توسط سردبير وقت آدينه، فرج . مرگ صمد را منتفی اعالم نمود

ها به نادرست خود را  سرکوهی صورت گرفت که در ضمن در همان نوشته

 به يک نامه که در در آن زمان او با استناد. دوست نزديک صمد بهرنگی خواند

وصف غلو آميز آن هر لغتی در چنته داشت به کار برد، دست به رياکاری 
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بزرگی زده و اين حکم را صادر کرد که مرگ صمد بهرنگی مرگ مشکوکی 

  .نبود و احتمال کشته شدن صمد توسط ماموران ساواک را مردود شمرد

مد از آنجا که نه مسلما با توجه به آنچه پيشتر ذکر شد، طرح چگونگی مرگ ص

است و نه چيزی از محبوبيت صمد بهرنگی کم ک میهای ساواک  از بار رسوايی

اما منظور واقعی . نمود، بخودی خود دارای اهميت چندانی نبود می

ها و "مقال"در طی آن . چيز ديگری بود" نامه"سرکوهی و آن ) ۴(های"مقال"

در معيت او به قره داغ و ی بود که صمد "همان افسر"که نويسنده اش " نامه"

های  ، ياران صمد يعنی چريک۵٠آراز رفته بود، پيشاهنگان کمونيست سال 

 قرار گرفتند که گويا نه فقط در موضوع اتهام بيشرمانهفدايی خلق مورد اين 

(!) بلکه گويا کامال از بيگناه ) ؟(!کشته شدن صمد به ساواک مشکوک نبودند

ه خاطر بهره برداری سياسی از مرگ او و يا بودن ساواک مطمئن بودند اما ب

 ساواک و قاتل و جنايت کار جلوه َبده کردنتر صحبت کنيم به خاطر  اگر دقيق

آخر نه اينکه در واقعيت چنين نبود و مردم هم آن را (دادن آن در بين مردم 

ای نوشت که درطی آن  دروغ گفتند و آل احمد مقاله" آگاهانه!!) "انستندد مین

توجه کنيد در اين داستان خود ساخته، جالل آل . مد را مشکوک خواندمرگ ص

احمد که حداکثر يک آشنائی و دوستی سطحی وظاهری باصمد داشت، به طور 

درست القای اين موضوع . مسخره سخنگوی ياران صمد جلوه داده شده است

" هآگاهان"های فدايی خلق آينده، در مورد مرگ صمد  اينکه ياران صمد، چريک(

به خواننده بود که منظور نظر واقعی طراحان و پيش برندگان آن ) گفتند" دروغ"

. موضوعی که تا به امروز نيز ادامه يافته است. ادد میبحث در آدينه را تشکيل 

بايد توجه داشت که آدينه در شرايطی تحت پوشش توضيح چگونگی مرگ صمد 

مشغول بود که خواندن های فدايی خلق  گری در مورد چريک به کار توطئه
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چاپ آزادانه آثار او ميسر . شد های صمد بهرنگی کماکان جرم محسوب می کتاب

های او در پشت ويترين را به  نبود و هيچ کتابفروشی جرات قرار دادن کتاب

شرايطی بود که فضای وحشت و ترس و رعب ناشی از آن ). ۵(اد د میخود ن

تل عام وحشيانه زندانيان سياسی در ها و ق آتش زدن زندان(جنايت بيسابقه 

شرايط خفقان . به تازگی سايه سياه خود را برجامعه گسترده بود) ۶٧تابستان 

شد در آن چهره خورشيد را نيز موقتا با ابرهای سياهی قيراندود  باری که می

  .  درجه چرخاند و وارونه جلوه داد١٨٠ها را  نمود، حقايق را پوشاند و واقعيت

، به اولين دوره رياست جمهوری ٧٠های   به شرايط سالامروز وقتی

بينيم که در آن زمان در حاليکه از يک طرف  رديم، میگ میرفسنجانی بر 

ميانه "و " معتدل"شد دولت رفسنجانی برخالف پيشينيان خود دولتی  کوشش می

های خارجی برای  در شرايطی که موضوع سرمايه گذاری(معرفی شود، " رو

های  های جنگ مطرح بود چنين تالشی نه فقط از جانب دستگاه بيبازسازی خرا

) شد های غربی انجام می تبليغاتی رژيم، بلکه شديدتر از آن از طرف رسانه

های توطئه گرانه  درست در همان زمان، اين دولت، دست اندر کار پيشبرد طرح

بعضی شد که  از يک طرف کوشش می. ها و منافع آنان بود چندی برعليه توده

نشريات از جمله آدينه، نشرياتی مستقل که وزارت اطالعات و امنيت رژيم 

گر شوند و به  ها ندارد جلوه دخل و تصرفی در آن) ساواک جمهوری اسالمی(

 فرصت و امکانی برای درج بعضی مطالب طور واقعیهمين منظور هم به 

ات ظرفی روشن گرانه و مترقی بوجود آمده بود و از طرف ديگر همين نشري

های ارتجاعی و ضد کمونيستی  برای اشاعه آشکار يا غير آشکار و موذيانه ايده

مقابله ايدئولوژيک با نظرات انقالبی و کمونيستی در شرايطی بودند که رژيم، 

در حقيقت، مطرح بودن چنين . نمود مطرح در جامعه را بسيار الزامی تلقی می
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ا بر آن داشته بود که در کنار الزام و ضرورتی بود که دست اندرکاران ر

ردند، مانع از آن ک میهايی که منظور نظر رژيم را برآورده  ها و نوشته مقاله

نشوند تا بعضی مطالب خوب و حتی ارزشمند نيز در چنان مجالتی به چاپ 

ای چون شاملو امکان يافته بودند  های مترقی و آزاده از يک طرف انسان. برسد

ای چون آدينه به   هم که شده مطالب خود را در نشريهسانسوری تا با هر خود

چاپ برسانند، از طرف ديگر درست در همان زمان دولت رفسنجانی عالوه بر 

بکارگيری همه ابزارهای سرکوب برای اعمال يک ديکتاتوری لجام گسيخته در 

های توطئه گرانه و مخفی به قتل روشنفکران چپ و  جامعه، با اجرای طرح

هايی که با موضع غيرانقالبی و غير خلقی   مبارز و مترقی يا حتی آنهای انسان

هائی که بعدها در تداوم  همان قتل) (۶(نمود ردند، اقدام میک میبا رژيم مخالفت 

ای معروف شدند و با آشکار شدن ماهيت سازمان  های زنجيره خود به عنوان قتل

در چنين .) ها شد  آن دهندگانشان، وزارت اطالعات مجبور به اعتراف به

دولت . هايی در مورد مرگ نامعلوم صمد کامال با مسما بود اوضاعی درج نوشته

رفسنجانی در حاليکه عالوه بر خذف فيزيکی روشنفکران مترقی، ارعاب جامعه 

نمود با القای اين امر به مردم که ساواک در کشتن  روشنفکری را تعقيب می

ها به دروغ در  ن مرگ او را کمونيستصمد بهرنگی نقش نداشته و مشکوک بود

شد در  هايی که خود مرتکب می اند، پيشاپيش در رابطه با قتل جامعه پخش کرده

رد؛ در عين حال ک مینزد قشرهای بی خبر و نا آگاه برای خود مصونيت ايجاد 

های فدايی چون  نام چريک" آزادانه"ظاهرا تجليل از صمد بهرنگی و ذکر 

م سعادتی، علی رضا نابدل، مناف فلکی و امير پرويز پويان بهروز دهقانی، کاظ

باشند که خونشان را بی دريغ  ها همه از مبارزين پر آوازه دوره شاه می اين(

در آدينه برای خواننده ) های دربند ايران نمودند تقديم راه رهائی کارگران و توده
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دولت رفسنجانی در : بی خبر، اين پيام را داشت که بلی گويا اين راست است

  . دشو میمطبوعات مثل سابق نيستند و جامعه دارد به تدريج دموکراتيزه 

کوشش در غير مشکوک جلوه دادن مرگ صمد و پاک کردن رد 

ساواک از اين قضيه و سپس بستن تهمت و افترا به ياران صمد، در چنين 

 تر و مهمتر از همه، در آن شرايط، رژيم با عمده. اوضاعی صورت گرفت

های کمونيستی و  اشراف به گرايش شديد جوانان به مبارزه مسلحانه و سمبل

يد د میهای فدايی خلق، خود را شديدًا نيازمند آن  انقالبی اين مبارزه يعنی چريک

های ديگری نيز برای جلوگيری از   های سرکوب از شيوه که در کنار روش

عت از پای گيری يک کشانده شدن جوانان به يک مبارزه جدی و همچنين ممان

های  همقابله ايدئولوژيک با ايد. سازمان انقالبی کمونيستی در جامعه سود جويد

های انقالبی و کمونيست و اشاعه دروغ و  تصيانقالبی و مترقی، تخطئه شخ

هايی بود که در اين دوره توسط جيره  تهمت در مورد آنان از جمله روش

شد که تا به امروز نيز ادامه   میخواران رژيم سازماندهی و به پيش برده

" قصه راز کشنده ارس" تنها نگاهی به نامه آن افسر که تحت عنوان ) ٧.(دارد

الذکر را به روشنی  چاپ شده هدف فوق) ١٣٧٠بهمن ماه  (۶٧در آدينه شماره 

هد که گردانندگان پشت پرده آدينه از چاپ چنان د میذارد و نشان گ میبه نمايش 

البته بايد توجه کرد که پيش . نمودند داف پليدی را تعقيب میای چه اه نامه

های انقالبی و  مقابله ايدئولوژيک با ايده(برندگان اين حوزه از کار رژيم 

های تعيين شده در آن نشريات باصطالح  ، کسانی که در چهار چوب)مترقی

نوشتند، همگی جيره خوار رژيم و مثال از اعضای وزارت  مستقل مطلب می

اتفاقا از آنجا که حوزه مبارزه . طالعات و امنيت جمهوری اسالمی نبودندا

در اين حوزه نه فقط . ايدئولوژيک مطرح بود، نيازی نيز به چنين امری نبود
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رژيم را می پذيرند و حاضر " نان آلوده"ساخته است که " ناکسانی"کار از آن 

ند، بلکه افراد نادان و ند قلم خود را برعليه حقيقت و راستی به کار گيرشو می

ها که به خاطر منافع حقيری  توانند به خدمت گرفته شوند؛ آن جاه طلب نيز می

ممکن است در مواردی با بيشعوری تمام، قلم خود را در خدمت ارتجاع و تحقق 

اهداف پليد او قرار دهند بدون اين که حتی خود به عمق آن اهداف کامال اشراف 

نند در سايه تن دادن به ک می شايد هم به سادگی تصور کسانی که. داشته باشند

بر . برند های غير مجاز و غير اصولی، کارهای بزرگتری را به پيش می سازش

ها را بايد در چنين  ردد آنگ میها بر "مقال"اين اساس، تا آنجا که به آن 

ها در رابطه  در هر حال چاپ آن نوشته. هايی مورد بررسی قرار داد چهارچوب

با صمد بهرنگی در نشريه آدينه در آن زمان کامال با هدفی که رژيم برای 

رد منطبق بود و در ک می آنان دنبال  های فدايی خلق و شيوه مبارزه تخطئه چريک

  .خدمت آن قرار داشت

دور جديد اشاعه دروغ و قلب حقايق در رابطه با مبارزه و مبارزين 

 بهرنگی و به بهانه توضيح  که تحت نام محبوب صمد۵٠های  بزرگ سال

چگونگی مرگ او آغاز شده، هر هدف جديدی را نيز تعقيب کند، عمدتا در 

چرا که متاسفانه . آن افسر قرار دارد" نامه"ها و"مقال"خدمت تحکيم موضع آن 

آن نوشتجات حداقل در زمينه گمراه ساختن اذهان در رابطه با مرگ صمد 

ای که امروز بدخواهان از آن به   گونهبه. بهرنگی چندان غير موفق نبودند

اند،  ها که گويا حقيقتی را از مردم پنهان ساخته برعليه کمونيست" فاکت"عنوان 

ها عمدتا مصروف خنثی کردن مطالب  در دور جديد، کوشش. نندک میاستفاده 

در اين . گشته است" برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او"کتاب 

د جديدی دال بر مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی ارائه کتاب نه فقط شواه
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اين مطلب روشنگرانه را نيز در رابطه با آن ) اسد بهرنگی(گشته بلکه نويسنده 

مطرح نموده است که چطور گردانندگان نشريه آدينه در آن " نامه"ها و "مقال"

 و در آدينه خودداری نمودند" نامه"ها و "مقال"زمان از درج پاسخ او به آن 

های خود به مردم که مغاير با اظهارات  های او برای رساندن حرف چطور تالش

که البته با توجه به توضيح (ای نرسيد  آن نوشتجات بود در آن زمان به نتيجه

  )٨).(الذکر طبيعی هم بود که چنين شود فوق

ها پيش  به طور کلی بايد دانست که نام و آوازه صمد بهرنگی از مدت

ها هر ماسکی به چهره  اين(بديل شده است که نيروهای راست به موضوعی ت

های ارتجاعی آنان  خدمت گزار طبقات استثمارگر و مبلغ ايده خود بزنند باالخره

در رابطه با آن به مبارزه برعليه افکار مترقی و انقالبی .) باشند در جامعه می

اين فصل . ندرو میها  در جامعه ما پرداخته و به جنگ کمونيسم و کمونيست

 بر ١٣٧٠جديد در برخورد به صمد بهرنگی همان طور که اشاره شد به سال 

، از چنين "تاريخی" های خود ساخته در کژديسه" (افتخار"ردد و گ می

پيشگامی در آن با فرج سرکوهی !!) دشو میياد " افتخار"هايی به عنوان  دغلبازی

 نيروهای ٧٠های  طول سالدر . است که در آن زمان سردبير مجله آدينه بود

راست که بعضا حتی همچون سرکوهی در گذشته نيز ماسک باصطالح چپ بر 

چهره نداشتند و علنا و آشکارا به دفاع از فرهنگ و ايدئولوژی منحط رژيم 

پرداختند، در شرايط سيطره اختناق وحشتناک دوره  جمهوری اسالمی می

فقدان آزادی بيان و فضای رعب چرا که ديگران به دليل ( يک طرفهرفسنجانی، 

برطبل ) و وحشت حاکم، به سکوت واداشته شده و فريادشان در گلو خفه ميشد

. تبليغات برعليه صمد بهرنگی يعنی به واقع برعليه حقيقت و راستی کوبيدند

قصه دروغ خودساخته در رابطه با مرگ صمد بهرنگی را بارها و بارها تکرار 
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) ٩.(های فدايی خلق قرار دادند له به مبارزه چريککردند و آن را دستمايه حم

های صمد  اگر در گذشته اين نيروهای چپ و مترقی بودند که با نقد کتاب

ها را با برجستگی در مقابل  های با ارزش و خالق نهفته در آن وشيدند ايدهک می

ته و ها که گويا پيشتر غافله را باخ  راست٧٠های  ديد خواننده قرار دهند، در سال

اند، به تکاپو افتاده و کوشيدند به طريقی و از جمله با نقد  فرصت برخورد نداشته

براين ) ١٠.( به خواننده بشناسانندای که واقعا نبود به گونههای او، صمد را  کتاب

بخش باصطالح فرهنگ و هنر وزارت اطالعات (اساس رژيم جمهوری اسالمی 

های مؤثر برای مقابله با  يکی از شيوهمبارزه ايدئولوژيک را ) و امنيت کشور

هايی تشخيص داده است که خواه ناخواه از نام صمد بهرنگی تفکيک ناپذير  ايده

ای که همانطور که تاکيد شد پيشبرندگانش صرفا وابستگان به بخش  مبارزه. است

 که هر فردی با مواضع راسترژيم جمهوری اسالمی نيستند، بلکه " فرهنگی"

تواند نقشی در  ای و به دليلی مخالف رژيم هم باشد، می  از زاويهحتی ممکن است

  . آن ايفا کند

های ارتجاعی است که  هدف نوشته حاضر اساسا مقابله با آن تالش

وشند با دست آويز قرار دادن چگونگی مرگ صمد بهرنگی و ک میکوشيده و 

د، به اعتبار زنن حقيقت جلوه دادن افترائی که در اين رابطه به ياران صمد می

در . های فدايی خلق و بطور کلی کمونيسم در ايران ضربه وارد نمايند چريک

های خود در مورد مرگ  عين حال خواهم کوشيد با در اختيار گذاشتن دانسته

هايی چند در اين رابطه و ذکر بعضی خاطرات گذشته، به  صمد و ارائه فاکت

ران در اين زمينه ياری روشن شدن ذهن جامعه روشنفکری و همه مردم اي

اميدوارم با کمک به آشکار شدن هرچه بيشتر حقيقت که هميشه و . رسانم
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همواره در خدمت رشد جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان قرار دارد، بتوانم 

  .خدمتی به مردم عزيز و در بند خود بکنم
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  )١١(ردوشمن هه له ده صمدی قارشيدا گؤرو

  )بيند که صمد در مقابل اوست دشمن هنوز هم می(

  

به درستی گفته شده است که صمد بهرنگی نويسنده توانمند کودکان و 

ای است که افراد در هر  های او به گونه هر چند محتوای داستان(نوجوانان است 

 ای که به اعتراف و تاکيد نويسنده). توانند از آن بهره مند شوند سن وسالی می

اغلب نويسندگان و روشنفکران متعهد و مترقی ايران، انقالبی در ادبيات کودکان 

ذکر اين واقعيت، اما برای معرفی و شناساندن صمد بهرنگی . بوجود آورد

توان صرفا به عنوان نويسنده کودکان و  از صمد بهرنگی نمی. ناکافی است

ی مطرح نيست که قادر ا  به عنوان نويسندهصرفااو در ضمن . نوجوانان اسم برد

بود دشوارترين مفاهيم اقتصادی، سياسی و فلسفی را با زبانی ساده و دقيق 

همانطور که به ويژه مجموعه مقاالت به جا مانده از وی نشان (توضيح دهد 

صمد بهرنگی در درجه اول يک انسان کمونيست بود که در تمام ). هندد می

او تمام . هل و نادانی مبارزه کردطول زندگيش بر عليه ظلم و استثمار و ج

ای آزاد و زيبا و انسانی که کار در جهت  هايش را در خدمت ايجاد جامعه خالقيت

عشق به کارگران و زحمتکشان و . تحقق آن هدف بزرگ زندگيش بود، قرار داد

ها همه يک پارچه  زند، اين ها در آثار صمد بهرنگی موج می کينه به دشمنان توده

زندگی، . ه چرا مهر او تا به امروز در دل ستمديدگان نشسته استرمز آنست ک

ای به جا  آثار و مرگ او بر چند نسل از جوانان ما چنان تاثير انقالبی گسترده

توان او را به طور ساده صرفا يک نويسنده معرفی نمود و  گذاشته است که نمی

بی تبديل شده صمد بهرنگی امروزدر جامعه ما به يک اسطوره انقال. شناساند
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ای که حديثش در اعماق جريان دارد که هر دم فراز جديدی  است، اسطوره

های مردم، در بين  اسطوره البته در بين توده. يدرو میيابد و باز از نو فرا  می

اما در جامعه . کارگران و زحمتکشان و در بين نيروهای آگاه و مبارز جامعه

ها و بطور کلی  صمد برای دشمنان تودهطبقاتی چه در دوره شاه و چه امروز، 

برای نيروهای راست، همان طور که بايد انتظار داشت عنصر مخرب به شمار 

  . رفته است 

که چرا در دوره جمهوری اسالمی صمد ) هرچند به اختصار(اما ببينيم 

برای فهم اين . بهرنگی به موضوع برخورد نيروهای راست تبديل شده است

  .ته برگشتموضوع بايد به گذش

، آن هنگام که تازه در )۵٠سال (من اولين بار در کميته شهربانی 

چنگال ماموران ساواک رژيم شاه گرفتار آمده بودم، اين را به عينه ديدم که 

های محروم و زحمتکش و کارگر جای دارد،  صمد همانقدر که در قلب انسان

ز است، به همان همانقدر که برای روشنفکران مبارز و آگاه، محبوب و عزي

ای خطرناک برای وی  اندازه نيز مورد خشم و غضب دشمن است و چهره

تا آن زمان هيچکس را نديده بودم که صمد را بشناسد و نام او را . درو میبشمار 

در آن زمان که مرا مرتب به . (جز با عشق و محبت و احترام به زبان آورد

) ويژه صمد بهرنگی (١٨شماره ند، يک بار نشريه آرش برد میاتاق بازجوئی 

هائی  خطائی، بازجوی شهربانی پيش من آن را ورق زد و حرف. روی ميز بود

ها به صمد فحش ندادند چون در اين صورت من  مطمئنا آن. در مورد آن زده شد

های او و  امروز حرف. آمد ردم و وضع ديگری پيش میک میحتما برخورد 

اما اين را کامال به ياد دارم که برخورد . رمآو های ديگر را به ياد نمی بازجو

بايست   انگار که همه می-ها با صمد دشمنانه بود که من يک مرتبه جا خوردم  آن
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 البته زود متوجه شدم که برخورد -از صمد با ابراز عشق و دوستی صحبت کنند

تواند  صمد در بين دشمنان مردم جز خشم و نفرت نمی. است" طبيعی"ها  آن

اما پاسداران . در آن زمان صمد ديگر زنده نبود)  ديگری بوجود آورداحساس

های او و جوانان تازه پای آن  نظم ضدخلقی شاه با دوستان صمد، با هم نسل

از صداقت "با کسانی که . ها جای داشت دوره مواجه بودند که صمد در قلب آن

اونون : "نابدلاشاره به شعراوختای، (الهام گرفته بودند " و عشق آتشين صمد

به واقع دشمن در "). َ الولی عشقيندن الهام آليريق-صداقتی جان وئرير بيزه 

وجود اين نيروها که با قاطعيت به نبرد با او و هرچه زشتی و ناپاکی است 

. ؛ و تازه اين آغاز کار بوديدد میصمد را در مقابل خود برخاسته بودند، 

ن روبرو شدند که در درجه اول، اين نيروهای ساواک بعدا با نسلی از جوانا

؛ با نسلی از )١٢(ها را انقالبی پرورش داده بود های صمد بود که آن کتاب

جوانان که بسيارشان در شرايط شکوفايی و رشد جنبش مسلحانه در جامعه عمال 

ها را  ساواک اين واقعيت. شدند به صحنه مبارزه انقالبی با رژيم شاه کشيده می

پيچيد بدون آنکه کاری جز  ای به خود می ن مار زخم خوردهيد و همچود می

های او از دستش برآيد و يا سراسيمه هر خواننده کتاب صمد  ممنوع کردن کتاب

به حساب آورده، بازداشتش کند، به " مجرم"ای بالفعل و در نتيجه  را رزمنده

  )١٣(زندان بيافکند و غيره

طه با صمد به گونه اوضاع اما در رژيم جمهوری اسالمی در راب

نيروهای امنيتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی در برخورد به . ديگری است 

. های ساواکی خود رفتار نمايند توانستند به شيوه همپالگی صمد بهرنگی نمی

های صمد در دوره شاه عليرغم سلطه اختناق و سانسور بارها و بارها به  کتاب

ان و اقشار تحصيل کرده دست به دست چاپ رسيده و نه فقط در ميان روشنفکر
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به واقع آن . گشته بود، بلکه به خانه هرکارگر و دهقان آگاه نيز راه يافته بود

های صمد  زمان درخانه هيچ فرد آگاه و مبارز و ضد رژيمی نبود که کتاب

عالوه بر اين در جريان تظاهرات عظيم ميليونی . بهرنگی در آن جا يافت نشود

، در حاليکه عکس صمد توسط مردم به صورت پالکارد ۵٧ ها در سال توده

صمد معلم ماست، راه صمد راه "شد و شعار  مبارزه برعليه رژيم شاه حمل می

های او نيز در سطح ميليونی در ميان  در همه جا طنين انداز بود، کتاب" ماست

  .هايی که نشانگر فدايی بودن بهرنگی بود کتاب. مردم پخش گرديد

نامی که در . هرنگی به درستی با نام فدايی عجين شده بودنام صمد ب

او دوست، ) ١۴.(های فدائی خلق قرار دارد حقيقت در صدر شجره چريک

رفيق، همکار، هم فکر، هم قلم و همرزم چريک فدايی خلق رفيق کبير بهروز 

از رفيق ديرينه هم راز و هم رزمشان ) و وجود اين دو(وجود او . دهقانی بود

همچنين صمد با ديگر . فدائی خلق، کاظم سعادتی جدايی ناپذير بودچريک 

رفقای فدايی از جمله علی رضا نابدل، مناف فلکی، محمد تقی زاده، اصغر 

صمد هرآنجا بود که سازمان . پيوندهای ناگسستنی داشت... عرب هريسی و

 های فدايی خلق حضور داشت و واقعيت اين است که در مقطع قيام مردم چريک

ها مبارزه خونين با رژيم شاه و به  ، اين سازمان به اعتبار سال۵٧در سال 

ها مواجه  اعتبار صميميت و صداقت انقالبی رزمندگانش با چنان اقبال وسيع توده

بود که در سراسر ايران از شهرهای کوچک و بزرگ گرفته تا روستاهای دور 

نابراين صمد در سراسر ب. افتاده حضور داشت و مورد تائيد و پشتيبانی بود

های فدايی خلق  های صديق و صميمی چريک ايران به عنوان يکی از سمبل

همين واقعيت در ضمن خود نشانگر آن بود که چه پيوند عميقی . شد شناخته می
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اش با مردم وجود دارد، درست بر خالف  بين هم صمد و هم ياران چريک فدائی

  .نمودند قلمداد می" جدا از توده" را ها ادعای فرصت طلبانی که خط مشی چريک

به اين ترتيب در دوره جمهوری اسالمی، دشمن با صمدی روبرو بوده و هست 

با . باشد که در مقياسی بسيار گسترده تر از زمان شاه در ميان مردم مطرح می

عجين شده و ) مبارزه مسلحانه(صمدی که نامش با نام فدايی و شيوه مبارزه آنان 

از اين رو . ها تن از ستمديدگان جامعه جای دارد در دل ميليونمهرش هنوز 

مبارزه دشمن با صمد بهرنگی در اين دوره ديگر مبارزه صرف با شخص او 

برعليه شيوه . هاست مبارزه برعليه فدايی، برعليه کمونيسم و کمونيست. نيست

، برند يا آنطور که امروزه بطور پوشيده از آن اسم می(مبارزه مسلحانه 

برعليه جمهوری اسالمی " خشونت"؛ بلی مبارزه برعليه به کارگيری "خشونت"

  )١۵.(است
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  !نشريه آدينه، طراح يک دروغ بزرگ
  

رسد  ای به چاپ می نامه) ۶٧شماره( در نشريه آدينه ١٣٧٠در سال 

در اين نامه . با امضاء حمزه فالحتی" قصه راز کشنده ارس"تحت عنوان 

 در قتلگاه ١٣۴٧نامد که در شهريور  می" همان افسر"صاحب امضاء خود را 

  .صمد بهرنگی يعنی رودخانه آراز همراه وی بوده است

يکی از "اين نامه از طرف سردبير آن دوره آدينه، فرج سرکوهی، 

به چيده شدن کلمات دهان پرکن در کنار " (اسناد دست اول مهم تاريخ معاصر

(!!) های تاريخی  و دروغ" ها کژديسه"د که گويا شو میناميده ) ديگر توجه کنيديک

ها را وی در مقاله  اين". (ندک میهای راستين را آشکار  موقعيت"را کنار زده و 

). الذکر است، نوشته است که پيش در آمدی بر نامه فوق" در آينه کژديسه تاريخ"

کامال به " قصه راز کشنده ارس "خالصه، سردبير آدينه برای اينکه مطالب

خورد خوانندگان داده شود، همه استعداد خود را در دروغپردازی و اغراق 

توصيف " ساده و صميمی"او نامه آن افسر را نامه . يردگ میگويی به کار 

. اوست" فراتر از صمد بهرنگی و حکايت و افسانه"ند که از نظر سرکوهی ک می

 ،تاکيد از من است. (بودن" مدللقاطع و "، از "شکوهمندی سکوت فالحتی"از 

نامه او سخن !) خواهيم ديد که واقعا چقدر دليل واستدالل در آن نامه وجود دارد

ديگر هيچ "و ". آيد چنان عبرت آميز است که آدمی به لرزه در می"ويد که گ می

چه مطمئنا تا همين جا نيز آشکار است که سرکوهی با کاربرد ". اندم میسخنی ن

. وشد کنجکاوی خواننده را نسبت به آن نامه جلب کندک میروش و کلماتی 

روايتی که دو دهه، تمامی روشنفکران و "... "موقعيت تراژيک و تکان دهنده"

 جز گروهی انگشت شمار، آن را ساختند و پرداختند و باور -سياسيون کشور
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را سرکوهی به ها  اين... و" آل احمد که از صمد شهيدی پرداخت". "کردند

که البته اصل اسم، (!) عنوان يک مقدمه و پيش درآمد بر نامه حمزه فالحتی 

معلوم نيست که جناب سرکوهی چطور به خود . (نويسد حمزه فراهتی است، می

را با اسم قالبی به " دست اول مهم تاريخ معاصر"اجازه داده است که يک سند 

پس سند قالبی با . خود قالبی است" سند"؟ بايد گفت در واقع !خواننده ارائه کند

" پيش درآمد"ولی تنها در اين .) جای شکايت نيست. اسم قالبی هماهنگی دارد

های بی مقدار و  نيست که جهت آماده سازی ذهن خواننده برای پذيرش حرف

برای بر آورده کردن اين منظور، سرکوهی از . رسوای فراهتی تالش شده است

نويسد  را می" روزهای باران در تبريز"ه کار شده و مقاله چند شماره قبل دست ب

و در آن بدون آنکه خواننده مطلع باشد ) ١٣٧٠ مهرماه ۶٣ و ۶٢آدينه شماره (

قصه راز "نامه فراهتی تحت عنوان ) ۶٧آدينه شماره (که در چند شماره بعد 

سازی های آن نامه دست به زمينه  درج خواهد شد، با تائيد دروغ" کشنده ارس

در "فرج سرکوهی خود در (زند  های نامه به خواننده می برای قبوالندن حرف

روزهای باران در "ند که نامه فراهتی پيش از ک میاعتراف " آينه کژديسه تاريخ

البته او بعدها هنگام چاپ مقاله مزبور در خارج از . نوشته شده است" تبريز

تبديل کرده " پس"را به " پيش "، کلمه"شب درد مند آرزومندی" کشور در کتاب 

  .) است

الذکر سرکوهی در قالب ظاهرًا تجليل از صمد بهرنگی  در مقاله فوق

از جمله اينکه گويا اگر در . وشد آگاهانه چند دروغ را به خواننده حقنه کندک می

مورد مرگ صمد بهرنگی شک و ترديد وجود داشته است که حکومت او را در 

 آرش که حدود سه ١٨ا مقاله آل احمد مندرج در شماره غرق کرده اين ر" ارس"

بوجود آورده است و ) ١٣۴٧آذرماه ( چهار ماه بعد از مرگ صمد منتشر شد -
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به دروغی آگاهانه از او "انسته است که آل احمد د میاينکه فرج سرکوهی 

دروغ "دوم اينکه گويا نه فقط فرج سرکوهی شخصا از ". شهيدی پرداخت

از قول سرکوهی افراد محفلی که " (ما"مطلع بوده بلکه " حمدآگاهانه آل ا

نيز اين را ) صمد و بهروز و کاظم جمع بودند" مثلث"گرداگرد به قول او 

انستند که نه آن همراه د میدر آن محفل، کسان ديگری انگشت شمار : "انستيمد می

لی ، و"صمد غرق شده بود.  قاتل است و نه ساواک- که دوست صمد بود-صمد

نسل ما و نسل آل احمد به شهيدان تازه، به قهرمانان "گويا به خاطر اينکه 

صمد " حقيقت"دروغ گفتيم و با کتمان " مصلحتی"، بطور "مقاومت نياز داشتيم

آل احمد با دستمايه : "که بدان نياز داشتيم، جا زديم " قهرمان حماسی"را همان 

 برآورد برای پاسخ به اين ای  اسطوره- و نادر بود-آنچه که در صمد بود

  ).١۶"(نياز

های کثيف و شرم آور در  د که اين دروغشو میوقتی اطمينان حاصل 

در "به خورد خواننده داده شده در چند شماره بعد در " زيبا"و " منطقی"قالب 

، مشخصا اسامی رفقا بهروز دهقانی، کاظم سعادتی و "آينه کژديسه تاريخ

واقعيت را "که گويا مانند سرکوهی ند شو میعليرضا نابدل ذکر 

 واقعا از ماجرا بدانسان که دقيقا"، دکتر ساعدی و آل احمد هم )؟"(!!انستندد می

تاکيدات از من است برای جلب توجه ". ( داشتندکاملرخ داده بود، اطالع 

اما راستی او از کجا اين همه با ). خواننده به در واقع تاکيدات خود سرکوهی

به " واقعا"، "ماجرا"انستند که د می" دقيقا" است که دوستان صمد قاطعيت مطمئن

ها اطالع  ؟ از کجا اطمينان حاصل کرده است که آن!چه سان اتفاق افتاده است

های دقيقا، واقعا و کامل برمبنای چه واقعيات و  داشتند؟ اين واژه" کامل"

 يعنی حمزه آراز در پيش صمد جز آن افسر آخر درند؟ شو میاستداللی مطرح 
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را هم جز از زبان " ماجرا"و آن دوستان، . فراهتی کس ديگری حضور نداشت

توانستند مطمئن شوند که ماجرا  دوستان صمد چطور می! توانستند بشنوند او نمی

دقيقا، واقعا و به طور کامل به همان صورتی اتفاق افتاده است که حمزه فراهتی 

ارهای سوال برانگيز فراهتی بعد از مرگ ؟ آنهم با توجه به رفت!ندک میتعريف 

آن هم با توجه به اين واقعيت که برخالف ادعای . صمد که شرحش خواهد آمد

جا زند، آشنايی " يکی از نزديکترين ياران صمد"وشد او را ک میای که  مغرضانه

يا به اصطالح دوستی حمزه فراهتی با صمد و يارانش حداکثر به ديدار در کوه 

محدود ) پاتوق صمد و بهروز و کاظم و ديگر دوستان(فروشی شمس يا در کتاب

من در صفحات بعد توضيح خواهم داد که اصال خود فرج سرکوهی دوستی . بود

خاصی با صمد بهرنگی و بهروز دهقانی نداشت که حال، هم خود را جزء آن 

 انستهد میند که گويا همه چيز را ک میمعرفی " ها انگشت شمار" به اصطالح 

جا " ترين ياران صمد يکی از نزديک"است و هم حمزه فراهتی را به عنوان 

اتفاقا !) از روباه پرسيدند شاهدت کو، دمش را نشان داد و گفت اينه هاش(ميزند 

های خود عرضه کرده است، آشکارا بيانگر بی "مقال"موضوعاتی که او در

گ صمد در تبريز اطالعی کامل او از رخدادها و مسائلی است که در زمان مر

بلکه همه " انگشت شمار"ها نه اين که فقط يک تعداد  جريان داشتند و از آن

ثانيا مقاله . دوستان و آشنايان صمد که در آن موقع در تبريز بودند، اطالع داشتند

درست متضاد )  آرش١٨مقاله آل احمد مندرج در شماره (مورد بحث سرکوهی 

وشد شک خانواده و دوستان ک می تماما با اظهار نظرهای گمراه کننده وی

نزديک صمد در مورد اين که ساواک در قتل صمد بهرنگی دست داشته است را 

فعال بايد گفت سرکوهی با بافتن . زايل ساخته و ساواک را از اين قتل مبرا سازد

هد که به د میهای شاخدار برای خلق داستان کذايی خود، نشان  جعليات و دروغ
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ها بدون اينکه در برخورد اول "مقال"او در آن . زبر دستی استراستی حراف 

ترين انقالبيون ما را به طورموذيانه  به ذوق کسی بخورد پاکترين و صادق

های سفسطه آميزی  او، با پيش کشيدن بحث. کند دروغگو و فريبکار معرفی مي

قيقت کسانی را به کتمان ح" های تاريخی ضرورت"و " نياز زمان"در رابطه با 

ند که با ريختن خون خويش و تحمل طاقت فرساترين ک میها متهم  از توده

دليل قهرمان و . (ها آشکار سازند حقايق را برای تودهها، تماما کوشيدند  شکنجه

سرکوهی احتماال ). ها هم همين است ها از طرف توده حماسه ساز خوانده شدن آن

 نياز زمان با صحنه سازی و های تاريخی و انست که در هيچ کجا ضرورتد می

اما چه کند . اند که در ايران چنين شود کتمان حقيقت و فريب مردم پاسخ نگرفته

  !هايش بنويسد طلبيد که خالف دانسته از او می" نياز زمان"گويا 

هد که توضيح د میبه طور کلی، آن چه در آدينه آمده است نشان 

مت زدن و افترا بستن به ای است برای ته چگونگی مرگ صمد تنها بهانه

های آن انقالبيون  ها و ديدگاه های فدايی خلق و براين پايه تحريف ايده چريک

اين امر با آشکاری و وقاحت هرچه بيشتری در نامه حمزه فراهتی . حقيقت جو

  .دنبال شده است" قصه راز کشنده ارس"
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  "قصه راز کشنده ارس"راهتی در های حمزه ف افشای دروغ

  

همان است " قصه راز کشنده ارس) "ونه قصد واقعی(حرف ظاهری 

داد و برای اينکه (!) در موردش شهادت " مقال"که پيشاپيش سرکوهی در آن دو 

". اندم میديگر هيچ سخنی ن"هايش را دربست بپذيرد تاکيد کرد که  خواننده حرف

زند،  هايش را می تجليل از صمد بهرنگی حرفاما اگر سرکوهی در قالب ظاهرا 

تواند کينه خود نسبت به صمد بهرنگی را پوشيده نگه  اش نمی فراهتی در نوشته

ای معرفی ميکند که فقط بلد بوده  او بهرنگی راروشنفکر دست و پا چلفتی. دارد

گويا از نوع روشنفکرانی که فقط خوب . است کتاب بخواند و کتاب بنويسد

توانند خودشان پاک  نند ولی به قول معروف دماغشان را هم نمیز حرف می

چون از نظر حمزه فالحتی ) ١٧(صمد گويا از نوع اين روشنفکران بوده . کنند

ُعرضه آن را نداشته است که حتی ده ثانيه ) يا حمزه فراهتی اصلی(قالبی آدينه 

توانست بيش  نمی... بيش از ده ثانيه روی آب نماند("خود را روی آب نگه دارد 

البته بايد ")  ثانيه روی آب بماند و زندگی خود و ديگران را بر باد ميداد١٠از 

ويد، گ میدانست که فرد مذکور اين سخن را صرفا برای کوبيدن صمد بهرنگی ن

بلکه هدف اصلی وی بی اعتبار کردن چهره فدايی در ميان نسل جوان يا به قول 

  .است" جوانان خوشبخت امروز"وی 

های فدايی خلق از دو دسته تشکيل شده  ند که چريکک میاينطور ادعا 

البد منظورش (بودند " عمری در ورزش و تمرين سپری کرده"يک دسته . بودند

تيپهايی مثل رفيق حميد اشرف است که به ورزشکار بودن و فرز و چابک بودن 

 با مغز خود و با ساختند و افراد اين دسته گويا فقط هيکل خود را می) شهره بود
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تيپهايی مثل (دسته دوم . کتاب سرو کاری نداشتند و تنها کارهای عملی بلد بودند

. سپری کرده بود" کتاب و کتابخانه"بودند که عمرش را در ) صمد بهرنگی

شد و زندگی خود و  تر از استالين می اولی با خواندن يکی دو جزوه استالين"

 ثانيه روی آب بماند و ١٠توانست بيش از   نمیاد و دومید میديگران را بر باد 

  ". ادد میزندگی خود و ديگران را بر باد 

يکی از اسناد "به مثابه ) حمزه فراهتی(بلی، نامه حمزه فالحتی قالبی 

خيلی خوب پرده از ) آنطور که سرکوهی ناميد" (دست اول مهم تاريخ معاصر

ارد و با آشکاری هرچه بيشتری د میاميال واقعی گردانندگان پشت پرده آدينه بر 

نه توضيح مرگ صمد بهرنگی " نامه"ها و "مقال"هد که هدف از آن د مینشان 

های فدايی خلق  بلکه مشوب کردن اذهان در رابطه با مبارزه مسلحانه چريک

آدينه از طريق کوشش در خط بطالن کشيدن  و به عبارت روشنتر،. بوده است

 مبارزاتی مردم ايران، باز داشتن جوانان از به يک دوره درخشان از تاريخ

فالحتی . نمود مبارزه قاطع و متشکل با رژيم جمهوری اسالمی را تعقيب می

ند که اين نسل جوان ک میاز همان ابتدای نامه معلوم ) فراهتی اصلی(قالبی آدينه 

به عبارت ديگر مخاطبين اصلی جوانان . ايران است که مورد توجه است

نسلی که . نامد می" جوانان خوشبخت امروز"ها را  ه وی آنباشند ک می

 نوشته شده ١٣٧٠نامه در اواسط سال ". تر از نسل ما خواهند بود خوشبخت"

شد جوانان خوشبخت ناميد؟ نه فقط   را چطور می٧٠اما جوانان سال . است

های جمهوری اسالمی  بسياری از آن جوانان در زمان کودکيشان شاهد خونريزی

 باقيمانده ٧٠هايشان بودند بلکه در سال   به خانواده۶٠حمالت وحشيانه سال در 

های جنگ ايران و عراق بازگشته  رفتند که يا تازه از کشتارگاه نسلی بشمار می

و يا از باقيمانده زنان و مردان جوانی بودند که اثرات مادی ) جوانان مرد(بودند 
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جايع ننگين جنگ، همان جنگی که کشتارهای خونين، بمباران شهرها و ديگر ف

 سال تمام در تنور آن ٨جمهوری اسالمی در خدمت به اربابان امپرياليستش 

های خونين و ديگر دردهای جانکاه جنگ  دميد را هنوز با خود داشتند و صحنه

بلی صحبت . ردک میهمچون کابوس وحشتناکی هنوز بر جان و ذهنشان سنگينی 

صحبت از باقيمانده نسل جوانی که . يگر، جوانان استيا به عبارت د" ها بچه"از 

از سوی ديگر فاجعه قتل عام وحشيانه زندانيان سياسی توسط جالدان جمهوری 

 فقط سه سال از آن ٧٠فاجعه خونباری که در سال . اسالمی را شاهد بوده است

اين . های هولناکی از آن را در ذهن خود داشت ذشت و نسل جوان تجربهگ می

رد که ک میهايی را با خود حمل   تجربه گورهای دسته جمعی و گورستاننسل،

هايی که  گورستان. ها دفن کردند های خونينشان در آن مردگانش را با همان لباس

چندان بی مرز شيار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم "به قول شاملو 

  ".خونابه روان است

اند و  راهتی خوشبختبراستی چرا اين جوانان از نظر حمزه ف

از نسل فراهتی خواهند بود؟ آيا صرفنظر از آنچه از سر " تر خوشبخت"

اند که در دوره جمهوری اسالمی از شرايط  اند، به اين دليل خوشبخت گذرانده

اقتصادی بهتری بر خوردارند؟ يا شرايط اجتماعی يا فرهنگی اين نسل بهتر از 

 فالحتی قالبی آدينه يا همان حمزه فراهتی ؟ نه،!دوره فراهتی است يا خواهد بود

و موضوع مبارزه کردن " ها بچه"ی  بلکه مساله. پردازد اصلی به اين مسايل نمی

مطرح است و حال او به عنوان يکی از ) مسلما با رژيم جمهوری اسالمی(ها  آن

" سازمان فدائيان" "عضو نه چندان غير مؤثر"و " معدود بازماندگان آن دوره"

سازمان " عضو نه چندان غيرموثر" در آن نامه، فراهتی به دروغ خود را آخر(

او . زند  هم جا می- تلويحا در همان ابتدای تشکيل آن -های فدايی خلق چريک
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پس از چند سال که سازمان فدائيان ديگر شکل گرفته بود صمد : "نوشته است

ان غير مؤثر اين شهيد سازمان شده بود و اين در حالی بود که من عضو نه چند

را از ) ؟(!اش  اهد تجارب مبارزاتیخو میپا به جلو گذاشته و ") سازمان بودم

ها بدانند که با رژيم جمهوری  در اختيار نسل جوان بگذارد تا آن" آن روزها"

واضح است مگر ! ويد چه بايد بکنندگ مینالبته که او . ( بکنندنبايداسالمی چه 

  )نه؟

هايش از آن  برداشت"ند که نوشتن ک می هم آشکار اتفاقا فراهتی اين را

قصه راز کشنده "که با نام بی مسمای (و به طور کلی نوشتن آن نامه " روزها

را به ابتکار شخصی خود انجام ) به خورد خوانندگان آدينه داده شد" ارس

بلکه اين کار را بنا به توصيه کسی که ظاهرا نامه فراهتی به عنوان . هدد مین

هد و گويا به او د میاش انجام "چندين نفر از دوستان نزديک"وشته شده و وی ن

اينکه توصيه . بزند" هم حرف"است که او " موقعش"توصيه شده است که 

ها را هم  شايد بعدا بتوان ماهيت آن( کنندگان به واقع چه کسانی بودند، بماند

همان موقعی " وقعم"اما آنچه آشکار است ، اين است که منظور از آن ). شناخت

بود که بازداشتن جوانان آگاه و مملو از خشم و کينه از مبارزه، برای رژيم 

های  بخصوص که شاخک. جمهوری اسالمی از اهميت جدی برخوردار بود

اطالعاتی رژيم کامال متوجه گرايش شديد جوانان به مبارزه قهرآميز يا به قول 

بايست به مقابله با آن  که حتما می یا خطرجدی. عليه رژيم بودند" خشونت"ها  آن

های مقابله با اين خطر کوشش در زدودن خاطره  يکی از راه برخيزند و

بايد در ميان آنان نسبت . های پيشين در ذهن جوانان است مبارزات درخشان نسل

های فدايی خلق ابهام ايجاد کرد و  به انقالبيون مسلح گذشته و بخصوص چريک

بايد با هر دست آويزی که ممکن  می. يره و تار ساختحقايق را مخدوش و ت
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است از جمله در قالب تجليل و يادآوری نام آن انقالبيون، به قول معروف زير 

که حمزه " موقعش هست"در اينجاست که معلوم شده است . ها را زد آب آن

بيند  فراهتی هم حرف بزند و او نيز موقع را درست تشخيص داده و الزم می

به نوبه خود در مورد مبارزين صديق و با عظمت !!) ندک میحکم "  زماننياز("

گذشته از جمله صمد بهرنگی دروغ به هم ببافد و راجع به مبارزه مسلحانه 

  .های فدايی خلق ايران خزعبالتی سرهم کند چريک

هد که چگونه د میروز توضيح " جوانان خوشبخت"او در نامه خود به 

و چطور جوانان مجبور " ن زندگی در دستور روز بودبرباد رفت"در آن دوره 

دستور "ها  آن". شيرين ترين لحظات عمرشان را آب در هاون بکوبند"بودند 

و " نياز زمان"همان که سرکوهی از آن به عنوان (ردند ک میرا اجرا " روز

حمزه (نسل حمزه فالحتی " تراژدی "اين ) . برد می، اسم " ضرورت تاريخی"

عظمت و بزرگی و احترام جاودانه در اين بود که دستور روز با . "ودب) فراهتی

دستور ! توجه کنيد". شد های وجود و با تمام ايمان و اعتماد اجرا می تمام سلول

اين عبارت !!. شد که همانا آب در هاون کوبيدن بود روز نابکار بايد اجرا می

 مارکسيستی نظير های برای کسی که کمترين اطالعی از مفهوم ترمينولوژی

دستور روز بود : باشد دارد، چقدر خنده دار و مسخره می" ضرورت تاريخی"

بايست به آن پاسخ  ضرورت تاريخی بود ولی نمی. شد بايست اجرا می ولی نمی

و " نياز زمان"و " دستور روز"شد و اصال تاريخ به اشتباه آن را  داده می

ويد که اتفاقا علت همه آن گ میگر نالبته او دي) ١٨) (؟(!!کرده بود" ضرورت"

انقالبيون گذشته يعنی همان مبارزين مسلح " عظمت و بزرگی و احترام جاودانه"

 که حتی امروز پس از گذشت ساليان دراز، فراهتی و امثالهم ۵٠های  سال

ها سخن بگويند و  ند برای منحرف کردن ذهن جوانان ، باز از آنشو میمجبور 
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ها با تمام وجود به  آنها بنمايند، اين امر بود که  هره آنسعی در خراب کردن چ

. های ستمديده پاسخ درست دادند و در راه تکامل تاريخ گام برداشتند نياز توده

رمز عظمت و بزرگی و احترام جاودانه آن انقالبيون درست در همين واقعيت 

. ود، عمل نمودنداشان نهاده ب ای که تاريخ بر عهده ها به وظيفه نهفته است که آن

صميمی و "ای  خالصه، نامه قهرمان سکوت فرج سرکوهی که وی آن را نامه

در مورد چگونگی مرگ صمد " مدلل"جا زده بود به جای آنکه به طور " ساده

بهرنگی توضيح دهد و حداقل جوابی در خور به مادر صمد بهرنگی که نامه 

صمد " قاطع"هد به طور ظاهرا در پاسخ به اظهارات او نوشته شده بود، بد

  .هدد میبهرنگی و ياران فدايی او را مورد حمله قرار 

 ايران عليرغم مواجهه با همه آن فجايع هولناک و ٧٠بلی، جوانان سال 

عليرغم شرايط وحشتناک اقتصادی و اجتماعی خود، از نظر حمزه فالحتی 

يگر دورنما د"که (!!) چرا؟ به اين دليل روشن . قالبی آدينه خوشبخت هستند

ترين لحظات عمرشان را آب در  ها مجبور نخواهند بود شيرين روشن شده و آن

های  عمدتا متشکل در سازمان چريک(عصر آن دوره که جوانان ". هاون بکوبند

برعليه رژيم حاکم مسلحانه ) فدايی خلق ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران

آفريدند، سپری شده  می" ها هدر جنگ و گريز با دشمن حماس"جنگيدند و  می

که بايد به ) شيرفهم شوند(کامال بدانند " جوانان خوشبخت"البته برای اينکه . است

طور کامل فکر انجام مبارزه مسلحانه برعليه رژيم جمهوری اسالمی را از سر 

نکوبند، " آب در هاون "۵٠های  خود به در کنند و همچون مبارزين مسلح سال

هم برای اين جوانان سخن " مختصات آن دوره"و " انآن زم"فراهتی از 

او اين کار را ضمن وارد آوردن اتهاماتی ناروا به شخص صمد . ويدگ می

يکی از آن ". هايی بود صمد حامل ضعف: "نويسد می. بهرنگی انجام ميدهد
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هم " ته استکانی"ضعفها به عينکی بودن صمد مربوط ميشد که گويا عينکش 

ک ته استکانی خود، هم شديدا نياز داشت و هم شديدا از آن صمد به عين: "بود

اين تناقض مختص . اين تناقض مختص اين فرد و آن فرد نبود) ١٩.(متنفر بود

کدام دوره؟ خصوصيات دوره صمد مگر چه بود؟ خواننده بايد " (آن دوره بود

ی وشد دوره صمد بهرنگک میگری  متوجه باشد که فالحتی قالبی آدينه با حيله

 که جريان مبارزه مسلحانه در آن ۵٠های   را همان دوره سال۴٠های  يعنی سال

از ورزيدگی جسمی الزم وچغری خاصی که نياز "صمد ). جاری بود، جا بزند

است که چغر باشد زيرا خو میصمد دلش . "بازداشته شده بود" آن زمان بود

بود ولی يک کسی که خدای علم و دانش . آن دوره ماجراجويی بودمختصات 

های چريکی  تر از آن موتور سواری بلد نبود در سازمان پايش لنگ بود و يا ساده

رسيد جايی نداشت و اگر هم جايی داشت  که ديگر بوی آن شديدا به مشام می

  )٢٠) (تاکيد از من است".(عزت و حرمتی نداشت

پس و پيش " اندکی"ها و با  به اين ترتيب فراهتی با تحريف واقعيت

، ۵٠های  هد که در سالد میروز اطمينان " خوشبخت"ها، به نسل  دن تاريخکر

اين مشتی جوان ماجراجو بودند که برعليه رژيم حاکم دست به اسلحه بردند 

اتهام آشنايی که از همان ابتدا حزب توده خائن در خدمت به طبقه حاکم به مثابه (

ند که ک میامر اضافه و در اثبات اين ) به فرزندان خلف خويش آموخت" پدر"

ردند م میکسانی که از آن طرف "چگونه در مبارزه بين آن جوانان با رژيم شاه 

باختند   بودند و کسانی که از اين طرف جان میسرباز و پاسبان معمولی

) تاکيد از من است(های علمی وهنری و اقتصادی کشور  بزرگترين سرمايه

در جنگ و گريز با دشمن حماسه "دلشان هم به اين خوش بود که ... و) ٢١(

توجه کنيد که طرف چگونه با استفاده از کلمات و عبارات آشنايی ". آفريدند می
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رفت و  که به درستی و به جا در مورد مبارزين مسلح آن دوره به کار می

ها را از محتوای واقعی  وشد اين لفظک می...) حماسه آفرينی و غيره(د رو می

در هر حال، بحث اصلی اين است که به . ا را لوث نمايده خود خالی کرده و آن

  آنقدرها هم با احترام به آن انقالبيون روز القاء شود که" جوانان خوشبخت"

آخر . ها را الگوی کار خود قرار ندهند ها نياموزند و آن ننگرند، از تجربه آن

نه، ." ندتراژدی اين نسل را درک کن... توانند جوانان خوشبخت امروز کجا می"

خوشبختی جوانان امروز در اين است که ديگر مبارزه قهرآميز با رژيم 

ديگر دورنما روشن شده و ! "قرار ندارد" دستور روز"جمهوری اسالمی در 

". ترين لحظات عمرشان را آب در هاون بکوبند ها مجبور نخواهند بود شيرين آن

 ٧٠سال " جوانان خوشبخت"نم که به ياد داشته باشيد که ک میالبته خاطر نشان 

" يکی از اعضای نه چندان غير مؤثر"هائی را از دهان ظاهرا  چنين حرف

از . شنوند های آغازين تشکيل اين سازمان می های فدايی خلق در سال چريک

دارد "(!) داغی در گرده"که " معدود بازماندگان آن دوره"دهان يکی از 

مجله آدينه " الحمداهللا"در گرده بود که داغ ايشان . ديگران داغی در جگر دارند(

اجازه دهيد همين جا اين سوال را !!). کمک کرد و آن را از گرده اش برداشت

، اين امکان را برای يک ٧٠مطرح کنم که آيا به راستی مجله آدينه در سال 

های فدايی خلق  سازمان چريک) و نه عضو نه چندان غيرمؤثر(عضو معمولی 

های آن   بازمانده ساده اما واقع بين و صادق مرتبط به چريکو يا حتی برای يک

کرد که او هم در مورد راه و رسم مبارزه انقالبيون آن دوره  دوره نيز فراهم مي

مطلبی در آن نشريه بنويسد؟ يا بدون آنکه حتی در مورد راه آن انقالبيون جان 

های  هدفبرکف مطلبی بر زبان آورد در مورد واقعيت زندگی و خصال و 

ها سخنی بگويد؟ مسلما جواب هيچکس به اين سوال مثبت نخواهد بود  انسانی آن
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حمزه فراهتی نيز . حتی جواب خود سرکوهی به عنوان سردبير آن دوره آدينه

به همين خاطر هم بی هيچ دغدغه خاطری و با اطمينان از . انستد میاين را 

و اگر هم (مطلب نخواهد نوشت های او برای آدينه  اين که کسی در افشای دروغ

هر جور توانست در مورد مبارزه و مبارزين ) بنويسد آدينه چاپش نخواهد کرد

گاو گند چاله "پاک و صادق آن دوره دست به تهمت و افترا زد و همچون 

  .اين امر در مورد بقيه مطالب نوشته او نيز صادق است. لجن پراکند" دهانی

، "قصه راز کشنده ارس" يعنی همان اگر به واقع هدف نامه فراهتی

فت که گ میبايست به ابهاماتی پاسخ  توضيح چگونگی مرگ صمد بود، او می

ها آگاه  ابهاماتی که فراهتی به خوبی از آن. نمود مرگ صمد را مشکوک می

مادر صمد او را به عنوان افسری که فرزندش را در جلوی چشمان او در . است

ارتشی خود نموده و با خود برده، مورد نفرين قرار شان سوار جيب  مقابل خانه

او به عنوان يک زن عادی، يک مادر داغديده و جگرسوخته، از . داده است

مرگ فرزند بسيار عزيزش سخن گفته و اصال و اساسا کاری به سياست و 

های او را  بعضی از جمله. های فدائی خلق نداشته است مسايل سياسی و چريک

: نم تا خواننده بداند فضای اظهارات او چگونه بوده استک میدر اين جا نقل 

شکست و پا به خانه ما  خدا ذليلش کند آن افسر بی حيا را، کاش قدمش می"

انم د میمن " .... "او دنيای من، روح من، صمد مرا گرفت و برد. ذاشتگ مین

پسرم آن نامرد در لباس دوستی چه به روز .".... "قاتل پسر من همان او بود

شايد فرار از پنجه عدالت ممکن باشد ولی فرار از دادگاه خدا ممکن !"...."آورد

انم روزی او به مجازات خواهد رسيد، مگر شمر را با آن همه د میمن . نيست

  ..."قدرت در آب جوشان ديگ نجوشاندند، مگر خدا فقط يک مختار دارد؟
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که بگويد جز آن فراهتی در مقابل اين اظهارات گويا هيچ چيز نداشت 

برخوردار نبوده " ورزيدگی جسمی"که بکوشد صمد را به خاطر اين که گويا از 

های فدائی  داشته است، به خيال خود تحقير کند و چريک" عينک ته استکانی"و 

بايست تا آنجا  اگر روال عادی برقرار بود او می. خلق را مورد حمله قرار دهد

و مسايلی که متعاقب آن پيش آمد، " اتفاق"ی تواند شرح کاملی از چگونگ که می

اد تا حتی پاسخگوی شايعاتی باشد که در خود قره داغ مطرح گرديده د میارائه 

مثال از سربازی نقل قول شده که با گريه گفته است من ديدم که او را از (بود 

نيا مندرج در يادمان صمد  ی رئيس نگاه کنيد به مصاحبه. پشت توی آب انداختند

فراهتی که ظاهرا به بهانه ). ۵۵٨بهرنگی از علی اشرف درويشيان صفحه 

پاسخ به اظهارات مادر صمد نامه خود را نوشته است، چرا به جای پرداختن به 

ها مرگ  اند مادر صمد با تکيه بر آند میموضوع اصلی و رفع ابهاماتی که خود 

شدن ساده تلقی شمارد و آن را ناشی از يک غرق  پسرش را مرگ طبيعی نمی

ويد که حتی مورد اشاره مادر صمد هم قرار گ میند، از مسايلی سخن ک مین

مبارزه انقالبيون مسلح " مضرات"و " بديها"صحبت که بر سر . نگرفته بودند

صحبت بر سر چگونگی قربانی شدن صمد بهرنگی در شهريور . گذشته نبود

فقای صمد تازه دست به  بود يعنی تقريبا دو سال قبل از آن که ر١٣۴٧سال 

های فدائی خلق  موقعی که صمد بهرنگی قربانی شد نه فقط چريک. اسلحه ببرند

مبارزه مسلحانه را در جامعه ايران شروع نکرده بودند و انقالبيون مسلحی 

باشند، برای صمد و ياران او حتی اين مبارزه به " ماجراجو"وجود نداشتند که 

انيم د میهمان طور که .  تئوريزه نگشته بودطور قطعی و کامل مطرح نشده و

تدوين شد و ) ۴٩تقريبا در اوايل سال (تئوری مبارزه مسلحانه بعدها 

ترين و  های آگاه و صادق آن دوره تنها با قبول اين تئوری که مستدل کمونيست
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ترين تئوری انقالبی آن دوره بود، دست به مبارزه مسلحانه زده و به  منسجم

  .لح تبديل شدندانقالبيون مس

 متوجه پس و پيش ٧٠البته طبيعی است که ممکن بود نسل جوان سال 

ای که در اين يا آن تاريخ در  ها از طرف فراهتی و شرايط ويژه کردن تاريخ

ها زيسته است خوب  اما فراهتی که خود در آن سال. ايران حاکم بود نشود

فاوت از جوی بود که  درجه مت١٨٠ به طور کامل ۴٧انست که فضای سال د می

های فدائی خلق و سپس   يعنی پس از آغاز مبارزه مسلحانه چريک۴٩بعداز سال 

 ۵٠های  از اين رو حتی اگر جوانی در سال. مجاهدين خلق، در ايران بوجود آمد

های فدايی خلق  با درک کوته بينانه و نادرست خود از مبارزه مسلحانه چريک

اش دچار عقده حقارت شود، اين شخص  کانیممکن بود در مورد عينک ته است

حال ديگر به اين .  بوده باشد۴٧توانست صمد بهرنگی در سال  مطمئنا نمی

ای برای شخصيت توانمند صمد بهرنگی با  پردازيم که قايل شدن چنين عقده نمی

در حالی که عينکش نيز (آن قدرت بارز تجزيه و تحليل مسايل به روش علمی 

. ، تنها از فردی با ماهيت حمزه فراهتی ساخته است)نی نبوددر واقع ته استکا

هايی برای صمد بهرنگی  اين فرد تا چه حد بايد رذل بوده باشد که آگاهانه ضعف

هايشان در  ها و همپالگی"ای توده"د که شو می قائل ۴٠های  در شرايط سال

ر هر حال د. ها نسبت دادند  به مبارزين صديق و پاک باخته آن سال۵٠های  سال

آنچه روشن است اين است که هدف نامه فراهتی نه روشنگری در مورد 

در مورد . چگونگی قتل صمد بهرنگی بلکه همان بود که در باال به آن اشاره شد

صمد جايی که ايستاده بود : "اخير، او صرفا در يک پاراگراف توضيح ميدهد که

ين گفته او در کنار رودخانه صمد شنا بلد نبود و طبق ا" (آب بيش از نافش نبود

رد، که ناگهان ک میاو شنا "  متری۵٠"فراهتی نيز در .) ايستاده بوده است
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. هايش توی آب بود صمد تا شانه:"دشو میمتوجه فرياد صمد و غرق شدن او 

ولی صمد . نعره زدم صمد دست بزن، پا بزن، رسيدم، دست بزن، دست بزن

فقط توانست سه بار صدايم . رفت يش میدرست به طرف جريان شديد رودخانه پ

 دليل اين غرق شدن پاورقی نامهدر ."  ثانيه روی آب نماند١٠کند و بيش از 

وضعيت خاص رودخانه آراز ذکر شده که گويا شخص با يک تغيير جای 

در اين . "در زير پای خود مواجه شود" گودالی"ممکن است با" چندمتری"

خود را کنترل نموده و دوباره به جای اول اند  موقعيت کسانی که نتوانسته

صمد بايد از  تئوریطبق اين ". (اند برگردند، با خطرات بسيار جدی مواجه شده

 به طرف داخل آن رفته باشد آنهم درست به سمتی که چند مترکنار رودخانه 

آيا بايد گفت اين غير ممکن است؟ کسی چه . جريان آب شديد بوده است

  )؟!اندد می

کسانی که بعدها به ( رابطه با آن اتهام به ياران نزديک صمد اما در

که ) های فدايی خلق ايران شناخته شدند عنوان مبارزين شجاع و قهرمان چريک

ها به دروغ از طريق  گويا موضوع مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی را آن

نه نه آل احمد و : "نويسد اند، فراهتی می مقاله آل احمد در جامعه پخش کرده

تعيين کننده کودکان ديروزی . نشريه آرش و نه هيچ چيز ديگر تعيين کننده نبودند

در داستان ساختگی فراهتی اين جوانان با ". بودند که امروز پا به جوانی داشتند

شرمنده و خشمگين از اينکه در دوران کودکی امکان و "شنيدن خبر مرگ صمد 

تر پا به  تر و فعال وند، دو چندان حريصاجازه نيافته بودند که ندای معلم را بشن

آگاهان آن دوره، غوغا و : "هدد میای او ادامه  با چنين مقدمه". ميدان گذاشتند

شرايط مساعدتر از . يدندد میای را که در بين جوانان به راه افتاده بود،  ولوله

همگی رضا بر اين دادند که صمد شهيد قلمداد شود و . اين ديگر امکان نداشت
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با اين امتياز که اسمی از من به ميان نيايد و به . های او خون بهای شهيد آرمان

های  اين، آن دروغ بزرگی است که تنها بر جرم." (قناعت شود" افسر"همان 

وی تصور کرده است که به راستی دروغ هر چه بزرگتر . افزايد فراهتی می

ن داستان بی سروتهی با چني.) خواهد بود تر باشد باورش برای ديگران آسان

ند بدون اينکه ک میوارد " همگی"و " آگاهان"است که فراهتی تهمت خود را به 

او جز به صورت تلويحی از آن . ها چه کسانی بودند به طور مشخص بگويد آن

، "رضا بر آن دادند که صمد شهيد قلمداد شود"که گويا " همگی"و " آگاهان"

ها و همچنين  دن، عدم ذکر دقيق تاريخاساسا مبهم صحبت کر. ندک میصحبت ن

شکل سر و دم بريده، خصوصيت کار فالحتی قالبی  ها به ذکر بعضی از واقعيت

اما اجازه دهيد برای . ذريمگ میفعال از اين امر . باشد آدينه در اين نامه کذائی می

ای در آن  بازکردن مشت ايشان سوال کنيم که راستی اين چه عامل برجسته

 که باعث ايجاد غوغا و ولوله در بين جوانان شده بود؟ چرا بايد شرايط بود

اش  يک نويسنده که اتفاقا مدت کوتاهی هم از عمر نويسندگی" طبيعی"مرگ 

ذشت، يک باره جوانان را به غوغا و ولوله وادار نمايد؟ فراهتی هيچ گ مین

مد از دست آخر ص. بلی، واقعا غوغا و ولوله بود. هدد میپاسخی به اين سئوال ن

صمد، که با زندگی و آثار خود چنان در دل دوستان و آشنايان و . رفته بود

ها  ها گذاشته بود که آن هايش جای گرفته و چنان اثری روی آن خوانندگان کتاب

اما در . ای آن وضع بود اين دليل پايه. ردندک میتا عمر داشتند فراموشش ن

مرگ صمد . ری نيز کامال دخيل بودبرجسته بودن آن غوغا و ولوله مساله ديگ

توانست آن را يک مرگ  آنقدر مبهم و شک بر انگيز بود که هيچ کس نمی

اد کسی قبول کند که صمد د میطبيعی تلقی نمايد مسايلی وجود داشت که اجازه ن

مرگ او مرگ ! انسته در آراز غرق شده استد میخودش به خاطر اين که شنا ن
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بودن و مشکوک تلقی شدن مرگ صمد عاملی مشکوکی بود و همين مشکوک 

  .ادد میبود که به آن غوغا و ولوله دامنه هر چه بيشتری 

های   که خبر کشته شدن صمد در آبهمان آغازواقعيت اين است که از 

) و از جمله خانواده ما(آراز مطرح شد نه فقط خانواده و دوستان نزديک او 

مرگ او شناختند،  ن يک نويسنده میبلکه کسان ديگری نيز که صمد را به عنوا

اما فراهتی بدون اينکه قادر باشد توضيح دهد که چرا . را مشکوک تلقی کردند

ند ک میمرگ صمد در بين جوانان آن همه غوغا و ولوله ايجاد کرد، سعی 

اش وارونه کرده و اين طور جلوه دهد که  واقعيت را به نفع داستان خود ساخته

توانند  را متوجه ساخت که می" آگاهان"ر بين جوانان، گويا غوغا و ولوله د

در رابطه با همين ادعا ! مرگ صمد را مشکوک و او را شهيد اعالم کنند

در اندک مدتی با تيراژهای زياد چاپ و کمياب "های صمد  کتاب: نويسد می

ای ه کتاب" و ." شدند شدند، ده تا ده تا قورت داده می ها بلعيده می اين کتاب. شدند

تاکيد از (رد خو میای به چشم   در کنار حافظ در هر خانهشش ماه اولصمد در 

متوجه شدند که گويا شرايط مناسب " آگاهان" آيا شش ماه بعد بود که . من است

؟ اما آل !عامل قتل صمد بخوانند" به دروغ"توانند ساواک را  ها می است و آن

 تاريخی -ز مرگ صمد نوشته است اش را حدودا دو ماه و نيم بعد ا احمد مقاله

اش گذاشته است آبان ماه است که تازه چاپ آن يک ماه و  که آل احمد زير مقاله

فراهتی به واقعيت پر تيراژ شدن ) د؟شو می اين چه -نيم بعد انجام شده است

ها پس از  های صمد و روی آوری چشمگير جوانان به سوی اين کتاب کتاب

هد که چرا اين طور شد؟ د میما آگاهانه توضيح نند اک میمرگ صمد اعتراف 

های صمد در زمان حياتش به رغم ادعای حمزه فراهتی در قفسه کتاب  کتاب

. شد رد و هر روز بر تعداد خوانندگانش افزوده میخو میها خاک ن فروشی
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های صمد قبل از مرگش در  اومغرضانه مطرح کرده است که گويا نصف کتاب(

هائی که معلمين و  اما، حتی نامه. ردخو میا خاک ه قفسه کتاب فروشی

شاگردانشان از نقاط مختلف ايران از سنندج گرفته تا خوزستان برای صمد 

وشد از هر ک مینوشتند، دليل قاطعی بر رد ادعای فراهتی است که  می

اما جدا از ). موضوعی برای ضربه زدن به شخصيت صمد بهرنگی سود جويد

ر از اين که عظمت صمد بهرنگی در زندگی و آثار او اين واقعيت و صرف نظ

نهفته است، اين موضوع غير قابل انکار است که مشکوک بودن مرگ صمد در 

ولی فالحتی قالبی . شناسايی هرچه بيشتر وی در ميان جوانان، کامال موثر بود

ويد که مشکوک و قتل سياسی تلقی شدن مرگ صمد گ مینه تنها ن) فراهتی(آدينه 

شناخته شدن هرچه بيشتر او و روی آوری هرچه بيشتر جوانان به سوی در 

های او موثر بودند، بلکه از اين واقعيت همان طور که اشاره شد به طور  کتاب

های صمد در اندک مدتی با  ويد که چون کتابگ میيرد و گ میکامال وارونه نتيجه 

شدندو ده تا ده تا قورت ها بلعيده  تيراژهای زياد چاپ و کمياب شدندو اين کتاب

ديدند که شرايط مناسبی است و تصميم " همگی"و " آگاهان"داده شدند پس، 

گرفتند که بگويند دست ساواک در مرگ صمد دخيل بوده و صمد را شهيد اعالم 

اعجاز اينجا بود که کودکان دير به راه افتاده صمد : "هدد میاو ادامه !!. کردند

آگاهان آن دوره اين وضعيت !  کهنه شده و نه بدرد نخوريدند که پيام معلم نهد می

. شرايط مساعدتر از اين ديگر امکان نداشت"... و ." ردندک میرا خوب درک 

مسلما خواننده متوجه است ." همگی رضا براين دادند که صمد شهيد قلمداد شود

که صرف اعتراف فراهتی به اينکه مرگ صمد در جوانان غوغا و ولوله ايجاد 

ها کسانی صمد را به دروغ  و اين در حقيقت پيش از آن بود که به قول آن(کرد 

، خود افشاگر اتهامات دروغ و بيشرمانه فراهتی به )اعالم کنند" قهرمان"شهيد و 
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همان طور که گفته " همگی"و يا " آگاهان"اما در مورد آن . باشد می" آگاهان"آن 

ها به طور  ويد که آنگ می مستقيما نشد فراهتی يا همان فالحتی قالبی آدينه،

ها، علی رضا  ولی با عنوان اين که اگر بهروز دهقانی. مشخص چه کسانی بودند

ادند، د میها زنده بودند گويا به نفع اکاذيب او رای  ها و ساعدی ها ، آل احمد نابدل

ند که گويا با ک میبه طور تلويحی منظور نظر خود از آن آگاهان را آشکار 

يرند صمد را شهيد و فراهتی را بدون اينکه گ میقت خود فراهتی تصميم مواف

عضو سازمان اطالعات و امنيت ، " افسر"نامی از او ذکر کنند با همان عنوان 

به راستی چه کسانی ممکن است چنين داستان مسخره و . (رژيم شاه بخوانند

به : "گفته بودآل احمد به دوستان : " ندک میوی اضافه !) مضحکی را بپذيرند

از ما . شناسيم فالنی بگوئيد يک کمی بيشتر صبور باشد ما او را خوب می

باالخره اين هم استداللی ". مساله نه خود او که لباس زرد اوست. دلخور نباشد

بلی، اين تکه آخر را هم فالحتی ". بود و ما هم برای آن مرحوم چيزی نگفتيم

اش پخته است، مطرح   که برای خوانندهآشی" پيازداغ"قالبی آدينه به عنوان 

مطابق ادعای فراهتی، جالل . ند تا خواننده ديگر با اطمينان آن را سر بکشدک می

صمد را " همگی"او به نمايندگی از . آل احمد صحنه گردان خوبی بوده است

اهد در اين دغلکاری و يا به قول خو میند و سپس از فراهتی ک میشهيد اعالم 

، او را ياری دهد و گويا فراهتی هم چون خيلی "مصلحت"هايش  یوی و همپالگ

و البته ساواک هم گويا دست روی دست . پذيرد اين را می) ؟(!فداکار بوده

ند که چرا قتل صمد بهرنگی ک میهم ن) ؟" (!!گاليه" گذاشته و حتی از آل احمد 

هم (ات کند را به ساواک نسبت داده است بماند به اينکه او را دستگير و مجاز

در اين و هم در آن داستان مسخره خود ساخته سرکوهی، يک کلمه هم در مورد 

. دشو میعکس العمل ساواک نسبت به آن به اصطالح دروغ آگاهانه صحبت ن
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ای نيست که تحت سيطره خونين رژيم شاه قرار  انگار بحث در مورد جامعه

آقايان ! ه دنبال داشتهای دردناک ب داشت و کمترين سخن بر عليه آن، عقوبت

اند به دروغ ساواک را قاتل صمد  اند که در جمعی نشسته و تصمم گرفته مدعی

 از طريق مقاله آل آشکار و علنی به طوربهرنگی بخوانند و اين موضوع را هم 

اند و ساواک هم  اند اما همگی هم راحت و آزاد، گشته احمد درجامعه تبليغ کرده

  !!) تها نداشته اس کاری به آن

توانست باشد؟ آيا واقعا قهرمان  اما نتيجه عملی آن پذيرش چه می

نشسته است به جای اينکه  سکوت فرج سرکوهی ، از آن زمان به بعد هرجا می

را ) در مورد دست داشتن در مرگ صمد(بکوشد سوءظن نسبت به خود 

الح برطرف سازد و خود را تبرئه نمايد، به توصيه آل احمد و خواست آن باصط

خود نيز به عنوان بازيگر آن سناريوی دروغين، ساواک را قاتل صمد " همگی"

های  بيخود نبود که سرکوهی از شنيدن حرف! ؟ راستی چه آدم فداکاری!!ناميد می

اما مخاطبين فراهتی چه !! درآمد" لرزه"او دچار چنان احساساتی شد که به 

تمام آن مدت هيچکس پيدا نشد ها همگی احمق بودند و در  کسانی بودند؟ آيا آن

توضيح دهد " تنها شاهد قضيه"که يقه او را بگيرد و از او بخواهد که به عنوان 

؟ و اگر از توضيح طفره رفت متهم به !که ساواک چگونه صمد را کشت

؟ بلی، در ساختن و پرداختن آن سناريوی دروغين به !همکاری با ساواک گردد

 در واقعيت امر، فراهتی به عنوان فردی که در آخر. اين تناقض توجه نشده است

قتلگاه صمد حضور داشته است، جز اينکه به طريقی ديگران را متقاعد کند که 

توانسته است خود خويشتن را از  صمد خودش در آراز غرق شده است، نمی

مظان اتهام همکاری با ساواک دور نگه دارد يا حداقل در اين مورد مخاطبينش 

. امری که در واقعيت امر به وقوع پيوسته است. و ترديد سازدرا دچار شک 
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رده تا ک میيعنی او همواره در هر جا که بوده و بعدها هرجا مصلحتش ايجاب 

خود را به دروغ دوست نزديک صمد بهرنگی جا بزند، مرگ او را مرگی ناشی 

برای همانطور که گفته شد او . از حادثه و غرق شدن در آراز اعالم کرده بود

کرده بود که " سکوت"او نه . تبرئه خويش مجبور بود اين چنين رفتار کند

از او " آگاهان"قهرمان سکوت ناميده شود و نه آن سناريو حقيقت دارد که گويا 

البته از طريق جالل " صمد شهيد قلمداد شود"طلب کردند که بگذارد " فداکاری"

چيزی " برای آن مرحوم"و هم و ا) که نه سر پياز بود و نه ته آن(آل احمد 

  !!نگفت

فرض کنيم که آل احمد بنا به . به جنبه ديگری از موضوع بپردازيم

ای که در مجله آرش ويژه صمد بهرنگی چاپ شد، صمد را  ها در مقاله گفته اين

 که صمد را سازمان امنيت شاه -مستقيما يا تلويحا_-شهيد اعالم کرد و نوشت

اما پرسيدنی است که آيا ) اله بعدا خواهم پرداختبه خود اين مق. (کشته است

واقعا مردم با خواندن مقاله آل احمد بود که مرگ صمد را دسيسه ساواک رژيم 

شاه تلقی کردند؟ مرگ جهان پهلوان تختی چی؟ آيا باز آل احمد يا نويسنده 

ديگری نظير او بود که مشکوک بودن مرگ او را در بين مردم شايع کرد؟ 

د که مردم اين يا آن شو میيد سوال کنيم که اساسا چه داليلی باعث اجازه ده

های ديکتاتور  های امنيتی و اطالعاتی رژيم مرگ را جنايتی از طرف دستگاه

 در دوره جمهوری ٧٠های  انيم در همان سالد میهمانطور که ! تلقی کنند

 آگاه و اسالمی، مردم از قتل مشکوک فالن نويسنده، فالن معلم، فالن انسان

چرا؟ و چرا مردم پيش از آنکه دست اندرکاران خود . ردندک میشريف صحبت 

ها اعتراف کنند، و خيلی پيشتر از  رژيم جمهوری اسالمی به بعضی از آن قتل

ها تصادفی نبوده و دست ساواک  مرگ فجيع فروهرها، باور داشتند که آن مرگ
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ای برای  دليل علمی و پايهراستی چرا؟ هر ! جمهوری اسالمی در کار بوده است

توضيح اين باور مردم در زمان حاضر وجود داشته باشد آن دليل در دوره شاه 

نيز در رابطه با اينکه مردم ماموران سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه را 

  . مسئول مرگ صمد خواندند، معتبر است

 واقعيت اين است که مردم باورهای خود را از تجارب زندگی خويش

های ضدخلقی نه فقط همواره شاهد پاپوش  ها تحت سلطه رژيم آن. نندک میکسب 

اند بلکه به طور کلی در  های بسيار بوده های کوچک و بزرگ و حق کشی دوزی

های ضد خلقی  های اطالعاتی و امنيتی رژيم زندگی روزمره خود جنايات دستگاه

ها را با  ينی است و هرگز آنهای ع ها دارای پايه باورهای آن. نندک میرا تجربه 

درمورد مرگ صمد نيز . آورند اعتماد به حرف اين يا آن نويسنده به دست نمی

مردم باور خود در مورد مشکوک بودن مرگ صمد را از تجربه . چنين بود

. هايی که در دوره شاه به طور روزمره با آن درگير بودند، اخذ نمودند واقعيت

اين را هم بگويم که هر کس . مد را شهيد خواندنداين مشخصا مردم بودند که ص

اما . تواند در هر مورد مشخص نظری برخالف باور عموم مردم داشته باشد می

در اين صورت اين اوست که بايد به طور مشخص نادرستی چنان باوری را 

توان به  با احمق ونادان خواندن مردم نمی. نشان دهد و نظر خود را ثابت نمايد

  . ثابت کرد که باورهای مردم درست نيستنداصطالح 

مسلما تا اينجا خواننده متوجه است که نشريه آدينه با همکاری فرج 

سرکوهی و حمزه فراهتی با يک تير به چند هدف نشانه گيری کرده است که به 

  :توان چنين بيان نمود ها را می اختصار آن

ک کردن کوشش در غير مشکوک جلوه دادن مرگ صمد بهرنگی و پا .١

  .رد ساواک از اين امر



  ...مرگ صمد" راز"

- ٥٤ -  

 گويا در  های فدای خلق که  ياران صمد، چريک وارد کردن اين اتهام به .٢

   گفته  که  همان طور که در اين رابطه. (مورد مرگ صمد دروغ گفتاند

 آرش   آن احمد مندرج در نشريه ها مقاله  آن  داشت که شد بايد توجه

 عنوان سندی   را به١٣۴٧  صمد بهرنگی، در سال ، ويژه١٨  شماره

 .هندد می قرار  برای قبوالندن اين اتهام کاذب مورد استفاده

های دروغين  های فوق و چه با سرهم بندی داستان چه با اشاعه ايده .٣

های فدايی خلق و مبارزه  ديگر، تالش برای بی اعتبار کردن چريک

 .مسلحانه آنان بويژه در بين نسل جوان

الذکر هرچه بيشتر مورد افشاگری قرار گيرد،  يد فوقبرای اينکه اهداف پل

بازگويی خاطراتی نيز در رابطه با صمد الزم است تا بخصوص معلوم شود که 

مرگ او از نظر خانواده خود صمد، خانواده ما و دوستان نزديک او که در 

. حقيقت دوستان نزديک بهروز دهقانی و کاظم سعادتی نيز بودند، چگونه بود

هم بگويم که سخن گفتن از زندگی صمد و همينطور بهروز و کاظم برای اين را 

ها از چنان عظمتی برخوردار بودند که  در واقعيت امر آن. من کار آسانی نيست

آنچه در زير خواهد آمد صرفا در برگيرنده . من هرگز قادر به توصيف آن نيستم

البته نه به صورت . دها خواهد بو هايی از برخورد يا خاطرات خودم از آن گوشه

در ضمن ممکن است در . کامل چون هدف اين نوشته چيز ديگری است

بازگويی خاطرات به حاشيه روم ولی اين بيشتر به خاطر تنيدگی کار و زندگی 

باشد و از آن روست که نشان داده شود  صمد و بهروز و کاظم با هم ديگر می

تان نزديک اوجای داشت و که مهر صمد چرا و چگونه در دل آشنايان و دوس

ای باعث شد که اين دوستان و آشنايان و  چه عوامل معين و قابل تکيه
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شان مرگ صمد را مرگ عادی و ناشی از يک حادثه طبيعی تلقی  های خانواده

  .نکنند
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  قاپی دان بيری گلدی         گئوزومون نوری گلدی

  )٢٢(يتدی        سو بئله دوری گلدیرخی کيم آر بو َا

  :ترجمه فارسی

  نور چشم من وارد شد   کسی از در وارد شد  

چه کسی اين نهر را تميز کرد   که آب، چنين زالل در آن جاری 
   است

  

از آن زمان که دختر . شناسم من صمد را از دوران کودکی خود می

 با پيراهنی که اغلب دخترکی الغر و دراز که با پای برهنه و. کوچکی بودم

درزش از جايی شکافته بود از طلوع آفتاب تا سر غروب يا در کوچه خاکی و 

صمد گاه . ردمک میتنگ جلوی خانه و يا در ميدانچه محل با همساالن خود بازی 

ها  برای من ديدن آن. آمد تنها و گاه با کاظم برای ديدن بهروز به خانه ما می

يدم فوری د میها را  همين خاطر همين که از دور آنبه . حادثه بسيار خوشی بود

برای اينکه بچه خوب و (شيدم ک میآستينی به دماغ و دستی به سروصورتم 

رساندم تا قبل  مان می و با سرعت خود را به در خانه) به نظر آيم) ؟(!پاکيزه ای 

داش او را بهروز دا(ها در بزنند خودم خبر آمدنشان را به بهروز  از اينکه آن

ها هم بهروز در خانه نبود و من اين را  بعضی وقت. اطالع بدهم) مزد میصدا 

مهربان و . برای من صمد از هر لحاظ درست مثل بهروز بود. فتمگ میها  به آن

او هميشه . اما کاظم خصوصيت برجسته ديگری داشت. در عين حال خيلی جدی

به ياد دارم . بوجود آورداش حالت خودمانی  های صميمانه رد با شوخیک میسعی 
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آورد و يا   را درمی-ويدمد میها به طرف در   که با ديدن آن-که چطور ادای من

ائو ده دی؟ " بهروز داداش"فت گ میردم ک میبا لفظی که من بهروز را صدا 

ها  شد من هرچه بيشتر با آن ها باعث می اين شوخی) داداش بهروز خانه است؟(

  . و همراه صمد و کاظم بخندماحساس خودمانی بودن بکنم

بهروز داداش با اينکه تازه پا به جوانی گذاشته بود با رفتار و کردار 

. های ديگر کامال متمايز است سنجيده خود نشان داده بود که از داداش

محبوبيت . همانطورکه برای پدر و مادرم از همه پسرهای ديگرش متمايز بود

ه حتی پيش از آن بود که او به دليل از کار چشمگير بهروز در بين افراد خانواد

 سال ١٨افتادگی پدر و مواجه شدن خانواده با فقر وفاقه بسيار، در حاليکه هنوز 

برای تاکيد به درجه محبوبيت . بيشتر نداشت به نان آور اصلی خانه تبديل شود

در : بهروز در بين افراد خانواده شايد نقل اين خاطره بی مناسبت نباشد

مادر زحمتکشی با . ردک میيگی ديوار به ديوار ما خانواده فقيری زندگی همسا

های  بچه. ذراندندگ می تن از فرزندانش که زندگيشان را از راه دوک ريسی ۵-۴

. اندندخو می" نانجيب همسايه"خانه ما آن خانواده و مشخصا زن همسايه را 

مفهوم آدم بد اخالق و در ترکی به " نانجيب" البته بايد توجه داشت که واژه (

علت اين امر آن بود که روزی آن زن به ناحق به بهروز دشنام ) باشد تندخو می

در آن زمان احتماال . شان سنگ پرتاب کرده است داده بود که گويا به خانه

 ساله بوده است و از آنجا که به تائيد همه حتی در چنين سنی او ١۴-١۵بهروز 

هايی از آن نوع هرگز به او  ری بود و مزاحمتنوجوانی بسيار معقول و فکو

نانجيب "چسبيد، اهالی خانه، خود بخود در دفاع از بهروز زن همسايه را  نمی

رد ک میتا جايی که من به ياد دارم مادرم همواره گوشزد . خوانده بودند" همسايه

با رد که او زن زحمتکشی است و بايد ک میکه اين لفظ را به کار نبريم و تاکيد 
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روی آن " نانجيب همسايه"با اينحال در بين ما نام . احترام با او برخورد کنيم 

  .خانواده باقی ماند

صمد و کاظم در چشم اهالی خانه ما همانقدر عزيز و برجسته بودند که 

دوستان ديگر بهروز که دوستان صمد نيز بودند به تدريج به خانه ما . بهروز بود

های  دوره. شدم  در ميان آنان به تدريج بزرگ میرفت و آمد کردند و من نيز

گاه از رفت و . شدند گاه دوستان جديدی به دوستان قديمی اضافه می. مختلفی بود

در اين . رفتگ میها را  شد و دوباره دوستان جديدی جای آن ای کاسته می آمد عده

ها در  يدمشان، بحث آند میپروسه دوستان نزديک مشخص بودند حتی اگر ن

بخصوص بعدها که کاظم با خواهرم روح انگيز ازدواج . خانه ما مطرح بود

نمود و نسبت فاميلی نيز بوجود آمد، در اين رابطه نيز ما با دوستان نزديک 

در ميان اين دوستان، صمد و . شديم صمد و کاظم و بهروز هرچه بيشتر آشنا می

ر من بسيار برجسته برای ماد) حتی قبل از ازدواج کاظم با روح انگيز(کاظم 

در آن " امام"ها همانقدر پاک و عظيم بودند که لفظ  از نظر مادر من آن. بودند

امروز با امام خوانده شدن (رد ک میزمان در ذهن بسياری از مسلمين متبادر 

خمينی و حاکميت رژيم منفور جمهوری اسالمی مسلما واژه امام در ميان 

در اين مورد خاطره ای که به نحوی ). تبسياری از مردم دارای بار منفی اس

  . به خودم نيز مربوط است ذکر کنم

بايد بگويم در زندگی من و چگونگی تربيت و بار آمدنم از يک طرف 

من هميشه . بهروز و صمد و کاظم و از طرف ديگر مادرم بسيار موثر بودند

صرفا به عنوان را نه ) آبا(که مادرم ) از آن زمان که به مبارزه پيوستم(فتم گ می

ارم بلکه او برای من به د میيک مادر که حقيقتا مادر فداکاری بود بسيار دوست 

اين مادرم . عنوان يک زن خوب و آگاه، بسيار با ارزش و دوست داشتنی است
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های صمد، بهروز و کاظم اين سه يار جدايی ناپذير  بود که قبل از هر کس خوبی

به ياد دارم که يکبار در کالس سوم يا . مودن را با برجستگی برای من مطرح می

هايم در ماه  چهارم دبستان بودم که با توجه به جو موجود در بين همکالسی

ولی در خانه ما از سحری بلند شدن و . رمضان، تصميم گرفتم منهم روزه بگيرم

های خود جدا نيفتم اصرار  من برای اينکه از همکالسی. روزه گرفتن خبری نبود

يکبار با خشم وعصبانيت داد زدم ای . م که همه برای سحری بلند شوندردک می

های جديدی که در مورد امامان و  يريد؟ و حرفگ میها چرا شما روزه ن بی دين

برخورد .  معصوم از کالس تعليمات دينی ياد گرفته بودم را تکرار کردم١۴

ن نصف شب او از همان شب صرفا به خاطر م. مادرم با من بسيار جالب بود

نشست  خودش پيشم می. ردک میشد و برای من سحری آماده  از خواب بيدار می

درست يادم نيست اين کار چند . ابيديم خو میام را بخورم و بعد  تا من سحری

چون مادرم در حين انجام اين کار که به واقع از . شبانه روز طول کشيد

های مختلف زندگی   واقعيتشد شروع به صحبت از فداکاری مادرانه او ناشی می

او از رياکاری آخوندها که . ها بسيار تاثير گرفتم برای من نمود که من از آن

هاست واال پولی به دست نخواهند آورد،  دروغ گفتن و گرياندن مردم شغل آن

ها که با تظاهر به  از بی شرفی و سالوسی خيلی از شيخ. برای من صحبت کرد

پوشانند حرف زد و از خيلی مسايل اجتماعی  را میدينداری کثافات زندگيشان 

اگر چه کامال ) مادر من(آبا ) ٢٣.(ديگر که در تجربه زندگی خويش آموخته بود

است خو میاو ن. غير مذهبی بود ولی به قول معروف يک فرد بی خدا نبود

های زندگی  باصطالح مرا بی دين کند بلکه تنها قصد داشت هرچه بيشتر واقعيت

های  ها آموزش ای شدند که من بتوانم بعد ها پايه اين آموزش. (من بشناساندرا به 

علمی بهروز را خوب فرا گيرم و خيلی زود آگاهانه با مذهب و خرافات 
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در همين رابطه بود که او به من گفت خصوصيات خيلی خوبی ). مرزبندی نمايم

امام يعنی آدم خيلی اگر . هند ولی امامان آنطور نبودندد میرا به امامان نسبت 

انستم د میبی چيزان و زحمتکشان، من (خوب، آدم شريف، طرفدار کاسيب الر 

. خوب پس امام يعنی بهروز، يعنی صمد، يعنی کاظم) هستيم" کاسيب"که ما هم 

مادرم حقيقتا به اين حرف خود باور داشت برای او صمد . ويند امامگ میها  به اين

ها بودند که نظيرشان کمتر  ن ترين انسا و شريفو کاظم و بهروز از خوبترين 

  . دشو میپيدا 

 فضای خانه ما، فضای بازشناسی فولکلورهای ۴٠های  در اوايل سال

های مردم آذربايجان و خواندن شعرهای  آذربايجان و ارج نهادن به ادبيات توده

ود را در اين دوره بود که صمد کتاب پاره پاره خ. شاعران گذشته آذربايجان بود

با انتشار اين کتاب من اولين بار حضور ) ٢۴(قارانقوش چاپ نمود . با نام ص

رژيم شاه يا آنطور که در آن زمان بهروز از آن نام ) ساواک(سازمان امنيت 

را در زندگيمان ) يی ائو داغی دان سازمان(، سازمان خانه خراب کن برد می

انستم که د می. نوع شدهانستم که کتاب توسط ساواک ممد می. احساس کردم

هرچند از چند و . ها را شاهد بودم ها و نگرانی تشويش. مسايلی پيش آمده است

توانم بگويم شعرهای آن کتاب  فقط می. چون موضوع به طور دقيق اطالع نداشتم

شدند تاثير به سزايی در ارتقاء  ها که در خانه ما خوانده می و شعرهائی نظير آن

من هنوز قطعاتی از . نمودند ا و از جمله خود من ايفاء میآگاهی اهالی خانه م

. را به ياد دارم) ٢۶(و معجز شبستری ) ٢۵(شعرهای ميرزا علی اکبر صابر

های ارتجاعی حاکم بر زندگی مردم سروده شده  شعرهايی که در تقبيح سنت

های وارد  ردند و بخصوص ستمک میشعرهايی که آخوند و شيخ را افشاء . بودند

شعرهائی بودند به نفع . نمودند وبيدند و از آزادی زن دفاع میک می زنان را به
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صمد از جمله بدين گونه در کنار بهروز . زحمت کشان و بر عليه استثمارگران

دو قطعه از آن شعرها که همواره بر سر زبان اهالی . در خانه ما حضور داشت

ی از يک شعر بلند و طنز آميز ا اول قطعه. نمک میخانه ما بود را در اين جا ذکر 

  : باشد ها می صابر که در مورد تلقی استثمارگران از کارگران و روابط آن

  فعله، منه سويله نه دن حرمتون ئولسون؟ 

  آخر نه سبب سئوزِ ده َمه گه قدرتون ئولسون؟

  ال چک باال، دولت لی َلره خدمتون ئولسون، 

   آز، چوخ سنه ويرديک لرينه منتون ئولسون،

  بو چرخ فلک ترسيه دوران ايدير ايندی

  .فعله ده ئوزون داخل انسان ايدير ايندی

  

  :ترجمه قارسی  

  کارگر، بگو ببينم چرا تو بايد حرمت و احترام داشته باشی ؟

  به چه دليل بايد تو حق ابراز عقيده داشته باشی ؟

  .ها بردار و برو خدمت ثروتمندان کن دست از اين خواسته

  هندت آنان د می به هرميزان که شکرگزار باش

  ردد امروزگ میچرخ فلک را بين که برعکس 

  ند امروزک میها  که کارگر هم حاال خودش را قاطی آدم
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. انديمخو میشعر طنز گونه ديگری از معجز شبستری بود که با خنده آن را 

  : قطعه ای ازآن به اين صورت است

  ايقوشا بايقوش ده مک ئولمازميش من نه بيليم قارقا خوش آوازيميش         ب

  . تلخ ايدی اوقات شريفيم بير آز             بايقوش ئو حيوانه ده ديم بيلمه ديم 

   

  : ترجمه به فارسی 

د شو میاز کجا بدانم که جغد را ن  .از کجا بدانم که کالغ خوش آواز بوده است

  .جغد صدا کرد

  .غد خواندم آن حيوان را که ندانستم و ج  اندکی حال و احوالم خوش نبود،

بهروز که از همان سنين اوليه جوانی مجبور شده بود مسئوليت مالی 

خانه را به عهده گرفته و نقش پدر را در خانه ايفاء نمايد، توجه خاصی به 

رد مرا کتاب خوان و ملتفت نسبت به مسايل ک میاو سعی . تربيت من داشت

ر به خواندن فارسی شدم، عليرغم فقر از همان زمان که قاد. اجتماعی بار آورد

بخرم و بخوانم " ها کيهان بچه"اد که با آن د می ريال به من ۵ای  مان او هفته مالی

بعد هم، چنين . ردمک میو من با شعف تمام و احساس فخر مرتب اين کار را 

در کالس هشتم بودم که برای . های ديگر ادامه يافت توجه و برخوردی به شکل

ها آشنا  ر نام مارکس و انگلس را شنيدم و تاحدودی با کار و زندگی آناولين با

رد ماترياليسم ديالکتيک را به ما آموزش ک میدر اين زمان بهروز سعی . شدم

اما اين آموزش ناموفق بود و من . انديم و جلسات شبانه داشتيمخو میکتاب . دهد

هرچند مطمئنا . دبراستی در آن زمان هيچ چيز از آن مقوالت دستگيرم نش

های مخفی که در اين دوره  از جمله کتاب. های مربوطه در ذهنم باقی ماندند مثال
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در . (بود" جامعه را بشناسيم"خواندم و به يادم مانده کتابی از احمد قاسمی به نام 

در اين کتاب با بيان .) شد مورد مطالب اين کتاب نيز در جلسه شبانه صحبت می

کی در خانواده ثروتمند و ديگری در خانواده فقير به دنيا آمده زندگی دو نفر که ي

های انسان اساسا از شرايط  بودند، کوشش شده بود تا نشان داده شود که ايده

ها از آن  اشاره به اين واقعيت. يردگ میاجتماعی که فرد در آن قرار گرفته نشأت 

م در کار بخصوص اين دو که بيشتر باه(روست که بگويم صمد و بهروز 

 لنينيسم و -از چه زمان در تالش آموختن مارکسيسم ) مطالعه و نوشتن بودند

ها به منابع انقالبی  ارتقاء سطح آگاهی سياسی خود بوده اند و چطور دستيابی آن

ها آگاهی انقالبی  و آثار مترقی شاعران و نويسندگان آذربايجانی باعث شد که آن

 ساخته و خيلی زود به افرادی دارای روحيه تر تر و وسيع خود را هر چه عميق

برای من صمد و بهروز، که . قوی مبارزاتی وبا سواد و با فرهنگ تبديل شوند

قادر بودند به همه سواالتم پاسخ دهند، حال درست به صورت مارکس و انگلس 

کردم که مارکس و انگلس همانند بهروز و  اين طور تصور می. ردندک میجلوه 

.  اصال در تصور من صمد و بهروز همان مارکس و انگلس بودند.دان صمد بوده

. مگر نه که مارکس و انگلس هم دو يار صميمی و يک دل و يک زبان بودند

های خيلی با سواد که برعليه قدرت مداران و زورگويان و به نفع بی چيزان  آدم

ين خوب بهروز و صمد هم هم. ردندک میفعاليت ) کاسيب الر(و زحمت کشان 

حتی بعدها نيز که . های سال با خود داشتم واقعا من اين تصور را سال. بودند

ويم بهروز گ میتر شد به خود گفتم و  شناختم از مارکس و انگلس بيشتر و واقعی

ای از زمره  های برجسته و صمد اگر چه مارکس و انگلس نبودند ولی انسان

 صميميت واالی کمونيستی بين آن دو همان يک دلی وها بودند و  رهروان آن

  . برقرار بود که بين مارکس و انگلس
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از (ها نشريه آدينه مهد آزادی را منتشر کردند  ای پيش آمد که آن دوره

 اين نشريه چه با مقاالت بسيار). ١٣۴۵ شهريور ١٨ تا ١٣۴۴اول مهرماه 

سيار اش و چه با شعرها و ادبيات فولکلوريکش به زبان ترکی، تاثيرات ب آموزنده

از جمله . ها را نيز به خود جلب نمود اين نشريه خانواده(مثبتی به جا گذاشت 

برای پر بار کردن آن، آثار فولکلوريک جمع ) ٢٧(خواهر من، روح انگيز

دينه مهد آزادی هرچند نشريه سراسری نبود ولی پربار ترين و آ). ردک می

 و به همين منتشر ميشدای بود که در آن زمان در ايران  راديکال ترين نشريه

نمود و باالخره نيز مانع از انتشارش  دليل نيز به مذاق مرتجعين سخت تلخ می

جا دارد در . شدند و مزدوران رژيم شاه ديگر اجازه انتشار به آن نشريه ندادند

ها  اين جا به نوشته يکی از دوستان صمد و بهروز که به گفته خود در آن سال

در اين :" نويسد او می. ها بود، استناد کنم رزاتی آنيکی از اعضای محفل مبا

های محلی  زمان صمد و بهروز توانستند با جلب موافقت مدير يکی از روزنانه

های هفتگی آن را تحت عنوان آدينه به عهده  ، انتشار يکی از شماره)مهد آزادی(

 صرفا نند،ک میای تصور  انتشار اين نشريه هفتگی بر خالف آنچه عدهبگيرند، 

يک اقدام ادبی و يا روزنامه نگاری نبوده است، بلکه گامی بود آگاهانه در 

. جريان يک مبارزه پيش بينی شده و فراهم آوردن مقدمات يک کار تشکيالتی

انتشار آدينه موجب گرد هم آمدن دوستان . درست در جهت تحقق همين هدف

که در جريان انتشار آدينه هايی بود  رفيق نابدل که خود يکی از قيافه. جديدی شد

در جرگه دوستان صمد در آمده بود، نشريه آدينه را با نقشی که روزنامه 

در انقالب بلشويکی شوروی بازی کرده بود، مقايسه " ايسکرا"پيشاهنگ 

 - ١٣۵٧يکی از رفقای او، سال " صمد چگونه رشد کرد؟"نقل از " (.ردک می

  ). ۵٣٣رف درويشيان، صفحه ، علی اش"يادمان صمد بهرنگی"مندرج در 
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صمد به همراه بهروز و کاظم مسايل مختلفی را در زندگی خود تجربه 

دوستی با ساعدی از همان آغاز . های مختلفی را از سر گذراند پروسه. نمود

 شاملو را به ۴٠های  ساعدی بود که در اوايل سال. ها به وجود آمد جوانی آن

 پرشور و با سواد و جستجوگر آن دوره در تبريز آورد تا با محفلی از جوانان

در آن . تبريز که صمد و بهروز و کاظم در آن برجستگی داشتند، آشنا شود

و بی شک صمد و کاظم هم ) (٢٨(آمد زمان بود که بهروز بسيار دير به خانه می

. ها از ديدن شاعری چون شاملو و گفتگو با او به وجد آمده بودند آن) همينطور

 صحبت شاملو و شعرهايش در خانه ما مطرح بودند و من نيز برای ای که دوره

سپس دوره ای رسيد که . اولين بار با شاملو و شعرهای آن دوره اش آشنا شدم

ردند که او هم به جرگه ک میها با دلخوری و ناراحتی و افسوس از شاملو ياد  آن

جای " ا در آينهآيد"و بعد من ديدم که . روشنفکران بی خيال زمان پيوسته است

هايی که در اين دوره  من ديگر از مجله. را گرفت" هوای تازه"و " باغ آينه"

صحافی شده با " مالنصرالدين"شدند، از مجموعه  خريداری و آرشيو می

و از نوشتن مقاله و مطلب برای نشريات ) ٢٩(کاريکاتورهای دل انگيزش

سفانه مقاله يا مطالبی که متا. (ويمگ میمختلف و از خيلی چيزهای ديگر سخن ن

اند هيچوقت  های مستعار چاپ شده توسط بهروز دهقانی در مجالت مختلف با اسم

. ها جز صمد و کاظم کس ديگری اطالع نداشت احتماال از آن. جمع آوری نشدند

هائی از بهروز که با اسم مستعار بهروز تبريزی و آيدين  تا کنون تنها نوشته

بينم به موضوع مهمی در رابطه  اما در اينجا الزم می) اند باشند مشخص شده می

با صمد که تا کنون کسی در مورد آن نگفته است، اشاره کنم و آن تحت شکنجه 

. قرار گرفتن صمد بهرنگی توسط ماموران سازمان امنيت رژيم شاه است

دژخيمان شاه در حاليکه صمد را به باد فحش گرفته بودند، تهديد کنان به جان او 
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البته من در زمان وقوع اين امر آن را . افتاده و او را شديدا کتک زده بودند

مشخصا از روح انگيز شنيدم که تعريف . انستم و بعدها از آن مطلع شدمد مین

ماموران ساواک طوری صورت صمد را درب و داغون کرده "رد که ک می

گفت که صمد روح انگيز ". بودند که او به مدت يک هفته به خانه شان نرفت

بعدها، در زمان . او را در چنين حالتی ببيند) مادر صمد(است سارا خانم خو مین

ديگری، برادر ديگرم نيز همين موضوع را يادآور شد و من از زبان او هم در 

  .اين مورد شنيدم

در مورد کتاب الفبای صمد من ميدانستم که او به چه منظور و چگونه 

انستم که در تهران در رابطه با اين کتاب د میولی ن. اين کتاب را تهيه ديده است

روزی را به خاطر دارم که شنيدم قرار است صمد . چه مسايلی پيش آمده است

. در رابطه با چاپ کتاب الفبايش ديگر به تبريز نيايد و در همان تهران بماند

ای  هدرست مثل اينکه عزيزی از خانواد. ای در دلم انبار شد غمی، غم ناشناخته

البته اين . به سفری برود و تازه معلوم هم نباشد که کی دوباره او را خواهی ديد

يدم که چقدر بی تاب است و د میکاظم را . فقط من نبودم که چنين حالی داشتم

بينم که  ردم، میگ میامروز وقتی به گذشته بر . (زند مرتب از صمد حرف می

صفا وخوش قلبی او باعث شده . کاظم به راستی صميمی ترين دوست من بود

به راحتی در . بود که من پيش او خيلی احساس راحتی بکنم، او نيز چنين بود

هيچ وقت نشده به عکس کاظم نگاه کنم . زد میمورد مسايل مختلف با من حرف 

با بی . روزی رسيد که در خانه ما را زدند). و دلم شديدا برای او تنگ نشود

هايم باشد که  ردم بايد يکی از برادرزادهک میفکر . کنماعتنايی رفتم در را باز 

. وقتی در را باز کردم با کمال تعجب ديدم صمد است. آمدند مرتب به خانه ما می

طبق معمول سراغ . اش با همان سر و وضع هميشگی و حالت ساده و صميمی
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وقتی گفتم بهروز در خانه نيست . بهروز را گرفت که اتفاقا در خانه نبود

ولی من که از ديدن يکباره او شادی سراپای وجودم را . داحافظی کرد که برودخ

استم به خو میانگار . گرفته بود و هيجان زده شده بودم، ناخود آگاه صدايش کردم

استم مطمئن خو میاو بگويم که چقدر از برگشت او به تبريز خوشحال هستم و 

ا وقتی او برگشت که ببيند ام. شوم که کارهايش در تهران خوب پيش رفته است

فقط با خجالت تمام گفتم هيچی خواستم . ويم، نتوانستم حرفی بزنمگ میمن چه 

او خنديد و رفت و من پيش خود از عمل خود باز هم خجالت . بگم سفر بخير

تنها بعد از مرگ صمد بود که شنيدم در زمان اقامت او در تهران، به . کشيدم 

ته بودند در کتاب الفبای او دست ببرند و از جمله اصطالح مقامات ذيربط خواس

ها کتاب را  نام شاه و شه بانو و غيره را در آن بگنجانند ولی او بدون اجازه آن

ها  های مکرر آن و در مقابل درخواست. برداشته و با خود به تبريز آورده بود

ء ساده ای را سياه کرده و همراه چند انشا برای بازگرداندن کتاب، چند صفحه

ها فرستاده بود و گفته بود  برای آن) در آن زمان من اينطور شنيدم(شاگردانش

  . کتاب الفبا همين بود

حال بايد به موضوع ارتباط صمد و يارانش با کسانی اشاره کنم که در 

آن هم . اند ها معرفی شده آدينه دوره رفسنجانی به عنوان دوستان نزديک آن

اند که تصميمات  ای با يکديگر قرار داشته رابطهدوستانی که گويا در چنان 

  ! جمعی اتخاذ مينموده اند

در مورد جالل آل احمد، هرچند کاظم و احتماال صمد قبال او را در 

برای ( که آل احمد به تبريز آمد ۴۶تهران ديده بودند ولی اولين بار در سال 

معی ديگر از وی از نزديک با صمد و ج) سخنرانی در دانشگاه تبريز ايراد

ولی اين ديدار وآشنائی هم دليل بر هيچ رابطه . دوستان قديمی آنان آشنا شد
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صمد وبهروز با اغلب . باشد خاص ونزديک صمد ويارانش با آل احمد نمی

. نويسندگان و شعرا وکسانی که به هرحال دست به قلم بودند، در ارتباط بودند

ات کرده بود وبا او نيز در ارتباط مثال صمد در تهران فروغ فرخزاد را هم مالق

در هر حال تا آنجا که به آشنائی صمد و يارانش با جالل آل احمد مربوط . بود

توان گفت که جالل آل احمد هيچوقت جايگاه خاصی در نزد  د به يقين میشو می

توانم بگويم که بهروز هيچوقت نسبت به  من با قاطعيت می. آنان نداشت

ظر خوشی نداشت و حتی به ياد دارم که با طنز از بعضی های آل احمد ن نوشته

به ياد . (او" خسی در ميقات"و " غرب زدگی"رد مثال از ک میهای او ياد  نوشته

دارم که نقدی هم در نفی مطالب اين کتاب دوم که آل احمد طی آن از سفر 

اش به مکه سخن گفته، نوشته شده بود که در خانه ما در موردش بحث  زيارتی

اگر درست به خاطرم مانده باشد، اين مقاله در آدينه مهد آزادی چاپ شد . شد می

های خوب  بهروز همواره کتاب") خسی درميقات و نه کسی در ميعاد"با عنوان 

را به من معرفی ميکرد که بخوانم در حاليکه هيچوقت کتابی از جالل آل احمد 

های غيرعلمی آل   برداشتهای تنگ و با توجه به ديدگاه. به من معرفی نکرد

توانستند  بودن وی، نه بهروز و نه صمد هرگز نمی" ترسان از انقالب" احمد و

ها هم  جالل آل احمد به قول معروف با آن. دوستی خاصی با وی داشته باشند

  ) ٣٠.(خون نبود

زمان آشنايی صمد و يارانش با . ردک میدر مورد ساعدی وضع فرق 

در اين زمان بالطبع ساعدی با توجه به . رددگ میها بر ساعدی به آغاز جوانی آن

. ها داشته است اش تاثير بسيار مثبتی روی آن موضع مترقی و قدرت نويسندگی

) ردک میساعدی در تهران زندگی (دوستی با ساعدی عليرغم فاصله جغرافيائی 

ها در زندگی در پيش گرفته  و به رغم مسيرهای متفاوتی که هر کدام از آن
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. اين واقعا يک دوستی بود نه کمتر و نه بيشتر. ودند، تا آخر پايدار ماندب

منظورم اين است که اين دوستی هيچ وقت به انجام کار سياسی و تصميم 

  . های جمعی حتی در حد يک محفل هم کشيده نشد گيری

 کاظم ۴۶در ارتباط با فرج سرکوهی بايد توضيح دهم که در سال 

او اهل شيراز ( که تازه از شيراز به تبريز آمده بود سعادتی با فرج سرکوهی

در واقع فرج سرکوهی هرگز نه با بهروز . در دانشگاه آشنا و دوست شد) است

دهقانی و نه با صمد بهرنگی دوستی نزديک و خاصی پيدا نکرد اما از طريق 

در اند و خو میدر اين سال کاظم در دانشگاه تبريز درس . ها آشنا شد کاظم با آن

ها سرکوهی  بايد گفت در آن سال. اعتصابات دانشجويی در تبريز بسيار فعال بود

به عنوان يک دانشجو، هرچند دانشجوی ضد رژيم شاه، برجستگی خاصی 

نداشت که به دوست نزديک آل احمد و ساعدی تبديل شود و يا دوستی خاصی 

هائی وجود  یبين او با صمد و بهروز ايجاد شود، و به واقع نيز چنين دوست

بر اين اساس باز بايد بگويم که اين واقعيت خط بطالن بر سرو پای آن . نداشت

چرا که حتی اگر آن . شدک میداستان کذائی خود ساخته سرکوهی و فراهتی 

شان صحت داشت، فرج سرکوهی اصال در آن زمان در  داستان ساختگی

ها باشد که "مارانگشت ش"موقعيت و جايگاهی نبود که جزء به اصطالح آن 

مبنی بر شهيد اعالم کردن " آگاهان) "؟(!بتواند در جريان باصطالح تصميم 

جالب اين جاست که او اصال در آن ! دروغين صمد بهرنگی قرار گيرد

شهريوری که صمد از بين ما رفت در تبريز نبود که بفهمد چه جوی در آن 

اگر او . ان اوحاکم استزمان در رابطه با مرگ صمد بهرنگی بر ياران و نزديک

در جريان فضای واقعی آن زمان قرار داشت با توجه به برجسته بودن يک 

های خود منعکس "مقال"ها را در  سری مسايل حتی ناخودآگاه هم شده آن
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های جعلی يک فضای کامال ساختگی را  در حاليکه او تنها با بافته. نمود می

 و علت برد میو در زندان به سر شايد هم در آن شهريور ا. تصوير کرده است

ذشت، همين گ میبی خبری او از مسايلی که در بين دوستان و آشنايان صمد 

درضمن در رابطه با آن داستان ساختگی سرکوهی مجبورم توضيح دهم . باشد

 در جريان اعتصابات دانشجويی، فرج سرکوهی به عنوان فعال ۴٧که در سال 

 در اين زمان کاظم و روح انگيز برای مدتی .دانشجويی بازداشت و زندانی شد

ميزبان مادر سرکوهی بودند که از شيراز برای مالقات پسرش به تبريز آمده 

متاسفانه .  پس از مرگ صمد بود۴٧اين در سال . اندم میها  بود و در خانه آن

سرکوهی در زندان روحيه مقاومت از خود نشان نداد و يک آشنای ديگر نيز که 

خوب به ياد دارم که وقتی صدای البه و . ی از رفقا بود، همين طوربرادر يک

زاری اين قبيل دانشجويان از زندان به بيرون رسيد کاظم و دوستان ديگر، به 

و بی " روشنفکران"خصوص علی رضا نابدل، شديدا از توخالی درآمدن اين 

از آزادی اين واقعيت باعث شد که پس . گی آنان خشمگين و ناراحت بودند ريشه

های پيشين نيز با کاظم سعادتی ضربه خورده و سست  سرکوهی از زندان دوستی

  )٣١. (بعدهم که او از تبريز رفت. تر گردد

و يا به طور (اما در مورد حمزه فراهتی که خود را دوست نزديک 

صمد بهرنگی و يارانش جا زده و فرج ") نيمه تشکيالتی"مسخره رفيق 

معرفی کرد، بايد اين " يکی از نزديکترين ياران صمد "سرکوهی به دروغ او را

های بعدی که نام  ها و قصه واقعيت را ذکر کنم که پس از انتشار اولدوز وکالغ

صمد بهرنگی به عنوان نويسنده کودکان تا حد زيادی پر آوازه شد، تعداد آشنايان 

ل افراد حا. بسيار زياد شدند و به قول معروف شمارشان از دست ما خارج شد

ردند با صمد و دوستانش و به خصوص با خود صمد ک میزيادی بودند که سعی 
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در اين ميان کتابفروشی شمس که از قبل نيز پاتوق صمد و . آشنا و دوست شوند

، )پيش از آن کتابفروشی ابن سينا اين نقش را داشت(بهروز و ديگر دوستان بود 

 ۴۵نم از سال ک میفکر (ر اين دوره د. ها تبديل شد به محلی برای مالقات با آن

من خود (شد  برنامه کوه رفتن هم روزهای جمعه هر هفته اجرا می) به بعد بود

به طور مرتب در اين برنامه شرکت داشتم اگر چه در آن زمان در تبريز به کوه 

. رفتن دختر معمول نبود و من مجبور بودم طوری لباس بپوشم که پسر جلوه کنم

کوه نيز به محل تماس ) رفتم نها دختر شهرمان بودم که به کوه میاحتماال من ت

اين . آمدند تبديل گرديد صمد و يارانش با افراد ديگر که خود مستقال به کوه می

توانستند  هايی بودند که افراد مختلف از هر قماش می دو مکان به خصوص محل

ين ترتيب بود که به ا. به آنجا آمده و با صمد و دوستانش آشنا ودوست شوند

بسيار کودکانه است تصور (تعداد دوستان و يا حتی دشمنان در لباس دوست 

شود که ساواک فرد يا افرادی را برای جاسوسی از جمع اين جوانان به آنجا 

حمزه . در دور و بر صمد و يارانش زياد شدند) فرستاد و يا نفرستاده بود نمی

صرف نظر از اين که او در آن . تان بودفراهتی يکی از اين نوع آشنايان و دوس

است، اين " واضح و مبرهن"زمان آدم خوبی بود يا نبود آن چه به قول معروف 

به هيچوجه، بلکه آشنا يا دوست . نبود" دوست نزديک صمد"است که او هرگز 

پيش از مرگ صمد من . ها بود در آن چارچوب و مفهوم و در آن فضا و مکان

  .  اسمی از او شنيده بودمنه او را ديده و نه

در پايان اين بخش بی مناسبت نيست به يک مورد از آخرين خاطرات 

خود با صمد عزيز نيز اشاره کنم که مربوط به يک سفر يا گردش دسته جمعی 

در . رفتن به بستان آباد که در آن زمان مرکز بخشی در حومه تبريز بود. است

همين خاطر معموال مردم تبريز زياد به به . آنجا حمامی بود با آب گرم معدنی
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البته رفتن ما به ). اين حمام با تعميرات جديدی هنوز پا برجاست. (رفتند آنجا می

در آن زمان . بستان آباد با توجه به امکانی بود که در آنجا برای ما فراهم بود

نيا يکی از دوستان نزديک صمد و بهروز و کاظم در آنجا رئيس  رحيم رئيس 

او . رئيس نيا در انتشار نشريه آدينه مهد آزادی همکاری داشت. (رستان بوددبي

های اقتصادی انقالب  در همان زمان کتاب با ارزشی در رابطه با زمينه

او .) مشروطيت نوشت که من شخصا ازمطالب آن در آن زمان بسيار بهره بردم

توانستيم  جه ما میدر نتي. کليد مدرسه را در اختيار صمد و کاظم قرار داده بود

کسانی که به آنجا . های مدرسه استفاده کرده و چند روز در آنجا بمانيم از اتاق

من ، آبا، کاظم و روح ) مادر صمد(رفتيم عبارت بودند از صمد، سارا خانم 

بچه روح انگيز و کاظم، با اين که در آن زمان در تبريز استفاده (انگيز و ياشار

 گذاری معمول نبود و حتی با فرهنگ ارتجاعی حاکم از اسامی ترکی برای نام

" ها اولدوز و کالغ" های  ها آگاهانه نام يکی از شخصيت مباينت داشت، ولی آن

در مورد آن زوج ُکرد . و يک زن و شوهر ُکرد) را روی فرزند خود گذاشتند

ها  جالب است بگويم که کاظم در طی سفری از تهران به تبريز در اتوبوس با آن

در آن زمان که مبارزه مسلحانه اسماعيل شريف زاده و مال آواره . آشنا شده بود

در کردستان مطرح بود توجه افراد مبارز در بقيه نقاط ايران به کردستان جلب 

البته رابطه گيری کار آسانی نبود و ارتباط با کردها بدون توجيه مورد . شده بود

ل کاظم که در صحبت با آن مرد در هر حا. قبول، حساس و شک برانگيز بود

های  است از طريق وی زمينهخو میُکرد او را فردی روشن و آگاه يافته بود، 

دوستی کاظم با آن مرد ُکرد . ارتباط با جنبش موجود درکردستان را فراهم نمايد

گاهی از کردستان به تبريز آمده و چند ) زن و شوهر(ها  به آنجا رسيد که آن

اتفاقا موقع سفر ما به بستان آباد . اندندم می و روح انگيز روز در خانه کاظم
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بی . ها هم در خانه کاظم و روح انگيز بودند و با ما عازم بستان آباد شدند آن

ها و صحبت در مورد مسايل مختلف  مناسبت نيست بگويم که برای من ديدن آن

ی از کسروی نم در کتابک میپيشتر فکر . و از جمله مذهب سنی بسيار جالب بود

های  بود که در مورد مذهب سنی خوانده بودم اما تا آن زمان از نزديک با آدم

يدم د میيک موضوع برايم جالب بود که . سنی مذهب برخورد نکرده بودم

تواند بسيار قابل قبول و يا مقدس باشد برای ديگری  چگونه آنچه برای ملتی می

در مورد " عايشه"تبريز واژه در . مثال در مورد اسم عايشه. عکس آن است

رفت که معنايی شبيه کلمه  دختر و زن جوان به عنوان فحش به کار می

. يدم که نام آن خانم کرد، عايشه استد میحال . در زبان فارسی دارد" نانجيب"

مان  راستش خنده. چقدر برای ما سخت بود که او را به اين اسم صدا کنيم

يم از اين کلمه مفهوم يک فحش را استنباط چرا که عادت کرده بود. رفتگ می

رفتند که به گ میها سال مرگ ُعَمر را جشن  ها در تبريز بعضی در آن موقع. کنيم

همواره مثل نقل " لعنت به ُعَمر"و عبارت ) ٣٢(عنوان جشن ُعَمر معروف بود 

ام يکبار يک زن و  من به ياد دارم که در دوران کودکی. شد و نبات استفاده می

همساالن من همه پشت . ذشتندگ میهای ُکردی خود از محله ما  رد ُکرد با لباسم

ها را مسخره و  فتند لعنت به ُعَمر، آنگ میها راه افتاده و در حاليکه مرتبا  آن

من يا به خاطر جو خانواده و تربيتم بود و يا هر دليل ديگری (ردند ک میاذيت 

نند و به همين خاطر ک میدرستی نردم که آن همساالن کار ک میداشت احساس 

اتفاقا آن زوج ُکرد دوست کاظم هم لباس کردی به تن ). ها نشدم من قاطی آن

" جامانه"مرد، به سرش . داشتند و در پوشيدن لباس کردی هم تعصب داشتند

ها عازم بستان  با آن. بست و زن، لباس بلند و زيبای کردی را به تن داشت می

وقتی به آنجا رسيديم، ديديم که پيش از ما . رد ذکر شديمآباد و راهی مدرسه مو
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اند که اين  هايی را در اختيار گرفته ای از تبريز به آن مدرسه آمده و اتاق خانواده

آنجا يک دبيرستان بود و به اندازه کافی برای . موضوع البته برای ما مهم نبود

 را در آن محل قرار اما وقتی ما خواستيم وسايلمان. همه ما اتاق وجود داشت

مساله . های مختلف بنای مخالفت را گذاشتند  گيری دهيم، آن خانواده با بهانه

ها کی هستند که شما با خودتان به  فتند اينگ میها آن زوج کرد بود که  اصلی آن

ی ما مدرسه را ترک کنيم و يا آن زن و  از ما خواستند يا همه! ايد اينجا آورده

به هيچوجه حاضر نبودند با ُکردها در يک جا اتراق . بروندمرد ُکرد از آنجا 

بدون . آورم برخوردهای کاظم و صمد را در اين رابطه به ياد می. داشته باشند

های عصبی از خود نشان دهند با سوال پيچ  العمل اينکه عصبانی شوند و عکس

 يک جا کردن افراد آن خانواده که به چه دليل حاضر نيستند با آن ُکردها در

ها، حسابی  ها و تمسخر ادا و اطوارهای چوخ بختياری آن بمانند و با بذله گويی

ها در مقابل منطق و سخنان صمد و  آن. افراد آن خانواده را در آچمز قرار دادند

ردند و يا آتشی شده ک میتوانستند بدهند و به قول معروف قفل  کاظم يا جوابی نمی

ها حاضر نشدند با ما در آن مدرسه بمانند و  خره آنباال. رفتند و از کوره در می

  .ترجيح دادند خودشان مدرسه را ترک گفته و از آنجا بروند و رفتند

اما مشکل اصلی در . ما دوستان ُکرد خود را به محل آب معدنی برديم

های کوچکی وجود داشت که چند نفری  ای بود، حوضچه حمام خزينه. اينجا بود

مسئولين حمام . شد و آب گرم معدنی از باال داخل حوضچه میشدند  داخل آن می

. به خصوص در قسمت مردانه اجازه ندادند که دوستان ما داخل حمام شوند

رديم که ک میهرچه ما اصرار . درجلوی حمام بگو و مگوهای جدی جريان داشت

ا به ها قبول نکردند و م مسئولين حمام دوستان ُکرد ما را به حمام راه دهند، آن

باالخره روز بعد آن زن و شوهر کرد از ما خداحافظی کرده و از . اجبار برگشتيم
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. روزهای بسيار خوبی داشتيم. ما چند روز در بستان آباد مانديم) ٣٣(آنجا رفتند 

چقدر دور . حوضی که در انتهای حياط آن مدرسه بود، هنوز جلوی چشمم است

آورم که پيش  وح انگيز را به ياد میر. ردندک میها با صمد شوخی  آن حوض بچه

يدم او آنقدر شوخی د میاولين بار بود که . صمد چقدر راحت و سبک بال بود

در آن زمان . ردک میهای با مزه که محيط را هرچه بيشتر با نشاط  شوخی. ندک می

امروز دقيقا يادم نيست چه ( نيا و دوستان ديگر نيز به آنجا آمدند  آقای رئيس

شبی را به ياد دارم که اتاق شلوغ بود و صمد و کاظم و دوستان . دندکسانی بو

. صمد در آنجا هم طبق معمول مشغول مطالعه و نوشتن بود). ديگر جمع بودند

ای را به من داد که بخوانم و خواست که  نم روز آخر بود که صمد نوشتهک میفکر 

يک هلو "رت کتاب اين نوشته همان بود که بعد به صو. نظرم را به او بگويم

معلوم بود که صمد در آن روزها کارهای آخر اين کتاب . منتشر شد" وهزار هلو

من از ديدن نوشته بسيار خوشحال شدم و پيش خود گفتم اين هم . ادد میرا انجام 

ردم که بايد همه حواسم را جمع ک میاحساس تعهد . يک داستان ديگر، چقدر خوب

وقتی آن را خواندم .  در موردش با صمد صحبت کنمکنم و با دقت آن را بخوانم و

های  به صمد گفتم که داستان خيلی خوبی نوشته است و کمی در مورد شخصيت

 که بعدها هر وقت به -(!) داستان با او حرف زدم، بعد با قيافه و لحن دانشمندانه 

الکتيک استی ديخو مینم ک میفکر :  به او گفتم -يادم افتاده موجب خنده خودم شده

صمد خنده هميشگی خود را کرد و با سر حرف مرا تائيد ! ها ياد بدهی را به بچه

  .اين، تنها يک ماه يا حداکثر دوماه قبل از مرگ نابهنگام صمد بود. نمود
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چناری که به توفان سرخم نکرد، به تبری شکست و مردی که "
های ارس غرق  های تهران غرق شود، در آب نخواست در خوشی

  )٣۴" (اش دريغ از صمد ام با داغ سينه دريغ از الله." "شد

  

در . به ياد دارم که از طريق تلفن بود. نميدانم خبر را کی به مادرم داد

آبا سراسيمه دنبال چادرش رفت و به من گفت پاشو . خانه تنها من و آبا بوديم

را به سر من نيز چادرم . اتفاقی برای صمد پيش آمده است. يم خانه صمدرو می

در آنجا سارا . و دوتايی دوان دوان خود را به خانه صمد رسانديم) ٣۵(کردم 

روح انگيز نيز با ياشار پيش از . خواهرهای صمد بودند و کسان ديگر. خانم بود

به آراز رفته ) با يک افسر(خبر اين بود که صمد با کسی . ما به آنجا آمده بودند

گفته . همين و بس. اقی برای وی پيش آمده استويند که در آنجا اتفگ میو حاال 

آيا صمد در آراز غرق شده است؟ اما، . اندد میشد که هيچکس چيزی جز اين ن

پس همراهش کجاست؟ آيا صمد . صمد که شنا بلد نبود تا به آب زده و غرق شود

کاظم ما و . هيچ چيز معلوم نبود... و... مرده است؟ پس جسدش کجاست؟ و

بی درنگ پس از شنيدن خبر، عازم قره داغ شده ) سد بهرنگیا(برادر صمد 

شد باور کنيم که صمد عزيز،  مگر می. بودند تا از حقيقت موضوع مطلع شوند

گنگی خبر و اينکه جسدی هم در کار . صمد محبوب همه ما ديگر زنده نيست

شد که سعی کنيم به خود بباورانيم که ممکن است خبر دورغ  نبود باعث می

اديم و در حقيقت به خودمان نيز که بايد منتظر د میبه مادر صمد دلداری . باشد

اما خبر واقعی بزودی رسيد که کشته شدن . بمانيم تا شايد خبر ديگری برسد

شد اين  چطور می. گفته شد که صمد در آراز غرق شده. ادد میصمد را گواهی 
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ود که اين چه ها روی اين موضوع متمرکز ب را باور کرد؟ بيشترين صحبت

کسی بود که صمد با او به آراز رفته بود؟ سارا خانم گفت که او يک افسر بود 

اولين بار بود که ) سارا خانم(شان آمده و صمد را با خود برد و او  که به درخانه

شد آن افسر چه کسی بود؟ صمد که دوست  با شگفتی پرسيده می. يدد میاو را 

. شناختند ده ما و نه خانواده صمد آن افسر را نمینه افراد خانوا!  نظامی نداشت

يک دوست قديمی و يا يک ) حمزه فراهتی(واقعيت اين بود که اگر آن افسر 

مگر دوستان نزديک ) ٣۶.(شناختيم دوست نزديک صمد بود حتما ماها او را می

و مورد اعتماد صمد، دوستان مشترک بهروز و کاظم هم نبودند ولی نه مادر من 

خودم هم هرگز حتی نشنيده بودم که . شناخت و نه روح انگيز سر را میآن اف

او گويا افسر ژاندارمری . (بهروز و صمد و کاظم با يک افسر دوست بوده باشند

شان محل رفت و آمد دوستان مختلف در  روح انگيز چه به دليل آنکه خانه). بود

آذرشهر (نطقه تبريز بود و چه به خاطر اينکه خودش چند سال در همان م

معلم بود که صمد و بهروز و کاظم بودند حتی آشنايان دور صمد را هم ) وحومه

ولی او نيز همانطور که اشاره شد از وجود چنين دوستی اظهار بی . شناخت می

فضا کامال فضای شک بود و اين نه فقط به موضوع . ردک میاطالعی 

 با کتاب الفبای او مربوط در رابطه" ازما بهتران"های آخری صمد با  درگيری

شد، بلکه به طور کلی همه به نوعی به درجه ضديت صمد با رژيم شاه و  می

ها در شرايطی بود که اعالم  های او با دستگاه واقف بودند و همه اين درگيری

شک در . نمود خبر خود بسيار شک برانگيز بود و مرگ صمد را مشکوک می

شد  پرسيده می. يی بر سر صمد آورده باشندمورد اينکه ماموران رژيم شاه بال

اگر آن افسر دوست صمد بود و صمد هم به طور اتفاقی غرق شده، به طور 

. ادد میطبيعی آن افسر بايد خود مستقيما خانواده صمد را در جريان امر قرار 
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در ... و... و. ادد میرد، محل حادثه را نشان ک میآمد، همکاری  بايست می می

ه قبل از پيدا شدن جسد صمد و آوردن آن به تبريز در خانه صمد چند روزی ک

رسيد که آن افسر چه باليی بر  بوديم اين جمله همراه لعن و نفرين به گوش می

ها با جلز و ولز آشکار  دل. های همه ما آتش گرفته بود سر صمد آورد؟ دل

ن راحتی رديم که صمد ما را به هميک میبه راستی آيا بايد باور . سوخت می

. هايش مثل بقيه بود ها و فغان ؟ آبای من تا وقتی در خانه صمد بود گريه!کشتند

به ياد دارم روز اول . ردک میولی انگار که در آنجا هنوز خود را شديدا کنترل 

که به خانه برگشتيم در دهليز بدون فرش که بين دو اتاق خانه امان بود، دمرو 

های آنجا چسباند و در حاليکه مرتب نام  ائيکاش را به موز قلب سوخته. افتاد

فرزند، فرزند خوب و " (ل باالم باال، منيم گوزه" و مرتب زد میصمد را فرياد 

بعد بلند شد با دو دست روی . فت با هياهوی تمام گريستگ می) نازنين من

آشکارا ! جگرتان بسوزد. خدا ذليلتان کند: زانويش کوبيد و نفرين را سر داد

من هنوز هم وقتی آن صحنه ... ردک می اطالعات و امنيت شاه را نفرين سازمان

نم و اکنون تنها با ک میآورم قلب جلز ولز شده مادرم را احساس  را به ياد می

  .توانم اين سطور را بنويسم ريختن اشک می

ها موج  هايی که خشم و غضب در آن های سوخته و آن گريه آيا آن دل

های موجود در  وش نمود؟ واقعيت اين است که اين، دادهد فرامشو می را زد می

نه اينکه کسی يا کسانی . نمود آن زمان بود که مرگ صمد را مشکوک می

ای  هيچ شايعه از پيش ساخته شده. آگاهانه و مغرضانه آن را مشکوک اعالم کنند

شنيديم دال بر مشکوک بودن مرگ  در آن فاصله همه آنچه ما می. در کار نبود

شناختند و از قول  از جمله معلوم شد که فراهتی را بعضی دوستان می. د بودصم

شد که فراهتی آنقدر خوب شنا بلد بود که قادر بود تفنگی در يک  ها گفته می آن
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دست گرفته و با دست ديگر عرض رودخانه آراز را شنا کند، پس چطور 

مطرح بودن چنين ؟ با توجه به !نتوانسته است صمد را از غرق شدن نجات دهد

مسايلی بود که خانواده صمد و دوستان واقعا نزديک او، همه نسبت به ساواک 

مشکوک بوديم اگر نگويم که همگی يقين داشتيم که صمد به دست ماموران رژيم 

درست يا . در آن زمان واقعيت برای ماها اينطوری بود. شاه کشته شده است

م بر مشکوک بودن موضوع يک موضوع ديگر ه. نادرست اين طوری بود

اضافه کرده بود و آن ريختن ماموران ساواک به خانه صمد و جستجوی وسايل 

چرا بايد در اين گيرو دار ساواک به خانه صمد بريزد؟ . های صمد بود و کتاب

اش هنوز  های آراز ويالن بود و حتی خانواده درحاليکه هنوز جسد صمد در آب

من يک صحنه را خوب به ياد !  صمد مرده استمطمئن نشده بودند که به راستی

دارم که وقتی درخانه صمد بوديم، خودم، روح انگيز وکسان ديگر کمک 

تاجايی . (رديم که وسايلی را از اتاق آن طرف حياط خانه صمد خارج کنيمک می

شدی يک راهرو بود و دو  که به يادم مانده از در کوچه که وارد خانه صمد می

در آن طرف . شدی بعداز راهرو وارد حياط کوچکی می. ر داشتاتاق در آن قرا

وخواهر ) رديمک میما وسايل اين اتاق را خالی . حياط نيز اتاق کوچکی بود

اين احتماال روز بعد از حمله ساواک و . ردک میبزرگ صمد آن وسايل را جابجا 

  . به هم ريختن وسايل خانه شان بود

فکر اينکه . يت خودم هم بگويماجازه دهيد در مورد احساس و وضع

سازمان امنيت شاه يکی از عزيزترين و محبوب ترين کسان ما را کشته است 

من در مورد جنايات رژيم شاه و پدرش . ردک میمرا به يک پارچه آتش تبديل 

رضا خان قلدر بسيار شنيده و يا خوانده بودم ولی حاال يک موضوع عينی و 

االن (ای يا انجام کاری  ارم که برای آوردن وسيلهبه ياد د. قابل لمس مطرح بود
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از خانه صمد درآمده بودم و به طرف خانه ) به ياد ندارم که به چه منظوری بود

در حاليکه اشکم . ذشتمگ میبايد از چند کوچه پيچ در پيچ . رفتم خودمان می

حش ويدم و با صدای بلند به شاه و سازمان امنيتش فد میها  جاری بود در کوچه

فتم بی گ میوبيدم و ک میايستادم و مشتم را محکم به ديوار  گاه می. ادمد می

ها خلوت بودند و  فقط شانس داشتم که آن کوچه! ها، شما صمد ما را کشتيد شرف

تنها پيرمردی را به ياد دارم که ايستاد و با . کسی در آن تابستان در کوچه نبود

لی که صمد از دست رفت من تازه دوره سا... تعجب نگاهم کرد و براندازم نمود

حالت . يدمد میخود را در اوضاع و احوال خوبی ن. دبيرستان را تمام کرده بودم

شوهر . ام چگونه خواهد بود انستم مسير زندگید مین. سردرگم و کرختی داشتم

حتی از تصور . کردن، بچه دار شدن و تشکيل خانواده هرگز چشم انداز من نبود

من طالب . ردمک میی از آن نوع خود را در حبس و قفس احساس زندگی معمول

زندگی مبارزاتی از همان نوعی بودم که در ادبيات انقالبی آن دوره مورد تاکيد 

ای  آيا زندگی. انستمد میردم؟ هيچ نک میولی چطوری؟ چه کار بايد . قرار داشت

 رويا بودند؟ هايم برای خود تصوير کرده بودم، که تا کنون برمبنای آموخته

توانم بگويم که انرژی مبارزاتی فراوانی در وجود من انباشته شده بود ولی  می

انگار که بايد . رفت يافت داشت ذره ذره از بين می از آنجا که راه به جايی نمی

حتی از فکر اين موضوع . ادم که هيچوقت آرزويم نبودد میای تن  به زندگی

نه در موقعيت حساسی که قرار گرفته بودم متاسفا. شد وجودم پراز اندوه می

در فقدان او و در . او به مسافرت امريکا رفته بود. بهروز در کنارم نبود

شرايطی که دوستان دختر هم سن و سالی هم نداشتم که از آگاهی سياسی 

ها و فرهنگ عقب مانده حاکم،  ای که بنابه سنت در جامعه(برخوردار باشند 

های  شد و پسر با پسر و با توجه به محدوديت تر دوست میبايست با دخ دختر می
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های اجتماعی و تماس با پسرها باز  زيادی که دختر را از تجربه گيری

پسرها در آن . اشت، من به پسرهای هم سن و سال خودم دسترسی نداشتمد می

زندگی من .) زمان معموال بيشتر از دخترها از آگاهی سياسی برخوردار بودند

من در چنين اوضاعی بودم که با واقعيت مرگ صمد . رفت ه هدر میداشت ب

  . روبرو شدم

دختر . مرگ صمد انگار پتکی بود که برسر من فرود آمد و مرا به خود آورد

من از بچگی ياد (د ساکت نشست؟ شو می. بهرنگی را کشتند. نی؟ آک میچکار 

 واقعا تولد مرگ صمد برای من) بهرنگی صدا کنم. گرفته بودم صمد را آ

اين مرگ مرا و خيلی از دوستان او را حسابی تکان داد وما را . مبارزاتی بود

بله، . بر آن داشت که با جديت هرچه بيشتری مسايل مبارزاتی را دنبال کنيم

مرگ صمد بخصوص مشکوک بودن اين مرگ، در بين جوانان و نوجوانان آن 

به ياد . برپا نمود" غوغا و ولوله"ها بودم واقعا که  دوره که من نيز يکی از آن

 چه جمعيت -دارم روزی را که در قبرستان اماميه تبريز جمع شده بوديم 

و ) اسد بهرنگی( و منتظر بوديم که اسد آقا -بزرگی بود؛ قبرستان پر از آدم بود 

سر و . دشو میقيافه کاظم از جلوی چشمم محو ن. کاظم جسد صمد را بياورند

های پاهايش از  هايش را خوابانده بود و پاشنه پشت کفش. تای داش وضع آشفته

ها برای پيدا کردن جسد صمد روزها راه  آن(اش بيرون زده بود  های پاره جوراب

وقتی تابوت را کنار قبر گذاشتند . ردک میفغان ) رفته و رنج زيادی کشيده بودند

ر همين حال  و دزد میها را کنار  هايش خاک به طرف قبر خم شده و با دست

خودم بايد او را در قبر . اهم خاک کنمخو میصمدم را .  برويد کنارزد میفرياد 

وقتی صمد را در . پاشيد  و به اطراف میزد میبگذارم و همچنان خاک را چنگ 

بهرنگی . آ: هايم آخرين سخنم را به صمد گفتم قبر گذاشتند من در ميان گريه
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او با هزار .  شديدا بهروز را آرزو کردو دلم. مطمئن باش ساکت نخواهم نشست

آرزو به ايران باز خواهد گشت و تازه متوجه خواهد شد که صمدش از دست 

چه کار خواهد کرد؟ حتی تصور بهروز بدون ! چقدر هولناک است. رفته است

  . صمد هم دردناک بود

  گوزه ل دی ساشون ئورده ک      ياشيل دی باشون ئورده ک

  هانی يولداشون ئورده ک    ون هممشه جووت گه زه رد

  :ترجمه فارسی

ای اردکی که سرت سبز است و پرهای زيبايی داری، ترا هميشه با همراهت 

پس حاال رفيقت کجاست ای ( ردی ای اردک؟ گ میيديم ، اکنون چرا تنها د می

  )اردک ؟

است که در آن موقع بر زبان ) شعر مردمی آذربايجان(اين يک باياتی 

ها با اندوه و احساس خاصی اين باياتی را در  آن.  جاری شددوستان بهروز

اندند و ياد او که در آن روزها در تبريز نبود را زنده خو میمورد بهروز 

  .ردندک می

عشق به حقيقت و زيبايی و عشق به کسانی که زندگيشان را در اين 

:  آکنده بودهای ما را از کينه به دشمنان مردم مسير قرار داده بودند ، اکنون دل

توانيم محبت خود را به مردم  ما نمی! آه ای کينه، توهم مانند محبت مقدس هستی"

صمد بهرنگی، حماسه ". (ثابت کنيم مگر اينکه به دشمنان مردم کينه بورزيم

چنين بود که مرگ مشکوک صمد برای دوستداران او ). کوراوغلو و کچل حمزه

دوره به يک انگيزه مبارزاتی قوی تبديل و به ويژه برای جوانان و نوجوانان آن 

انستند بايد با کار و مبارزه جدی و بی امان برعليه د میهايی که  برای آن. شد
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های صمد را در همه جا پژواک  ستمگران و زورگويان و دولت حامی آنان، پيام

  .و چنين نيز شد. دهند

  :روزی بود، روزگاری بود"

  لب اين آب کبود

  دگل سرخی روئيده بو

  درشت،

  زيبا،

  ُپرَپر،

  باد آمد

  باران آمد

  بوران شد

  گل سرخ از جا کنده توفان شد

  هايش پراکنده شد گلبرگ شد

  کجا رفتند؟

  چکارشان کردند؟

  مرده اند، زنده اند؟

  .اندد میکس ن

  آه چه گل سرخ 
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  زيبايی بود؟

...  

...  

  يک گلبرگ سرخ ديگر

  آيد؟ از کجا می

  د؟رو میبه کجا 

  )صمد بهرنگی ، اولدوز و عروسک سخنگو(    " اند؟د میکس ن
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  های مجله آدينه بازهم در مورد دروغ

  

ند که واقعيت برای ما در زمان شو میآيا کسانی که امروز متوجه 

های گر گرفته ما در آن  مرگ صمد به چه صورتی بود، کسانی که امروز از دل

های مجله آدينه دوره  توانند جز خشم در مورد دروغ میند، شو میزمان مطلع 

؟ اگر اين ادعای آدينه که گويا مشکوک !رفسنجانی احساس ديگری داشته باشند

انستند د میبودن مرگ صمد را آل احمد عنوان کرد و گويا دوستان نزديک صمد 

را که صمد خودش در آراز غرق شده، افترا و تهمت نام ندارد مفهوم تهمت و افت

که ") در آينه کژديسه تاريخ("چيست؟ فرج سرکوهی در مقاله دوم خود در آدينه 

همان طور که گفته شد، پيش درآمدی است بر نامه حمزه فراهتی مندرج در 

رويه سطحی و ظاهری داستان را اکنون : "نويسد  آدينه می۶٧همان شماره 

تفاق فالحتی در دشت  به هنگام سفری به ا۴٧صمد در تابستان . انندد میهمگان 

اعضاء نزديک محفل صمد کسانی چون بهروز . غرق شد" ارس"مغان در 

. انستندد میراقم اين مقال واقعيت را ... دهقانی، کاظم سعادتی، عليرضا نابدل و

نيز دقيقا از ماجرا، بدانسان که واقعا رخ داده ... ديگران، آل احمد، ساعدی و 

ی و کاظم جنازه صمد را از ارس به تبريز فالحت. بود، اطالع کامل داشتند

. ويند دم خروس از زير عبا پيداستگ میدر مثل، ". آوردند وبه خاک سپردند

آن هم از جمله " اعضای نزديک محفل صمد"بينيد سرکوهی که خود را از  می

ند، با ک میکسانی چون بهروز دهقانی، کاظم سعادتی وعليرضا نابدل معرفی 

ند که حتی از دور هم درجريان فضای شکی که ک میبت همين نوشته خود ثا

 ٢٣او حتی . دوستان نزديک صمد نسبت به فراهتی داشتند، قرار نداشته است

انسته است که فراهتی هرگز جسد د میاش هم ن سال بعد در موقع نوشتن مقاله
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رسد که نبايد گفت  در اين مورد به نظر می(به تبريز نياورد " ارس"صمد را از 

آخر از آن خيل جمعيتی که آن روز در . انست ولی آگاهانه دروغ گفتد می که

اند و سرکوهی اگر واقعيت  ها زنده قبرستان اماميه جمع بودند هنوز خيلی

بايست برای وجه دادن به فراهتی دروغ ديگری  موضوع را ميدانست اصوال می

انست بلکه د میا ناو نه فقط اين ر) بايست اين طور گاف دهد ببافد و ظاهرا نمی

از اين موضوع هم بی خبر بود که اتفاقا يکی از داليلی که مرگ صمد را 

نمود همانا اين بود که فراهتی بدون اينکه کوشش کند حداقل جسد  مشکوک می

خبر را هم خودش به خانواده . صمد را از آب بگيرد، خود به تبريز برگشت

سرکوهی از مسافرت بهروز ! اندها هم از ديد همه پنهان م و مدت. صمد نداد

عجبا، عضو نزديک محفل صمد، . (دهقانی به امريکا نيز بی خبر بوده است

 ٢٣او حتی !) انسته استد میچطور اين را ن) ؟(!!يکی از آن انگشت شمارها

انسته است که بهروز دهقانی در موقع مرگ د میسال پس از مرگ صمد هم ن

ای  های جعلی خود را به گونه حداقل بافتهانست د میاگر . صمد در ايران نبود

غرق شده بود و " ارس"نوشت که صمد خودش در  آراست و ديگر نمی ديگر می

بهروز مدتی پس از مرگ صمد به ايران ... انستد میبهروز دهقانی هم اين را 

جمعی از دوستان در تهران به پيشوازش رفتند با چشمانی گريان و خبر . آمد

انستند، د میها اين را وظيفه خود  آن. مان جا به او دادندمرگ صمد را در ه

سرکوهی در همان . ردک میای که چون کوهی روی دوششان سنگينی  وظيفه

آل احمد پس از مرگ او، به دروغی آگاهانه، از او : "هدد میپيش درآمد ادامه 

آل احمد "و يا ." غرق کرده است" ارس"شهيدی پرداخت که حکومت او را در 

" آرش ويژه صمد بهرنگی"ای که در   صمد چهره شهيدی پرداخت با مقالهاز

در اين مورد بايد گفت به آل " .  که نبود-صمد تبديل شد به يک شهيد. نوشت
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به او " آقايان"احمد هزار و يک ايراد وارد است جز همين يک ايرادی که اين 

  .نندک میوارد 

هرگز حتی به . ردآل احمد هيچوقت مرگ صمد را مشکوک اعالم نک

طور تلويحی و غيرمستقيم نيز نگفت و يا القاء نکرد که صمد را سازمان امنيت 

ازصمد "او ". در ارس غرق کرده است" و يا به قول سرکوهی شاه کشته است

درست اتفاقا ) ٣٧(تبديل نکرد" به يک شهيد"نپرداخت و صمد را " چهره شهيدی

آدينه دوره رفسنجانی تبليغ نمود،  درجه مغاير با آنچه ١٨٠درست . برعکس

ای که دست آويز پيش برد  همه کوشش جالل آل احمد در مقاله خود، مقاله

 قرار گرفت، اين است که به خواننده ٧٠های ارتجاعی آدينه در سال  هدف

آل احمد واقعا در اين مقاله . بقبوالند که صمد را ساواک به قتل نرسانده است

انست در د میای که  به خواننده. ه خواننده بباوراندزند که اين را ب زور می

او به اين خواننده . باورش اين ساواک بود که صمد را به قتل رسانده بود

نماياند، اما شما به اين  هايی مرگ صمد را مشکوک می ويد هرچند واقعيتگ می

ن هد که از هماد میاتفاقا خود اين مقاله سندی است که نشان . امر باور نکنيد

تر است بگويم يقين در مورد اينکه ساواک  ابتدای مرگ صمد شک و يا درست

ای  صمد را به قتل رسانده است آنقدر قوی بود که آل احمد مجبور شده مقاله

 داليل شک دوستان نزديک صمد را منعکس بخشابنويسد و در آن درحاليکه 

 و به شيوه و سبک و منطقی ای تئوری ها اقدام نموده و با ند درجهت رد آنک می

حال . ها را حداقل به شک تبديل نمايد ها را برطرف ساخته و يا يقين خود، شک

  .اجازه دهيد آن مقاله را با هم مرور کنيم

به عنوان پيش در آمد بگويم که در اين مقاله، آل احمد برای اينکه 

هرگونه شک در مورد اينکه ساواک در مرگ صمد بهرنگی دخالت داشته است 
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خود را " افسانه عوام"زند و تئوری   مرتفع سازد، دست به تئوری بافی میرا

آخر در (هد د میکه آن را مشخصا با توجيه مرگ تختی توضيح . ندک میعرضه 

را متقاعد کند که در مرگ " خاليق"اين مقاله، آل احمد در ضمن کوشيده است 

 به همان صورتی و او واقعا. جهان پهلوان تختی نيز ساواک دست نداشته است

مطابق ). های تبليغاتی رژيم شاه ادعا نمودند، خودکشی کرده است که دستگاه

تسلط "آل احمد، مردم برای مقابله با باليای طبيعی و يا " افسانه عوام"تئوری 

رسد،  يرد و مرگ او مشکوک به نظر میم می) عزيزی(هنگامی که کسی " ظلم

که در واقع خودش مرده و کشته ( فرد زنند و از آن دست به افسانه سازی می

به گفته آل . آفرينند يا به زبانی ديگر يک شهيد می. سازند يک مقدس می) نشده

" افسانه"مردم . هاست آن" نوعی روش دفاعی. "احمد اين نياز روحی مردم است

همين تئوری . (نندک میاند دلخوش  ای که ساخته سازند و خود را به افسانه می

 آن را از او به عاريه ٧٠آل احمد بود که سرکوهی در سال " امافسانه عو"

های سطحی و ناقص و نجويده خود از  سپس اين تئوری را با برداشت. گرفت

 در رابطه با روانشناسی ۴٩های فدايی خلق در سال  هايی که چريک تحليل

" هرماناننياز به ق"و " نياز زمان"ها ارائه داده بودند، تلفيق نمود و موضوع  توده

بر اين مبنا، سرکوهی در آدينه اين طور نوشت که چون . را مطرح ساخت

ها به قهرمان نياز  روشنفکرهای دوره صمد تحليلشان از جامعه اين بود که توده

بود، پس وانمود کردند که صمد شهيد شده و آل احمد " نياز زمان"دارند و اين 

جب، آل احمد هم مثل آن بقيه که ع(هم که گويا همين تحليل را از جامعه داشت 

از صمد شهيدی !!)"رده استک میروشنفکران چپ و راديکال بودند فکر 

اما، اين موضوع جز در !! بر آورد" اسطوره"يا " افسانه"و از او يک " پرداخت

حداقل در . تواند جايی داشته باشد ذهن معلول يک روشنفکر ذهنی گرا نمی
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نوعی روش "افسانه سازی مردم بمثابه : وان ديدت تئوری آل احمد عينيتی را می

ولی باصطالح تئوری . ها در مقابل باليای طبيعی يا تسلط ظلم آن" دفاعی

سرکوهی ابتدا بايد ثابت . عاريتی سرکوهی از چنين پايه عينی نيز بی بهره است

 که گويا برمبنای ۴٧در سال " نياز زمان"کند که تصورات ذهنی روشنفکر از 

در مورد صمد زد، به همان گونه ) ساختن اسطوره(به افسانه سازی آن دست 

های بعد   و نه در سال۴٧در واقع نه در سال . بوده است که او تصور ميکند

ها به قهرمان نياز  هرگز روشنفکران ايران چنين تحليلی ارائه ندادند که توده

چنين مغرضين و هم" کار آرام سياسی"بلکه اين فقط روشنفکران مدافع . دارند

های فدايی خلق درجامعه  ای بودند که بعداز آغاز مبارزه مسلحانه چريک وامانده

، از آنجا که يا قادر به درک اين راه نوين نبودند يا جربزه انجام چنان )۴٩سال (

ولی . ها را قهرمان بازی خواندند ای را نداشتند، مبارزه قهرمانانه چريک مبارزه

ويد که گ میاو . ينه از کار آن روشنفکران هم بدتر استکار سرکوهی در اين زم

ها کلک زديم  انستيم به آند میها به قهرمان نياز داشتند و ما هم چون اين را  توده

  !!) ها قهرمان جا زديم و صمد بهرنگی را به دروغ برای آن

عنوانی است که آل احمد برای مقاله خود در " صمد و افسانه عوام"

برگزيده است که اتفاقا با محتوای مقاله او هم خوانی داشته و مورد مرگ صمد 

خواهد کرد (!) چرا که آل احمد در اين مقاله ثابت . برای آن نام با مسمايی است

غرق شده " ارس"که شهيد خواندن صمد و عدم باور به اينکه او خودش در 

  .ای است که توده عامی و نادان آن را ساخته است افسانه

 خود را با شرح قصه مرگ به ظاهر مشکوک برادرش آغاز او مقاله

بود، با اينحال " به مرضی ناشناخته مرده"ند که در مدينه به طور ناگهانی و ک می

ها چيز  فالنی را سنی: "مردم در مورد او شايعه ساخته بودند که او را کشته اند
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و شد يک از اين دهن به آن گوش . چه زود قضيه پيچيد"، !" اند خور کرده

يکی تعجب خود . اند ديگر همه حتم داشتند که برادر را چيز خور کرده... اعتقاد

تا ... همه را در يک شايعه افواهی خالصه کردند... را، ديگری تاسف خود را

."  بسازندمقدسیاز يکی که گوشت و پوست ترا داشته و غم وشادی ديگران را 

" اين برادر کوچکتر"ی، او از مرگ پس از اين زمينه ساز). تاکيد از من است(

برادر "ند و درست به همان سبکی که در مورد مرگ ک میصحبت ) صمد(

بيان نمود که به اشتباه شهيد و مقدس قلمداد شده بود، موارد و " بزرگتر

ظاهرا آل (ند که دال بر مشکوک بودن مرگ صمد بودند ک میهايی را ذکر  فاکت

اش ذکر  داشته و اگر هم داشته تماما در مقالهها خبر ن احمد از همه آن فاکت

اش منعکس  به اين ترتيب او فضای شک دوستان صمد را در مقاله). نکرده است

او اين سواالت را مطرح . تا بعد در جهت مخالفش قلم فرسايی نمايد. سازد می

اند؟ نکند خودکشی کرده؟ آخر آدمی که  آخر نکند سر به نيستش کرده: "ندک می

 ١٩ تا ١۶لد نيست چرا بايد به رودخانه زده باشد؟ و مگر ارس در حدود شنا ب

آل احمد در حين طرح ". شهريور چقدر آب دارد که بتواند کسی را در بغلطاند؟

اش از همراه صمد که با او به آراز رفته به  اين سواالت در همه جای مقاله

رفته آب انسته د میبا دوستی که شنا : "ندک میياد " دوست"عنوان 

و دوستش به سرو کله زنان تنها . انسته و در غلطيدهد میخودش شنا ن"..."بازی

ها قندشکن را برداشته و زده به  دوست همراهش در جواب بازجويی". "برگشته

  . رسد می" افسانه عوام"بعداز طرح اين مسايل نوبت به توضيح تئوری " سرش

ابن " (يم ابن بابويهرفت) منظور صمد بهرنگی است(با ساعدی و او "

در اين محل، در روز . بابويه، نام محلی است که جسد تختی در آنجا دفن شد

هفتم و چهلم مرگ مشکوک تختی عليرغم ديکتاتوری حاکم، تظاهرات بزرگی 
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 خرداد ١۵ای برعليه رژيم شاه بعداز  برپا شد که از اولين اعتراضات توده

خودکشی اعالم کرده بود ولی مردم رژيم شاه دليل مرگ تختی را .  بود١٣۴٢

که اين را باور نداشتند به مسخره و طعنه و به سبکی که آن روزها در مورد 

تختی : شد، گفتند ، بيان می"فرمودند"که فالن يا بهمان چيز را" شاهنشاه آريامهر"

فقير و کارگر  !چه جماعتی: "هدد میآل احمد ادامه ) ٣٨! (را خودکشی فرمودند

تاکيد از من " (و همه جوان.  و تک و توک بازاری و اداری کوچهتوی و مرد

از شاعر فالن محله تهران و اين . کسی يک ورقه شعر داد دستمان)... "است

  : يک بيتش

  ناتوان بودند گردان جهان در مشت تو

  حيف کاورد عاقبت در خاک گيتی پشت تو

. اند کردهاش  فت خفهگ میديگری ... اند فت چيز خورش کردهگ میيکی 

اش را به مهمان خانه  فت به قصد کشت او را زده اند و بعد الشهگ میديگری 

از آن همه جماعت هيچکس حتی برای يک لحظه به احتمال خودکشی . اند کشيده

را از کجا (!) البته جز خود آل احمد که معلوم نيست خبر موثق " (ردک میفکر ن

دعای دستگاه تبليغاتی رژيم شاه را در دريافت کرده بود و چرا و بر چه مبنائی ا

" بودن"آخرجهان پهلوان باشی و در ) "نمايد بست پذيرفته و خود آن را تبليغ می

های فردی و اجتماعی ديگران را و آن وقت "نبودن"خودت جبران کرده باشی 

ای که ابتذال وجود روزمره خود را  مرد عادی ناتوان و ترسيدهخودکشی؟ آخر 

 چطور -يدد میدی و در قدرت تن و در سرشناسی او جبران شده در معنای وجو

همان فقير و کارگر و مرد توی (!)" (ممکن بود که اين مرد عادی سربه زير

باور کند که او خود ) " تاکيد از من است-کوچه و مرد عادی ناتوان و ترسيده، 

مرد  "در تظاهرات مرگ تختی اين نهدر حاليکه، در واقعيت امر " (کشی کرد؟



  ...مرگ صمد" راز"

- ٩٤ -  

ترين اقشار جامعه  بلکه آگاه" مرد عادی ناتوان و ترسيده"و" عادی سربزير

 - نه فقط مردان آن طور که آل احمد نوشته است-مرکب از زنان و مردان 

ها يک پارچه سازمان امنيت رژيم شاه را مسئول مرگ تختی   آن.حضور داشتند

وشنفکران مبارز و خواندن ر" مرد عادی سربزير" آل احمد با .انستندد می

های آگاه از چگونگی  قشرهای آگاه مردم تظاهرکننده، خواسته است تلقی توده

 .مرگ تختی را به نادانی و ترسيده و ناتوان بودن شخصيت آنان نسبت دهد

در . ها باشند ترين توانند جزء آگاه نمی" فقير و کارگر و مرد توی کوچه"انگار 

اين و ببينيم "، )و سری خور وسر به زير هستندها فقط ت ديد و تصور آل احمد آن

دفاعی نيست برای مرد عادی توی گذر تا  افسانه سازی عوام آيا نوعی روش

" ( و اميدوار بماند؟ شخصيت ترسيده خويش را در مقابل تسلط ظلم حفظ کند،

و حاال من چه کنم؟ چگونه باور کنم که صمد ... "و حاال صمد) تاکيد از من است

اين ، به "... (؟!آيا کافی است که حاال در مرگ او فقط بگويی الاله اهللا.. ".مرده؟

رده است ک می فکر  نادرستد که چون پدر آل احمد بهشو میاول مقاله مربوط 

)... ؟!فته است الاله االاهللاگ میاش  اند همه کرده" ها چيز خورش سنی"پسرش را 

ال عمر و با کلی پز وافاده و بهتر اين است که من اکنون با چهل و پنج شش س"

 ها و به دير باوری هر زنديقی که فرض ترين آدم به عوامی عامی اما -معلومات

 به جای اينکه در مرگ اين برادر کوچکتر عزا بگيرم يا عصا به دست -کنی 

خود را اکنون به دريا رسانده است تا روزی از ...  چو بياندازم که صمد-بگيرم

اين ".... ارس"به آب زده و به آب ) ٣٩"(خدا آفرين" در آخر او. نوظهور کند

." ( برای آن برادر بزرگتر" مدينه"ها برای صمد همان قدر مقدس بود که  اسم

  )تاکيد از من است
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" برادر کوچکتر"در اينجا نيز آل احمد بين برادر بزرگتر و صمد اين 

عی آن برادر ند تا باز يادآوری شود که چطور مرگ طبيک میشباهتی ترسيم 

بزرگتر را هم به غلط مشکوک خوانده بودند و چطور شايعه افواهی شده بود 

  !يک اعتقاد

 آن ٧٠ای، در سال  بلی با تکيه بر يک چنين مقاله سخيف و آبروباخته

آل احمد در . های فدايی خلق زدند تهمت ناروا را به ياران نزديک صمد، چريک

" صمد و افسانه عوام"شد عنوان با مسمای اين مقاله خود که همانطور که گفته 

را دارد، در شرايطی که مرگ مشکوک صمد آتش به جان نزديکان او، 

ای وجود  زده بود و داليل عينی... دوستانش، شاگردان او، جوانان و نوجوانان و

اين امر که شما : فتگ میداشت که بيانگر مشکوک بودن مرگ صمد بود، به ما 

نيد که او خودش ک میانيد و قبول ند میمسئول مرگ صمد ساواک رژيم شاه را 

د شو میشما ناشی " شخصيت ترسيده"غرق شده، اين از " ارس"به تصادف در 

بايست داليل  می(اهيد با ساختن افسانه، خود را اميدوار نگه داريد خو میکه 

جای انکار نيست که !). عينی را کنار گذاشته و تئوری آل احمد را قبول کنيم

ای که در  توانست آن باشد که از شدت خشم و کينه ای تنها می نقش چنين مقاله

اش به غليان در آمده بود، بکاهد و  ها نسبت به رژيم شاه و سازمان امنيت دل

با توجه به اينکه . ها را از رژيم شاه به سوی رودخانه بی جان آراز بکشاند توجه

باشد، عين مقاله در آخر  دايی خلق میهای ف اين مقاله پايه تهمت آدينه به چريک

اين نوشته چاپ خواهد شد تا خواننده خود قضاوت نمايد که موضوع از چه قرار 

اما سوالی که در اينجا بايد مطرح شود اين است که آيا کسانی که بعدها . است

ها نيز به نوبه  های آدينه را تکرار و تبليغ نمودند و آن در خارج از کشور گفته

ر اشاعه کذب و دروغ و پوشاندن حقايق از مردم در مورد مرگ صمد خود د
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ها  بهرنگی نقش ايفا کردند، واقعا اين کار را از روی نا آگاهی انجام دادند؟ آيا آن

از صمد "که گويا آن بود که (نندک میمقاله آل احمد که آنقدر روی آن تاکيد 

د که آل احمد در آن مقاله چه ان اند و يا متوجه نشده را نخوانده") شهيدی پرداخت

توان گفت کسانی که آن اتهام بيشرمانه را برعليه ياران صمد،  آيا می! ويدگ می

های فدايی خلق اشاعه دادند واقعا به درجه کثيف بودن کار خود واقف  چريک

ند؟ شو میانستند که با پوشاندن حقايق از مردم مرتکب تبهکاری د میبودند و 

ها به اين امر واقف بودند و مطمئنا  توان گفت همگی آن  نمیجای ترديد نيست که

ها دچار  ولی به هر دليل آن. های آدينه را تکرار کردند کسانی ندانسته حرف

اند که در اين صورت بايد به آن اعتراف نموده و اشتباه خود را  اشتباه شده

  )۴٠.(تصحيح کنند

ان زمان که منتشر شد جالب است بگويم که اتفاقا مقاله آل احمد در هم

نزهت روحی آهنگران يکی از . با واکنش منفی جوانان آگاه آن دوره مواجه شد

ای بين من و او بوجود آمد، با  جوانان آگاه آن دوره بود که وقتی دوستی صميمانه

من پس از آن که آرش ويژه صمد . من در مورد مقاله آل احمد بحث کرد

ا با دقت نخوانده بودم يا شايد هم با توجه به نثر بهرنگی در آمد، مقاله آل احمد ر

. خاص او و زبانی که به کار گرفته است چيز زيادی از آن دستگيرم نشده بود

الفباش را فقط در " ميم"ه؛ و"هی خواستند :"از يک قطعه آن خوشم آمده بود

انو انستم منظورش شاه و شاه بد می؛ که "ها بکشند به رخ بچه" ماه بانو"و " ماه"

ها را  است که صمد برخالف رسم ديکته شده آن زمان اين واژه) شهبانو(

صمد و "اما، نزهت در حاليکه با خشم از مقاله . درکتاب الفبايش قيد نکرده بود

وشد ساواک ک میفت که در اين مقاله، آل احمد گ میرد، ک میاو ياد " افسانه عوام

من ... ( پوفيوز ميگه فالن، پوفيوز :ادد میرا منزه جلوه دهد، مرتبا به او فحش 
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ام به آن جلب شد  شنيدم به همين دليل توجه برای اولين بار بود که اين کلمه را می

خوشحال بودم که . و بدون توجه به معنای آن، کلمه را پيش خود تکرار ميکردم

). ها به آن برنخورده بودم ام که تا حاال درکتاب يک کلمه جديد فارسی ياد گرفته

آن موقع بود که من . قرار شد مقاله را با هم بخوانيم و اين کار را هم کرديم

متوجه شدم که آل احمد در مقاله خود قصد القای چه چيزی را دارد و چطور 

  .اندد میساواک را مسئول مرگ تختی هم ن
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  ٧٠حمزه فراهتی در سال" قصه" 

  

د، به نظر شو میوضوع اصلی نوشته حاضر مربوط تا آنجا که به م

به جز يک مورد که در زير خواهم (های الزم را  رسد تا همين جا حرف می

  :ام زده) نوشت

مرگ صمد بهرنگی واقعا مرگ مشکوکی بود و هنوز نيز اين 

های آراز بود که صمد را از ما گرفت  موضوع روشن نشده است که آيا اين آب

ماها، دوستان و آشنايان نزديک صمد و افراد .  به قتل رساندو يا ساواک او را

من به عنوان يک دختر ( از همان ابتدا به داليلی که توضيح دادم -خانواده او

کامال جوان در آن زمان، تا آن حد در جريان بودم، مطمئنا بزرگترها داليل 

 مرگ .يديمد میدستان ساواک را در اين کار دخيل ) مشخص بيشتری داشتند

شناخت و صمد  هرکس صمد را می. صمد برای هيچکس مرگ طبيعی تلقی نشد

. اين يک واقعيت بود.  مرگ او را مشکوک خواند-شناختند را بسيارها می

الزم نبود نشريه آرش چهارماه بعداز مرگ . هيچگونه شايعه سازی در کار نبود

بپردازد تا " شهيدی"صمد منتشر شود و در آن آل احمد، از صمد به اصطالح 

نه، . گويا مردم با اقتداء به آل احمد به طور چشم بسته حرف او را تکرار کنند

در همان فاصله، پيش از آنکه آرش از چاپ درآيد، مردم خود صمد را شهيد 

  .خوانده بودند

شايعه ساز اصلی در تکذيب اما در جهت مخالف، بايد با تاکيد گفت که 

اصطالح فرهنگی وزارت اطالعات و بخش به  مشکوک بودن مرگ صمد،

؛ که با به خدمت گرفتن کسانی که  بود٧٠امنيت رژيم جمهوری اسالمی در سال 
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دانسته يا ندانسته در بساط او بازی نمودند، از طريق نشريه آدينه آن را در 

های  های ارتجاعی خود برعليه چريک جامعه اشاعه داد و از آن در جهت هدف

در اثبات اين سخن البته عالوه بر آنچه توضيح داده شد، . فدايی خلق سود جست

در همين رابطه است که بايد به يک . شاهد آشکار ديگری نيز وجود دارد

موضوع ديگر در رابطه با حمزه فراهتی بپردازم و ابتدا اين سوال را مطرح 

 سال از مرگ صمد ٢٣ای او پس از گذشت  کنم که چرا و بر چه زمينه

ان به ياد نوشتن چگونگی مرگ او افتاد؟ و در همان نامه رسوا که بهرنگی، ناگه

در همين نامه او در توجيه . شرحش رفت مختصرا در مورد اين موضوع نوشت

در مورد مرگ صمد بهرنگی ) ٧٠در سال (اين امر که چرا فقط اکنون 

 .نوشتم ها می فکر کن من نظير همين نوشته را در آن سال: "ويدگ مینويسد،  می

اما آيا او واقعا به اين دليل در ". رد، ساواک بودک میاولين کسی که از من تشکر

های الزم را به  آن زمان در مورد مرگ صمد ننوشت؟ آيا او در آن زمان جواب

سواالت مختلفی که مطرح بودند، به سواالت خانواده صمد، دوستان و آشنايان 

گر، آماده داشت؟ آن هم در های دي نزديک او، همکاران و شاگردانش و خيلی

ها جوان و خيلی از کسانی هم که  شرايطی که هم موضوع تازه بود و هم ذهن

توانستند در آن مورد به طور علنی يا غيرعلنی نظر دهند زنده بودند؟ در  می

" واقعيت"نويسد که بنا به اعتقادات آن زمانش، خود وی  دنباله مطلب او می

اتفاقا . (رده استک میور وارونه در بين مردم تبليغ به ط" آگاهانه"مرگ صمد را 

هايی، از او به  فرج سرکوهی و بعد همکاران ديگرش با اتکا به چنين حرف

. کار او دادسخن دادند" عظمت"اسم بردند و در مورد " فداکار"عنوان يک آدم 

 ها به اين ترتيب يک کار کثيف يعنی آگاهانه به مردم دروغ گفتن و در واقع آن

ها را فريفتن و گمراه ساختن را تا حد يک برخورد پاک انسانی باال  آگاهانه آن
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دوره شاه،  اگر او دراما، در اينجا بايد پرسيده شود که ) برده و به آن ارج نهادند

ند، به راستی به اين خاطر در مورد مرگ صمد بهرنگی ک میآن طور که ادعا 

د، چرا پس از سقوط رژيم شاه، در ش موضوع به نفع ساواک تمام می که ننوشت

در (های اول که کم و بيش شرايط آزاد برای سخن گفتن وجود داشت  همان سال

آن زمان جمهوری اسالمی هنوز نتوانسته بود خود را سازمان دهد و شرايط 

؟ در آن شرايط باصطالح در اين مورد ننوشت) هرج و مرج بر جامعه حاکم بود

ه ابهام در مورد مرگ صمد بهرنگی را با توضيحات توانست هرگون آزاد او می

پرونده " خبری تحت عنوان ۵٩حتی، اتفاقا در سال . خود مرتفع سازد" مدلل"

در روزنامه کيهان درج شد که در آن " افتد مرگ صمد بهرنگی به جريان می

 نويسنده صمد بهرنگیهم زمان با دوازدهمين سالگرد مرگ : "نوشته شده بود

 وی از طرف دادگاه بخش مستقل کليبر به جريان ه مرگ مشکوکپروند... و

اين : "و خبر داده بود که." افتاد و تحقيق پيرامون چگونگی مرگ وی آغاز شد

برای ) فالحتی(نويسنده به اتفاق شخصی به نام ستوان يکم مير حمزه فراهتی 

 مرز در کنار رود ارس" شام گواليک"های پاسگاه ژاندارمری  شنا به نزديکی

در اين خبر، کيهان مشخصا از فراهتی به ..." ند ورو میايران و شوروی 

به غير از متهم مذکور : "اسم برده بود و در پاسخ اين امر که" متهم" عنوان 

اشخاص ديگری نيز در معرض اتهام قرار ") بهرنگی"ستوان يکم همراه (

خص ديگری در کار احتماال و به نظرما پای ش: "، نوشته بود"يرند يا نهگ می

متن ." (بوده است که پس از تحقيق و رسيدگی مساله کامال روشن خواهد شد

برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و "کامل خبر روزنامه کيهان در کتاب 

با توجه به درج چنين مطلبی در .)  چاپ شده است٢۴٣در صفحه " مرگ او

فرصت برای روشن کردن توانست از اين بهترين  فراهتی میروزنامه کيهان، 
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حقايق " پيشانی باز" و با افکار عمومی در مورد مرگ صمد بهرنگی استفاده کند

های بعد   نيز به چنين کاری مبادرت نکرد و سال۵٩او در سال ! را روشن نمايد

آن ) محل اقامتش( از آلمان ٧٠اما او در سال . نيز در اين زمينه اقدامی ننمود

) موجه يا غيرموجه(صرفنظر از اينکه چه داليلی . ستادنامه را برای آدينه فر

های پيشين حتی عليرغم آن نوشته روزنامه  اند که فراهتی در سال وجود داشته

کيهان، در مورد چگونگی مرگ صمد ننوشت، موضوعی که در اينجا مورد 

 در اين مورد نوشت؟ ٧٠تاکيد من است، اين است که فراهتی چرا در سال 

در آن زمان نيز همان طور که مالحظه شد، موضوع را به بگذريم که (

 چه بود ٧٠مگرخصوصيات سال .) موجزترين وجه و توام با ابهام، توضيح داد

ذشت؟ چرا و بر چه اساسی گ میو در اين سال چه مسايلی در دور و بر فراهتی 

 عليرغم ذکر اسم و شهرت کاملش در روزنامه کيهان ۵٩او که درسال 

، نسبت به اين امر متهمبه عنوان  )ثيراالنتشار ايران در آن دورهروزنامه ک(

 به بهانه اظهارات مادر صمد ٧٠العملی نشان نداده بود، يکباره در سال  عکس

بهرنگی که حتی نام و شهرت اصلی او را ذکر نکرده و از او صرفا به عنوان 

ده و به ياد رفع ، وارد صحنه شدر يک نشريه گمناماسم برده بود، آن هم " افسر"

؟ آيا واقعا اين اظهارات مادر صمد بهرنگی بود که او را به !اتهام از خويش افتاد

نوشتن آن نامه مندرج در آدينه واداشت و يا اين صرفا يک بهانه و توجيه بود و 

" اشاره"او نامه را در واقع به درخواست کسانی نوشت که به قول خودش به او 

ها چه کسانی بودند و  اما آن.  هست که او هم حرف بزند"موقعش"کرده بودند که 

ها را بازشناخت؟  توان از روی شواهد و قرائنی آن ؟ آيا می!اند چه ماهيتی داشته

من در اينجا تالش خواهم کرد با بازسازی وقايعی که در آن زمان روی داده، به 

  .ه باشداين امر کمک کنم تا قضاوت و نظر خواننده بی غرض و واقع بين چ
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عجالتا بايد توضيح دهم که بعداز سقوط رژيم شاه و پس از آن که افراد 

ای چون فرخ نگهدار و علی کشتگر و غيره در راس  سازشکار و خيانت پيشه

های فدايی خلق قرارگرفته و آن را غصب نمودند و زمينه را  سازمان چريک

سازمان فراهم برای ورود افراد فرصت طلب و هم ماهيت خود به درون اين 

ساختند، حمزه فراهتی نيز به اين جريان پيوست و به عنوان يک اکثريتی، 

. شد) سازمان فدائيان خلق ايران" (اکثريت"سازمان " عضو نه چندان غير موثر"

ها و يا جناياتی که جريان اکثريت از  البته الزم نيست که من در اينجا از خيانت

انند د میهمه . ن مرتکب شده صحبت کنمبدو شکل گيری خود درحق مردم ايرا

های سرنوشت ساز اوايل انقالب چه از طريق تبليغ و  که اين جريان در آن سال

های ضدانقالبی به نفع رژيم جمهوری اسالمی و کوشش در  اشاعه نظرگاه

های عملی خود با مزدوران  انحراف مسير مبارزات مردم و چه با همکاری

شرکت دردستگيری جوانان و ) ستگی هرچه بيشتریو با برج(رژيم و از جمله 

در اين مورد (ها به دست جالدان  ها و سپردن آن نوجوانان مبارز در همان سال

با صدور اعالميه برای اعضا و هواداران خود، رسما و " اکثريت "۶٠در سال 

 بخوان نيروهای مبارز -"های ضدانقالب گروهک"ها خواست عناصر  علنا از آن

چه نقش )  را به مسئولين جمهوری اسالمی معرفی کنند-دحکومت مردمی ض

های تحت ستم ما و تحکيم ارتجاع در  ضدانقالبی در سرکوب مبارزات توده

ها مقبول رژيم  ها، آن البته عليرغم همه اين خوش خدمتی. ايران ايفا نمود

جمهوری اسالمی که حتی ظرفيت پذيرش چنين نوکرانی را هم نداشت واقع 

 خرداد ناچارا به خارج پناه ٣٠ند و يکی دو سال پس از سرکوب خونين نشد

ها  ها عازم شوروی سابق شدند و پس از سال در آن زمان اغلب اکثريتی. بردند
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در هر حال حمزه فراهتی در زمان نوشتن آن . سکونت در آن جا به اروپا آمدند

  .ردک مینامه رسوا در آلمان زندگی 

 بنا به اعتراف خود حمزه فراهتی او ٧٠وش سال اما ببينيم در حول وح

در جهت روشن . با چه کسانی دمساز شده و در چه اوضاع و احوالی قرارداشت

های دولت رفسنجانی در خارج از   کردن اين امر ناچار به ارائه شمايی از برنامه

  .باشم کشور می

پس از پايان جنگ ايران و عراق و روی کار آمدن رفسنجانی به 

های ارتجاعی و   وان رئيس جمهور، رژيم جمهوری اسالمی در تکميل برنامهعن

ای به اپوزيسيون حاضر در خارج  جنايت کارانه خود در داخل ايران، توجه ويژه

رژيم از يک طرف در جهت از بين بردن و خاموش کردن . از کشور نمود

ها از  مبارزات ضد رژيمی نيروهای اپوزيسيون در خارج، سياست ارعاب آن

های سياسی و افراد سرشناس مخالف رژيم  طريق اقدام به ترور شخصيت

وشيد با ايجاد ک مینمود و از طرف ديگر  جمهوری اسالمی را دنبال می

های مخفيانه با نيروها و عناصر سازشکار و غيرانقالبی اپوزيسيون، نظر  تماس

 بين نيروهای ها را به خود جلب نموده و ضمن ايجاد شکاف آشکار موافق آن

اپوزيسيون که در آن زمان عليرغم همه اختالفاتشان به طور يک پارچه برعليه 

نمودند، فضای سياسی حاکم در بين  کليت رژيم جمهوری اسالمی فعاليت می

مسلم است که دست . ايرانيان مهاجر و تبعيدی را به نفع خود تغيير دهد

ت و امنيت بودند و يا در ديگر اندرکاران که همگی يا وابسته به وزارت اطالعا

ردند، در جهت پيشبرد سياست کلی رژيم در ک مینهادهای امنيتی رژيم فعاليت 

مثال . نمودند های گوناگون ديگری را نيز تعقيب می خارج از کشور هدف

پرورش جاسوس از ميان عناصر خود فروخته در جهت کسب اطالعات الزم از 



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ١٠٥ -  

های  ربه زدن به آن نيروها، يکی از هدفنيروهای مبارز اپوزيسيون برای ض

در عين حال با يارگيری از ميان عناصر . ادد میها را تشکيل  برجسته آن

ها در مواقع الزم و مقتضی، دست رژيم  سازشکار و غيرانقالبی و استفاده از آن

اش برعليه منافع مردم ايران ، به طور کلی  های ارتجاعی  برای پيشبرد برنامه

  .شد ه میباز گذاشت

در جهت اجرای سياست تروريستی رژيم در خارج از کشور، در 

 مزدوران وابسته به وزارت اطالعات ٧٠های   و اوايل سال۶٠های  اواخر سال

و امنيت جمهوری اسالمی موفق به انجام چندين عمليات تروريستی برعليه 

ها  رجسته آنهای اوليه و ب نيروهای اپوزيسيون شدند که به عنوان يکی از نمونه

دکتر قاسملو و يارانش . ميتوان از ترور دکتر قاسملو و همراهانش ياد نمود

های دروغين رفسنجانی را خورده و به صورت  باخوش بينی تمام فريب وعده

هيات نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران، در يک مذاکره رسمی اما 

ن رئيس جمهور، هاشمی ، با نمايندگا)مخفی از مردم ايران(غيرعلنی و مخفی 

اما فرستادگان رژيم جمهوری اسالمی تروريست . رفسنجانی شرکت کرده بودند

اش را به  از آب در آمدند و در همان جلسه به اصطالح مذاکره، قاسملو و ياران

  ) . ميالدی١٩٨٩ خورشيدی برابر با ١٣۶٨. (قتل رساندند

های  تماسکوشش مزدوران وزارت اطالعات و امنيت برای ايجاد 

های رژيم در  مخفی با عناصری از درون اپوزيسيون برای اجرای سياست

مسلم . ، ،همچنان ادامه يافت)های تروريستی و غيره سياست(خارج از کشور 

ترين نيروهايی  ها با توجه به سوابق معلوم خود، از مناسب است که اکثريتی

وزارت اطالعات و بودند که مزدوران جنايت پيشه جمهوری اسالمی، اعضای 

ها  های مخفی با آن های امنيتی رژيم، اقدام به برقراری تماس امنيت و ديگر نهاد
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ها آنطور که بعدها با توجه به اعترافات مسئولين و  تاريخ اين تماس. نمودند

  . بر ميگردد۶٩گردانندگان سازمان اکثريت آشکار شد، حدودا به اواخر سال 

" فدايی"مخفی تا آنجا پيش رفته بود که نشريه های   ابعاد تماس٧٠ در سال 

اين شماره ( خود ٧٨در شماره ) اکثريت کشتگر(ها  ارگان بخشی از اکثريتی

ای تحت  تشخيص داد در اطالعيه)  را دارد١٣٧٠تاريخ دی، بهمن و اسفند 

در اين . از اين امر پرده بردارد" های مخفی پاسخ علنی به دعوت"عنوان 

اخيرا از جانب دفتر رئيس جمهور هاشمی رفسنجانی به : "ت اطالعيه آمده اس

تلفنی دعوت شده است ) سازمان فدائيان خلق ايران(يکی از مسئولين سازمان ما 

ها تا آنجايی که ما اطالع داريم منحصر به  اين تماس. که به ايران بازگرديم

  ..."مورد پيش گفته نبوده است

که ماموران رژيم اقدام به تماس با طبيعتا در اين نشريه اسامی افرادی 

ها نموده بودند، مشخص نشده بود و مسلما آشکار نيز نبود که از آن ميان چه  آن

کسانی حاضر به همکاری با رژيم گشته و در خدمت پيشبرد اهداف او قرار 

در اما اين طور پيش آمد که مدت کوتاهی پس از صدور آن اطالعيه، . اند گرفته

ن و تروريستی ديگری در خارج از کشور که کماکان به دست اثر واقعه خوني

مزدوران وابسته به وزارت اطالعات و امنيت رژيم به راه انداخته شد، پته تنی 

ها  حمزه فراهتی يکی از آن. چند از خود فروختگان اکثريتی به روی آب افتاد

ن حزب  تن از مسئوال۴واقعه خونين ياد شده نيز همانا ترور رذيالنه . بود

در رستوران ميکونوس ) دکتر شرفکندی و يارانش(دمکرات کردستان ايران 

  )١٣٧١، تابستان ١٩٩٢ سپتامبر ١٧. (بود

های رستوران ميکونوس ،  همانطور که ميدانيم در رابطه با قتل

چند تن از . برخالف موارد قبل پای رژيم جمهوری اسالمی سخت گير کرد
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ها و دادگاهی که   شدند و در جريان بازجويیقاتلين توسط پليس آلمان دستگير

های الزم تشکيل گرديد، با داليل غيرقابل  پس از چند سال تحقيق و بررسی

انکار ثابت شد که وزارت اطالعات و امنيت رژيم جمهوری اسالمی مسئول 

باشد و دستور اين ترورها را مستقيما از سران وقت  می" ميکونوس"ترورهای 

رئيس (، رفسنجانی )رهبر(ای  ای متشکل از خامنه  کميته ويژهرژيم در تهران در

وزير امور (و واليتی ) وزير اطالعات و امنيت(، علی فالحيان )جمهور

. ها ، دريافت کرده است به مثابه طراح اصلی و دستور دهندگان آن قتل) خارجه

اد های ميکونوس از پرده بيرون افت واقعيت ديگری که از جمله در بررسی قتل

های مخفيانه دو تن از ماموران وزارت اطالعات برای جلب عناصر  فعاليت

ها  سازشکار و غيرانقالبی از ميان اپوزيسيون به طرف رژيم و رو شدن اسم آن

ها که خود  يکی از آن. با عناصر اکثريتی عمدتا اين دو نفر در تماس بودند. بود

های تلفنی گاه   در تماسردک میرا نجاتی و يا حجت االسالم نجاتی معرفی 

ها  ساخت که مستقيما از دفتر رئيس جمهور هاشمی رفسنجانی با آن مطرح می

عضو کميته تحقيقات "نفر دوم صديقی نام داشت که به عنوان . ندک میصحبت 

که خود يکی از نهادهای امنيتی رژيم جمهوری اسالمی " استراتژيک ايران 

ها ظاهرا اين بود که  توجيه تماس. ودهای حضوری فعال ب باشد، در تماس می

باشد و دوران  های معتدل در جامعه می گويا رفسنجانی خواستار پيشبرد سياست

ها خواستار برگشت ايرانيان پناهنده به ايران  باز سازی و سازندگی است، لذا آن

اما روشن است که در ورای اين توجيه، ماموران وزارت اطالعات . باشند می

ند و مسلما کسانی هم که حاضر به برد میارانه خود را پيش اهداف تبهک

ای و  برقراری تماس با آن جنايت پيشه گان شده بودند، در صدد انجام معامله

  . تامين منافعی برای خويشتن بودند
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بايد دانست که رستوران ميکونوس که صاحب آن يک اکثريتی بود، به 

ن حزب دمکرات کردستان ايران عنوان محلی برای برگزاری جلسه بين مسئولي

ها و بعضی جريانات و يا افراد منفرد سياسی ديگر در  از يک طرف و اکثريتی

در تحقيقات پليس آلمان محرز شد که هم محل و هم روز و . نظر گرفته شده بود

در (ساعت جلسه و هم حتی چگونگی استقرار کسانی که قرار بود ترور شوند 

 نفر را به ۴ها وظيفه داشتند فقط همان  ه تروريستدادگاه ميکونوس ثابت شد ک

از طريق خائن و خائنينی از ميان همان طيف اپوزيسيون ياد شده، ) قتل برسانند

برای ماموران دست اندرکار وزارت اطالعات و امنيت رژيم گزارش شده 

های ميکونوس را  براين اساس بود که مقامات ذيربط آلمان که پرونده قتل. است

نمودند، الزم ديدند بعضی افراد و به خصوص کسانی را که معلوم  يری میپی گ

شده بود پيش از آن واقعه با ماموران وزارت اطالعات و امنيت رژيم در تماس 

بوده و جزء دعوت شدگان به جلسه آن رستوران بودند، پس از انجام 

يی حمزه در اينجا بود که طشت رسوا .هايی به دادگاه احضار نمايند بازجويی

او، هم يکی از مدعوين جلسه بود و هم کسی بود که مستقيما . فراهتی از بام افتاد

بنابراين . با وزارت اطالعات و امنيت رژيم جمهوری اسالمی، تماس داشت

مجبور شد در يک دادگاه علنی با اهميت بين المللی و با انعکاس گسترده جهانی 

 مقابل آن اعتراف نمايد که هم از يعنی دادگاه ميکونوس، حضور يافته و در

طريق تلفن با نجاتی در تماس بوده و هم صديقی و يک مامور اطالعاتی ديگر 

 .ها بحث و گفتگو داشته است را مالقات و با آن) وی نام نفر دوم را ذکر نکرد(

در اينجا عين اعترافات حمزه فراهتی در مورد اخير در دادگاه ميکونوس را که 

ها تنها بخشی ازسئوال  اين(نم ک میاند، نقل   و جواب مطرح شدهبه صورت سوال

: منبع. هائی است که در رابطه با حمزه فراهتی در دادگاه مطرح شدند و جواب
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، نشريه آرش "های جمهوری اسالمی ايران در دادگاه برلين محاکمه تروريست"

  )١٩٩۴  ، فوريه١٣٧٢ بهمن -٣٨ ، صفحه٣۵شماره 

   فراهتی دوم دسامبر حمزه

آيا شما با اشخاصی که به گونه ای با جريان در ارتباط باشند رابطه :  سوال

  داشته ای؟ مثال صديقی يا نجاتی؟

  بلی:  جواب

  چگونه با صديقی آشنا شديد؟: سوال 

ام تلفن شد و کسی خودش را معرفی کرد به نام نادر صديقی،  به خانه: جواب

هايی  اهيم با آنخو میان بود و گفت ما  ماه تا يک سال قبل از اين جري٩حدود 

من در ايران پانزده سال دامپزشک بودم و به . که تخصصی دارند صحبت کنيم

و من جواب دادم که من بايد فکر کنم  استند با من صحبت کنندخو میخاطر اين 

در اين دو سه روز با افراد مختلف در اين . ودو سه روز ديگر به من تلفن بکنيد

نظر خودم اين بود که با آن شخص صحبت بکنم حتی اگر ...  کردممورد صحبت

حتی حاال هم همان نظر را دارم . ها نبودم تحت نفوذ آن. ديگران هم مخالف باشند

اگر متخصصی بتواند در ايران يک کمی نفس آزاد بکشد بهتر است در ايران که 

  .باشد تا اينجا

  صديقی چه کاره است؟: سوال

  .ته تحقيقات استراتژيک ايران استاو عضو کمي: جواب

  های ديگری هم داشتيد؟  شما با صديقی تماس: سوال

  بلی: جواب
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  چند بار؟:  سوال

توانيم با هم صحبت  يک بار تلفنی بارديگر که تلفن کرد من گفتم می: جواب

 Wilmrsdrof صبح به هتل ١٠ و ٨بکنيم و به من گفت که فردا بين ساعت 

  . آنجا صحبت کرديم۵/١٠ تا ٨/ ۵ا رفتم و ما حدود ساعت من تنها به آنج. بروم

  بعداز جريان ميکونوس هم با او تماس داشته ايد؟: سوال

  .يکبار زنگ زد و من گفتم به من تلفن نکن و گوشی را گذاشتم: جواب

  چه وقتی؟: سوال

  . نم دو تا سه ماه بعداز جريان ميکونوس بودک میفکر : جواب

  صديقی چه بود؟نتيجه جلسه با : سوال

من راجع به اين جريان در جلسه ای در رستوران عزيز غفاری صحبت : جواب

فت که رفسنجانی گ میصديقی . کردم که همه بدانند و اين امر مخفی نماند

ما به متخصصين احتياج داريم و تو که  هايی دارد ولی متخصص کم دارد و نقشه

 راجع به اين موضوع با شما دامپزشک هستی و خيلی هم جوان نيستی، خواستم

من به او گفتم که اين کار خيلی خوبی است و اگر سياستتان اينقدر . صحبت کنم

عوض شود که آدم بتواند نفس آزاد بکشد همه اين را در خارج خواهند ديد و 

آيند و الزم نيست که شما از اشخاص دعوت  خودبخود خودشان به ايران می

  .کنيد

بوديم و جنگ قوانين خودش را دارد ولی حاال صديقی گفت ما در جنگ 

توانم قول بدهم که  ولی نمی. اهيم يک اتمسفر دمکراتيک بوجود بياوريمخو می

من به او پيشنهاد کردم که يک جلسه علنی بگذاريم حتی با راديو . دشو میبهتر 
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من از او پرسيدم که شماره تلفن مرا از کجا . ولی او جوابی نداد. و تلويزيون 

  دارد؟ او گفت که

شماره تلفن شما را از نجاتی گرفته ام و نجاتی در تهران در دادستانی کار 

  .ندک می

...  

  چرا نجاتی شماره تلفن شما را داشت؟ : سوال

انم، فقط ميتوانم حدس بزنم که چون شماره تلفن من در دفتر عمومی د مین: جواب

  .ورده باشندنند بدست آک میاست يا از افرادی که برايشان کار 

  شما هيچگاه سرو کاری با نجاتی داشته ايد؟: سوال

  .شناسم من فقط اسما می: جواب

  پليس ، سازمان امنيت، دادستانی؟. ندک مینجاتی برای چه کسی کار : سوال

بينيد ولی در ايران يک نفر  ها تفاوت می شما در اروپا بين اين ارگان: جواب

 و راجع به نجاتی هميشه يک شايعه وجود ها باشد تواند در خدمت همه اين می

  . ندک میداشت که به اروپا رفت و آمد 

  جمعه سوم دسامبر

...  

  شما راجع به کشتن قاسملو و بختيار با صديقی صحبت کرديد؟ : سوال
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بلی ما صحبت کرديم و صديقی گفت وضع دمکراتيک در ايران بهتر : جواب

ت نگذشته و آن خون هنوز خشک شده و من گفتم هنوز يک سال از اين جريانا

  .نشده

  صديقی چه گفت؟: سوال

  .او فقط سرش را پائين انداخت و چيزی نگفت

  است؟ خو مینجاتی چه اطالعاتی راجع به ايران : سوال

بعداز ماجرای ميکونوس يک تلفنی به من . من نجاتی را هيچگاه نديده ام: جواب

م و من گفتم گوشی را شد و آن کس که پشت تلفن بود گفت که نجاتی هست

  . بگذارد

شما گفتيد که در بين اپوزيسيون ايرانی در برلين  ٩٣٫۶٫١ در بازجويی: سوال

  .معروف است که نجاتی در زندان اوين بازجو بوده است

نم که چنين است و در بازجويی ک میاين فقط يک نظر است و من فکر : جواب

  .مهم اين را گفتم و من مدرکی در اين مورد ندار

...  

در اشاره به بروشوری که از نروژ برای شما فرستاده شده بود، اسم : سوال 

  نجاتی را پيش آورده ايد؟ 

در بازجويی گفتم تلفنی که از طرف نجاتی به من شد او گفت که : جواب

آن بروشور . فرستد و من گفتم گوشی را بگذار بروشوری از نروژ برايم می

  . يزهايی درباره دمکراتيزه کردن ايران استباشد و چ هنوز در خانه من می

...  
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قبل از اينکه صديقی را بشناسيد با هيچ ارگانی از جمهوری اسالمی : سوال

  رابطه داشتی؟ 

  .نه هيچگاه نداشتم: جواب

قبل از آشنايی با صديقی هيچگاه در ارتباط با افراد ديگر جمهوری : سوال

  اسالمی چيزی شنيده ايد؟

  .شد زيسيون ايران در خارج خيلی در اين مورد صحبت میدر بين اپو: جواب

  آيا سوال قبلی مرا فهميده ايد؟: سوال

حدودا سه تا چهار سال قبل از آشنايی با صديقی از سه چهار نفر از : جواب

نند ولی هيچوقت خودشان ک میها تلفن  فتند از ايران به آنگ میآشنايان شنيدم که 

گ برای دولت ايران خيلی سخت بود که بعداز جن .نندک میرا معرفی ن

های جنگ را از بين ببرد و به همين دليل دنبال اشخاص متخصص  خرابي

  . شتندگ می

نم برای ساختن ايران بيش از همه به دامپزشک احتياج ک میمن فکر ن: سوال 

  راجع به اين موضوع سوالی نکرديد؟. چرا با شما تماس گرفته اند . داشته اند

نم آنجا ک میمن متخصص هستم و فکر  .ها بپرسيد را بايد از آن آدماين : جواب

  .مفيدتر باشم تا اينجا

  در سازمان فدائيان شما چه سمتی داشتيد؟ : سوال

 سال است که در سازمان فدائی نيستم و نظر من اين است که ٧-٨من : جواب

و دنبال های سياسی هستند حساس است  رژيم ايران در مورد افرادی که در گروه



  ...مرگ صمد" راز"

- ١١٤ -  

اينهم نظر شخصی خودم . ردند که عضو هيچ گروه سياسی نباشندگ میاشخاصی 

  . است

 بودند، آن يکی، چه کسی و Wilmrsdrofشما گفتيد دو نفر در هتل : سوال

  چکاره بود؟ 

اسم دومی از يادم رفته و اصال آن موقع اين جريان . آری درست است: جواب

ولی آن دومی . رفت ديقی هم از يادم میمهمی نبود و بدون کارتش حتی نام ص

تمام تاکيدات از من ." (چرخد نم هميشه اسمی مثل حميدی در مغزم میک میفکر 

  ) است

تواند از اهميت  ای که در اين سوال و جواب می عالوه بر هر نکته

ای که از نظر اين نوشته حائز اهميت است دليل يا  خاصی برخوردار باشد، نکته

ی است که حمزه فراهتی برای تماس خود با ماموران وزارت به واقع توجيه

همانطور که مالحظه شد او در دادگاه . ندک میاطالعات و امنيت رژيم عنوان 

های جنگ به متخصص  چند بار تاکيد نمود که چون رژيم برای بازسازی خرابی

های جنگ  بعداز جنگ برای دولت ايران خيلی سخت بود که خرابی("نيازداشت 

و او هم ") شتندگ میا از بين ببرد و به همين دليل دنبال اشخاص متخصص ر

من در ايران پانزده سال دامپزشک بودم و به خاطر اين ("يک دامپزشک بود، 

های رژيم به سراغ او آمده و با  لذا اطالعاتی") استند با من صحبت کنندخو می

توضيح اينکه چرا اما اين توجيه يا دليل برای . وی تماس برقرار نمودند

اند، آنقدر مسخره و  ماموران وزارت اطالعات و امنيت با او تماس گرفته

من فکر "غيرقابل قبول است که حتی رئيس دادگاه مجبور شد اظهار نظر کند که 

ه ب". اند نم برای ساختن ايران بيش از همه به دامپزشک احتياج داشتهک مین

ای برای توجيه ارتباطات خود  ل مسخرهراستی حمزه فراهتی با عنوان چنين دلي



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ١١٥ -  

با اعضای جنايت پيشه وزارت اطالعات و امنيت رژيم درصدد کتمان چه 

انيم امروز با داليل عينی غير قابل انکار و از د میهمانطور که حقايقی است؟ 

جمله با توجه به ترورهای فضاحت باری که وزارت اطالعات رژيم در خارج 

 بر همگان روشن شده است که قصد ماموران وزارت از کشور به راه انداخت،

های  اطالعات و امنيت رژيم از تماس با افرادی نظير حمزه فراهتی در آن سال

های ارتجاعی و جنايت  اوليه رياست جمهوری رفسنجانی، صرفا پيشبرد هدف

کارانه رژيم جمهوری اسالمی در خارج از کشور بوده است و نه انجام تحقيقات 

اما چرا فراهتی اصرار داشت دادگاه از او !! يا گشتن به دنبال متخصصعلمی و 

بپذيرد که نجاتی و صديقی به خاطر جلب متخصص با بعضی افراد اپوزيسيون 

؟ به راستی او در هراس از افشای کدام !و از جمله خودش تماس گرفته اند

امنيت حقايق مخفی از مردم ايران، که بين او و اعضای وزارت اطالعات و 

رژيم مطرح بوده، مجبور شد در دادگاه به آن شکل سخيف در مورد ارتباط خود 

با ماموران جمهوری اسالمی آشکارا دروغ بگويد و دامپزشک بودن خود را 

های جنگ با کمبود آن  تخصصی جلوه دهد که گويا رژيم برای ساختن خرابی

امپزشک ارتش نيز او در ايران به عنوان افسر ژاندارمری، د(؟ !مواجه است

حمزه فراهتی به اعتراف خودش دارای مقام رسمی در سازمان .) بوده است

او حتی . ها با وی جنبه سازمانی داشته است اکثريت نبود که مثال گفته شود تماس

 سال پيش از اين جريان، از عضويت در سازمان ٧-٨عنوان کرد که گويا از 

ر که از اعترافات خود او در دادگاه بر البته آن طو(اکثريت استعفاء داده است 

های سياسی از نوع اکثريتی او  خروج از سازمان اکثريت مانع از فعاليت. آيد می

در عين حال او تا آنجا که برای جنبش ايران شناخته شده است ). نبوده است

. ويژگی و موقعيت خاصی نداشت که مورد توجه ماموران رژيم قرار گيرد
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 پرسيد واقعا دست اندرکاران وزرات اطالعات در صدد چه اينجاست که بايد

هايی از حمزه فراهتی بودند که به سراغ وی رفتند؟ به عبارت  استفاده يا استفاده

ها از  ديگر در جهت پيش برد اهداف ضدخلقی وزرات اطالعات، برای آن

 دعوت Wilmrsdrofفراهتی انجام چه کارهايی ساخته بود که او را به هتل 

البته اينکه (ها با وی به گفتگو نشستند؟  ودند و بنا به اعتراف خودش ساعتنم

مسلما در ). های ديگری هم بوده است يا نه برای ما فعال روشن نشده نشست

های مورد نظر وزارت اطالعات و امنيت رژيم از شخص فراهتی،  مورد استفاده

.  يک چيز روشن استاما. توان نظر داد جز با شناخت از پروسه زندگی او نمی

های برجسته حمزه فراهتی همانا هم سفر بودن او با صمد  يکی از ويژه گی

همان سفری که به مرگ آن .  بوده است۴٧بهرنگی در سفر آراز در سال 

او نه فقط کسی است که از واقعيت مرگ صمد . کمونيست بزرگ انجاميد

انستند دست اندرکاران د یمباشد بلکه اگر اکثريت مردم ايران ن بهرنگی مطلع می

اطالعاتی جمهوری اسالمی به خوبی مطلع بودند که وی از آن سال به بعد در 

او از يک طرف در نزد عموم بدون اينکه . اين زمينه حامل تناقضی بوده است

اکثرا اسم و مشخصاتش را بدانند، به عنوان مسئول مرگ صمد شناخته شده و 

شناسند  به يک فرد سياسی مخالف رژيم شاه میاز طرف ديگرکسانی او را به مثا

که بر اساس آن اگر هم واقعا او در رابطه با مرگ صمد بهرنگی ريگی در 

هايی است  ها ويژهگی اين. کفش داشته باشد سرپوش روی آن گذاشته شده است

توانست برای دست اندرکاران وزارت اطالعات و   می٧٠که اتفاقا در سال 

  . ی دست آويز مناسبی به شمار آيدامنيت جمهوری اسالم

تر  ، همانطور که پيش٧٠رژيم، بعداز پايان جنگ، از همان حدود سال 

توضيح داده شد در مصاف با نيروهای مترقی و انقالبی جامعه، در دستور کار 
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 و بدنام کردن انقالبيون و ۵٠های  خود تحريف مبارزات موثر سال

هدف رژيم از اين اقدام که هم .  داده بودهای راستين آن دوره را قرار کمونيست

چه با بی فايده و بی ثمر خواندن مبارزات (د، اينست که شو میامروز نيز دنبال 

خونين گذشته و چه با تغيير اذهان مردم نسبت به انقالبيون جان بر کفی که در 

 مثبت تواند از بار تاثيرات تا آنجا که می) های سياه دوره شاه، بپا خاستند آن سال

و انقالبی آن دوران بکاهد تا مگر از اين طريق سدی در مقابل تجربه اندوزی 

از آن مبارزات در مقابل جوانان مبارز ايجاد نموده و به اين ترتيب نيروهای 

و (رفت گ میها در شرايطی صورت  اين تالش. مبارز جامعه را خلع سالح نمايد

ايد سيستم حاکم، جوانان به طور روز های دائم التز که بر زمينه بحران) يردگ می

شدند و رژيم نيز  های جمهوری اسالمی کشيده می افزون به مقابله با سرکوبگری

. با توجه به کارنامه سياهش و ورشکستگی تبليغاتش، قادر به تحميق آنان نبود

 مرداد ٢٨بايد دانست که در تاريخ مبارزات مردم ايران اگر پس از شکست 

ده به عنوان جريان به ظاهر چپ آن دوره برای نسل بعدی ، حزب تو٣٢سال 

ها و خيانت و ترس و تسليم به جا گذاشته  ها، سازشکاری تنها ميراثی از کج روی

 مرداد هيچ تجربه مثبتی وجود نداشت که دستمايه مبارزه ٢٨بود، اگر پس از 

ن شرايط بعدی قرار گيرد و همين واقعيت عامل روبنايی بسيار مهمی در ايجاد آ

دوره شاه و فضای ياس و نااميدی حاکم بر جامعه در " ترس و خفت"نکبت بار 

در ورای شکست قيام بهمن، تاريخ مبارزاتی  بود، برعکس ۴٠ و ٣٠های  سال

 تاريخی که در عين .شکوهمندی سرشار از تجارب مثبت انقالبی قرار داشت

ی روشنفکران انقالبی و ها و حماسه آفرين ها، فداکاری مشحون از قهرمانی حال

که نقش مثبت خود را در پيشبرد مبارزه طبقاتی ايفاء نموده و آن  هايی بود توده

 عليرغم اينکه در -به همين دليل، بعداز شکست قيام بهمن . را به جلو برده بودند



  ...مرگ صمد" راز"

- ١١٨ -  

اثر اين شکست، رژيم ارتجاعی ديگری بر سرکار آمد که از قدرت مانور 

تری از رژيم شاه برخوردار بود و در نتيجه آن مردم ضدانقالبی به مراتب باال

. به خود نديد" زمستان" فضای ايران هرگز روی -متحمل مصائب بسياری شدند

بر چنين . قرار نگرفت" گريبان"ی بی پاسخ نماند و سرها در "سالم"هيچوقت 

 ها جوانان ای و با آگاهی از اين امر که شرايط مادی دهشتناک زندگی توده پايه

شاند، کامال قابل تصور بود که جوانان ک میرا به مبارزه بر عليه رژيم حاکم 

مبارز در جستجوی راه مقابله با رژيم و دست يابی به يک مبارزه متشکل، خواه 

اصوال کوشش در جذب ايده های درست و درس . نا خواه به گذشته رجوع نمايند

که همواره برای مبارزين ، امری است ۵٠گيری از تجربيات موفقيت آميز دهه 

وشند تا تجربيات انقالبيون جان بر کف ک میها  صديق مطرح بوده است و آن

ها واقعياتی است که پس از پايان  اين. گذشته را چراغ راه آينده خود قرار دهند

جنگ، در شرايطی که اتفاقا رژيم قادر به پاسخ گوئی به نيازها و انتظارات 

رژيم . نبود، کامال مطرح بود و عينيت داشتمردم در دوره پس از جنگ 

 ٢٨دوره بعداز (جمهوری اسالمی برای برگرداندن شرايط نکبت بار دوره شاه 

در " جزيره ثبات و امنيت"و برقراری ) مرداد و قبل از آغاز مبارزه مسلحانه

انسانی دست يازيده و از هيچ جنايتی فروگذاری نکرده  ايران به هر تالش ضد

بنابراين هنگامی که رفسنجانی . آنکه به نتيجه دلخواه خود دست يابدبود بدون 

های سرکوبگرانه پيشين  در مصدر کار قرار گرفت و عليرغم تداوم همان روش

در جامعه، دعوی ميانه روی هم نمود، در جهت تحميق جوانان و گمراه کردن 

دشان، حال مطابق سياست جدي. ذهن آنان به طرحريزی سياست جديدی پرداخت

آشکارا بر ضرورت مقابله ايدئولوژيک با نظرات انقالبی و مترقی در جامعه از 

ها تاکيد  طريق بستن تهمت به مبارزين صادق گذشته و مخدوش کردن واقعيت
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در راستای تحقق اين سياست، البته صمد بهرنگی، اين نام آشنا و محبوب  .شد می

نام او عليرغم . ه مناسبی باشدتوانست سوژ های ستمديده ايران می برای توده

 ۵٧های بعضی از روشنفکران کوته بين که همانطور که گفته شد از سال  تالش

ها جدا  ها و نابدل ها، پويان اند وی را از رفقای انقالبيش، بهروز دهقانی کوشيده

جلوه دهند ، همواره يادآور رزم دالورانه چريکهای فدايی خلق و کمونيسم 

در عين حال صمد بهرنگی را به عنوان يک .  بوده و هستراستين در ايران

ای  توانست در آدينه، نشريه او نمی" حديث. "شد ناديده گرفت نويسنده مردمی نمی

هر چند به عنوان حديثی که . که مدعی طرح بی طرفانه مسايل بود، ذکر نشود

خود " خدر آينه کژديسه تاري"فرج سرکوهی مقاله . (شده است" کهنه"گويا ديگر 

اکنون حديثی کهنه ... حديث صمد بهرنگی: "ندک میرا با اين جمله شروع 

  )" است

گی  اما ببينيم در راستای پيشبرد اهداف رژيم در زمينه ياد شده ويژه

توانست مورد استفاده قرار گيرد و در اين رابطه از  حمزه فراهتی چگونه می

ی که او را به اصطالح حضرات نجاتی و صديق. دست او چه کاری ساخته بود

زحمت داده و تا فالن هتل در آلمان به دنبال خود کشيده بودند، عالوه بر هر 

الذکر چه  خدمت ديگری که از او به نفع خود خواستار بودند، در زمينه فوق

د گفت که انتظار آنان در زمينه مورد بحث شو می؟ !انتظاری از او داشتند

کافی بود او قلمی به دست . نمود يجاد نمیزحمت زيادی برای حمزه فراهتی ا

د صمد بهرنگی هم شو میمگر ن(بهرنگی " ضعفهای"ابتدا اندکی از . گيرد

سخن بگويد ) ؟!!اين که حرف نادرست و غير منطقی نيست. ضعف داشته باشد

آخر صمد بهرنگی . اش نسبت به صمد را بروز دهد و خواسته يا ناخواسته کينه

زندگی خود و ديگران را بر "و " ز ده ثانيه روی آب بماندبيش ا"نتوانسته بود 
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به خرج (!!) هرچند در اين مورد فراهتی ديگر زيادی بی انصافی(داده بود " باد

رسد  های آراز قربانی شد ولی به نظر می درست است که صمد در آب. هدد می

.) ه باشدشان را بر باد داد را به آب و نانی رسانده نه اينکه زندگی" ديگران"

اش همواره  ها عمر اکثريتی سپس جعليات و خزعبالتی را که در طول سال

ترين فرزندان اين مرز و بوم، چريکهای فدايی خلق  رين و انقالبی  برعليه صديق

خود " بزرگداشت "در . ، بر زبان رانده و تبليغ نموده بود، بازگويی نمايد

برای خود برگزيند تا او بعدا هايی سرهم بندی کند و وکيل مدافعی هم  دروغ

از پنج روز پيش ... صمد: "نويسد می". (های خيلی جالبی بزند حرف"بتواند 

اين برنامه جلوی کتابفروشی شمس طرح . انستد میبرنامه حرکت به ارس را 

با هم ايستاده ) که خوشبختانه زنده است(ريزی شد که من و صمد و بهروز حقی 

چون من نه . های خيلی جالبی بزند  اين مورد حرفتواند در بهروز می. بوديم

پس، از " . هايی دارم که بوی خودستايی بدهد ای به حرف حوصله و نه عالقه

!!) در ستايش از فراهتی خواهد زد" های خيلی جالبی حرف"قرار شخص مزبور 

در ادامه، در مورد آن داستان کذايی نسبت داده شده به آل احمد چيزهايی به هم 

شايد تنها قسمت سخت نوشتن آن نامه برای فراهتی همين قسمت بوده . (فدببا

آنقدر تناقض در سطر سطر اين . است که البته در آن چندان هم موفق نيست 

هايش را  انسته است سرو ته بافتهد میند که وی نک میقسمت وجود دارد که معلوم 

نام " مخفی کاری "و باالخره در جهت رعايت قواعد فن) چگونه به هم بياورد

" خاليق"خود را از حمزه فراهتی به حمزه فالحتی تبديل کند که ديگر حسابی از 

ها باور کنند که فراهتی هيچ سرو سری با  و آن(!!) مخفی کاری شده باشد 

های  وزارت اطالعات رژيم نداشته است و اگر نامه او از زير دست سانسورچی

ها دچار اشتباه شده و  بوده که گويا آنآن وزارت سالم رد شده به خاطر آن 
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اند که فالحتی همان فراهتی است که نامش ظاهرا در ليست اپوزيسيون  نفهميده

حکم " مخفی کاری"ها  جا دارد متذکر شوم که برای اين قبيل آدم! (قرار دارد

توان مردم را فريب داد نه اينکه انضباطی باشد برای  کلکی را دارد که با آن می

 کردن دشمن از اطالعاتی که دست او را برای ضربه زدن به مردم باز محروم

اش با ماموران وزارت اطالعات و امنيت  فراهتی با اسم و رسم واقعی. ذاردگ می

د شو میولی وقتی قرار . ندک میها گفتگو  نشيند و با آن رژيم بر سر يک ميز می

آيد و در مورد نام  آب در میاش تقلبی از  اش در آدينه چاپ شود، يکباره اسم نامه

ای  به اين ترتيب نامه) ۴١) (دشو میواقعی او از خوانندگان آدينه مخفی کاری 

ارائه دهد که توسط خودش يا به قريحه دست اندرکاران نشريه آدينه در آن 

آيا به راستی واقعيت درست ! به خود بگيرد" قصه راز کشنده ارس"زمان، نام 

هايش در آن  تاده است؟ آيا اين همان صديقی و همپالگیبه همين شکل اتفاق نيف

) اتفاقا هم امروز هم(نشست هتل نبودند که با توجه به سياستی که در آن زمان 

برعليه نيروهای واقعا انقالبی و مترقی جامعه از جمله از طريق نشريه آدينه 

 ببرد و به هست که او دست به قلم" موقعش"نمودند، به او اشاره کردند  دنبال می

البته به (قضيه مرگ صمد بهرنگی در آن مورد بنويسد؟ " تنها شاهد"عنوان 

ای که به کار بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی  گونه

د که چرا شو میدر ضمن آيا به اين ترتيب پاسخ آن سوال نيز داده ن). آيد می

ای نوشتن در مورد مرگ های مناسب و مطلوبی بر تر فرصت فراهتی که پيش

توانست حقيقت را با  است و میخو میالبته به فرض اينکه او (صمد را داشت 

 قلم به ٧٠به اين کار اقدام ننمود اما يک باره در سال ) مردم در ميان بگذارد

دست گرفت و به شکلی که ديديم در اين زمينه نوشت و تا حدی چهره خود را 

 که او درست در شرايطی به ياد نوشتن در مورد ؟ آيا اتفاقی است!آشکار ساخت
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صمد افتاد و به اين کار مبادرت نمود که با ماموران وزارت اطالعات و امنيت 

رژيم دمخور شده بود به طوری که حتی بحث در مورد نجاتی و صديقی به گفته 

خودش موضوع بحث جلساتشان با ديگر اعضای اپوزيسيون از نوع خود را 

ها يکديگر را برای ايجاد رابطه با ماموران  ها، با اين بحث آن! (ادد میتشکيل 

در اين زمينه عزيز غفاری، صاحب رستوران . نمودند رژيم تشويق می

گاهی کسی با سفير ايران مالقات داشته : "ميکونوس در دادگاه اعتراف کرد که

ها تمايل  آيد بچه اد و تا جائی که يادم مید میهايش را در جلسه  و گزارش صحبت

، واقعياتی که البته چند سال بعد در دادگاه ")داشتند که چنين بابی باز شود

 قصه راز"آيا نادرست است که گفته شود که . ميکونوس از پرده بيرون افتاد

مندرج در آدينه دوره رفسنجانی را فراهتی بنابه تشخيص و توصيه " کشنده ارس

؟ تمامی !هوری اسالمی نوشته استوزرات اطالعات و امنيت جم همان ماموران

شواهد و قرائن موجود از جمله انطباق تاريخ نامه چاپ شده با تاريخی که 

  . نندک میصديقی و نجاتی با وی تماس داشته اند، اينطور حکايت 

اگر چه قصد اين نوشته، همانطور که پيشتر توضيح دادم بررسی 

ايد، اما با توجه به نم مسايلی نيست که مرگ صمد بهرنگی را مشکوک می

اينکه آن مسايل به نوعی با (درآميختگی مسايلی که مطرح شد با مساله فوق 

انم د میخود را ملزم ) موضوع مشکوک بودن مرگ صمد در ارتباط هستند

های خود در اين زمينه را نيز در اختيار خواننده قرار دهم به اين اميد که  دانسته

به اين نکته نيز بايد اشاره کنم که خود من . در کشف حقيقت کمک رسان باشند

ام برای نوشتن اين مطالب ، به مسايلی برخوردم که  در جريان کار تحقيقی

  .مشکوک بودن مرگ صمد را بيش از پيش برايم برجسته نمودند
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   دوران تبرئه

  

ای که صمد تازه از دست رفته بود و ما   به دوره۴٧مجددا به سال 

هنوز . مظنون بوديم، برگرديم) حمزه فراهتی(سفر صمد نسبت به آن افسر هم 

البته . مدتی از آن واقعه تلخ نگذشته بود که شايعاتی را در بين ما پخش کردند

انم خو میها را شايعه  من با توجه به شواهد و داليلی که امروز در دست دارم آن

 که ردک میو اال در آن زمان حتی فکر اين موضوع هم به ذهن من خطور ن

ممکن است برای گمراه کردن ما و کاستن از شدت خشممان موضوعاتی را به 

توانست شک  يکی از مهمترين عواملی که می. نفع فراهتی در بين ما پخش کنند

تر سازد و يا  ما نسبت به ساواک در موضوع مرگ صمد بهرنگی را کم رنگ

عاتمان نسبت به شديم اطال حتی آن را از بين ببرد اين امر بود که متوجه می

ما : در همين رابطه اولين ضربه به ذهن ما زده شد. فراهتی اشتباه بوده است

ظاهرا به اين اشتباه پی برديم که حمزه فراهتی برخالف آنچه ما در روزهای 

بلکه گويا . اول مرگ صمد تصور کرده بوديم اصال افسر ارتش نبوده است

مشخصا گفته شد . ذرانده استگ میا اش ر دامپزشکی بوده که دوره خدمت نظامی

البته واضح است و در آن زمان هم برای ما . بوده است" افسر وظيفه"که او يک 

اما از يک طرف، به . بودن به خودی خود جرم نيست" افسر"واضح بود که 

و ) آن هم افسر ژاندارمری(د يک افسر است شو میهرحال بين کسی که گفته 

دوره خدمت سربازی، موقتا لباس افسری به تن کرده کسی که به خاطر گذراندن 

بالطبع امکان اين که ساواک . باشد، تفاوت زيادی وجود دارد و افسر وظيفه می

يک افسر ژاندارمری را به خدمت گرفته باشد، بيشتر است تا يک جوان 

از طرف ديگر، ما در آن روزهای اول بعداز شنيدن خبر کشته . دامپزشک را
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آراز، روی اين موضوع که صمد اصال دوست نظامی نداشته شدن صمد در 

شد که آن همراه يک فرد نظامی  است ، تاکيد کرده بوديم و حال به ما گفته می

اش را  گی نبود؛ بلکه صمد با جوان تازه فارغ التحصيلی که دوره افسر وظيفه

مد شد تصور کرد که ص در اين حالت می. ذرانده، عازم قره داغ شده بودگ می

بيند در رابطه با اين آشنا، امکان رفتن به قره داغ وجود دارد، با  وقتی می

خوشحالی پيشنهاد او برای هم سفری به آن محل را پذيرفته و با او به آن منطقه 

در هر حال افسر ارتش تلقی نشدن حمزه فراهتی يک امتياز به نفع . رفته است

اما او . گيز شنيده بود و به من گفتاين موضوع را روح ان. رفع ابهام از او بود

توانستيم مطمئن بشويم که  تر از اين را مطرح کرد که اگر می موضوع مهم

رديم که فراهتی با ساواک در ک میبايست باور  درست و موثق است، ديگر می

يکی از (روح انگيز به من گفت که بهروز دولت آبادی . ارتباط نبوده است

 با ۵٧د و کاظم که در دوره انقالب در سال دوستان قديمی بهروز و صم

هايی به ياد صمد و اجرای قطعاتی با  به خواندن ترانه" چای اوغلو-ب "تخلص

ها  آنطورکه من شنيدم متاسفانه او در آن سال. تار برای صمد و بهروز پرداخت

گفته است که گويا ساواک در مود صمد از فراهتی .) ها دمخور شد با اکثريتی

رده و او که از مرگ صمد بسيار ناراحت بوده قندشکنی را ک می بازجويی

اين خبر تا چه حد راست بود؟ روح انگيز خبر . برداشته و به سرش زده است

به ياد . راند و با ناباوری را نه با حالت تائيد بلکه با شک و شبهه بر زبان می

آقای دولت آبادی دارم که پس از شنيدن اين خبر بالفاصله از روح انگيز پرسيدم 

اند؟ مگر او خودش آنجا بود؟ خواهرم جوابی به اين سوال د میها را از کجا  اين

بعدها، هميشه به . اين موضوع در ذهن من به طور الينحل باقی ماند. نداشت

فتم آيا بهروز دولت آبادی در آن زمان صرفا ادعای آل احمد در گ میخود 
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ت پس سر منشاء انتشار چنان خبری اش را مطرح کرده؟ در اين صور مقاله

باشد و يا برعکس، آل احمد خود از طريق دولت آبادی يا کس  خود آل احمد می

اش  اند، آن را در مقاله ديگری در تبريز که چنان حرفی را به تهران منتقل کرده

مقاله آل احمد چهارماه . احتماال مورد دوم درست است! (منعکس نموده است؟

من وقتی مقاله آل احمد در آرش ويژه صمد را خواندم . تشر شدبعداز واقعه من

در ضمن، آل احمد در مقاله خود، در . را شنيده بودم" قندشکن"پيشاپيش قضيه 

کنار اين ادعا، مطرح کرده است که گويا ساواک جماعتی از اطرافيان صمد را 

ن معلوم نيست که آل احمد چني. دستگير کرده که آشکارا غير صحيح بود

برای من هيچوقت ) رده است؟ک میاطالعات بی اساسی را ازچه کسانی دريافت 

مشخص نشد که کسی واقعا شاهد بوده باشد که فراهتی در رابطه با قضيه صمد 

ای از  به راستی خبر چنين شسته و رفته. بهرنگی به سرش قندشکن زده است

يا يک شايعه بود، کجا بين ما پخش شد؟ آيا آن خبر اصال صحت و حقيقت داشته 

ای نظير آنچه آل احمد نوشت که گويا متعاقب مرگ صمد، جماعتی از  شايعه

  ؟!اند اطرافيان او را در تبريز دستگير کرده

ها و ابهاماتشان در  بايد بگويم طرح چنين مسايلی با همه ناروشنايی

رای ها ب گمراه کردن ذهن ماها و کاستن از شدت شکمان بی تاثير نبودند و همين

ای شدند   در شرايط خاصی که توصيفش خواهم کرد، زمينه۵٧خود من در سال 

شايعه . اند که تصور کنم که آنچه پيشتر شنيده ولی قبول نکرده بودم، درست بوده

البته اين شايعه تقريبا در همان . ديگری هم بود که به قول معروف اصال نگرفت

مد از آراز گذشته و به شوروی روزهای اول گفته شد و آن اينکه ممکن است ص

صمد . توانست موجب خنده شود اما اين موضوع در نزد ما فقط می. فرار کرده

شنا بلد نبود که بتواند عرض رودخانه را شنا کنان طی کرده و خود را به آن 
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توانست مطرح باشد که جسد صمد  طرف برساند؛ و تازه اين شايعه تا وقتی می

شد مطمئن شد که صمد مرده  در کار نبود واقعا نمیاگر جسدی . شد پيدا نمی

آن گاه آنچه آل ! شد پس او اکنون کجاست بنا بر اين اين سوال مطرح می. است 

صمد عين آن ماهی سياه کوچک : "توانست جوابی تلقی شود احمد نوشته است می

، يعنی به آذربايجان شوروی "خود را اکنون به دريا رسانده است" ارس"از راه 

اش به آن صورت  اتفاقا آل احمد برمبنای همين شايعه بود که درمقاله. رفته است

اما خوشبختانه جسد صمد به همت و رنج و زحمت فراوان برادر بزرگ . نوشت

 ۵و رفيق يک رنگ و صميمی او، کاظم سعادتی خيلی زود در ) اسد(صمد 

. يعه باقی نماندکيلومتری محل حادثه پيدا شد و ديگر جايی برای اشاعه آن شا

شايعه ديگری هم شنيده شد که نکند او قصدا خودش را به رودخانه انداخته و 

در پاسخ به آن سخن مغرضانه و به طور کلی درجهت . خود را کشته است

مقابله با چنين برخوردهائی بود که آن پاراگراف پرمعنا در کتاب ماهی سياه 

توانم   سراغ من بيايد، اما من تا میتواند االن به مرگ خيلی آسان می("کوچولو 

البته اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبرو . زندگی کنم نبايد به پيشواز مرگ بروم

م، مهم نيست، مهم اين است که زندگی يا مرگ من چه اثری در شو می که -شدم

و جمله ديگری از کتاب اولدوز و عروسک ...) زندگی ديگران داشته باشد

عشق و اميد صمد به زندگی را در خود منعکس ساخته سخنگو که نگرش و 

وشم مجلس تاريک ک میرفيق خرگوش، من هميشه : کرم شب تاب گفت("

اگر چه بعضی از جانوران . ديگران را روشن کنم، جنگل را روشن کنم

وشی با ک مید، تو بيهوده شو میبا يک گل بهار ن"ويند گ مینند و ک میام  مسخره

اين حرف مال قديمی : ريک را روشن کنی، خرگوش گفتنور ناچيزت جنگل تا

وئيم هر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد، باالخره روشنايی گ میما هم . هاست
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های جديد آن دوره شدند؛ که  های او در چاپ ، زينت بخش پشت جلد کتاب")است

  . به همت رفيق وفادار او، بهروز دهقانی، پس از مرگ صمد انتشار يافتند

شر شدن موضوعاتی به نفع رفع ابهام از فراهتی، فضای جديدی با منت

توانستيم در فضای  توانستيم ظن خود را اثبات کنيم و نمی ماها که نمی. بوجود آمد

پليسی موجود اصال در مورد آن با هر کسی صحبت کنيم، شک را در دل خود 

ود قبوالندند که با توجه به آن فضا شايد کسانی از بين دوستان به خ. نگاه داشتيم

آيا . در هر حال سکوتی حاکم شد. فراهتی در زمينه مرگ صمد بی گناه است

انم فقط د می؟ ن"سرشار از ناگفته هاست"اين يک سکوت پرمعنا بود؟ سکوتی که 

توانم بگويم که هيچوقت شک از دل ما زايل  در مورد اهالی خانواده خودمان می

او مدتی پس ازمرگ . توانم بگويم يز نمیالبته من در مورد بهروز هيچ چ. نشد

. صمد به ايران آمد و در فضايی غير از آنچه ما بوديم با اين قضيه روبرو شد

ای در مورد صمد يا هرچيز مربوط به  من نيز هرگز به خود جرات ندادم کلمه

اين کار، درست به معنی دست گذاشتن روی زخم و داغ . صمد با او حرف بزنم

 شنيدم که ساعدی نيز در جائی گفته است که پس از مرگ صمد من(دل او بود 

رده از بهروز فرار کند تا مبادا مجبور شود در مورد مرگ صمد با او ک میسعی 

او به خوبی از احساسات بهروز نسبت به صمد مطلع بود، از اين . صحبت کند

چيز يک ) رو به هيچ وجه برايش آسان نبود در اين مورد با بهروز حرف بزند

توانم با اطمينان بگويم و آن اينکه بهروِز پس از مرگ  را در مورد بهروز می

ای  به گونه. رفتارهای او به شکل عجيبی تغيير کرد. صمد، بهروز ديگری بود

رد در مقابل کسی ک میبه خصوص او سعی . ها قادر به فهم آن نبودم که من مدت

ه کند که خود را به گوش شناخت صرفا يک فرد روشنفکر جلو که وی را نمی

کردن موسيقی کالسيک، آوازها و اپراهای آذربايجانی و غيره مشغول کرده 
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ها  است به افرادی که از آنخو میبهروز . حکمتی در آن رفتارها بود. است

مطمئن نبود اين طور بقبوالند که بعداز مرگ صمد او ديگر کاری به ساواک و 

 رابطه با مرگ صمد، بهروز انگار ها ندارد و در مبارزه و اين حوزه

ام که صمد خودش در آراز  شما فکر کنيد که من قبول کرده"است بگويد خو می

شايد اين رفتار بهروز را بتوان با توصيفی که در آن داستان !" غرق شده است

در مورد صاحب آن ميکده شده است، " ای با صاحب الل ميکده"ويتنامی، 

در آن دوره يک بار . ای را هم بازگويی کنم  خاطرهدر اينجا) ۴٢. (توضيح داد

های ديگر  البته اين کوه با کوه رفتن. های ديگر به کوه رفتيم با بهروز و بچه

ديگر . ما رفته بوديم که با هم نام صمد را در کوه فرياد بزنيم. بسيار متفاوت بود

 که هميشه يک های آذربايجانی خواندن خبری بود ، نه از آن آوازی نه از ترانه

  :بندش را به طور دسته جمعی می خوانديم

  بيزلری داغيتدون سن داغا، داشا  ياشا داغچی ياشا، سن مينلر ياشا   

  ای کوهنورد به هزاران سال پايدار باش    

  که ماها را پراکنده کوه و کوهستان کردی 

و معلوم بود که بهروز ديگر در حال و هوايی نيست که با صدای رسا 

به کوه عينالی رفته بوديم ) ۴٣. (بسيار گرمش عاشيقی نبی را برای ما بخواندو 

تقريبا در وسط راه بوديم که به حمزه فراهتی و . که در شمال تبريز واقع است

ها بود که يواشکی  درست به ياد ندارم که کداميک از بچه. دوستانش برخورديم

ن کسی است که با صمد به فراهتی را به من نشان داد و آهسته گفت اين هما

 ديگر ۵٧من فراهتی را اولين بار در آنجا ديدم و تا سال . آراز رفته بود

به محوطه بازی رسيديم که دورتا دورش . ها با ما آمدند آن. هيچوقت او را نديدم
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بهروز ايستاد و گفت همين جا مناسب است . های بلند کوه فرا گرفته بود را گردنه

.... د....م....، ص...آنگاه فرياد صمد. ی ديگر را به صف کردها و با اشاره بچه

ها نيز صمد را فرياد زدند و اين نام که  کوه. سرداده شد، نام صمد پژواک شد

حيف که حضور . برای ما عظمتی را در خود نهفته داشت در تمام عينالی پيچيد

صمد را با نابهنگام فراهتی در آن جمع باعث شد که من فقط يکبار در ابتدا 

بعد فوری به فکرم رسيد که سعی کنم همه حواسم را جمع . صدای بلند صدا بزنم

کنم و يواشکی بدون آنکه فراهتی متوجه شود، حرکات او را و بخصوص 

آيا اين شخص دستی در کشته شدن صمد . اش را از نظر بگذرانم خطوط چهره

ان صمد ايستاده است؟ داشته است؟ آيا او اکنون به طور نمايشی در کنار دوست

البته . از طرز فرياد زدنش متوجه شوم. استم اين را از صورتش بخوانمخو می

من نسبت به او مشکوک بودم ولی با اين . اين يک برخورد کودکانه بود

شد به حقيقت موضوع پی  باصطالح روانشناسی و خطوط چهره شناسی نمی

 آن روز، شکوه بيشتری به خود آيا اگر او نبود مراسم ما به ياد صمد در. برد

رفت؟ آيا بهروز، کاظم ، نابدل و دوستان ديگر در آن روز هريک در مورد گ می

  . ردند؟ نميدانمک میاشان صحبت  رفيق از دست رفته

 ۵٧اما من در سال . مرگ صمد هميشه برای من مرگ مشکوکی بود

هنم کنار زده ها از ذ در شرايطی قرار گرفتم که يکباره همه آن مشکوک بودن

شدند و يا به زبان علمی به عقب ذهن من رانده شدند بدون آنکه مجال طرح 

داشته باشند و بدون آن که من پاسخی حتی به يک سوال اساسی خود دريافت 

در عين حال شرايط آن زمان سئواالت چنان جديدی را مطرح کرده . کرده باشم

يک چيز ذهن همه را اشغال . دبود که ديگر جائی برای طرح سواالت قديمی نبو

 حدود يک ماه -در اين شرايط بود . انقالبی که در جريان بود! انقالب: کرده بود
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 که من حمزه فراهتی را در پاريس به عنوان يک زندانی -قبل از قيام بهمن

سياسی تازه از بند رسته، در کنار مبارز صديق، پرشور و شجاعی ديدم که 

از زبان . بان رفيق کبير و بسيار عزيزی شنيده بودماولين بار نامش را از ز

هايش  رفيق پويان، که برای من از شجاعت آن مبارز، سر پر شورش و صداقت

حمزه فراهتی و سعيد سلطانپور با هم . در کنار سعيد سلطانپور. بسيار گفته بود

ر د. نه، ظاهرا ديگر نيازی نبود شکاک باقی بمانم. به مالقات من آمده بودند

 موضوعات مطرح شده به نفع رفع ابهام از فراهتی هرگز قادر نشدند ۴٧سال 

هرچند . ذهن مرا در قضيه مرگ صمد بهرنگی نسبت به ساواک تغيير دهند

توانم بگويم ترديدهايی در جهت کاستن از شدت آن شک در دلم بوجود  نمی

انگار تا کنون در يدم د میاما حال با شرايط جديدی مواجه شده بودم که . نياوردند

رد که بايد همه باورهای پيشينم در ک میشرايط جديد به من القاء . ام اشتباه بوده

  . رابطه با مشکوک بودن مرگ صمد را در ذهن خود زايل سازم 

هر زندانی .  معنای مبارزاتی مهمی داشت۵٠های  زندانی سياسی بودن در سال

های قهرمانانه ،   از مقاومتای سياسی، در ذهن ديگران به خودی خود جلوه

حتی اگر . را با خود داشت) فدايی و مجاهد(ها و پاکی مبارزين مسلح  فداکاری

های رژيم شاه  هايی که در زندان آن فرد خود چنان نبود باز يادآوری شکنجه

رديد که آن گ میشد، باعث  برعليه مبارزين جان برکف خلق به کار گرفته می

ين ا. ( عنوان يک زندانی سياسی مورد احترام واقع شودفرد به ناحق هم شده به

انيم اتفاقا دست د میای بود که همانطور که  يک جو کاذب و خوش بينانه

های رژيم خود بيشترين  اندرکاران جمهوری اسالمی از آن در جهت تحکيم پايه

امعه های قهرمانانه در ج ها کوشيدند اعتباری که آن مقاومت آن. استفاده را نمودند

ها و  ها، کروبی ها، الجوردی آخر رفسنجانی. بوجود آورده بود را به خود ببندند
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براين اساس بود که ) .ها هم جزء زندانيان سياسی دوره شاه بودند عسگر اوالدی

زندانی سياسی ناميده شدن فراهتی حتی بدون اينکه معلوم شود اصال چرا او به 

د و رفتار و کرداری داشته است، يک زندان رفته بود و در زندان چه برخور

  . ادد میبار کامال مثبت به او 

، در آن هنگام که جو ۵٠های  بايد بگويم که من خود در اوايل سال

ها بسيار باال بود، يک زندانی سياسی بودم ولی  مقاومت و مبارزه در زندان

م باز هرچند حتی در آن فضا افراد ضعيف و سازشکار را هم در زندان ديده بود

توانستم از تاثيرات جو حاکم در جامعه در  به عنوان فردی از جامعه خود نمی

وانگهی اين فقط صرف زندانی سياسی . رابطه با زندانيان سياسی به دور باشم

شد او بار مثبت پيدا نموده و من با خوش  ناميده شدن فراهتی نبود که باعث می

يک زندانی سياسی بود و هم در او هم ظاهرا . بينی نسبت به وی برخوردکنم

. شد، قرار داشت  که انسانی با ارزش برای من محسوب می سعيد سلطانپورکنار

در عين حال من در شرايطی حمزه فراهتی را مالقات نمودم که با يکی از 

های ميليونی ايران به جنب و  توده. ترين شرايط مواجه بودم ترين و حساس بغرنج

 ۴٩ما در سال . عظيمی در جامعه جريان داشتجوش در آمده و انقالب 

هنگامی که دست به مبارزه مسلحانه برعليه رژيم شاه زده بوديم، برای زمانی 

ما . های ستمديده خلق به پا خيزند، مبارزه طوالنی را تصوير کرده بوديم که توده

 ای ها به يک جنگ مسلحانه توده بر آن بوديم که انقالب ايران با کشاندن توده

اما اکنون با ضربات درونی و . های خود نايل آيد تواند به هدف طوالنی می

در فقدان يک پيشاهنگ انقالبی ، بيرونی که به سازمان ما وارده شده بود، 

 و ما ناگهان با واقعيت ها در مسير ديگر به جريان افتاده بود انرژی انقالبی توده

 آنکه آلترناتيوی راستين در عنقريب بودن سقوط رژيم شاه مواجه بوديم بدون
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از طرف ديگر من در شرايطی با انقالب مردم و . مقابل آن قرار گرفته باشد

مسايل بزرگ آن روبرو شده بودم که مساله اساسی ديگری در مقابلم قرار 

سازمان چريکهای فدايی خلق (ها قطع ارتباط با سازمان خود  پس از مدت. داشت

ای  عده. ار شده بود، متوجه واقعيت تلخی شده بودم، حال که ارتباط برقر)ايران

در سازمان در حاليکه خود را در پشت نام رفيق بيژن جزنی مخفی نموده بودند، 

اعضای قديمی که حامل نظرات (سازمان را غصب نموده و بدون اطالع ما 

برمبنای اين . ، نظرات جديدی بر آن حاکم ساخته بودند)اوليه سازمان بوديم

سازمانی که با خون پرورده شده بود، سازمانی که تنها ارگانی بود که  تغيير،

توانستند مهر خود را بر انقالب بکوبند،  کارگران و زحمتکشان با تکيه برآن می

اين تنها اميد و تکيه گاه خلقهای ما برای مقابله با دشمنانشان، حال به ماوای 

 آن مطمئنا ضربات بزرگی شد که در اثر فرصت طلبان و سازشکاران تبديل می

در چنين شرايط حساسی من وظيفه داشتم تا آنجايی . شد به انقالب مردم وارد می

توانستم از پيشروی روندهای سازشکارانه آغاز شده در سازمان جلوگيری  که می

ای را برای من مطرح نموده  مجموع اين اوضاع، مسايل مهم و برجسته. نمايم

يافتم  ابطه با اين مسايل مشغول بود که کمتر امکان میبودند وذهنم آنچنان در ر

در چنين اوضاعی بود که من نتوانستم در برخورد . به مسايل ديگری هم بپردازم

فراهتی هم از نوع افرادی بود . به فراهتی دقت و کنجکاوی الزم را مبذول دارم

 رد و کم حرفک میاو به راحتی صحبت ن. که در حرف زدن خود دار هستند

آورم حتی به  ام فشار می واقعيتش را بخواهيد، امروز من هرچه به حافظه. زد می

آيد که او در مورد اينکه چه سالی در زندان بوده، به چه دليل  خاطرم نمی

دستگير شده بوده ، در رابطه با چه جريان سياسی و چه مدت در زندان بوده و 

ه در آن زمان، زنده ياد سعيد خوب به ياد دارم ک. غيره چيزی به من گفته باشد
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و " هوادار"چرا : "فتگ میاو . ردک میبحث " هوادار"سلطانپور در مورد لفظ 

، هوای چه چيزی را بايد داشته باشد "هوادار"نه؟ " طرفدار"چرا مثال 

ها بود که فکر کردم حمزه فراهتی حاال  شايد در رابطه با اين صحبت." غيره...و

.  در ايران و خارج از کشور، هوادار سازمان ماستديگر همانند هزاران نفر

چنين بود که من در آن زمان به او به عنوان کسی که ممکن است در کشته شدن 

با اينحال و عليرغم . صمد بهرنگی با ساواک همکاری کرده باشد، نگاه نکردم

آن اوضاع و احوالی که توصيفش نمودم اولين سخن من با فراهتی در مورد 

از او خواستم که آنچه اتفاق افتاده است را . مرگ صمد عزيز بودچگونگی 

  . برايم توضيح دهد

د با داد و بيداد از شو میبيند صمد دارد غرق  او به من گفت وقتی می

اما هرچه . طلبد چند سرباز که آن طرفتر نزديک ساحل نشسته بودند کمک می

ها من بدون آنکه  ل اين حرفدر مقاب. آيند زند آن سربازان به کمک نمی فرياد می

مگر . آمدند های او ترديد کنم با سادگی پرسيدم خوب چرا به کمک نمی در گفته

او در حاليکه به آن سربازها ناسزا . دشو میيدند انسانی دارد در آنجا غرق د مین

ها همين طوری  انم آند مین. جواب داد) ياچيزی شبيه اين" ( احمق ها"گفت، 

بايد دانست که من در آن زمان مطلع نبودم که او . خنديدند  میردند وک مینگاه 

تر گفتم يکی از  همان طور که پيش. در آن موقع يک افسر ژاندارمری بود

شايعاتی که بين ما پخش کردند اين بود که حمزه فراهتی که با صمد به قره داغ 

 را اش بلکه دامپزشکی بوده که خدمت نظام وظيفه. رفته افسر نبوده است

 اين شايعه را واقعيت ۴٧من در سال . ذرانده و افسر وظيفه بوده استگ می

ردم تصورم اين بود که او ک می با او صحبت ۵٧پنداشته بودم و حال که در سال 

اش را  در آن زمان يک دانشجوی تازه فارغ التحصيل که خدمت نظام وظيفه
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نايی و خنده سربازان در در نتيجه وقتی او از بی اعت. ذرانده ، بوده استگ می

مقابل درخواست کمکش صحبت کرد، اصال اين سوال برايم مطرح نشد که مگر 

د سربازی در مقابل خواست و فرياد مقام ارشد خود آن هم يک ستوان يکم شو می

با اينحال به کمک نيامدن آن سربازان در ! همين طوری بنشيند و هرهر بخندد

ش بوده است صمد را از غرق شدن نجات حاليکه فراهتی ظاهرا خود در تال

های  دهد، به نظرم نامعقول آمد و اتفاقا ناباوری من در مورد اين قسمت از حرف

او و از آنجا که يکی دوبار با تاکيد پرسيده بودم آخر آن سربازها چرا به کمک 

های او در اين مورد دقيقا به همان صورتی که  نيامدند، باعث شد که حرف

  . ذهن من ثبت شوند و باقی بمانندنوشتم در 

فراهتی کوشيده است برای " قصه راز کشنده ارس"در آن نامه کذايی 

او مسافرت خود با . خود سابقه به اصطالح مبارزاتی کذايی دست و پا نمايد

" نيمه تشکيالتی"نامد که گويا جنبه  صمد بهرنگی به قره داغ را مسافرتی می

و " تشکيالتی"صمد در هيچ کار . دروغ استاين سخن آشکارا . داشته است

، با )که معلوم نيست مفهوم اين عبارت از نظر فراهتی چيست" (نيمه تشکيالتی"

" نيمه تشکيالتی"کار تشکيالتی و يا به اصطالح . حمزه فراهتی شرکت نداشت

يک کار فردی نيست که صمد به تنهائی و يا صرفا با شخصی چون فراهتی 

مطرح بود ) يا به اصطالح نيمه تشکيالتی(ر کار تشکيالتی اگ. مشغول آن شود

صمد با جمع يارانش که امروز ديگر اسم و مشخصاتشان برای همگان شناخته 

نيمه "در واقع ادعای فراهتی مبنی بر کار . جست شده است، در آن شرکت می

با صمد بهرنگی و يا عضويت در سازمان چريکهای فدايی خلق، " تشکيالتی

 دروغ و بی پايه است که وی آن را صرفا برای فريب دادن خوانندگان ادعايی

او نه در هنگام حيات صمد بهرنگی که گروه رفيق . آدينه مطرح کرده است
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احمد زاده شکل گرفت و چه بعدها که مشخصا چريکهای فدايی خلق ايران 

 و در هيچ رابطه مبارزاتی با صمد و ياران او قرار نداشتتشکيل شد، اساسا 

 با سازمان تشکيالتیبعدها نيز حتی در حد يک هوادار هم در ارتباط 

های فدايی خلق قرار نگرفت چه رسد به اينکه آن طور که در آن نامه  چريک

سازمان چريکهای فدايی " عضو نه چندان غيرموثر"کذايی ادعا کرده است، 

 که حمزه ويمگ میمن اين را به طور صد در صد و با تاکيد . خلق بوده باشد

واضح . (چريکهای فدايی خلق ايران نبوده است هيچوقت عضو سازمانفراهتی 

 را سقوط رژيم شاه بعداز است سازمان فرخ نگهدار و کشتگر و غيره

  ).ويمگ مین

اين را هم در مورد زندانی سياسی بودن او بگويم که هر چند اين 

ود در موضع مخالفت با ای از زندگی خ تواند بيانگر آن باشد که وی در دوره می

رژيم شاه به طرفداری از مردم قرار داشته و همين امر بايد يک جنبه مثبت در 

رابطه با وی به حساب آيد، ولی اين امر به خودی خود ابهام در مورد مرگ 

 ۴٧ند که نقش او در سال ک میسازد وهنوز آشکار ن صمد بهرنگی را مرتفع نمی

توان  تنها با در نظر گرفتن اين امر می. ه استدر رابطه با اين موضوع چه بود

و بايد عليرغم هر پرونده ناپسندی که او احيانا در گذشته داشته و يا پرونده 

به همان دوره از کار ) باشيم که حاال ديگر ما تا حدی از آن مطلع می(امروزيش 

ويم گ یمای  اين را براساس فلسفه. مبارزاتی او ارزش قايل شد و به آن ارج نهاد

های  که معتقد است نبايد کارهای مثبت يک نفر را هرچند مرتکب ناشايستی

توان برخطاها و يا  همانطور که نمی. زيادی هم شده باشد از نظر دور داشت

اش کارهای مثتبی انجام داده  ای از زندگی خيانت فردی به اين دليل که در دوره

  . ندک میی را در ما تقويت چنين برخوردی مسلما واقع بين. است چشم پوشيد
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آری، عالوه بر مهر زندانی سياسی داشتن، به طور برجسته، هم 

 به صورت پوئن مثتبی در خدمت رفع ۵٧سفری با سعيد سلطانپور در سال 

احتماال بعدها مشخص شدن ديدار او با خود من . (ابهام از فراهتی قرار گرفت

صوص در تبريز، موثر بوده نيز در متوهم کردن ديگران نسبت به او، به خ

 آن خبر روزنامه کيهان مربوط به ۵٩من شخصا پيش از آن که در سال ). است

متهم خوانده شدن فراهتی در کشته شدن صمد بهرنگی در قره داغ را بخوانم و 

تا حدی مسايل حل نشده گذشته در رابطه با مرگ صمد مجددا در ذهنم زنده 

ای که در آن زمان اگر  به گونه. ش بين بودمشوند، نسبت به فراهتی همچنان خو

شد طبيعتا من هم بدون هيچ  در مورد مشکوک بودن مرگ صمد از من سوال می

ادم که زنده ياد غالمحسين د میتعمقی بخشا، و به شکلی، همان پاسخی را 

اين قضيه، اينکه : "ی دانشگاه هاروارد مطرح کرده است ساعدی در مصاحبه

صمد توی رودخانه ارس .  اصال واقعيت نداردبه نظر من صمد را ساواک کشته

ويند، يک گ میافتاده و مرده و آدمی که با او همراه بوده و به عنوان عامل قتلش 

 بوده که من بعدا او را هم ديدم، و اين آدمی بود که با سعيد افسر وظيفه

المحسين مصاحبه دانشگاه هاروارد با دکتر غ"نقل از ." (ردک میسلطانپور کار 

، ٨۵، تاريخ شفاهی ايران، صفحه ١٩٨۴، آوريل ١٣۶٣فروردين " ساعدی

در اين جا الزم است روی اين سخنان دکترساعدی که از ). تاکيد از من است

  . طرف مغرضين بسيار مورد استفاده قرار گرفته است، مکث نمائيم

 اين به معنی آن است که او واقعا" به نظر من"ويد گ میدکتر ساعدی 

نه . ندک مینظر، برداشت و استنباط خود از آنچه در جريانش بوده است را بيان 

اگر روی سخنان . اينکه داليل واقعا قاطعی در آن مورد در دست داشته باشد

دکتر ساعدی تعمق و تامل نماييم در خواهيم يافت که تنها دليل او هم در آن 
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ر کنار سعيد سلطانپور ديده اظهار نظر، آن بوده است که وی حمزه فراهتی را د

کميته چيز را تشکيل داده "و به او گفته شده بود که سعيد سلطانپور با او . است

رد و موقعی که سه ک میاين آدمی بود که با سعيد سلطانپور کار ". "...بودند

ها همان  يکی از آن. نفری آمده بودند در تبريز و کميته چيز را تشکيل داده بودند

صمد آنجا مرده بود و بعد اين شايعه را در واقع آل .  با صمد بودآدم بود که

در اينجا البته معلوم نيست منظور ساعدی کدام ..." احمد به دهان همه انداخت

بود که سعيد تحت " کميته از زندان تا تبعيد"اما در خارج از کشور . کميته است

وپا سخنرانی  که در خارج بود در شهرهای مختلف ار۵٧آن در همان سال 

جالب است به اين . رد و حمزه فراهتی هم در اين سفرها با او همراه بودک می

نکته توجه کنيم که دکتر ساعدی نيز درست همانند خود من، در زمان مصاحبه 

رده است که فراهتی در هنگام آن سفر ک میتصور ) ١٣۶٣در فروردين (خود 

 وظيفه بوده است و نه يک معروفش با صمد بهرنگی به قره داغ ، يک افسر

 که پيشتر به آن ۴٧د که شايعه سال شو میمعلوم . ستوان يکم افسر ژاندارمری

بلکه تا تهران نيز برد . اشاره کردم در آن زمان تنها در تبريز پخش نشده بود

  . داشته است

ها و شرايط خود  به طور کلی وقتی تجربه و آگاهی عمومی آن سال

ی که نسبت به فراهتی پيدا کرده بوده را در نظر هاي ساعدی و خوش بينی

بينيم آن اظهار نظرها که آشکارا غير دقيق و بدون عمق الزم  بگيريم، می

ای که در  اما ما اکنون با تجربه. باشند، در آن زمان غيرطبيعی نبوده اند می

 ايم، مجاز نيستيم ارتباط داشتن فراهتی هايی که کسب نموده دست داريم و آگاهی

آن هم در شرايطی که ورق تاريخ به ضرر رژيم شاهنشاهی (با سعيد سلطانپور 

نند و خود را ک میها رنگ عوض  برگشته بود و در شرايطی که معموال خيلی
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را دليل و فاکت معتبری بشناسيم که بنا بر ) سازند گر می مبارز و انقالبی جلوه

صمد بهرنگی را منتفی آن هرگونه ترديد در مورد دست داشتن ساواک در مرگ 

حتی اگر حضور فراهتی در فالن کميته خارج از کشور با سعيد در . تلقی کنيم

 و معاشرت بعديش با او در ايران را از روی حسن و صداقت بدانيم ۵٧سال 

 سال پيش از آن ١٢-١٣باز اين دليل مورد قبول برای بی گناه دانستن او در 

ای از زندگيشان  آدمهايی بوده اند که در دوره. دشو میها در واقعه آراز ن تاريخ

ها تا حد شستن  بعضی. اند آشکارا تن به خيانت داده اند و بعداز آن پشيمان شده

اند که پس از  ها هم بوده اند و بعضی آن خيانت با خون خويش هم پيش رفته

و اند  ای حفظ کرده ای با موش مردگی خود را به گونه ارتکاب به خيانت در دوره

باالخره بحث . اند سپس در دوره ديگر بنابه ماهيت واقعی خويش حرکت کرده

اين است که ارتباط داشتن با سعيد سلطانپور در يک دوره و يا زندانی سياسی 

ها بتوان نقش شک بر انگيز حمزه فراهتی در قضيه  بودن داليلی نيستند که با آن

  .مرگ صمد بهرنگی را ناديده گرفت

هايی که در آن زمان دور سعيد سلطانپور را گرفته بودند  البته اکثريتی

ها را دوست خود حساب کرده  و متاسفانه سعيد با خوش قلبی و ساده دلی، آن

چگونگی مرگ دردناک . اند بود، نشان دادند که تا چه حد با سعيد فاصله داشته

سال اوباشان جمهوری اسالمی در فروردين : سعيد تائيدی است بر اين واقعيت

 به جشن عروسی اوحمله کردند و او را مشخصا برای دستگيری سعيد ١٣۶٠

دستگير و با خود بردند و سپس خبر اعدامش را به عنوان يک موفقيت برای 

پس از اين واقعه خون بار، کسانی که در آن جشن . خود، به مردم اعالم نمودند

 آن محل را داشت عروسی شرکت داشتند، گفتند که چگونه سعيد امکان فرار از

و چگونه در اين جهت اقدام نمود ولی دوستان اکثريتی سعيد مانع از فرار او 
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در هر حال اگر مورد ارتباط داشتن حمزه فراهتی با سعيد ) ۴۴.(شدند

خويش " نظر" از طرف ساعدی برای بيان تنها دليل ارائه شدهسلطانپور، که 

ه نظر من اصال واقعيت اين قضيه اينکه صمد را ساواک کشته، ب("است 

را کنار بگذاريم ديگر ") ردک میاين آدمی بود که با سعيد سلطانپور کار ... ندارد

 ساعدی را درست و يا حتی قابل نظر اند که با تکيه برآن بتوانم میدليلی باقی ن

صمد آنجا مرده بود و :"ويدگ میاو در ادامه مصاحبه . تعمق و تامل تلقی نمود

برای اينکه يکی از . ا در واقع آل احمد به دهان همه انداختبعد اين شايع ر

 Myth ساختن است Mythيک حالت ... های عمده جالل آل احمد  خصلت

ولی . تواند مثال دشمن را بيشتر بترساند سازد می  میMythوقتی  . پروری است

ی ميت به معن...."(انم صمد مرده در چيز يا کشته شدهد مینوشته يادم هست که ن

آل " افسانه عوام"نادرست بودن اين ايراد به مقاله ). باشد افسانه يا اسطوره می

احمد نيز البته کامال روشن است و با مراجعه به خود مقاله همانطور که پيشتر 

 سازی و  Myth,توان ديد که آل احمد درست در جهت مخالف  بحث شد می

,Mythبينيم که اين موضوع  م، میدر واقع اگر توجه کني.  پروری قلم زده است

اولين بار در سال ) ساختن از صمد که به آل احمد داده شده" اسطوره"نسبت (

آدينه دوره رفسنجانی در . مطرح شده است  به نادرست از طرف ساعدی١٣۶٣

فرج سرکوهی و نسبت دادن " ادبی" همين ايده را با ساخت و پرداخت ٧٠سال 

 ۴٧که گويا در سال " نيازی"و " آل احمداسطوره سازی و قهرمان پروری به 

های فدايی  برای اين امر وجود داشته است، منشاء اتهامات بی اساسش به چريک

 سال از ١۶ند که پس از ک میدر اين مصاحبه ساعدی معلوم . خلق قرار داد

او در شرايطی قرار ) در زمان مصاحبه ساعدی(نوشته شدن مقاله آل احمد 

در " افسانه"تنها کلمه ) "صمد و افسانه عوام(ه آن مقاله داشته است که از هم
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ه به صورت برد میيادش مانده بوده که البته با زبانی که در دوره تبعيد به کار 

توان ديد که ساعدی با غرض خاصی آن  البته می.  در آمده استMyth,کلمه 

داقت سخنان نادرست، بی ربط و غير دقيق را بر زبان نرانده ، او آنقدر ص

خود زندگی ساعدی و واقعيت برخوردهای او گواه اين امر . داشت که چنين نکند

اما متاسفانه آن حرفها بعدها توسط بدخواهان مورد سوءاستفاده قرار ) ۴۵.(است

وحتی به خود ساعدی هم اتهام زدند که برای اسطوره ساختن از صمد و  گرفت

"Mythنه شرکت داشته که گويا در آن به اصطالح طرح توطئه گرا"  پروری

محفل قالبی سرکوهی توافق کرده " انگشت شمار"همراه آل احمد و ديگر افراد 

واقعا زهی بيشرمی به  .صمد را شهيد جا بزند" به دروغی آگاهانه"بوده که 

  . طراحان چنين اتهام بی اساسی
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  "نمايد؟ هايی مرگ صمد بهرنگی را مشکوک می چه واقعيت"

  
توان شايعه خواند؟   را می۴٧ن موضوعات مطرح شده در بين ما در سال چرا آ

حمزه فراهتی در : توان در اين رابطه مورد توجه قرار داد های زير را می پاسخ

واقعيت امر يک افسر ژاندارمری بود، در حاليکه به ما گفته شد که او فقط 

ردم و تنها ک میکر من شخصا تا همين اواخر اينطور ف. بوده است" افسر وظيفه"

ردم به هر ک میام برای نوشتن مطالب اين کتاب که سعی  در جريان کار تحقيقی

موضوع با دقت الزم برخورد نمايم، بود که متوجه شدم تا کنون اشتباه 

از " قصه راز کشنده ارس"من اين را با خواندن دقيق آن نامه کذايی، . ام ردهک می

يش خود گفتم عجبا پس به راستی، همانطور زبان خود فراهتی متوجه شدم و پ

که ما در روزهای اول مرگ صمد متوجه شده بوديم، او واقعا افسر ارتش بوده 

 سال است که ٢٠االن نزديک : "در آن نامه آمده است. است نه يک افسر وظيفه

او " (ترين علت اخراجم هم جريان ارس بود ام و اصلی من از ارتش اخراج شده

 ٢٠ يعنی-۵٠ند، سالک میرای زمان به اصطالح اخراج خود ذکر تاريخی که ب

در حاليکه . باشد  می-٧٠اش در سال  سال قبل از تاريخ نوشته شدن نامه کذايی

اگر .  پيش آمده است۴٧سه سال قبل از آن تاريخ يعنی در سال " جريان ارس"

مان سال از ارتش اخراج کنند چرا در ه" جريان ارس"قرار بود او را به خاطر 

 اين کار را نکردند؟ و تازه معلوم نيست که هم سفر شدن با صمد بهرنگی ۴٧

نکته قابل توجه در اين جا اين است که ). چرا بايد موجب اخراج از ارتش شود؟

دکتر ساعدی هم در هنگام مصاحبه با دانشگاه هاروارد، درست مثل خود من 

ا صمد به آراز، يک افسر رده است حمزه فراهتی در هنگام سفر بک میتصور 

جالب است حاال من در کتابی که همين اواخر به دستم رسيده، . وظيفه بوده است
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، به مصاحبه "يادمان صمد بهرنگی"کتابی از علی اشرف درويشيان به نام 

اتفاقا در (ام  درويشيان با يکی از دوستان قديمی، آقای رحيم رئيس نيا برخورده

بينم که او نيز به عنوان  و می)  مناسبتی اسم بردمصفحات قبل از اين شخص به

يکی ديگر از دوستان نزديک صمد، درست مثل من و دکتر ساعدی فکر 

که حمزه فراهتی در آن ) ندک میاحتماال او هنوز هم اينطور فکر (رده است ک می

در قسمتی از مصاحبه، رئيس نيا که از خاطره . زمان افسر وظيفه بوده است

از : "ويدگ میزند،   چند روز قبل از سفر صمد به قره داغ حرف میخود با صمد

کتابفروشی که بيرون آمديم، حمزه فراهتی هم بود که دامپزشک بود و دوره 

به راستی چه چيزی جز اشاعه يک شايعه ". ذراندگ میاش را  افسر وظيفه

ذهن ها در  تواند موجب شود که يک تصور غير واقعی و دروغ، سال آگاهانه می

در تاريخهای (ها به طور اتفاقی در مقاطع مختلف  دوستان صمد باقی بماند و آن

  ؟!، بدون آنکه با هم در ارتباط بوده باشند، آن تصور دروغ را بيان کنند)متفاوت

در مورد آن داستان قندشکن، همانطور که قبال مطرح کردم وقتی آن 

شنيدم، اولين سوالی که برايم را از زبان خواهرم به نقل از بهروز دولت آبادی 

مطرح شد اين بود که آيا او چنين چيزی را خود شاهد بوده است؟ اين يک سوال 

بدون آنکه مطمئن شوم دولت آبادی يا دوست . گرهی و کليدی برای من بود

ها اعتماد داشتم، خودشان آن صحنه به  ديگری که در آن زمان من کامال به آن

را به چشم " تی به سرش درجريان بازجويیقندشکن زدن فراه"اصطالح 

رسد همين موضوع نيز از  امروز به نظر می. توانستم آن را بپذيرم اند، نمی ديده

 نشريه فصل سبز که در ايران ١٣٧٨در مهرماه . آيد پرده ابهام بيرون می

ای با بهروز دولت آبادی به عنوان  شد در دومين شماره خود مصاحبه منتشرمی

در اين مصاحبه دولت آبادی ضمن بيان . صمد ترتيب داد" ر ديرينهدوست و يا"
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، به موضوع مرگ صمد )۴۶(خاطراتی از صمد بهرنگی و بهروز دهقانی 

پرداخته و آن داستان قندشکن را که البته حاال ديگر گويا به خاطر گذشت زمان 

ينکه با ا. تبديل شده است را تکرار کرد" ساتور"و کهولت سن، در ذهن او به 

دولت آبادی در اين مصاحبه درموضع دفاع از فراهتی و آنچه وی در آدينه 

" ارس"نوشته است، قرار دارد و در تائيد ادعای او که گويا صمد خودش در 

ند که در جهت ک میويد، ناخواسته نکاتی را بيان گ میغرق شده است سخن 

چگونگی مرگ حتی تعريفی که وی از . (تکذيب ادعاهای فراهتی قرار دارد

هد که در آن زمان خود فراهتی به وی گفته است، با آنچه در د میصمد به دست 

مثال دولت آبادی . آمده است مغايرت دارد" قصه راز کشنده ارس"آن نامه 

ند که مواظب باش آب تا زانوت باال ک میحمزه به صمد سفارش : "نويسد می

و وقتی صمد فرياد " ندک می متر در مسير آب شنا ١٢ تا ١٠نزنه، خودش 

بيند که صمد  ردد، میگ میو فراهتی بر " انگار آب داره منومی بره"زند که  می

پرسد اين دوست من کجاست، جماعت  در اوج ناباوری از اهالی می. "نيست

اش گرفته همان جاست، خودش سرش را  جناب سروان سر شوخی: ويندگ می

در رابطه با .")  از کار گذشته بودتوی آب کرده که تو را اذيت کند، ولی کار

اگر ) ١: آيد چنين است های دولت آبادی بر می موضوع مورد بحث، آنچه از گفته

قندشکن و يا ساتوری هم در کار بوده که فراهتی آن را به سرش زده است، اين 

بنابه گفته دولت ) ٢. عمل در مقابل ساواک و بازجويی ساواک نبوده است

همه "يد د میکه " سرش را با ساتور لت و پار کرده بود"آن روآبادی، فراهتی از 

ای را دولت  در هر حال چنين صحنه) ٣. نگرند به مساله می" جا با شک و ترديد

ای بود  طبيعتا هم اگر خود شاهد چنان صحنه. (آبادی خود شاهد نبوده است

يده بود چيزی بود که خودش د. شد تصوير قندشکن در ذهنش به ساتور تبديل نمی
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ها در  نه اينکه شنيده باشد و با گذشت زمان تنها يک تصوير کلی از آن شنيده

داستان قندشکن يا به قول دولت آبادی ساتور بعداز انتشار ) ۴. ذهنش مانده باشد

من : "های بهروز دولت آبادی چنين است عين گفته. مقاله آل احمد پيش آمده است

يه راهی کليبر و خمارلو شديم و جنازه صمد را با تنی چند از دوستان با بنز کرا

. که در قوطی گذاشته بودند به تبريز حمل و در گورستان اماميه به خاک سپرديم

خبر بالفاصله به تهران رسيد و . بهروز در سفر بود و بی خبر از ماجرا

و ترديد به مساله  همه جا با شکتر شد  شايعات لحظه به لحظه گسترده

 و وقتی اين شايعات به اوج خود رسيد که مرحوم آقای جالل آل  .نگريستند می

نکند . ويند دوستش افسر ارتش بودهگ می"احمد در آرش ويژه صمد نوشت که 

 که حمزه از فرط ناراحتی همين شايعات موجب شد" اند سرش را توی آب کرده

بهروز دولت ". (و به قصد خودکشی با ساتور سرش را لت و پار کرده بود

، تاکيد از من ١٣٧٨ سال ٢ چای اوغلو، نشريه فصل سبز شماره -ادی، بآب

د که او نه شاهد بازجويی فراهتی توسط ساواک شو میبنا بر اين، معلوم ) است

و اصال اگر . بوده و نه ديده است که فراهتی به سرش قندشکن زده است

 .قندشکنی و سر شکستنی هم مطرح بوده پای ساواک درميان نبوده است

مثال آنجا که (اظهارات دولت آبادی عليرغم کوشش آگاهانه او برای تائيد فراهتی 

ای به مجله آدينه در  البته در اين اواخر هم حمزه با ارسال نامه:"ندک میمطرح 

، ناخودآگاه در تضاد با ")ها را بيان کرد مورد مرگ صمد بخشی از ناگفته

گر آن نامه، فرج  ت مداح و توجيهادعاهای فراهتی در آن نامه کذايی و تاکيدا

بهروز دولت آبادی از آنجا که واقعا در يک دوره يکی از . سرکوهی قرار دارد

دوستان نزديک صمد بود، برخالف سرکوهی که هيچوقت نبود، در جريان 

فضای واقعی و مسايلی که در رابطه با مرگ صمد مطرح بودند قرار داشت و 
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ناحق ونادرستش در قبال نامه فراهتی در به همين خاطر هم عليرغم موضع 

مثال او موضوع رفتن اسد . آدينه، به طور طبيعی آن فضا را منعکس کرده است

بهرنگی و کاظم سعادتی به قره داغ برای پيدا کردن جسد صمد را نيز مطرح 

برادرش اسد آقا با تنی چند از دوستان از جمله آقای کاظم سعادتی : "کرده است 

...  روز جستجو سرانجام جنازه صمد را ٧ يا ۶بعد از . ره داغ شدندراهی ق... 

ترين  همچنين در آن زمان در سفر بودن بهروز به عنوان نزديک". نندک میپيدا 

های  دوست و رفيق صمد و اينکه در غياب او صمد از دست رفت، يکی از غم

صاحبه ياران بهروز بود که اين موضوع نيز همانطور که مشاهده شد در م

دولت آبادی با اعتراف به اين واقعيت که از همان . باشد دولت آبادی منعکس می

ابتدای رسيدن خبر مرگ صمد، هيچکس به اين موضوع به صورت امر طبيعی 

همه جا با شک و ترديد به مساله "و به عنوان يک تصادف نگاه نکرد و 

ست داشتن ساواک در ، به نوبه خود ثابت ميکند که ياران صمد، د"نگريستند می

قضيه مرگ صمد را اختراع نکردند، بلکه واقعا به ساواک و فراهتی مشکوک 

هد که آن اتهام آدينه دوره رفسنجانی به ياران صمد، د می اين نيز نشان .بودند

باشد و واقعيت هرگز آنطور که  چريکهای فدايی خلق چقدر پوچ و بی اساس می

به " به طورکامل"و " واقعا"، " دقيقا"ند سرکوهی سعی کرد به ديگران بقبوال

وقيحانه بيان نمود " قصه راز کشنده ارس"همان سان نبوده است که فراهتی در 

فراهتی اينطور جلوه داد که گويا هيچکس در قضيه مرگ صمد نسبت به او (

در بين جوانان و " غوغا و ولوله"فقط پس از به راه افتادن آن . مشکوک نبود

. با موافقت خود وی قرار گذاشتند او را عامل ساواک بخوانند" اهانآگ" نوجوانان

به طور مسخره معنی حرف او اين است که گويا ديگران با جلب رضايت او 

  .!!)به او مشکوک شدند!) ؟(
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شک "دولت آبادی مطرح کرده است که فراهتی با توجه به آن فضای 

نست، از فرط ناراحتی و اد میکه او را مسئول قتل صمد بهرنگی " شايعات" و

موضوع چه به اين . به قصد خودکشی با ساتور سرش را لت و پار کرده بود

صورت مطرح شود و چه به صورت داستان مربوط به قندشکن، به نظر 

ای مربوط است که در زير آن را نقل خواهم کرد و بيانگر آن  رسد به واقعه می

تی پيش آمده بوده که حتی کارش به است که در آن دوره واقعا اتفاقی برای فراه

؟ احتمال دارد که دولت آبادی در آن زمان !بيمارستان هم کشيده، ولی چه اتفاقی 

در . ها و شايعات مربوط به آن واقعه قرار داشته است صرفا در جريان نقل قول

هرحال در جمعبندی اين سخنان و با تکيه روی آنچه مشخص است بايد گفت که 

ه زدن قندشکن و يا به قول دولت آبادی کنونی ساتور زدن را هيچکس آن صحن

  . برای تائيد آن شاهد عينی وجود نداردخود شاهد نبوده است و 

وقتی اين شايعات (ای از مقاله آل احمد در مصاحبه مذکور  ذکر جمله

تنها ...) به اوج خود رسيد که مرحوم جالل آل احمد در آرش ويژه صمد نوشت

انبدارانه دولت آبادی از فراهتی و پيروی از برخوردی است که بيانگر موضع ج

البته . وشد مشکوک تلقی شدن مرگ صمد را با مقاله آل احمد توضيح دهدک می

چون دولت آبادی خود در آن فضای مملو از شک روزهای اول نسبت به 

ساواک و فراهتی قرار داشت، اين موضوع را تصديق نموده ولی به هر حال بنا 

اند که د میدولت آبادی خوب .  مد روز پای آل احمد را هم به ميان کشيده استبه

موقعی منتشر شد که در تبريز ديگر آبها از آسياب " آرش ويژه صمد بهرنگی"

ها  اگر شک و ترديدی وجود داشت به اوج خودرسيده بود، اگر آن. افتاده بود

ار بود کسی به خاطر آن جو شايعه بودند در حد باالی خود قرار داشتند و اگر قر

. سرش را با ساتور لت و پار کند، اين کار را کرده بود" شايعه"شک و ترديد و 
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پيش از انتشار مقاله آل احمد، در تبريز هم جو و شرايط و هم فرصت الزم 

برای . (برای انجام چنان کاری وجود داشت و نياز به هيچ چيز ديگری نبود

عد از مرگ صمد در بين دوستان او حاکم بود، جا آگاهی بيشتر از فضائی که ب

آن زمان . "... دارد اين نقل قول را هم از يکی ديگر از دوستان صمد ذکر کنم

انستيم و حمزه را د میرديم که کار ساواک است و ساواک را مقصر ک میفکر 

يادمان صمد "  گفتگو با غالمحسين فرنود، مندرج در -"انستيم د میهم مقصر 

وانگهی مقاله آل احمد تنها ). ۵۶٠ی، علی اشرف درويشيان، صفحه بهرنگ

فضای شک ياران صمد را منعکس ساخته و حرف جديدی در آن نبود که باعث 

اتفاقا در آن مقاله جمالت آشکاری به نفع فراهتی . از کوره در رفتن فراهتی شود

اله آل احمد هاست و اگر مثال مق هم يکی از آن" قندشکن"نوشته شده که موضوع 

توانست موجب تسکين و  ها می قرار بود تاثيرات آنچنانی به جا بگذارد همان تکه

واقعا اگر چيز جديدی در مقاله آل احمد بود، همانا تم اصلی آن . آرامش او شود

 برای ٧٠يکبار در سال . نمود بود که ساواک را از قتل صمد بهرنگی تبرئه می

های مترقی و انقالبی در جامعه به حد کافی از  کتمان حقايق و مبارزه با ايده

از آن سال به بعد تمسک جستن به آل احمد برای . مقاله آل احمد سوء استفاده شد

توضيح اين امر که چرا مردم مرگ صمد بهرنگی را مشکوک و به دست 

ساواک رژيم شاه خواندند به صورت مد روز درآمده است و اين موضوع چه از 

 چه از طرف کسانی که بنا به هر ضعفی عادت دارند مروج جانب مغرضين و

اما امروز پس از آشکار شدن مسايل . تبليغات دولتی باشند، تکرار شده است

رسد بهتر است آل احمد را به حال خود بگذارند و او را  مختلف، به نظر می

  !بيشتر از اين شرمنده نسازند
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  "!بازجوی ويژه از تهران فراهتی و ماجراهای مرغداری، بيمارستان و "

توان عنوان ديگری برای توضيح واقعيت هائی ذکر کرد که  اين را می

  .مرگ صمد را مشکوک می نمايند

برادرم صمد بهرنگی، روايت "پس از آنکه اسدبهرنگی در کتاب 

همراهی که صمد را برده "بر اين واقعيت تاکيد نمود که " زندگی و مرگ او

ها به چشم خانواده صمد و اطرافيان نزديک او  تپس از مرگ صمد مد" بود

، در مقابل اين سخنان، "آب شده و به زمين رفته بود" "ديده نشد و به قول وی 

اش پيشاپيش از او به عنوان کسی ياد کرد که  فردی که فراهتی در آن نامه کذايی

نوان و فراهتی را بستايد، به ع" های خيلی جالبی بزند حرف"تواند  از قرار می

: فراهتی وارد ميدان شد و در پاسخ به اسد بهرنگی ادعا نمود که" وکيل مدافع"

آب شدن و به زمين رفتن فراهتی هيچ دليلی نداشته جز بازداشت او از طرف "

برادرم صمد بهرنگی، روايتی مجعول : " نگاه کنيد به". (ضداطالعات ارتش

 نوشته -١٣٧٩ تير ٣ ، جمعه۵٩١، بهروز حقی، نيمروز شماره "ازمرگ صمد

، ١٣٧٩ بهمن ١٢ نشريه شمس تبريز به تاريخ ٩مذکور در ايران نيز در شماره 

، به خود اين موضوع .)البته بدون ذکر نام نويسنده اش، چاپ و منتشر شد

باشد پاسخ اسد  اما موضوعی که مورد توجه من می. توان بعدا برخورد کرد می

! آقای حقی: "نويسد اسد بهرنگی می. تبهرنگی درمقابل ادعای فوق الذکر اس

ايد منتهی  شما در اول نامه تان آب شدن و به زمين رفتن فراهتی را تصديق کرده

وييد که او در مدت حدود دو ماه، چون من حدود دو ماه بعد از حادثه، با گ می

از . بازداشت بوده است" طرف ضد اطالعات ارتش" از-فراهتی مالقات کردم

 مرغداری آخر ماراالن کوی دانش که خانه فراهتی هم آن جا بود، اتفاقی که در

اين اتفاق، نظر مامورين ضد . ذرمگ میمن هم از رويش . يادی نکرده ايد
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برند و با احترام تمام از آن  ند و او را به اداره ساواک میک میاطالعات را جلب 

ن جا هم مالقات آ. نندک میاش  برند و بستری جا او را به بيمارستان لشکر می

ردد و گ میند و بعد از بهبودی به پادگان برشو میآزاد داشته ومانع ديدارش هم ن

اين را هم بگويم تا شما مطمئن شويد به کل قضايا . آيد بيرون از آن جا هم می

  .وارد هستم

هد که بعد د میدر آن دامداری ايشان به علتی به يکی از مامورين قول 

انم که به قولش د میديگر اين را ن. وار برايش بخرداز بهبودی يک کت و شل

تان بپرسيد به شما دروغ  مسلما اگر اين جريان را از موکل! عمل کرد يا نه

حدود دو (اين کل قضايا است که شما آن را تا روز مالقات با من . نخواهد گفت

. داي ، بازداشت از طرف ضد اطالعات و اعزام بازجو از تهران نام گذاشته)ماه

اکنون . من بعضی مسايل را در کتاب نياوردم که احترام فراهتی حفظ شده باشد

نگاه کنيد ." (ای کردم به خاطر اين که شما طلب کاری را از حد گذرانديد اشاره

، نيمروز، "هياهوئی برای کم رنگ کردن مدارک ابهام مرگ صمد بهرنگی: "به

  ) ١٣٧٩، بهمن ۶٢۴شماره 

الذکر خويش در  ای از کتاب فوق قل جملهاسد بهرنگی سپس ضمن ن

مورد مالقات خود با فراهتی که حدودا دو ماه پس از قضيه مرگ صمد در خانه 

اگر او تا زمان مالقات من زندانی بود، : "نويسد دولت آبادی صورت گرفته، می

ند که در ک میو مشخصا مطرح " فتگ میالاقل برای تبرئه خودش هم شده آن را 

ايشان مدتی در بيمارستان و بقيه را سرکار خودشان بودند، نه در "آن فاصله 

آيد، فراهتی  آن طور که از اين اظهارات بر می". ضداطالعات ارتش"زندان 

شدن صمد در آراز به تبريز برگشته و در آن زمان که خانواده و " غرق"پس از 

موراتی ياران و دوستداران صمد در مرگ او سوگوار بودند، وی ظاهرا به ا
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اين امورات و اتفاق هم . آيد مشغول بوده است که طی آن اتفاقی برايش پيش می

" احترام فراهتی"اند که مطرح شدنشان باعث از بين رفتن  از قرار از نوعی بوده

من بعضی مسايل را در : "با استناد به اسد بهرنگی که نوشته است(ردد گ می

در حال حاضر برای ما ").  باشدکتاب نياوردم که احترام فراهتی حفظ شده

معلوم نيست که آن اتفاق مرغداری چه بوده است ولی موضوعی که در اين 

رابطه برای من مطرح شده اين است که آيا از همين جريان است که داستان 

همان داستان به اصطالح مورد بازجويی قرار گرفتن . قندشکن بيرون کشيده شده

ن گويا وی به سرش قندشکن زده؟ آيا واقعه فراهتی از طرف ساواک که طی آ

ديگری که ربطی به موضوع صمد بهرنگی نداشته است را به آن عنوان مطرح 

" اتفاق مرغداری"تر  تر و مشخص ؟ مسلم است که توضيح هرچه واضح!اند کرده

به حل مسايل مهمی کمک خواهد نمود و بخصوص مشخص خواهد کرد که 

پس از کشته شدن صمد بهرنگی کجا بوده و چه " هدو ما"فراهتی به مدت حداقل 

اين گفته اسد بهرنگی که فراهتی را بعد از حدود دو ماه در . (رده استک میکار 

خانه دولت آبادی مالقات کرده، با تاريخ زمانی که کوشش شد فضای شديدا شک 

  )اطرافيان نزديک صمد شکسته شود، انطباق دارد

ای ديگر دارای اهميت زيادی  ی از جنبهفراهت" وکيل مدافع"اما ادعای 

آقای حمزه فراهتی روز : "نويسد الذکرمی او همچنين در تکميل ادعای فوق. است

بازگشت از ارس و حضوردر پادگان بالفاصله بازداشت و توسط بازجوی 

با اين ادعاها ." ای که از تهران اعزام شده بود، تحت بازجويی قرار گرفت ويژه

چرا غرق شدن يک نفر در آراز باعث شده که : دشو میرح سواالت زيادی مط

مگر غرق شدن يک کار سياسی . پای ضداطالعات ارتش به ميان کشيده شود

بود که موجب حساسيت ساواک و ضداطالعات ارتش شود؟ واقعا بيائيد فرض 
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در اين . کنيم که صمد درست مطابق اظهارات فراهتی خودش در آراز غرق شده

يز عجيب و غريبی وجود داشته است که باعث شده حتی قبل از غرق شدن چه چ

اينکه خانواده صمد از موضوع مطلع شوند، خبر آن فوری به گوش ساواک 

ويند که صمد به طور طبيعی در آراز گ میمگر فراهتی و مدافعين او ن. برسد

غرق شده، پس چرا ساواک؟ چرا ضداطالعات ارتش؟ چرا بازجوی ويژه از 

 ايستاده کنار رودخانهور کنيد که مطابق ادعای فراهتی يک نفر در تهران؟ تص

، "درس شناسان"به اصطالح، . دشو میزير پايش باز " چاهی"بوده که 

القولند که در آراز  ها هم گويا متفق ها و کی و کی(!!) شناسان دانشمندان، اختر

در . ندها در آب غرق شو ند بعضیشو میوجود دارند که باعث " گودالهايی"

 سرباز پاسگاه ۵رابطه با صمد هم گويا همين اتفاق افتاده و گويا اين اوضاع را 

اند   نفر ديگر آنجا بوده۵بنابراين، عالوه برخود فراهتی . اند محل هم شاهد بوده

بسيار . هند که ماجرا چه بود و چه پيش آمدد میکه به پاسگاه آن محل گزارش 

، پای ساواک به "امر ساده"ت در مورد يک خوب، چرا عليرغم همه آن گزارشا

ماجرا کشيده شده است؟ کجای اتفاقی که افتاده بود شباهتی به يک امر سياسی 

داشته که الزم شده موضوع فوری به ساواک اطالع داده شود؟ مگر خودشان 

و مگر خود فراهتی ! ويند غرق شدن در آراز امری عادی و هميشگی استگ مین

عينکش ته " چشم خود نديده بودند که صمد به خاطر اينکه  سربازش به۵و آن 

ده "الزم را نداشت، نتوانست " ورزيدگی جسمی"و " چغری"بود و " استکانی

؟ وانگهی، حتی اگر هم ساواک به !خود را روی آب نگاه دارد و غرق شد" ثانيه

هر دليلی فوری از موضوع مطلع شده بود، چرا آن را يک امر عادی تلقی 

ه است و برعکس به گفته شما موضوع را آنقدر مهم و جدی و شايد هم نکرد

" بازجوی ويژه"خطرناک ديده که به بازجوهای خود در تبريز اعتماد نکرده و 
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اعزام " (!!) سياسی خطرناک"شدن " غرق"ای را از تهران برای بررسی اين 

که در هم جزء موضوعاتی است " بازجوی ويژه"احتماال داستان ! (کرده است

آن زمان به نفع فراهتی مطرح شده، اما با مطرح شدن اين مسايل انسان به اين 

افتد که نکند ساواک قبل از اينکه واقعه اتفاق بيافتد اصال در محل  فکر می

آيا صمد را بعضی اوباشان وجيره خواران مرتبط با ) ۴٧(حضور داشته است

 به قتل رسانده بودند که ساواک تبريز، بدون اجازه ساواک مرکزی در تهران

ای برای تحقيق در اين موضوع از تهران به تبريز  الزم شده بود بازجوی ويژه

نيد، اينها سواالتی ک میمالحظه !) ؟ شايد هم واقعيت همين بوده باشداعزام شود

فراهتی و به طور کلی " آب شدن و به زمين رفتن"هستند که اگر قرار باشد 

اصله پس از مرگ صمد با حضور و دخالت ساواک رفتارهای مشکوک او بالف

در قضيه مرگ صمد بهرنگی توضيح داده شود و يا توجيه گردد، واقعا مطرح 

های مدللی برای سواالت مطرح شده دارد بهتر  اگر فراهتی واقعا پاسخ. باشند می

تا . را خودش بزند" های خيلی جالبی حرف"است خود پا به ميدان گذاشته و 

 ٧٠هر چند اين را هم به ياد داريم که در سال (به در آيند " گمراهی "ديگران از

اش، درمقابل اظهارات مادر صمد در حالی که آن اظهارات  او در آن نامه کذايی

ما به مرحوم آل احمدش حرفی : "خواند، شانه باال انداخته و گفت" مزخرف"را 

ادن وکالت به يک نفر ديگر ای د آخر، درچنين زمينه...") نزديم چه برسد به اينها

هميشه اين احتمال وجود دارد . نه جايز است و نه از اعتباری برخوردار است

  . نظرات شخصی وی تلقی شود" وکيل مدافع"های آن  که حرف

در ضمن اظهار نظرهای فرد مذکور هم که خود را جلو انداخته و 

او . ار نيستواقعا باورش شده است که وکيل مدافع است، از جديت برخورد

نوشته ديگری هم دارد که در آن باز راجع به قضيه مرگ صمد بهرنگی 
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توان گفت که سراپای  اما بدون هيچگونه اغراق می. اظهارنظر نموده است

های ناشيانه و  های او حقيقتا از مشتی جعليات همراه با صحنه سازی نوشته

 بزند، تشکيل يافته ها را گول آشکارا دروغين که تنها ممکن است بچه مدرسه

برحسب اوضاع و احوال و شرايط روز سخن " وکيل مدافع"همچنين آن . است

ند و فردا بدون آنکه خم به ابرو بياورد، به تصور ک میامروز ادعايی . ويدگ می

آنکه کسی متوجه نيست، آن ادعا را کنار گذاشته و ادعای جديدی را مطرح 

ها  ظهارنظرهای او را جدی گرفت و با آنتوان ا از همين روست که نمی. ندک می

نم که در ضمن ک میالبته در اينجا من به يک نمونه برخورد . برخورد نمود

  . سخنانم هم اتهام جلوه نکنند

، "روايت مرگ"در برخورد به کتاب اسد بهرنگی در قسمت مربوط به 

 هد که شخص وی اولين بار جريان مرگد میفرد مذکور با آب و تاب توضيح 

ای که ظاهرا خود با چشمانش ديده  او صحنه. صمد را چگونه متوجه شده است

ای که نديده است را به قدرت تخيالتش  بخوان صحنه. (ندک میاست را تصوير 

هرگز فراموش نخواهم کرد روزی را که برای اولين بار پس ): "ندک میتوصيف 

 ۵گ صمد، ساعت وقتی او، دو روز پس از مر. از مرگ صمد، فراهتی را ديدم

او پس از جمع . بعدازظهر به تبريز رسيد، به اندازه بيست سال پيرتر شده بود

کردن دوستان در منزل مرحوم نصرت اسدی، حادثه شوم را موبه مو، همان 

کاظم سعادتی از شنيدن خبر بد حال و ... گونه که در آدينه نوشته است، شرح داد

س از نيم ساعت تالش، باالخره حالش پ. همه به دست و پا افتاديم. چنگ شد

های حمزه شک نکرد سهل است که همگی به  هيچکس در گفته. کمی بهتر شد

پس از تبادل . شبی بسيار وحشتناک و ديرپا بود. تسلی و دلداری او پرداختند

نظرها و چه بايد کردها، قرار شد که فراهتی صبح همان روز خود را به ارتش 
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تنی چند از دوستان هم مسئوليت . را راست و ريس کندمعرفی و کارهای آن جا 

 ۵٩١نگاه کنيد به شماره ."( دشوار اطالع به خانواده صمد را عهده دار شدند

 بهمن ١٢ شمس تبريز به تاريخ ٩ و شماره ١٣٧٩ تير ٣نيمروز به تاريخ 

حتی ساعت ورود فراهتی به تبريز بعداز کشته شدن صمد ! چقدر دقيق). ١٣٧٩

اما اين سخنان سراپا جعلی !  بعدازظهر۵ساعت :  را هم به ياد دارددر آراز

نم که اگر واقعا کاظم ک میها صرفا روی اين امر تاکيد ن من در رد آن. هستند

در حضور " مرحوم نصرت اسدی"خبر مرگ صمد را اولين بار در خانه 

بود، اش، از زبان خود فراهتی شنيده  کنونی" وکيل مدافع"دوستان فراهتی و 

در ضمن دليلی نداشت که کاظم . ردک میاصال صورت خيلی از مسايل تغيير 

ولی . چنين موضوعی را حتی به صورت خاطره هم شده برای ما تعريف نکند

بايست  فت؟ ظاهرا طبق ادعای ايشان میگ میبايست به ما  به راستی کاظم چه می

هر از آراز به تبريز  بعدازظ۵فت، بلی، پس از اينکه فراهتی ساعت گ میبه ما 

شدن صمد " غرق"رسيد، مرا به همراه دوستانش در خانه فالن کس جمع کرد و 

بدحال "درست است که خبر برای من آنقدر غيرمترقبه بود که . را اطالع داد

(!!) شدم ولی پس از نيم ساعت که با خوردن آب و قند و ماساژ و غيره " وچنگ

 پرداختم و گفتم اصال مهم نيست که چه بر سر حالم جا آمد، خود به تسلی فراهتی

! ای و مهم هم آدم زنده است ولی تو زنده! يرندم میهمه . صمد آمد، ُمرد که ُمرد

برو پادگان که . ات را دنبال کن پس تو از همين فردا صبح روال عادی زندگی

م که کارهای آراز را رو میکنی، من هم " راست و ريس"کارهای آنجا را 

بقيه هم بروند موضوع را به خانواده صمد اطالع بدهند . کنم" و ريسراست "

بايد  ظاهرا کاظم اين را هم می!! شده باشد" راست و ريس"که کارهای آنجا هم 

تسلی و "آنقدر مشغول " بسيار وحشتناک و ديرپا"فت که من در آن شب گ می
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حلی که در آن فراهتی شدم که اصال يادم رفت حداقل بپرسم که نام م" دلداری 

جا برای صمد آن حادثه پيش آمد چه بود که بعدا آن قدر در سفر به آراز برای 

  !! پيدا کردن آن محل و جستجو برای جسد صمد دردسر و بدبختی نکشم

نامعقولی اين قسمت از داستان نيز قابل تکيه است که فراهتی وقتی 

اظم را به عنوان را در خانه آقای نصرت اسدی جمع نموده چرا ک" دوستان"

 به آن منزل - هرچند دوست خيلی خيلی صميمی او هم بوده باشد-دوست صمد

ای هم به برادر او اسد نزده  دعوت کرده ولی همان موقع حتی يک تلفن سه دقيقه

و يا به هر طريق ممکن او را از موضوع مطلع نکرده است؟ اصال چرا به جای 

خص مزبور فرا نخوانده است که آن کاظم سعادتی، اسدبهرنگی را به خانه ش

" تنی چند از دوستان"هم از دوش " مسئوليت دشوار اطالع به خانواده صمد"

. انيم که کاظم اکنون زنده نيست که خود سخن بگويدد میفراهتی برداشته شود؟ 

نه، از اين حرفها . شد البته اگر زنده بود چنين افتراهايی هم به او نسبت داده نمی

تصوير " وکيل مدافع "ای که آن  برای نشان دادن جعلی بودن صحنه. که بگذريم

به اين ترتيب شايد خود او هم ناچار شود . توان از خود وی کمک گرفت کرد می

ويد و برای دفاع از فراهتی بسته به شرايط و گ میبپذيرد که آشکارا دروغ 

  . بافد اوضاع و احوال همينطوری آسمان و ريسمان را به هم می

برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و " سال پيش از آنکه کتاب ۵

 از چاپ بيرون آمده ١٣٧٨اين کتاب اولين بار در سال (منتشر شود، " مرگ او

های آن شب  و باعث آن گردد که آقای وکيل مدافع حمزه فراهتی صحنه) است

و را برای ما تصوير کند و بگويد که خود با د" بسيار وحشتناک و ديرپا"

ای نوشت تحت   او مقاله١٣٧۴ها بوده است، در سال  چشمانش شاهد آن صحنه

که در يک نشريه اپوزيسيون در خارج " قطره درياست اگر با درياست"عنوان 
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، ١٨اتحاد کار، ارگان مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق، شماره (از کشور 

وظيفه جا انداختن در آن زمان فرد مذکور به انجام . به چاپ رسيد) ١٣٧۴مهر 

.  مشغول بود۵٠های  آن تهمت بيشرمانه آدينه نسبت به چريکهای فدايی خلق سال

در آن مقاله او در مورد اينکه چگونه و در کجا خبر مرگ صمد را شنيده است 

من : "نويسد او می. ندک میهايی را توصيف  باز با آب و تاب سخن گفته و صحنه

اول به . بودم که از غرق شدن صمد با خبر شدمهای سهند برگشته  تازه از کوه

انتشارات شمس و بعداز اطمينان يافتن از درستی خبر ناگوار مرگ صمد به 

های مرغداری متوجه شدم که آنجا در  در نزديک. طرف مرغداری حرکت کردم

 برای جابجايی کتبی که در تهران داشتيم همان روز. باشد محاصره نظاميان می

ظاهرا محل زندگی فراهتی در مرغداری . تاکيد از من است" (مراهی تهران شد

نيد، يک آدم مشخص همزمان به دو گونه ک میمالحظه ). قرار داشته است

کدام را باور کنيم؟ آيا !! متضاد از خبر مرگ صمد بهرنگی مطلع گشته است

بالفاصله پس از ورود فراهتی " شب وحشتناک و ديرپا "وی موضوع را در آن 

، از زبان خود فراهتی شنيده است؟ يا نه " بعد از ظهر۵ساعت " بريز دربه ت

خبر را از کس ديگری شنيده است و پس از اطمينان از درستی آن از طريق 

 گويا مشاهده کرده فراهتی برود وقتی خواسته است به ديدنانتشارات شمس 

 به تهران روز برگشته و هماناست که خانه او در محاصره نظامی قرار دارد و 

هايی که ايشان بعداز  د آن صحنهشو می؟ در هرحال از همين جا معلوم رفته است

اند و او فقط در خواب ديده  انتشار کتاب اسد بهرنگی توصيف کرد حقيقت نداشته

ساعت "در "  سال پيرتر شده بود٢٠به اندازه "است که حمزه فراهتی در حاليکه 

ابراين نه آن گردهم آيی منزل آقای نصرت بن... به تبريز آمد و"  بعدازظهر۵

شدن کاظم در آن منزل و نه قراری " بدحال و چنگ"اسدی واقعيت داشته و نه 
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ها برای فراهتی گذاشتند که برود کارهای پادگان را راست و ريس کند و  که آن

 جالب است . باشد غيره و اصال آن داستان از بيخ و بن دروغ و ساختگی می

" قطره درياست اگر با درياست"، در همان مقاله ١٣٧۴شان در سال بدانيم که اي

 ۴٧توجه کنيد سال (ند ک میپس از اينکه از محاصره نظامی مرغداری صحبت 

آخر چرا؟ اصال کجا ! و محاصره نظامی يک مرغداری از طرف ساواک

 برای دستگيری کسی محل زندگيش را محاصره نظامی ۴٠های  ساواک در سال

لغتی که در ) (Case" ( کيس" در رابطه با اين مرغداری داستان يا )نمود؟ می

در اين داستان . سازد ديگری برای فراهتی می) بين پناهندگان ايرانی رايج است

د که رو میفراهتی برای راست و ريس کردن کارها خودش به پادگان ن

ود تحت ای که از تهران اعزام شده ب بالفاصله بازداشت و توسط بازجوی ويژه"

بازجوی "، بلکه ساواک و ضداطالعات ارتش و آن "يردگ میبازجويی، قرار 

ند و گويا آن رو میاعزامی از تهران با پای خودشان به مرغداری فراهتی " ويژه

د نيز در شو میهم که حال به چکش تبديل شده و بعد ساتور " قندشکن"داستان 

اهند خو میها  ی از بازجويی که گزمها در مرحله"نويسد  او می. افتد آنجا اتفاق می

حمزه اسامی دوستان خود را بنويسد، وی با استفاده از فرصتی با چکشی که در 

سازد که پيکر خون آلود و  ای به کله خود وارد می مرغداری بوده ضربه

ظاهرا اين بايد همان بيمارستان ". سازند اش را به بيمارستان منتقل می بيهوش

ظاهرا خصوصی که برای " اتفاق"و داستان به موضوع لشکر تبريز باشد 

همان که اسد بهرنگی به گفته . دشو میفراهتی در آن زمان پيش آمده مربوط 

به ماجرای آن فقط اشاره نمود و متاسفانه با " احترام فراهتی"خود به خاطر حفظ 

در اينجا خواننده در ضمن بايد توجه . روشنی در مورد خود آن ماجرا ننوشت

بينيم به  می. باشد می" ويژه"کند که همه چيز موضوعی که تعريف شد بسيار 
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جای اينکه ماموران ساواک فراهتی را دستگير کرده و با خود پيش آن بازجوی 

اسامی "ای از بازجويی از حمزه فراهتی بخواهد  ويژه ببرند و او هم در مرحله

يک جا در خود خانه ، کار دستگيری و بازجويی را "دوستان خود را بنويسد

تمام کسانی که حداقل آشنايی با سبک کار ساواک دارند !! هندد میفراهتی انجام 

ولی حاال چرا در مورد . ها هيچوقت چنين نبوده است انند که روال کار آند می

آن شخص بخصوص بازداشت و بازجويی در خانه خود وی صورت گرفته، آن 

. ره نظامی بوده است، کسی خبر نداردهم در شرايطی که خانه گويا در محاص

  !!انند و الغيرد میايشان " وکيل مدافع "اين را 

الذکر در يک نشريه کم تيراژ اپوزيسيون در  با توجه به اينکه مقاله فوق

خارج از کشور به چاپ رسيده، طبيعی است که اسد بهرنگی در ايران از آن 

) بهروز حقی(نده آن مقاله اما پرسيدنی است که چرا نويس. مطلع نبوده است

چنين داستان پر آب و تاب و هيجان انگيزی را در پاسخ به مطالب کتاب اسد 

را هم " فرار به شوروی"بهرنگی عنوان نکرد؟ تازه او در آن مقاله موضوع 

تهيه کرده و به " گزارش دروغين"ند که مطابق آن ساواک يک ک میمطرح 

د به آذربايجان شوروی بود نه مربوط به حاکی از فرار صم"فرستد که  ارتش می

در اين جا هم باز معلوم نيست که چرا بايد آن ساواکی ها ". (غرق شدن وی

گر واقعا مرگ صمد يک شدن صمد را به آن صورت گزارش بدهند؟ ا" غرق"

های  فرار به شوروی جازده؟ آيا ساواکی"غرق شدن ساده بود چرا ساواک آن را 

رده ک میاند؟ و منافع خاصی ايجاب  رگيری خاصی داشتهگزارش دهنده با صمد د

؟ چه منافعی؟ همه اين مسايل از بودار بودن قضيه حکايت ها چنين کنند که آن

در پاسخ به اسد " وکيل مدافع"و باز بايد با تاکيد پرسيد که چرا آقای .) ميکنند

،  داليلی برای مشکوک بودن مرگ صمد عنوان کرد١٣٧٨بهرنگی که در سال 
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قطره "های مقاله  سخن نگفت و به جای تکرار حرف" اطالعات مهم"از اين 

ای زد؟ آيا بی اعتباری آن  دست به بافتن جعليات تازه" درياست اگر با درياست

ها  شد دوباره آن باصطالح اطالعات مهم بيش از آن رو شده است که ديگر نمی

   را به کار گرفت؟ 

***  

به طور واضح اين سوال را مطرح کنيم حال اجازه دهيد در همين جا 

که آيا واقعا اينطور نيست که قتل صمد بهرنگی در آراز توسط ساواک صورت 

ای از ساواک و يا حتی افرادی مرتبط با ساواک مرتکب  گرفته است؟ آيا شاخه

اند؟ اما در همين رابطه اين سوال مطرح است که چه داليل و  چنان جنايتی نشده

کن است مزدوران ساواکی را به قتل صمد بهرنگی ترغيب مسائل مشخصی مم

های انقالبی صمد  کرده باشند؟ در پاسخ به اين سوال شايد تکيه روی خصيصه

، به حد )توانست کينه و دشمنی ساواک را با او موجب شود که هر يک می(

اما به طور مشخص الزم است روی مسايلی که در . کافی توضيح دهنده باشند

  . ند اندکی تامل کنيمشو می زير مطرح

هايی   با کله گنده۴٧الذکر، بايد به درگيری صمد در سال  در رابطه فوق

مصرا خواهان چاپ " کميته ملی پيکار جهانی با بيسوادی"اشاره کرد که در 

. ای بودند که برای صمد به هيچوجه قابل پذيرش نبود کتاب الفباء صمد به گونه

کندو کاو در " را صمد از همان سال که مجموعه انديشه نوشتن کتاب الفباء

نوشت، در ذهن خود داشت و از همان سال نيز  را می) ۴٨"(مسايل تربيتی ايران

در جهت کمک به نوآموزان آذربايجانی که مجبورند . دست اندرکار تدوين آن شد

سواد و دانش را از همان ابتدا به زبان فارسی ياد بگيرند و با توجه به اين 

ای برای  قعيت که عدم استفاده از زبان مادری مسايل و مشکالت عديدهوا
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آورد، صمد کوشش کرد با استفاده از  های غير فارس در ايران بوجود می مليت

کلمات مشترکی که بين زبان ترکی و فارسی وجود دارد، يک کتاب درسی برای 

که موجود های درسی  کودکان آذربايجانی تدوين کند که درضمن برعکس کتاب

با فرهنگ و طرز زندگی مردم عادی و طبقات پائين جامعه انطباق داشته بودند، 

  .صمد چنين کتابی را تدوين نمود. و مطالب آن برای کودک بيگانه نباشد

 آل احمد در سفر خود به تبريز از وجود کتاب الفباء با ۴۶در سال 

تواند   با مقامات باال مینمايد که با توجه به ارتباطاتش خبر گرديده و مطرح می

به صورت رسمی و دولتی "ترتيب چاپ اين کتاب را بدهد که به قول خودش 

از نامه جالل آل احمد به صمد بهرنگی به تاريخ " (پس گردن تمام مدارس بنشيند

، اين نامه در کتاب ٢شماره " دريچه گفتگو"  مندرج در١٣۴۶اول آبان ماه 

) ١٣۴۶آبان (او در همان سال .) چاپ شده استالذکر از اسد بهرنگی نيز  فوق

هد که خانم ليلی آهی که دارای مقامی در کميته ملی پيکار د میبه صمد اطالع 

 هايی دستکاریکتاب الفبای سرکار را با : "جهانی با بيسوادی بود، گفته است که 

سر کار : "ندک میو مطرح )  تاکيد از من است-از همان نامه" (د چاپ زدشو می

اين جا و بنشيند وردست حضرات ) های اداری با مرخصی و از اين کلک(بيايد 

تدوين کند و تغييرات و الخ (!) د طبق اصول علمی شو میو کتاب را تا آنجا که 

يا اين که خودشان در متن سرکار دست ببرند که ديگر ) و من اين را پسنديدم (-

دها به دست سرکار خواهد رسيد منه نه و سنه نه، البد کاغذ او هم در همين حدو

الذکر آل  در ضمن در نامه فوق) از همان نامه..." (انی و اود میو ديگر خود 

نيز " رندخو میکه حضرات از بابتش نان ... حقه بازی های عالمانه"احمد از 

های ضد مردمی و ارتجاعی، امری  سخن گفته که البته در ادارات فاسد رژيم

پزد که  ب جالل آل احمد ناخواسته آشی برای صمد میبه اين ترتي. عادی است
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وجبی روغن روی آن بود و صمد نيز بی آنکه بداند دست اندرکاران کميته 

هايی از کوشش صادقانه او در تدوين کتاب الفباء  مزبور درصدد چه سوء استفاده

 همان ١٣۴۶ آبان ۶در . دشو میها  باشند، بدينگونه وارد مراوده با آن وی می

نويسد  ای برای صمد می ور که جالل آل احمد اطالع داده بود، ليلی آهی نامهط

از لحاظ نوع مفاهيم و به هم "ند که به خيال او کتاب ک میکه در آن معلوم 

در دسترس "و پس از آن کتاب ." پيوستگی مطالب احتياج به تغييراتی دارد

های  ای دبستانبر"قرار خواهد گرفت و بعدها ممکن است " کالسهای پيکار

از نامه ليلی آهی اين امر نيز روشن ". آذربايجان هم چنين کتابی بوجود آورند

) آموزش و پرورش(است که موضوع کتاب الفباء با خانلری، وزير فرهنگ 

با توجه به کليه اين مسايل بود که به دستور ..."وقت نيز در ميان گذاشته شده 

لی ماموريت داده شود که به مدت يک ماه آقای دکتر خانلری قرار شد به جنابعا

برادرم صمد "متن کامل اين نامه در کتاب ". (عجالتا به تهران تشريف بياوريد

در ).  به چاپ رسيده است٣٩٣در صفحه " بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او

اين رابطه بود که صمد به تهران رفت و آنطور که از نامه بهروز دهقانی به 

 هزار تومان هم به ٣٠ويا قرار بوده است در ازای چاپ کتاب آيد گ صمد بر می

توانست در رابطه  که صمد می" مقامی"ظاهرا اين امر و موقعيت و . صمد بدهند

ها بدست آورد، در  با چاپ کتاب الفباء البته با انجام تغييرات دلخواه آن کميته چی

اين : "نوشته استبهروز . ها را هم برانگيخته بوده است آذرشهر حسادت خيلی

جا قضيه سی هزار تومن بخصوص هيجان بزرگی ايجاد کرده و وقتی به پور 

اهند صمد را در همان جا نگه دارند کلی ناراحت شد و گفت خو میافکاری گفتم 

بعدش گفتم که صمد و خانلری و ليلی آهی سر کتاب بحث !! هوجقانی نمی گذارد

اش اثر کرد چون يکی دو روز قبلش  نشينند خيلی به و فحص دارند و با هم می
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گفتم بگير ! فت خانلری آدم معمولی نيست خيلی دانشمند و بزرگ استگ میهم 

برادرم صمد " از نامه بهروز به صمد مندرج در کتاب " پس بيايد، همين

اما در مدت کوتاهی معلوم ) ٣٩٩صفحه " بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او

های حقير کميته ملی پيکار جهانی با  دمکشده بود که آب صمد با آب آن آ

ها از  در حقيقت هدف آن. توانست هم برود د و نمیرو میبيسوادی به يک جوب ن

های باالتر و در نتيجه به  چاپ کتاب صمد، صرفا کسب شهرت و رسيدن به مقام

در نتيجه، مطمئنا در آنجا اختالفات . دست آوردن پول و پله هرچه بيشتری بود

 پس از مرگ صمد، ۴٧در همان سال . ها بروز کرده بود صمد و آنجدی بين 

ها خواهان گنجاندن نام شاه و شاه بانو  آل احمد اين موضوع را آشکار کرد که آن

بعدها نيز دکتر . در کتاب الفباء بودند که مسلما برای صمد قابل قبول نبود

تب زبان : "ساعدی ضمن توضيح کوتاهی در مورد خود کتاب الفباء، نوشت

. آذربايجانی که قسمتی از مساله مليت برای صمد بود، هيچوقت او را رها نکرد

اش، طرح کتابی بود که از يک فکر ساده ولی بسيار  يکی از کارهای برجسته

لمس روزمره و لحظه به لحظه زندگی روستائی جماعت . عميق مايه گرفته بود

تی و ميز ناهار خوری و المثل صندوق پس برای صمد روشن کرده بود که فی

تواند  ها نه تنها وجود ندارد که معنی هم نمی در زندگی آن... کارت تبريک و 

اين نکته اول، نکته دوم اين که لغات مشترک بين زبان فارسی و . داشته باشد

با توجه به نکته اول شروع کرد به جمع آوری لغات . زبان آذربايجانی کم نيست

های آذربايجانی  ز اين دستاورد کتابی ساخت برای بچهمشترک اين دو زبان و ا

های فارسی صادره از پايتخت را نداشت و در عين حال  که مطلقا سنگينی کتاب

توانست محل ايراد از ما بهتران نيز قرار بگيرد و انگ اجنبی پرستی را بر  نمی

های  در تدوين اين کتاب نکته ظريفی هم وجود داشت که بچه. پيشانيش بچسباند
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 لغات فارسی را به تدريج و با راحتی ياد -های اول  بخصوص در سال-دبستانی

ها از  اين کار شگفت که فقط از روی ناچاری و برای نجات بچه. رفتندگ می

آل احمد به . بختک زبان غير مادری نوشته شده بود، همه را به هيجان آورد

ا کتابش را به چاپ برساند و تکاپو افتاد و صمد به تهران آمد برای چند ماهی، ت

اميد داشت که اين کار درتمام دهات و شهرهای آذربايجان کتاب درسی رسمی 

اما چندی گذشته و نگذشته، متخصصين فرهنگ شاهنشاهی، به جای . بشود

خاندان "و " وليعهد"و " شهبانو" و " شاهنشاه" پس نام . حساسی انگشت گذاشتند

  ...ا و حتما در اول کتاب باشد واالکه الزم بود حتم" جليل سلطنتی

ظهر همان روزی که اين اخطار شده بود، صمد مثل شير تير خورده، 

چرخيد و فحش جد و آباء  رفت و دور خود می در انتشارات نيل باال و پائين می

 و اين که، چه کار بکنيم، الزم نبود به او گفت که چه کار ردک مینثار دستگاه 

 را زد زير بغل و پريد توی اتوبوس و برگشت به همان روز بعد کتابش. بکنی

نقل از ..."( های محبوب خود وعطای دستگاه رسمی را به لقايش بخشيد دهکوره

 شهريور ماه ١۵" کتاب جمعه"، مندرج در "رو در رو يا دوش به دوش"

  .). ، تاکيد از من است١٣۵٨

ن حدود در هر حال آنچه مشخص است اين است که آن اختالفات تا آ

ای به طور کامل در  اند که او خود را در مرحله برای صمد جدی و مهم بوده

شخصيت . دشو میبيند کار دارد به جاهای باريکی کشيده  يابد و می مخمصه می

پس با کلکی، . ادد میها را به او ن انقالبی و مردمی او هرگز اجازه سازش با آن

او از . دشو میو از آن اداره جيم ها خارج کرده  کتاب الفباء را از دست آن

وقتی ليلی آهی و ديگر . درو میآيد و از آنجا به سر کار خود  تهران به تبريز می

های رسمی   ند، طی نامهشو میدست اندرکاران در کميته مذکور متوجه قضيه 
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ها وقعی  ولی صمد به آن نامه. ردندگ میخواستار برگرداندن کتاب الفباء از صمد 

صفحه کاغذ نوشته و تحت اين عنوان که همه " ٧" تنها چيزهايی روی .نهد نمی

برادرم صمد "رجوع کنيد به کتاب (فرستد  ها می کتاب الفباء همين بود، برای آن

آخرين اخطار کتبی و رسمی ). ٢٣٨صفحه " بهرنگی روايت زندگی و مرگ او

مل، مير هاشمی کميته ملی پيکار جهانی با بيسوادی به امضای قائم مقام مديرعا

  ).همان منبع. (دشو میبه صمد ابالغ  ۴٧٫٣٫۵به تاريخ 

های  اين موضوع که صمد کتاب الفباء را با کلکی از دست آن آدمک

حقير کميته مذکور خارج کرد را بعدها محمد علی فرزانه نيز که به شکلی در 

کتاب محمد علی فرزانه با تاليف . جريان واقعه قرار گرفته بود تائيد نمود

و سپردن آن به دست بهروز و صمد جهت چاپ و انتشار ) ها باياتی(باياتيالر 

های ديگری نيز  او بعدها کتاب. آن، يکی از آشنايان نزديک صمد و بهروز شد

تاليف نمود و اخيرا نيز خاطره خود از صمد در رابطه با کتاب الفباء را در 

به زبان ) ١٣٨٠يور  شهر٢٨ -١١۴سال چهارم شماره (مجله شمس تبريز 

ترکی نوشته است که من ترجمه فارسی آن را از همان نشريه در اينجا ذکر 

  : نم ک می

تاليف کتاب (من در مورد اين که صمد مشغول انجام چنين کاری "

اما خود صمد در اين . است، از اين ور و آن ور چيزهائی شنيده بودم )الفباء

خواسته بودم در اين مورد چيزی از او باره با من صحبت نکرده بود و من هم ن

  . بپرسم

اين طوری شد که عصر همان روزی که ساعدی در موردش صحبت 

اشاره به خاطره ساعدی از صمد در انتشارات نيل، در ظهر روزی که (ند ک می

او بسيار . صمد پرسان پرسان آمد و مرا پيدا کرد.) آن اخطار به صمد شده بود
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الم و احوال پرسی گفت که من حرف الزمی دارم که هيجان زده بود، پس از س

در جای دنجی روبروی هم . جای دنجی بنشينيم صحبت کنيم. بايد به شما بگويم

  .نشستيم

اين کتاب : او از پاکتی که در دست داشت دفتری را در آورد و گفت

من موقع آمدن به تهران قبل از . ام هايمان نوشته درسی است که من برای بچه

منظور دکتر (استم آن را به شما نشان بدهم اما خدا به اين دکتر خو میهمه 

مرا چنان دست و پاچه کردند و از رو . و آل احمد انصاف بدهد) ساعدی است

اند برای  انداختند که يکباره ديدم در کانون هستم و جلويم هم قرار دادی گذاشته

ها  ام اما آن ستشان رها کردهحاال خودم را از د. بد جوری گير افتاده بودم. امضاء

از شما خواهش . توانم در تهران بمانم دو روز بيشتر هم نمی. به دنبالم هستند

نم که اين کتاب را با دقت بخوانيد و نظرتان را خيلی صريح و روشن به ک می

ام، دلم قرص  راستش را بخواهی من از اين کتابی که خودم نوشته. من بگوئيد

و قول دادم که همان شب کتاب را خوانده و فردا صبح من به ا) ۴٩. (نيست

بعد از او پرسيدم که چطور توانستی اين . نظرم را روشن و واضح به او بگويم

ها خارج کنی؟ او خنده کنان گفت، قصه اش  کتاب دستنويس را از دست آن

ای هم در مخالفت  ها کلمه اول کار آن. سرتان را چه به درد آورم. طوالنيست

. اما همين که صحبت قرار داد پيش آمد گفتند بايد روی کتاب کار شود. فتندگ مین

خالصه، فالن شعر بايد حذف شود، چيزهائی بايد اضافه شود، چيزهائی بايد 

اهيد اين کتاب را چاپ کنيد، به همين صورتی خو میمن گفتم اگر . عوض شود

خبر . ی عملی نيستگفتند چنين کار. که هست چاپ کنيد و گرنه بدهيد به خودم

بايد اين کتاب مورد بررسی قرار . اين کتاب به گوش مقامات باال هم رسيده

ديدم که وضع چنين است . امکان ندارد که کتاب را به خودت بر گردانيم. بگيرد
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آن را (اهم يک بار ديگر مطالب آن را از نظر بگذرانم، خو میبه اين عنوان که 

اکنون . فتم و در اولين فرصت از آن جا در رفتمها گر ، کتاب را از آن)بخوانم

صمد بهرنگی و يئنی : "از..." (ها در به در به دنبال من هستند انم که آند می

 هفته نامه شمس تبريز شماره -، اوستاد محمد علی فرزانه، "الفباء ماجراسی

  )۵٠).( ١٣٨٠ شهريور ٢٨ -، ١١۴

. ندک میدامه پيدا  ا۴٧ با آن حضرات تا تابستان سال درگيری صمد

ها قضيه پس گرفتن کتاب الفباء از صمد، امر کامال  د که برای آنشو میمعلوم 

ها به خاطر منافعی که از چاپ و انتشار آن کتاب داشتند به  جدی است و آن

ها جسارت  تازه از نظر آن. هيچوجه حاضر نيستند صمد را به حال خود بگذارند

. اندم میبايست بی پاسخ  الح مقامات باال نمیو تمرد صمد در مقابل آن به اصط

ند در جهت رسيدن به اهداف پليدشان به دنبال مکاتبات رسمی شو میها مصمم  آن

در . و اخطارهای شفاهی، به اقدامات عملی ديگری در رابطه باصمد دست بزنند

برادرم صمد بهرنگی روايت زندگی و "اين زمينه مطلب بسيار مهمی در کتاب 

بعداز مدتی : "نمک میمطرح شده که در اينجا آن را عينا ذکر " مرگ او

وقتی يقين . اخطارهای شفاهی به وسيله شعبه پيکار در تبريز به صمد ميرسد

، ۴٧در اوايل شهريورها وقعی نخواهد نهاد،  نند که صمد به هيچ کدام اينک می

مان وقت،  درست در ه،)تاريخ دقيقش يادم نيست(د، شو میدِر خانه صمد زده 

صمد کتاب مورد بحث را در يک ساک کوچک کوله پشتی مانندی گذاشته و 

است آن را ببرد و به دست کاظم سعادتی خو میقصد خروج از خانه را داشت، 

او با . بسپارد، صمد ساک را کنار ديوار در راهرو می گذارد و در را باز ميکند

بدون . ده و بقيه فارسد يکی ترک بوشو میچهار نفر با لباس شخصی روبرو 

صمد بعد نند، ک میدر همان پشِت در کتاب را از صمد طلب . آيند تو تعارف می
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 است، احتماال او مديرعامل تيمسار بازنشستهمد که يکی از آن چهار نفر فه می

رساند که چاپ کتاب برای کميته پيکار از  کميته پيکار بوده است و اين می

ها برای اين که خود را بزرگ کنند  ون آناهميت خاصی برخوردار بوده چ

موضوع کتاب را يک کالغ و چهل کالغ کرده و به اطالع مقامات خيلی باالتر 

واال دليلی نداشت تيمسار مدير عامل کميته پيکار که حتی . از خود رسانده بودند

آن هم غافل . رد بلند شود بيايد در خانه صمدک میها را قائم مقامش امضاء  نامه

  .رانه و به آن صورتگي

کتاب تو ساک بغل . ها چه بگويم در ماندم به اين:" بعد ها صمد گفت 

ديوار، در جلو چشم هر چهار نفرشان بود، چگونه آن را انکار کنم، خودم را 

نباختم با قاطعيت منکر کتاب شدم و گفتم کتاب همان بود که به خودم برگردانده 

ولی که کتاب عايد من خواهد کرد سخن گفت، يکی زبان نرم باز کرد و از پاند، 

د و شو میديگری تهديد کرد که اگر همين االن کتاب را ندهی برايت گران تمام 

ولی من رويشان ايستادم، تيمسار بازنشسته با خنده که در آن هم . ها از اين حرف

خودت را به ترک خری نزن، کتاب : "تهديد بود و هم تطميع و هم شوخی گفت

چيزی را که خودتان : "من گفتم". ، ما به اين سادگی ول کن نيستيمرا بده

ای  مذاکره تو راهرو خانه ده دقيقه". ايد، چطوری دوباره به شما بدهم برگردانده

، تو کوچه صمد کمی برند ها صمد را برداشته با خودشان می شد، آنک میطول 

و صمد دو خانه بيشتر ها خانه من  آن وقت(زند  افتد و در خانه مرا می جلو می

ما : "خودم رفتم در را باز کردم، صمد يواش و سريع گفت) فاصله نداشت

ام توش کتاب الفباء است،  تو بالفاصله ساکی را که تو راهرو گذاشته. يمرو می

ی، چی شده؟ گفت بعد رو میبردار، ببر بده به کاظم، همين االن ببر گفتم کجا 
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را با چهار نفر ديدم که از کوچه پيچيدند و آمدم بيرون، او . ويم، رفتگ می

  .رفتند

انست، گفتم صمد تو د میآن شب صمد به خانه نيامد، مادر هم چيزی ن

 صمد تلفن کرد، گفت که نگرانی ۶صبح ساعت . خانه دوستش ميهمان است

سخت تو فکر . های ظهر صمد برگشت نزديکی. نيست، در خانه دوستی هستيم

اين ها دست بردار نيستند، کتاب را "، فقط گفت بود، جريان را پرسيدم 

فتند برنامه کتاب گ میردند، ک میاهند، ولی من کتاب را نخواهم داد تهديد خو می

 احتماال منظور از -.رديف شده است، به عرض مقامات باالتر نيز رسيده است

يم ذارگ می اگر نخواستی اسمت را روی کتاب ن-مقامات باال خواهر شاه بوده باشد

ولی من وجود کتاب را انکار کردم و گفتم کتاب . ولی اين کتاب بايد چاپ شود

رديم تهران، تو هم فکرهايت را گ میباالخره گفتند بر !  صفحه است٧همان 

  ) تاکيد از من است٢٣٨- ٢۴٠صفحات .( "گذاشتند و رفتند. خوب بکن

 در مورد آمدن آن چهار نفر به دِر خانه صمد که طبق گفته اسد

ها  بهرنگی احتماال از اعضای کميته پيکار جهانی با بيسوادی بودند ويکی از آن

ای بوده است و ماجراهايی که پيش آمده  مدير عامل کميته و تيمسار بازنشسته

برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و "بايد بگويم من خود با خواندن کتاب 

قبال در مورد . فتمبه اين شکل در جريان چنين امری قرار گر" مرگ او

دردسرهايی که در رابطه با کتاب الفباء برای صمد پيش آمده بود شنيده و تا 

اما . ها اطالع داشتم ولی به اين شکل کامل در جريان مسايل نبودم حدی از آن

توانم بگويم و به قول معروف در مورد آن شهادت  يک موضوع را مشخصا می

ويد را من درست در گ می از آن سخن ساکی که اسد بهرنگی در اينجا. دهم

) خانه کاظم و روح انگيز(روزهای اول بعداز مرگ صمد در خانه خواهرم 
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ساک کوچک درازی بود به رنگ سياه که همانطور که اسد بهرنگی نوشته . ديدم

خواهرم آن ساک را آورد و به من نشان . است بيشتر به کوله پشتی شبيه بود

ويات ساک را بيرون ريختيم، انگار با دست زدن به من و روح انگيز محت. داد

تا آنجا که به يادم مانده، . رديمک میوسايل صمد، حضور او را برای خود زنده 

بعضی از آن . ها جلب شد يا توجه من بيشتر به آن. هايش در آن بود دست نوشته

دفتر درازی هم بود که صمد در اول آن سر . ها به ترکی بودند دست نوشته

بقيه صفحه خالی . فحه نوشته بود، کالغها و آدم ها و زيرش خط کشيده بودص

خوب به ياد دارم که با ديدن اين صفحه فوری گفتم نگاه کن، اين عنوان . بود

ها  استه است دنباله اولدوز و کالغخو می بهرنگی حتما -آ. يک داستان ديگر است

در . ه خواندن آن مشغول شدمبعد کتاب الفباء را به دست گرفتم و ب. را بنويسد

استفاده کرده بود و ) که نام مادرش بود(، صمد از نام سارا "س"قسمت حرف 

من کامال به ياد دارم . ردخو میهای ديگر کتاب نيز به چشم  اين اسم در قسمت

که با ديدن اين نام به ياد عشق آبا به بهروز و عالقه شديد بهروز به آبا افتادم و 

م احتماال صمد هم مثل بهروز ما، مادرش را خيلی دوست به خواهرم گفت

اگر اين کتاب امروز در دسترس . من ديگر بعدها کتاب الفباء را نديدم. اشتد می

خلف (نيست احتماال بايد در آرشيو وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی 

تاب چون احتمال دارد آن ک. موجود باشد) سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه

های  هم همانند خيلی چيزهای با ارزش ديگردرخانه خواهرم، درجريان يورش

، از طرف همان سازمان مخرب، ۵٠های  مکرر ساواک به آن خانه در سال

  . البته اين فقط يک حدس و گمان است. ضبط شده باشد

د هر چه در مورد واقعه مرگ صمد شو میهمانطور که مالحظه 

نيم، با موارد بيشتری که نشانگر مشکوک بودن ک میبهرنگی بيشتر کنکاش 
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هايی  ها و گره يم و می بينيم ناروشنايیشو میمرگ صمد بهرنگی است مواجه 

هند مرگ صمد را به د میدر اين قضيه وجود دارند که به هيچوجه اجازه ن

ای کله گنده در آن کميته  رسد عده به نظر می. سادگی يک مرگ طبيعی تلقی کنيم

های  حقه بازی" جهانی با بيسوادی، بدجوری با صمد درافتاده بودند و ملی پيکار

های  با توجه به سرکشی" رندخو میکه از بابتش نان "آن حضرات " عالمانه 

. رفته استگ میرفته جوابی ن جسورانه صمد، اين بار به هر صورتی که پيش می

گويا (از خود آن حضرات موضوع کتاب الفباء را گويا به گوش مقامات باالتر 

رد که به هر ترتيبی که ک میو لذا منافعشان ايجاب . هم رسانده بودند) خواهر شاه

را از دست او خارج ساخته و با تغييراتی " الفباء"شده به حساب صمد برسند و 

 صمد در وضعيت .که خود در آن وارد ميکنند، کتاب را به چاپ برسانند

نست به راحتی خود را از دست آن کله توا او نمی. خطرناکی قرار گرفته بود

 او .توانستند بر سر صمد بياورند، برهاند استند، میخو میها که هر باليی  گنده

اش و تهديداتی که شنيده بود تنها  پس از آمدن آن چهار نفر به در خانه

اتفاقا . ها فرار کند ای از دست آن توانست فوری تبريز را ترک گفته و به گونه می

رسد مسافرت صمد به منطقه  به نظر می. هايی نشانگر چنين امری است واقعيت

صمد مطابق گفته . قره داغ در يک شرايط اضطراری صورت گرفته است

سريع ...) "اش،   نفر به در خانه۴آمدن (برادرش، اسد بهرنگی بعداز آن اتفاق 

های  بدست نويس کتا. هايش را پاره کرد بسياری از يادداشت. دست به کار شد

رد ک میهايی را که احيانا فکر  ب هايش را و کت اش و بعضی يادداشت چاپ نشده

برادرم صمد بهرنگی "رجوع کنيد به .." (.مساله ساز باشد از خانه خارج کرد و

  ).٢۴٠صفحه " روايت زندگی و مرگ او
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انم، اين سفر علی رضا نابدل را شديدا شوکه کرده د میآن طور که من 

وقتی ديدم صمد نيست و متوجه شدم که او از تبريز :  نابدل استاين سخن. بود

پيش خود گفتم، صمد رفته کردستان تا به جنبش ) به طور ناگهانی(رفته 

 ۴٧نابدل اين سخن را نه تنها در همان سال . اسماعيل شريف زاده بپيوندد

ع  اوين در بين جم۵ اين سخن را در اتاق شماره ۵٠مطرح کرده، بلکه در سال 

کسانی از آن جمع . بزرگی از رفقای فدائی زندانی نيز بر زبان رانده است

های  های ابد محکوم شده بودند و بعد به قدرت توده زندانيان سياسی که به حبس

.  از زندان آزاد شدند، هنوز آن سخن نابدل را به ياد دارند۵٧انقالبی در سال 

يگری کذب ادعای فراهتی را اين سخن نابدل در عين حال و به عنوان فاکت د

اگر به اصطالح . ندک میدر مورد آن سفر به اصطالح نيمه تشکيالتی آشکار 

" اسد ما کاری به اين کارها ندارد"به فراهتی گفته بوده است " مرحوم صمد"

ها در کار سياسی و مبارزاتی شرکت  فراهتی از اينکه اسد بهرنگی در آن سال(

 برای مهم جلوه دادن خود و جا انداختن آن دروغ نداشت سوء استفاده نموده و

در مورد نابدل چه به ) اين چنين در مورد او نوشته است" کار نيمه تشکيالتی"

چرا نابدل به عنوان يکی از نزديکترين ياران صمد از آن مسافرت ! او گفته بود

  ؟!به اصطالح نيمه تشکيالتی اطالع نداشته است

ها  توان گفت آن باشند؟ حداقل می هائی می عيتها بيانگر چه واق اين فاکت

ها تحت تاثير تبليغات و جو ساخته شده در  بيانگر آنند که به آن راحتی که بعضی

های سرکوهی که تماما در  با توجه به ادعاهای فراهتی و هوچی گری (٧٠سال 

د دخالت شو میتصور کردند، ن) خدمت گمراه کردن ذهن مردم قرار داشت

ممکن است کشته شدن . مرگ صمد بهرنگی را مردود قلمداد نمودساواک در 

صمد برمبنای يک برنامه طرح ريزی شده از مرکز ساواک نبوده باشد و 
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کميته ملی "ای از ساواک يا حتی افرادی مرتبط با آن در ارتباط با همان  شاخه

از امری که البته . دست به چنان جنايتی زده باشند" پيکارجهانی با بيسوادی

يا هر اسم مناسب (اعضاء يک سازمان اطالعاتی که وجود روابط مافيايی 

جزء ذات آن است، امری بعيد و غيرقابل تصور ) ديگری که بتوان به کار برد

  )۵١. (نيست

در اينجا غيرالزم نيست به طور تيتروار به بعضی از مواردی که اسد 

د قيد کرده نيز بهرنگی در رابطه با مشکوک بودن مرگ صمد در کتاب خو

ها، در همين رابطه به يکی دو  اشاره کنم و ضمن اظهار نظر کوتاه در مورد آن

  .موضوع ديگر نيز بپردازم

اولين بار " ای پيش آمده است برای صمد در ارس حادثه"اين خبر که  .١

الذکر به خانواده  به طور غيرمستقيم از طريق تلفن دوستی به شکل فوق

بنابراين خود فراهتی پس از بازگشت از . تصمد اطالع داده شده اس

و اسد و . آراز به تبريز، مستقيما با خانواده صمد تماس نگرفته است

همراهی که "اند  اند، نتوانسته زده" هر دری"به ) بنابه گفته اسد(کاظم 

  .را پيدا کنند) منظور فراهتی است" (صمد را برده بود

گفته شده است ) اسد و کاظم(ا ه  اولين بار در ژاندارمری تبريز به آن .٢

را هم دريافت " تلفن گرامش"ها  که صمد در ارس غرق شده و آن

 . اند کرده

شده و در آنجا ) واقع در کنار آراز(اسد و کاظم راهی خمارلو  .٣

را تائيد نموده و گفته است " غرق شدن"ژاندارمری خمارلو خبر 

 ".گزارشی هم رسيده که مغروق معلم بوده است"
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 کاظم در سفر خود برای يافتن جسد صمد طبق گفته اسد بهرنگی اسد و .۴

ها  در آراز در تمام پاسگاه" خبر غرق شدن جوانی"اند که  متوجه شده

کرده بود " خبر اينطور صدا"اسد بهرنگی از اينکه . منعکس شده است

رساند که غرق شدن در ارس نادر اتفاق  اين می: "نتيجه گرفته است که

 حرف در مقابل ادعای دست اندرکاران آدينه دوره اين". افتد می

رفسنجانی زده شده که برای موجه جلوه دادن سخنان فراهتی، در 

پاورقی نامه او نوشتند که گويا غرق شدن در آراز يک امر هميشگی 

اين موضوع در عين ". سالی نيست که قربانی نگيرد"است و آراز 

غرق "مساله به صورت ساده ها  حال بيانگر آن است که در آن پاسگاه

مطرح بوده است و موضوعاتی نظير فراربه شوروی بعدها " شدن

 .اختراع شده

به گفته اسد بهرنگی، در آن فصل تابستان آب رودخانه خيلی کم بوده و  .۵

به همين دليل اميدوار بودند جسد را در آب پيدا ) اسد و کاظم(ها  آن

" طبيعی"اساس، غرق شدن بر اين ." چون عمق آب خيلی کم بود"کنند 

 . رسد صمد در آن آب کم عمق بعيد به نظر می

نه فقط روستائيان بلکه رئيس پاسگاه و سربازان با همدردی کامل با  .۶

اسد و کاظم برخورد نموده و درگرفتن جسد از رودخانه هم کمک 

ها چنين  توان گفت که مسلما آن بنابراين می. ها کرده بودند شايانی به آن

ردند و اصال او به دليل افسر بودنش ک میيی را به فراهتی هم ها کمک

ها برای گرفتن جسد صمد از آب استفاده  توانست از امکانات پاسگاه می

آيا اگر واقعا يک غرق شدن ساده مطرح بود، به طور طبيعی او . (کند
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در حاليکه فراهتی جسد صمد را در آب رها ) اد؟د میاين کار را انجام ن

 . ود به تبريز برگشته استکرده و خ

پيش از آنکه جسد پيدا شود و به تبريز منتقل گردد، در حالی که هنوز  .٧

ای که برای صمد پيش آمده بود نيز در تبريز معلوم  حتی ظاهر قضيه

های صمد را  ها و يادداشت نشده بود، ساواک به خانه صمد ريخته، نامه

علت ريختن . بودبه هم ريخته و خيلی چيزها را زير و رو کرده 

ها در جستجوی چه چيزی  ماموران ساواک به خانه صمد چه بود؟ آن

ها با  آيا اين ساواکی. ردندک میهای صمد را زير ورو  بودند که نوشته

مرتبط بودند " کميته ملی پيکار جهانی با بيسوادی"های  همان کله گنده

 اش ريخته بودند؟  و در جستجوی کتاب الفباء صمد به خانه

پس از پيدا شدن جنازه و بيرون کشيدن آن از آب، در همان پاسگاه  .٨

ای از وضعيت جسد نوشته شده که به گفته اسد  کالله، صورت جلسه

بهرنگی در پاسگاه بعدی اين صورت جلسه را با صورت جلسه 

صورت جلسه قبلی را پاره کرده و صورت . (اند ديگری تعويض نموده

 .)ها، کاظم و اسد، داده اند نجلسه جديدی نوشته و به دست آ

يک "در هر دو صورت جلسه اما اين موضوع قيد شده است که  .٩

شکاف عميق در ساق پای جسد و يک فرو رفتگی در طرف کشاله 

 ".ران مشاهده شده است

ند ک میاين زخمها نشان دهنده چه چيزی هستند؟ اسد بهرنگی مطرح 

جسد را غلطانده و چنين که آب رودخانه آنقدرها نبوده است که بتواند 

آب کم عمق که جسد حتی صدمتر هم . ("هايی را ايجاد کند زخم
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 کيلومتری محل حادثه در ۵از طرف ديگر جسد در "). تواند بغلطد نمی

شام " اتفاق اصلی در آبادی بعدی("نزديکی پاسگاه کالله رو آمده بود 

چکی در در اين محل، جسد در جزيره کو" ، افتاده بود)۵٢" (گواليک

، .)د، قرار گرفته بودشو میناميده " آدا"درون آب که به زبان محلی 

اگر گفته شود آب، جسد صمد را غلطانده و به آن فاصله دور برده 

های بدن  بايست موجب زخمهای بيشتری در بقيه قسمت است اصوال می

يک شکاف عميق در ساق پا و يک فرو رفتگی "او شود، نه اينکه تنها 

در اين زمينه اسد بهرنگی . به جا بگذارد" کشاله راندر طرف 

 کيلومتر در عرض سه يا چهار ۵اگر قرار باشد جسدی : "نويسد می

نه ... ها گير کند و رها شود ها و سنگالخ روز تو آب بغلطد و در ريشه

شکل صورت و کل بدن . دشو میرسد، آش والش  اين که سالم نمی

نتيجه طرح "... دشو می مشکل د که شناختنششو میچنان دگرگون 

کسی " شام گواليک" در پاسگاه چنين مسايلی از طرف او، اين است که

يا کسانی صمد را مورد حمله قرار داده و ضمن ضرب و جرح او 

سپس جسد را . اند ، وی را در آب خفه کرده)وارد آوردن ضربه به او(

اسد بهرنگی . دان های پاسگاه ديگر در آب رها کرده برداشته در نزديکی

ردند او ک میآيا اگر فرضا کسانی سوء قصد به جان صمد : "نويسد می

تواند  را همين طوری توی آب کم عمق که جسد حتی صدمتر هم نمی

ردند؟ معلوم است ديگر برای ايز گم کردن يک پاسگاه ک میبغلطد رها 

همان سالم بودن جسد غير از باد کردگی ... ردندک میدورتر ولش 

ر و دو زخم تميز و بدون خراش بودن جسد است که اين شبهه مختص

هياهويی برای "برای همه نقل قولها نگاه کنيد به ". (را برانگيخته است
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نيمروز شماره " کم رنگ کردن مدارک ابهام مرگ صمد بهرنگی

 ).١٣٧٩، بهمن ۶٢۴

ای که در  ، آن صورت جلسه۵٩مطابق متن روزنامه کيهان در سال  .١٠

) اصوال امروز نيز بايد وجود داشته باشد(بر وجود داشت پاسگاه کلي

 سانتی متر ۵در زير شکم جسد شکافی به عمق "ند که ک میاين را تائيد 

 سانتيمتری ديگری در ساق پای وی ديده ۵و همچنين سوراخ 

در همين جا اين را نيز بگويم که در آن متن روزنامه کيهان ." دشو می

: به اين صورت. رد که قابل توجه استخو میای به چشم   نکته۵٩سال 

مقام مسئول در پاسخ اين سوال خبرنگار کيهان که آيا به غير از متهم "

اشخاص ديگری نيز در معرض ") بهرنگی"ستوان يکم همراه (مذکور 

پای شخص يرند يا نه، گفت احتماال و به نظر ما گ میاتهام قرار 

 رسيدگی مساله کامال  که پس از تحقيق وديگری در کار بوده است

برای مطالعه متن کامل . تاکيد از من است." (روشن خواهد شد

برادرم صمد بهرنگی، روايت "روزنامه کيهان، مراجعه کنيد به کتاب 

 )٢۴٣صفحه " زندگی و مرگ او

از در کار ) مقام قضايی در دادگاه بخش مستقل کليبر(چرا آن مقام مسئول 

ند؟ آن ک میه مرگ صمد بهرنگی صحبت در قضي" پای شخص ديگری"بودن 

  چه کسی بوده است؟" شخص ديگر"

های موجود قضاوت نمائيم،  واقعيت اين است که اگر قرار باشد روی داده

تمامی مسايل مطرح شده، از مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی و دخالت 

اما در مورد شخص فراهتی . نندک میهای جنايت پيشه در قتل او حکايت  ساواکی

؟ آيا !ه خواهی نخواهی در ارتباط با قضيه مرگ صمد قرار دارد، چه بايد گفتک
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باشد؟ آيا او همان حمزه ای است که  او واقعا در آن جنابت شريک جرم می

کوراوغلو : "توصيفش را کرده است" کوراوغلو وکچل حمزه"بهرنگی در کتاب 

ل و مقام و نفع حمزه تو به کسی که پناهت داد خيانت کردی، هدف تو پو: گفت

ها و پاشادها هم خطرناکتری، چون اقال آدم  تو برای مردم از خان. شخصی است

و يا چنين ..." اما تو در لباس دوست وارد شدی و. ها دشمن اند اند که آند می

نيست و بايد به اين موضوع با توجه به شرکت فراهتی در مبارزه بر عليه رژيم 

؟ اگر در کشته شدن صمد !گونه ديگری نگريستشاه و زندانی سياسی بودنش به 

بهرنگی در آبهای آراز، واقعا پای ماموران ساواک در ميان بوده است، به نظر 

تر آن است که در مورد فراهتی به سياق يا رومی رومی يا زنگی  رسد درست می

مثال . های مختلفی را در نظر گرفت بلکه بايد حالت. زنگی برخورد نشود

 کرد که او واقعا با حسن نيت کامل رفتن به قره داغ را به صمد توان فرض می

ای برای صمد درسفر به آن منطقه بوده منتها در  پيشنهاد کرده و همراه ساده

توان حتی تصور کرد  يا می. ای با آن قتل مرتبط شده است محل باالجبار به گونه

اک قرار نگرفته ای با ماموران ساو که او در قتل صمد بهرنگی در هيچ رابطه

مثال آن طور که گويا خود . باشد است اما آن قتل را شاهد بوده و از آن مطلع می

 آمده ٢٣۶با استناد به آنچه در کتاب اسد بهرنگی، صفحه (در جايی گفته است 

در اين صورت طبيعی ". کسانی صمد را از دست او به زور گرفتند) "است

د که در اين مورد با کسی صحبت نکند و ان است که خود وی را نيز تهديد کرده

او نيز به خاطر عدم صداقتش و با توجه به اينکه منافع خود را همواره در 

  . کتمان کردن اين موضوع ديده است، آن را آشکار نکرده است

مسلما درست و عادالنه قضاوت کردن بخصوص وقتی پای يک 

کافی در تمام مسايل شخص معينی در ميان است، نيازمند تامل، تعمق و موش
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اما آيا در . بر اين اساس سخنان فراهتی نيز بايد شنيده شوند. باشد مربوطه می

توان ادعای او مبنی براينکه صمد به طور طبيعی در آراز غرق  حال حاضر می

  شده است را پذيرفت؟

به راستی گره اين امر که مرگ صمد بهرنگی حقيقتا چگونه اتفاق 

ورت بايد گشوده شود؟ در اين رابطه اسد بهرنگی افتاده است، به چه ص

در هر حال ) ۵٣.(ضرورت تشکيل يک دادگاه صالح را به ميان کشيده است

ها درست به  برای من آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد اينست که واقعيت

اند بيان شوند تا مغرضان و دشمنان نتوانند ابهام در مرگ  همان صورتی که بوده

گی را به دستاويزی جهت پيشبرد اهداف پليد خود بر عليه کارگران و صمد بهرن

من همانطور که پيشتر نيز . های رنجديده ايران تبديل نمايند زحمتکشان و توده

تاکيد نموده بودم، بحث در مورد مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی را تنها در 

که آدينه در خدمت روشن کردن حقايقی، درارتباط با افتراهايی مطرح کردم 

مساله اصلی من در .  نسبت داد۵٠های   به چريکهای فدايی خلق سال١٣٧٠سال 

اين . باشد کل اين نوشته نيز همانا اثبات کاذب بودن آن ادعاهای بی اساس می

موضوع در افشای اهداف پليد بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنيت رژيم 

ی ارگان ضد خلقی که با افشا. جمهوری اسالمی دارای اهميت اساسی است

خدمت گزاری افرادی چون فراهتی، امکان يافت تا از قضيه مرگ صمد 

  بهرنگی به نفع خود و در جهت گمراه کردن ذهن مردم، سوء استفاده نمايد
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  :توضيحات

  
)١(  

 چاپ شد و در عرض مدت کوتاهی ١٣٧٨اين کتاب اولين بار در سال 

های مختلفی از زندگی  ه شناساندن گوشهبخشی از کتاب ب. به چاپ دوم رسيد

صمد که شامل دوران کودکی، نوجوانی و سپس جوانی اوست اختصاص داده 

شده و نويسنده بخصوص در قسمت مربوط به دوران کودکی صمد خاطرات 

های پر آشوب تاريخ ايران به ويژه دوره مبارزات مردم تبريز  ان جالبی از دور

 در مورد آن از طرف نيروهای مردمی بسيار کم وری که تاکنون در زمان پيشه

از پائين پله و "خاطراتی که به قول خود نويسنده . ندک مینوشته شده است، نقل 

شرح نوجوانی و چگونگی رشد و پای گيری صمد . (است" از زبان مردم عادی

دوستان نزديک "به عنوان نويسنده و يک مبارز مردمی، در بخشی تحت عنوان 

رسد اين بخش اگر بالفاصله بعد از اتمام شرح  به نظر می.  استآمده" صمد

اش درست  تری از صمد که زندگی شد، تصوير واقعی دوران کودکی او درج می

از اين دوران با زندگی بهروز دهقانی و کاظم سعادتی جوش خورد، به دست 

را های مهمی  عنوانی است که تحت آن نويسنده واقعيت" روايت مرگ). "ادد می

در اين بخش با . در رابطه با مرگ مشکوک صمد بهرنگی مطرح ساخته است

 ٧٠تکيه بر اسناد و شواهد روشنی مشخصا به تحريفات و جعلياتی که در سال 

 .توسط نشريه آدينه در مورد مرگ صمد انتشار يافت، برخورد شده است

 غالب کتاب در عين حال نمودار کوشش بزرگ نويسنده در جمع آوری و معرفی

از (باشد که در مورد صمد بهرنگی پس از مرگ او منتشر شده است  آثاری می

کوشش ديگر نويسنده برخورد به ). کتاب و مقاله گرفته تا شعر و پوستر و غيره
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در اين قسمت برخورد او . بعضی اظهار نظرات در مورد صمد بهرنگی است

ای را دنبال  ضانهخواندن صمد اهداف مغر" خشونت طلب"هايی که با  به آن

مثال او در برخورد به کسانی که از ماهی سياه کوچولو به . نند، آشکار استک می

اند، به درستی خاطر نشان  نام برده" شدک میبچه ماهی زبلی که چاقو "عنوان 

" نفس کش"يرد، گ میحاال ببينيم وقتی ماهی سياه کوچولو خنجر را : "سازد می

طلبند، هدف قرار  می" نفس کش" که با قلدری طلبد؟ يا برعکس کسانی را می

ماهی سياه کوچولو هيچ وقت جنگ و خونريزی را مقدم بر "و يا " هد؟د می

صفحات ..." ( وبرد میند، فقط زور را در مقابل زور به کار ک میصلح و آشتی ن

با اينحال نويسنده با اين تلقی که انگار مبارزه مسلحانه چريکهای ). ١٣١ و ١٢٨

، همان خشونت طلبی است و با مترادف ۵٠های   خلق با رژيم شاه در سالفدايی

ند که خط فاصلی بين صمد ک میقرار دادن اين دو با يکديگر، شديدا تالش 

در "مثال او با گفتن اين که . بهرنگی و رفقای چريک فدايی او ترسيم نمايد

به " شده بوددوران زندگی صمد، هيچ محفل و سازمان مبارزه مسلحانه تشکيل ن

درست . دشو میای منکر وجود محفل مبارزاتی صمد و دوستانش در تبريز  گونه

است که او اين سخنان را در مقابل قلم به دستان مغرض آدينه، کسانی نظير 

راند که در جهت کاستن از عظمت و بزرگی صمد  انوش صالحی بر زبان می

نه هر تهمتی به او وارد بهرنگی در بين خوانندگان آن مجله، به طور موذيا

در جای . های درست خط کشيد د که روی حرفشو میاما اين دليل ن. نندک می

ديگر او عليرغم آگاهی نسبت به پيوند ناگسستنی بين بهروز و صمد به مثابه دو 

صمد و بهروز خود را جدا از يکديگر : "رفيق و ذکر اين واقعيت که

ولی باز " ن همکاری تنگاتنگ داشتندشا در تمام مراحل زندگی. انستندد مین

گروهی که بهروز يکی از اعضای موثر آن بود و : "ندک میبالفاصله اضافه 
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لذا صمد . جانش را هم در اين راه گذاشت بعد از مرگ صمد راه افتاد

اما واقعيت اين است که در دوران زندگی صمد، ." توانست عضو آن باشد نمی

داشت که خود صمد به همراه بهروز دهقانی و در تبريز محفل مبارزاتی وجود 

اين محفل به همراه محافل ديگری . کاظم سعادتی از اعضای برجسته آن بودند

ردند، بخشا پايه و اساس سازمانی را ک میکه در ديگر شهرهای ايران فعاليت 

تشکيل دادند که دو سال و نيم پس از مرگ صمد به نام چريکهای فدايی خلق 

بنابراين صمد با آن دوره درخشان از مبارزات . موجوديت نمودايران اعالم 

به آن " خشونت طلبی"د نام شو میکه گويا امروز به ناحق سعی (مردم ايران 

از وجود چنين ضعف برجسته در کتاب . کامال مرتبط بوده است) اطالق شود

که بگذريم، اين کتاب با " برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او"

ها در مورد زندگی و مرگ صمد بهرنگی و  کار کردن بسياری از واقعيتآش

آثار گرانقدر وی و به خصوص با نمايان ساختن تاثير اين آثار چه در خود ايران 

  .و چه در خارج از مرزهای کشور، کتابی است کامال ارزشمند و خواندنی

)٢(  
" سار"ای است که به فارسی آن را  ، نام اصلی رودخانه"آراز"

ها با  از دوره رضا شاه که مبارزه با فرهنگ ملی و سرکوب مليت. خواندند

شدت و به طور سيستماتيک دنبال شد، در آذربايجان به تدريج حتی اسامی ترکی 

. ها را نيز تغيير داده و اسمهای من در آوردی روی آن گذاشتند ها و رودخانه کوه

همانطور که کوه ساواالن، نام . دادنددر اين رابطه بود که نام آراز را هم تغيير 

. را سبالن خواندند) آهنگ اين کلمه در زبان ترکی بسيار زيباست(چنين زيبايی 

از آنجا که چنان تغييراتی توسط زورگويان و در ضديت با منافع ملی مردم 

ها تبعيت  آذربايجان بوجود آمده است، لزومی ندارد و جايز نيست که ما از آن
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" ارس"اند را  ، نامی که مردم به رودخانه محل خود داده"آراز "کنيم و مثال

های دلنشين  بخصوص که مردم آذربايجان شعرها و داستانها و ترانه. بخوانيم

  . بسياری در مورد آراز دارند و اين نام زندگی و تاريخی را با خود حمل ميکند

)٣(  
يدم که به جای اين اصطالح را اولين بار از برادر انقالبيم، بهروز شن

 . برد میعبارت شاهنشاه آريامهر به کار 

هرچند متاسفانه تا کنون در . بهروز دهقانی احتياج به معرفی ندارد

مقاومت . مورد زندگی سراسر مبارزاتی او به طور کامل نوشته نشده است

های مزدوران رژيم شاه که به شهادت او  قهرمانانه بهروز در زير شکنجه

 چنان تاثير مبارزاتی به جا گذاشت که نام او به عنوان يک ۵٠ال انجاميد، در س

کمونيست قهرمان و حماسه آفرين برای هميشه در تاريخ مبارزات ايران ثبت 

  . گرديده است

  

زندگی بهروز و صمد از دوران نوجوانی و درست از همان زمان که 

انشسرای مقدماتی ؛ در د"خنده"های قلمی خود را با انتشار نشريه فکاهی  فعاليت

مسلما بهروز در زندگی . ای در هم تنيده شد تبريز آغاز کردند، به شکل برجسته

صمد بيشترين تاثير را داشته است، همانطور که خود بيشترين تاثير در زندگی 

. اش را از زندگی و کار و کل خصوصيات صمد دريافت کرده بود مبارزاتی

ويد صمد و بهروز اولين بار از طريق گ میاحمد بيانی يکی از دوستان اوليه که 

به تدريج آشنايی آن دو به : "... نويسد او با هم آشنا شدند، در اين زمينه می

ها را در شکل گيری  دوستی پايدار انجاميد، به طوری که تاثير هيچکدام از آن

بهروز از هوش سرشار و درک بااليی برخوردار . توان انکار کرد ديگری نمی
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اين . ش او، صداقت و منطق و مقاومت را به دوستانش القاء ميکردمن. بود

نقش بهروز را . ويژگيها کافی بود که آن دو يکديگر را به دوستی انتخاب کنند

آن دو در دوره تحصيل . به نوشتن ناديده انگاشت" صمد"توان در ترغيب  نمی

جستند، از  ود میدر دانشسرای مقدماتی از طنز انتقادی به عنوان ابزار مبارزه س

نگاه کنيد به مقاله ..." (اقدام کردند" خنده"اين رو به انتشار روزنامه ديواری 

 مندرج ١٣٧٨احمد بيانی، شهريور -"صمد بهرنگی، قصه نويسی برای کودکان"

  ) ١٢٨از علی اشرف درويشيان صفحه " يادمان صمد بهرنگی"در 

همانطور که در . کالم آخر را در مورد مرگ پرافتخار بهروز بگويم

های  آمده است من خود شاهد شکنجه) ١٣۵٢سال " (حماسه مقاومت"کتاب 

انگار . فريادهای او هنوز در گوش من است. بهروز در کميته شهربانی بودم

به فارسی !) فت إشَشک گئده لر خلقين جانيندان نه ايستی سووزگ میمثل هميشه 

 در ۵٠شعری که در سال !" اهيدخو میهای نفهم از جان مردم چه  مرديکه"يعنی 

ای از يک شعر  اين قطعه. وصف مقاومت او سروده شده گويای خيلی چيزهاست

  :بلند است به نام 

  " سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد۵٠سال 

  ۵٠سال 
................  

  سال جستجوی خانه به خانه

   و تفتيش عقايد

  ردندک می شليک ها سالی که مزدوران از ترس حتی به سايه

  سال شکنجه 

  سال مقاومت 
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  سالی که رفيق دهقانی 

  دندان به هم نهاد 

  لبها به هم فشرد 

  ها زد و قفلی از عشق خلق بر آن

  در طول آن همه درد از شکنجه تا مرگ 

  اش به مزدوران برابر بود آن کس که عشقش به خلق با کينه

  افسانه شکنجه و درد را به هم ريخت 

  ه لرزه در آوردو مرگ را ب

  و هيچ 

  و هيچ 

  و هيچ نگفت 

  از درد فراتر 

  از شکنجه فراتر 

  حتی از مرگ قوی تر بود

)۴(  
" مقال"است که در زبان آل احمدی سرکوهی، " مقاله"منظور همان 

  .دشو میگفته 

  

)۵(  
های صمد چاپ و آزادانه   بود که اجازه دادند کتاب١٣٧٧تنها در سال 

اند که  از همان سال نيز شروع به جا انداختن اين ادعا کردهالبته . به فروش برسد

به ) های او برای کودکان به خصوص داستان(های صمد بهرنگی  گويا کتاب
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گذشته تعلق دارد چون شرايط جامعه ايران امروز متفاوت از دوره ای است که 

 ها سعی در کمرنگ کردن با اين ادعا آن. نمود صمد بهرنگی در آن زندگی می

های صمد بهرنگی  اما، واقعيت اين است که بنيان کتاب. آثار صمد دارند

ای استوار است که در آن استثمارگران و ستمکاران دمار از  براساس جامعه

واقعيتی که امروز حتی . آورند روزگار استثمار شوندگان و ستمديدگان در می

صمد . ريان داردشديدتر و با ابعادی بسيار وسيعتر از گذشته در جامعه ما ج

در نتيجه تا نابودی . باشد زبان گويای ستمديدگان و استثمارشوندگان بوده و می

صمد بهرنگی کهنه شدنی است و نه آثارش " حديث"جامعه طبقاتی کنونی نه 

  .کهنگی بردار است

)۶( 
امير عاليی، سعيد سيرجانی، غفار حسينی و بسياری ديگر در اين 

ت و امنيت رژيم جمهوری اسالمی به طور مخفی ها توسط وزارت اطالعا سال

  .به قتل رسيدند

)٧(  
ای به خصوص برعليه  البته در دوره شاه نيز از چنين حربه

ای به نام  در آن زمان اين کار عمدتا از طريق نشريه. شد ها استفاده می کمونيست

معه، امروز با توجه به شدت يابی مبارزه طبقاتی در جا. شد دنبال می" جهان نو"

تر به  سعی شده است با سازمان يافتگی هرچه گسترده تر و به طور سيستماتيک

مثال اخيرا در وزارت اطالعات و . های مترقی و مبارزه جويانه بروند جنگ ايده

های  اش صرفا مبارزه با ايده ای تشکيل شده است که وظيفه امنيت، کميته ويژه

يوه و سبکهای ارتجاعی خود شان کمونيستی و به طور کلی مبارزه با چپ به ش

های اخيرا منتشر شده در مورد چريکهای فدائی خلق از  بعضی کتاب. باشد می
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توان در  را می)" کتاب هشتم(چپ در ايران به روايت اسناد ساواک "جمله کتاب 

  .راستای آن کوششها ذکر کرد

)٨(  
اضات اسد بهرنگی پس از قيد اين امر که مسئولين مجله آدينه به اعتر

آن افسر وقعی ننهادند، " نامه"های سرکوهی و "مقال"او نسبت به جعليات 

خواهش اين جانب از " "... ها به مسئول مجله نوشتم در يکی از نامه:"نويسد می

نيد، اين ک میجنابعالی که مسئوليت مجله را به عهده داريد و ادعای آزادی قلم هم 

اسد بهرنگی برادر " جمله شبيه به اين است که الاقل دستور فرماييد که تنها يک

صمد بهرنگی در رد ادعاهای آقای فالحتی نامه مفصلی نوشته بود که متاسفانه 

وقتش "يا " صالح نبود که چاپ شود"يا " امکان چاپش نبود"يا " قابل چاپ نبود

يا هر چه که شما خودتان دوست داريد بنويسيد تا الاقل " گذشته بود چاپ نکرديم

در ". ها شده است گان بيراهه نروند و بدانند که اعتراضی هم به نوشتهخوانند

جواب اين نامه مسئول و سردبير مجله آدينه، زنگ زدند و گفتند که چاپ نامه و 

برای اين عدم امکان چندين بهانه . اشاره به آن فعال هيچ گونه امکان ندارد

" ايت زندگی و مرگ اوبرادرم صمد بهرنگی، رو: "رجوع کنيد به ..." (آوردند

  )٢٣٢صفحه 

)٩( 
هم زمان با انتشار مجدد ) ١٣٧٧شهريور ( آدينه ١٣٠مثال در شماره 

دور از عصر "يکی تحت عنوان . آثار صمد بهرنگی، دو مطلب به چاپ رسيد

ای با امضاء انوش صالحی  بدون قيد نام نويسنده و ديگری مقاله" قهرمان پروری

در هر دو مطلب نويسندگان ضمن ". ی زمان نهصمد بهرنگی در آي"تحت نام 

اند  آن افسر، تالش کرده" نامه"های سرکوهی و "مقال"تکرار و تبليغ جعليات 
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واقعيات را چه در رابطه با خود صمد و چه مبارزه چريکهای فدايی خلق در 

  .، تحريف نمايند۵٠های  سال

)١٠ ( 
صمد "حت عنوان يک نمونه از آن گونه تالشها را ميتوان در کتابی ت

اين کتاب در سال . نوشته رضا رهگذر مشاهده نمود" بهرنگی آنگونه که بود

 توسط انتشارات برگ با ليتوگرافی حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی ١٣٧٢

 گيريهای بی  تمام تالش نويسنده در اين کتاب آن است که با بهانه. منتشر شد

ربوط به حوزه کار و زندگی صمد و مورد و تراشيدن ايرادات بی اساسی چه م

ای که نبود، به  هايش، به هر ترتيبی که شده صمد را به گونه چه در مورد نوشته

بعدها، در يک . الذکر بی تقليد نماند اتفاقا اقدام نويسنده فوق. مردم معرفی کند

چاپ شده " انديشه زنان"منتشره در خارج از کشور که به قصد رواج " گاهنامه"

ای برخوردم که نويسنده آن با ديد  من به نوشته) ١٩٩٨ يونی ١٠ه تاريخ ب(بود 

هرچند (و درست به شيوه و سبک رضا رهگذر ) بورژوايی(دار  طبقات سرمايه

اين فرد بر خالف رضا رهگذر مطلب خود را ظاهرا از موضع مخالفت با 

همانند مثال درست . های صمد برخورد کرده بود با داستان) اسالم نوشته است

آنجا که کچل " کچل کفتر باز"نويسنده اسالمی ياد شده با نقل جمالتی از کتاب 

ويد که وی از کار و رنج کارگران به پول و گ میدرمورد حاج علی کارخانه دار 

ثروت دست يافته، پس آن ثروت در واقع مال کسانی است که آن را توليد 

ند و مشخصا ک میها  به بچه" طآموزشهای غل"اند، صمد را متهم به دادن  کرده

البته اين . ندک می" دزدی"به " تشويق"ها را  ند که صمد بهرنگی بچهک میمطرح 

ای که نبود، اين را  فرد در تکميل کوشش رضا رهگذر در معرفی صمد به گونه

به شدت مردانه است و در ستيز با "های صمد گويا  ند که نوشتهک میهم اضافه 
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های گرانقدر  هايی از غرض ورزيهای بی مقدار با نوشته نهاينها نمو" (!!) زن

  . صمد بهرنگی است که البته هيچوقت در جامعه ما بردی نداشته و ندارند

)١١( 
از علی رضا نابدل " صمد کونلومده دير"ای از شعر  اين اشاره به قطعه

 پس از مرگ صمد در ۴٧باشد که اولين بار در سال  می) با تخلص اوختای(

  . ، ويژه صمد بهرنگی، چاپ شد١٨ شماره آرش

در همان زمان متاسفانه در ترجمه فارسی اين شعر به جای يک سطر نقطه چين 

رسد مترجم متوجه منظور نظر نابدل از آن سطر نشده  به نظر می. گذاشته شد

اين ايراد آن طور که معلوم است، تاکنون ادامه يافته است که بدين وسيله . بود

  :آن قطعه از شعر به ترکی چنين است. ح آن می پردازممن به تصحي

  صمد کونلومده دير، اوره گيمده دير

  وورغونون آداشی جگريمده دير

. باشد می" وورغونون آداشی جگريمده دير"سطری که به فارسی ترجمه نشده 

در ترکی وقتی به اسم " داش"قبل از ترجمه الزم است توضيح دهم که پسوند 

هد دو نفر در يک چيز د میرساند و نشان  اشتراک را میچسبد مفهوم  می

دو . رساند داش، اشتراک در راه را می+ يول = مشترک هستند مثال يولداش 

يولداش در ترکی همان . (ند و با هم رفيق هستندرو مینفر که با هم يک راه را 

برای جلوگيری " د"يکی از حروف (داش + آداش يا آد ). رفيق در فارسی است

به معنی آن است که دو نفر در يک اسم ) حذف شده" آداش"از تکرار در 

يعنی کسی " وورغونون آداشی"بنابراين . باشند يعنی هم اسم می. اشتراک دارند

منظور از وورغون هم همان صمد وورغون يکی . که با وورغون هم اسم است

ايی از او از شعرای مبارز آذربايجان است که در کتاب پاره پاره صمد شعره
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" وورغونون آداشی جگريمده دير"ويد گ میوقتی نابدل . نيز درج شده است

همانطور که قيد . (منظورش به صمد بهرنگی است که با وورغون هم اسم بود

به اين ترتيب مفهوم آن سطر از شعر ). شد اسم کوچک وورغون هم صمد بود

مد است، در نام کوچک آن کس که چون وورغون، ص: به فارسی چنين است

در اين سطر نابدل به واقع هم از وورغون شاعر ياد کرده . جگر من جای دارد

. و هم خواسته است بگويد که صمد نيز همانند وورغون يک انسان مبارز بود

بی مناسبت نيست که خود شعر با تغييرات مختصری که من در ترجمه آن 

  .ام، به صورت کامل در اين جا آورده شود داده

  کونلومده ديرصمد 

  اوخودو قارانقوش آيريليق سوزون

  مروت اهلينين گوزو يولدا کن

  جومدو طوفانالرا اونوتدو ئوزون

  ؟!اولدوزا نه جواب وئره جگم من 

*  

  قيشدا قارلی داغالر سوراغالشساالر

  تبريزين گول اوغلون، مهربان اوغلون

  بير هرای چکه رم ای اوجا داغالر 

  .ندنآختارين آرازين چنلی بئلي

*  

  دشمن طعنه ويرسا صمد هاردا دير

  اليمی سينه مه چاليب ديئه رم

  صمد کونلومده دير، اوره گيمده دير
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  .دوگوشور، ئولسه ده دونمز ائليندن

*  

  اونون صداقتی جان وئرير بيزه

   آلولی عشقيندن الهام آليريق

  هر دقيقه باش چکير اوره گيميزه

  .مغاياتليق ائدير ئوز اکديگيندن

*  

  ه ين گئده جک؛ سوزو قاالجاقسويل

  عدالت ناغيلين ائل دوغرولداجاق

  ظلم ائوی عدليلن بر باد اوالجاق

  صمدی قارشيدا گوره جک دوشمن

*  

  بو بير ناغيلدير کی ائللر سويله ير

  ر بيری سسدن دوشسه، او بيرسی دئيه

  ناغيلچی دايانار، سوز دوام ائدر

  .ائل ايچون ياشايار بوردا بسله نن

*  

   قالماسين اولدوزا دييننياران

  کونلومه آلميشام صمدين عشقين

  صمد کونلومده دير، اوره گيمده دير

  وورغونون آداشی جگريمده دير

  .انتقام آالجاق ائل دوشمنيندن
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  :ترجمه فارسی

  صمد در قلب من است

  "قارانقوش "سخن از جدايی گفت 

  ايکه مردان با مروت را چشم بر راه بود در لحظه

  .ها زد و خود را به دست فراموشی سپرد انبه قلب طوف

  ؟!را چه بايد بدهم " اولدوز"اينک من، جواب 

  يرندگ میهای برفپوش سراغ  به هنگام زمستان که کوه

  از رعناترين و مهربانترين فرزند تبريز؛

  های بلند ای کوه: زنم فرياد می

  !آراز بجوئيد" چنلی بئل"او را در 

   اگر دشمنبه طعنه بپرسد" کجاست صمد؟"

  ويم؛گ میوبم و ک میمشت بر سينه 

  صمد در وجود من و در قلب من است

  رزمد همچنان می

  .اش نيز از مردمش جدا نيست که مرده

  بخشد ما را صداقت او  جان می

  . يريمگ میاز عشق پر التهابش الهام 

  زند به قلب ما، هر آن سر می

  .نمايد و از ِکشته خويش مواظبت می

  پايد سخن اوست، پايد، و آن چه می  سرايد نمیآن که سخن می

  يقين که خلق قصه عدالت را واقعيت خواهد بخشيد
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  خذالن در خواهد افتاد به خانه ستم از عدل 

  .و دشمن خواهد ديد که صمد در مقابل اوست

  سرايند ايست که خلقها می اين قصه

  آيد اگر يکی از صدا بيفتد، ديگری به صدا در می

  يابد اند، و قصه دوام میم یمقصه گو باز 

  .ند آن که در اين جا بار آيدک میبه خاطر خلق زندگی 

  را بگوئيد دلواپس نباشد" اولدوز"

  ام که عشق صمد را در وجود خويش جای داده

  صمد در وجود من و در قلب من است 

  ، صمد است "وورغون"آن که نام کوچکش چون 

   جايش در جگر من است 

  .شيد از دشمن خلقو انتقام خواهد ک

  )۴٧٫۶٫٢۶اوختای، (

  

، تخلص صمد بود که )پرستو" (قارانقوش"الزم به يادآوری است که (

در چاپ شعر اوختای در . خود را تحت آن نام منتشر کرد" پاره پاره"وی کتاب 

، ويژه صمد بهرنگی، يکی دو مورد اشبتاه چاپی وجود دارد؛ ١٨آرش شماره 

. نوشته شده است" دوغر"، "دونمز"کی، به جای  شعر به زبان تر١٢در سطر 

چاپ شده " پايد نمی"به اشتباه " پايد می" به جای ١۶در ترجمه فارسی در سطر 

بسله "، ٢٣در سطر . ردخو میهم چنين در ترجمه آن نواقصی به چشم . است

معنی دقيق ). باليدن به معنی رشد و نمو کردن(ترجمه شده است " بالد می"، "نن

" بالد می"را به جای " بار آيد"از اين رو من . پرورش يافتن است" اقبسلنم"
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. قرار دادم که در ضمن با معنی ديگر باليدن يعنی افتخار کردن اشتباه نشود

ترجمه شده که اگر چه معنی " بستر مه آلود"، "چنلی بئل "٨همچنين در سطر 

ام مکانی است که ن" چنلی بئل . "رساند لغوی آن است اما منظور شاعر را نمی

آمدند و در اين جا اشاره  کوراوغلو و ديگر پهلوانان مبارز در آن جا گرد می

از اين رو آن سطر را به صورتی که مشاهده . اوختای به آن محل خاص است

ترجمه شده " مبارزه را در ايستاده"، دوگوشور، ١٢در سطر . د تغيير دادمشو می

همچنين، قارشی به معنی مقابل، ضد، عليه . باشد رزمد می ولی معنی دقيق آن می

اين را " دشمن صمد را رو در روی خود خواهد ديد"در نتيجه به جای . باشد می

  . دشمن خواهد ديد که صمد در مقابل اوست: قرار دادم 

)١٢(  
من مستقيما و يا ازطريق رفقای ديگر، با بسياری از اين جوانان در 

هائی باعث کشيده شدن  سخ اين سوال که چه زمينهها در پا اغلب آن. ارتباط بودم

ای که مطرح بود،  ها به سوی مبارزه سياسی شده است، در کنار هر جنبه آن

های صمد را به طور برجسته زمينه دست يابی خود به آگاهيهای  خواندن کتاب

البته، با آغاز مبارزه مسلحانه و تاثيری که اين مبارزه . (ردندک میسياسی عنوان 

چنين نقشی پيدا " حماسه مقاومت" ر جامعه به جا گذاشت، در مقطعی، کتاب د

  )نمود
)١٣(  

های صمد  اشان خواندن کتاب اصلی" جرم"در زندان، جوانانی بودند که 

  .بهرنگی بود
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)١۴(  

واقعيت را بخواهيم، صمد را بايد يکی از پايه گذاران چريکهای فدائی 

 گيری و رشد گروهی که بعدها همراه با نقش صمد در شکل. خلق ايران ناميد

ها خود را چريکهای فدائی خلق  باقی مانده رفقای گروه جنگل و در يگانگی با آن

اين گروه را رفيق حميد اشرف گروه . ايران معرفی نمود، انکار ناپذير است

رفقا مسعود . ناميد که امروز نيز به همين نام مشهور است" رفيق احمدزاده"

ای در تشکيل اين  امير پرويز پويان و عباس مفتاحی نقش برجستهاحمدزاده، 

ولی واقعيت اين است که خود گروه از بهم پيوستن چندين . اند گروه ايفاء کرده

محفل که در شهرهای تبريز، تهران، مشهد و ساری فعاليت داشتند، بوجود آمد و 

 ارتباط با به واقع اين محافل در يک پروسه در هم فکری با يکديگر و در

های عملی مشابه، به يک گروه منسجم تبديل شدند که همان طور که گفته  فعاليت

صمد يکی از اعضای . شهرت يافت" رفيق احمد زاده"ها به نام گروه  شد بعد

رد و هم او بود که بين اين ک میفعال و برجسته محفلی بود که در تبريز فعاليت 

صمد خود با رفقای تهران از .  ايجاد نمودمحفل و رفقای مبارز در تهران ارتباط

سپس رفيق . طريق رفيق پويان که او را در تهران مالقات کرده بود، آشنا شد

رفيق پويان شخصا . تر کردن رابطه به تبريز رفت پويان برای هرچه مستحکم

برای من تعريف کرد که چطور برای ديدن صمد و آشنائی با دوستان او در 

او به دهی که صمد در آن جا معلم بود نيز رفته بود ( فر کرد تبريز به آن جا س

 که با ديدن او به سويش دويده و - شاگردانش-های صمد هائی از بچه و خاطره

ند و از صميميت و صفائی که در آن جا برقرار بود نيز برای زد میدورش حلقه 

زين صديق ای بود که مبار در آن زمان شرايط جامعه به گونه). من تعريف کرد
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ها به مثابه نمايندگان فکری کارگران و  ها و بخصوص کمونيست توده

زحمتکشان، در جستجوی پيدا کردن راهی بودند که از آن طريق بتوانند به قول 

ها را به  ها بزنند و توده رفيق مسعود احمد زاده نقبی به قدرت تاريخی توده

مبارزه مسلحانه "ه يافتن راه تالشی که باالخره ب. صحنه مبارزه سياسی بکشانند

صمد بهرنگی با توجه به استعداد و قدرت . انجاميد" هم استراتژی و هم تاکتيک

شگرفش در درک مسايل اجتماعی و همچنين بدليل خالق بودنش، در کشف اين 

" راه"او توانست پيش از ديگران تصويری از . راه نقش بسيار موثری ايفاء نمود

در . ارائه دهد" ماهی سياه کوچولو"بسيار پر بار خود را در کتاب کوچک اما 

آن زمان گروه هنوز به ضرورت مبارزه مسلحانه پيشاهنگ برای کشاندن 

ماهی سياه "اما کتاب . های مردم به صحنه مبارزه سياسی پی نبرده بود توده

رفيق پويان در آن گفتگوی مربوط به . پيشگامی را به گروه آموخت" کوچولو

اش تعريف کرد که چطور پس از خواندن  ن، با تاکيد و شور هميشگیصمد با م

با رفقای ديگر در مورد آن به بحث پرداخته بودند و " ماهی سياه کوچولو"

چطور سعی کرده بودند با تجزيه و تحليل برخوردهای ماهی سياه کوچولوی 

يق پويان رف. دانا، درسهای الزم را از آن کتاب برای پيشبرد مبارزه اخذ نمايند

ای در تکامل فکر  نقش برجسته" ماهی سياه کوچولو"مشخصا به من گفت که 

همان طور . (ها در جهت پی بردن به ضرورت مبارزه مسلحانه داشته است آن

 برای رفقای گروه، عمدتا زمان مطالعه، تحقيق، ۴٨ و ۴٧های  انيم سالد میکه 

نظر بود که در اوايل سال بررسی اوضاع جامعه، تحليل شرايط و بحث و ارائه 

ای که راه نوينی را پيش  تئوری.  به تدوين تئوری مبارزه مسلحانه انجاميد۴٩

ها، بن  ها قرار داد و عمل به آن از طريق پيشگامان جان بر کف توده پای توده

نقش صمد چه از اين طريق و چه از ). بست مبارزاتی را در ايران شکست
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 تبريز و تهران در شکل گيری جريانی که در طريق ايجاد رابطه بين رفقای

  .نهايت به صورت تشکيالت چريکهای فدائی خلق در آمد، انکار ناپذير است
 به خصوص -های مردم، بعدها  محبوبيت بی نظير صمد در بين توده

 بعضی روشنفکران که دارای -در شرايط هرج و مرج پس از سقوط رژيم شاه 

بارزه چريکهای فدائی خلق بودند را بر آن درک نادرست و غير واقعی از م

ها ادعا  از جمله آن. داشت که بکوشند صمد را از ديگر رفقای فدائيش جدا سازند

رفت  اند به راهی که ديگر رفقايش رفتند، نمیم میکردند که اگر صمد زنده 

ماهی سياه "شخصيت . نندک میها، البته به اين ترتيب ندانسته به صمد توهين  آن(

هند که گويا صمد در آخرين د میيرند و اين طور جلوه گ میرا از او " چولوکو

اتفاقا در ). ذاشتگ میشد و رفقايش را قال  ترسو تبديل می" ماهی ريزه"لحظه به 

نيز چنين خطی دنبال " برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی ومرگ او"کتاب 

ای به تشکيالت  مر عالقهتا اواخر ع"د ونويسنده با اظهاراتی نظير، صمد شو می

به عقيده من صمد به اين گروه و آن گروه تعلق " و يا ." ای محدود نداشت ضربه

و غيره، ) ، تاکيد از من است١٨۵و١٧٩صفحه " (او متعلق به مردم بود. نداشت

هد که گويا خواستار آن د میها جلوه  چريکهای فدائی خلق را جريانی جدا از توده

ا نيروی خود در يک اقدام ضربتی رژيم شاه را سرنگون اند که صرفا ب بوده

در هرحال تا آن جا که بايد با استناد به مدارک و شواهد صحبت کرد نه . سازند

تنها هيچ شاهد و مدرکی در اثبات چنان اظهارات و ادعاهائی وجود ندارد بلکه 

ی شديد صمد بهرنگی به مبارزه قاطع و ب" عالقه"بر عکس همه چيز دال بر 

های صمد در رابطه با  حتی مقاالت و ترجمه. باشد ها می امان با دشمنان توده

اتفاقا در کتاب . مبارزات درخشان حيدر عمواوغلی و يارانش مويد اين امر است

د که بيانگر شو میياد شده از اسد بهرنگی، شواهد روشنی نيز به دست داده 
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بعد از مرگ او با تالشهای پيشقدمی صمد در بنيان گذاشتن تشکيالتی است که 

در . ها قرار گرفت ها و پيش برد مبارزات آن بی دريغ رفقايش در خدمت توده

ها تماس  اين کتاب از قول بعضی دوستان که صمد پس از ديدار با پويان با آن

غالمحسين فرنود، يکی از . گرفته بوده است، مطالب قابل توجهی ذکر شده است

ر نشريه آدينه مهد آزادی نيز فعال بود، در اين دوستان صمد و بهروز که د

صمد بعد از اين که از تهران برگشت و کار کتاب : "هد که د میزمينه گواهی 

. او فکر خط و مشيهائی افتاده بود. الفباء را نيمه تمام گذاشت، دگرگون شده بود

جام است يک کار عملی انخو میاو چندين بار با پرويز پويان مالقات کرده بود 

يد، دست به کارهای حداقل د میدهد، ولی وقتی تمام درها را به روی خود بسته 

های دست نويس را که شايد هم با خط خودش بود به  اعالميه. زد میممکن 

اد، از راديوهای خارجی مخالف رژيم مخصوصا از د میدوستان نزديکش 

 دست نويس اشت و به صورت جزوهد میها يادداشت بر  های آموزشی آن قسمت

آمد  يا شبها بيرون می. ذاشتگ میيا پلی کپی شده در اختيار دوستان مطمئن خود 

نگاه کنيد به کتاب فوق الذکر " (ردک میو با دوچرخه آن جا و اين جا پخش 

اد، د میهائی که صمد به گواه فرنود در آن دوره انجام  فعاليت). ١٧٢صفحه 

رسد  به نظر می. ( ادندد میآن زمان انجام هائی بود که بقيه افراد گروه در  همان

فرنود تصور کرده است صمد آن کارها را بدون ارتباط با بقيه افراد گروه و تنها 

). اده استد میيد، انجام د میبه خاطر آن که تمام درها را بروی خود بسته 

هائی که در آن زمان و بعدها در اختيار رفقای گروه قرار  بسياری از جزوه

های  هائی بودند که يا توسط رفقائی نظير صمد از راديو  دست نويسداشت،

خارجی و اغلب از بخش آموزشی راديو پکن، تهيه شده بود، يا از روی يک 

رفيق حميد توکلی که در مشهد . ( کتاب ممنوع و کميابی، رونويسی شده بود
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ين رفيق ا. فعاليت داشت، با توجه به خط زيبايش در اين زمينه خيلی فعال بود

  ). رفيق ديگر تيرباران نمودند۵ به همراه ۵٠بسيار صادق و مبارز را در سال 

شاهد ديگر، اظهارات رحيم رئيس نيا يکی ديگر از دوستان صمد 

دو تا از . اش دعوت کرد يک بار مرا به خانه: "باشد که از قول او آمده است می

 موقع رفتن در کوچه جزوات دست نويس شده را به من داد و سفارش اکيد کرد

فت اگر گ می. و خيابان مواظب خودم باشم تا مبادا با ماشين و چيزی تصادف کنم

ها لو رفتند، تنها   شدی و يا اتقاقی افتاد که اين جزوه تصادف کردی و يا زخمی

" ها پشت سر تو لو خواهند رفت افتی بدان که خيلی خودت نيستی که گير می

ای که علی اشرف درويشيان با رئيس   در مصاحبه).همان منبع و همان صفحه(

، رئيس نيا نام دو )۵۴٩صفحه " يادمان صمد بهرنگی"مندرج در (نيا انجام داده 

در آخرين ديداری هم : "جزوه دست نويس شده از آن نوع را هم قيد کرده است

 يکی از. هائی از مائو به من داد که در کتابفروشی شمس تبريز با او داشتم جزوه

که خودش دست نويس " تحليل طبقاتی چين"بود و ديگری " در باره تضاد"ها  آن

 از طرف بهروز برای ۴٨ها در سال  اتفاقا درست همين جزوه". کرده بود

رئيس نيا در مصاحبه مزبور . مطالعه و بحث در اختيار من قرار گرفت

 که پس از يکی از اعضای چريکهای فدائی خلق(ای هم از يحيی امين نيا  خاطره

 در شاخه تبريز صورت گرفت، رابط شاخه ۵٠جا به جائيهائی که در سال 

 ٨ به همران ۵٠مزدوران رژيم شاه او را در اسفند ماه سال . تبريز با تهران شد

، )تن ديگر از رفقای فدائی تيرباران نموده و خون پاکشان را به زمين ريختند

ای است که به تشکيل   آغاز پروسهند که باز مويد پيشگامی صمد درک میتعريف 

 که ما ١٣۵٠سال : "عين گفته او چنين است. چريکهای فدائی خلق ايران انجاميد

های چريک هم آن جا  را دستگير کرده بودند و در زندان بوديم دو تا از بچه
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او هنگام دستگيری پايش . ها يحيی امين نيا بود که اعدام شد يکی از آن. بودند

روزی او را برای بازجوئی مجدد بردند، . د و در گچ گرفته بودندتير خورده بو

کروکی چريکهای شاخه آذربايجان را به من نشان دادند و : وقتی برگشت گفت

فت که همه گ میاخوت، بازجوی ساواک . من اسم صمد را باالی کروکی ديدم

 به نم سفر بهرنگیک میفکر . خيزد آتشها از گور اين گور به گور شده بر می

همان ." ( تهران و ديدار او با امير پرويز پويان، در اين مساله تاثير داشته است

  )۵۵٠منبع صفحه 

خاطره جالبی نيز در رابطه با بهروز، هنگامی که او در آمريکا بود، 

ويد گ مینويسد و  ای به صمد می بهروز نامه: "از رئيس نيا نقل شده بدين مضمون

از . توانم بمانم و دکترا بخوانم م درست شده که میکه در امريکا موقعيتی براي

ولی اين درست زمانی ..." صمد و کاظم پرسيده بود که اگر مصلحت است بمانم

بود که محفل تبريز در جستجوی پيدا کردن راه مبارزه از طريق صمد با رفقای 

به همين خاطر صمد و کاظم در جواب بهروز . تهران تماس برقرار کرده بود

، در اين "تا دير نشده در هر وضع که هستی ول کن بيا ايران: "... ويسند کهن می

بهروز و صمد و کاظم سعادتی قرار گذاشته : "زمينه رئيس نيا مشخصا می گويد

بودند و موافقت کرده بودند که بهروز برود و درجه دکترای خودش را در 

تباط سازمانی پيش در اين زمان که بهروز در امريکا بود، ار. آمريکا بگيرد

نويسد که  و در نامه می. نويسد که بر گرد و بيا آيد و صمد به بهروز نامه می می

وجودت االن خيلی الزم است و اگر تو برگردی و استاد هم بشوی من روی 

البته بهروز هم که چنين ديد بالفاصله بنا بر توصيه . نمک میميزت فالن 

رجوع کنيد به " (رسيد، صمد ديگر نبوداما وقتی به ايران . دوستانش برگشت

يادمان " و ١٨۵، صفحه "برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او"
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حقيقتا کدام رابطه جز يک رابطه مبارزاتی جدی ). ۵۵٠صفحه " صمد بهرنگی

تواند توضيح گر رد  و صميمانه که بين بهروز و صمد و کاظم برقرار بود، می

؟ اين که بهروز خواست !ها باشد رت در بين آنو بدل شدن مسايل به آن صو

رفقايش را اجابت نموده و پس از اتمام دوره مقرر به ايران برگشته نيز خود 

نمودند و  اشان هدف مشترکی را دنبال می ها در زندگی حکايت از آن دارد که آن

کافی " به وجود تو هر چه زودتر در ايران نياز است"تنها گفته صمد و کاظم که 

به راستی چگونه . بود که او قيد دکترا خواندن را بزند و به ايران برگردد

توان چنين پيوندی را ناديده گرفت يا روی آن پرده کشيد؟ واقعا که صمد را  می

توان  نه از بهروز دهقانی، نه از کاظم سعادتی و نه از ديگر رفقای فدائيش نمی

  ! جدا نمود

ز دوستان صمد و بهروز نقل کنم که در پايان مطلبی هم از يکی ديگر ا

اين نقل . (مشخصا اعتقاد صمد به اهميت مبارزه قهر آميز را ياد آور شده است

 انگار که بهروز در کنار -قول، ادعای بعضيها که حتی انتشار آدينه مهد آزادی

های   را دال بر عدم اعتقاد صمد به شيوه-!صمد در کار انتشار اين نشريه نبود

در اين زمان : "نويسد او می) زنند، را باطل می سازد مبارزه جا میقهر آميز 

انعکاس جهانی خبرهای مربوط به جنگ ويتنام و زخمهای مرهم ناپذيری که 

ردند، همچنين ک میانقالبيون ويتنامی بر پيکر امپرياليسم جهانی وارد 

د که های انقالب مردم کوبا، جملگی سبب شده بو دستاوردهای ناشی از موفقيت

. تاکتيک مبارزه مسلحانه بيش از پيش مورد توجه مبارزان ايرانی قرار گيرد

های آخر عمر خود به اين شيوه از مبارزه توجه خاصی معطوف  صمد در سال

اگر به "به خاطر دارم، چندين مورد بر اين گفته تاکيد کرده بود که . اشتد می
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 در دست نگيريم، در آن موقع قلم خود را زمين نگذاشته و به جای آن تفنگ

  ."صورت به روشنفکران ذهنی گرای گسسته از خلق تبديل خواهيم شد

جنبش مال آواره در کردستان نظر او را به خود جلب کرده بود و با 

در اينمورد به ياد دارم در کنار . ردک میشور و شوق خبرهای آن را تعقيب 

درباره اصول مبارزه خيابان فردوسی تهران بی صبرانه حرف دوستی را که 

مبارزه اصولی همانيست که کردها در : "رد، قطع نمود و گفتک میصحبت 

ها و اين گونه توجه به شيوه مبارزه  البته اين گفته" اند کردستان شروع کرده

های مبارزاتی  تواند بدان معنا باشد که صمد از اهميت ديگر شيوه مسلحانه نمی

ر زمينه مبارزه سياسی به هيچ وجه های وی د غافل بوده است چه کوشش

تحوالت سياسی داخلی و خارجی اتخاذ راه . تواند مورد انکار قرار گيرد نمی

رد و ک میتری را در مبارزه عليه استبداد داخلی و استثمار جهانی ايجاب  قاطع

های انقالبی راستين بود و بر  صمد در اين راه در صدد پيوند با چهره

 - يکی از رفقای او-، "صمد چگونه رشد کرد." ("ده بودهای خود افزو مسافرت

  ).۵٢٧، علی اشرف درويشييان صفحه"يادمان صمد بهرنگی"مندرج در 

)١۵(  
 از طرف نيروهای راست و تقريبا از زمان روی کار آمدن خاتمی،

د با موضوع خشونت به مثابه امری شو میبعضی روشنفکران کوته بين کوشش 

تواند هيچ بار طبقاتی نداشته باشد، بر  اتی موجود میکه گويا در جامعه طبق

و " خشونت"های کنونی بر عليه  واقعيت را بخواهيم زمينه قلم زنی. خورد شود

ای که در مورد آن چه از طرف نيروهای دولتی و چه غير آن به  تبليغات گسترده

 راه افتاده، رشد و گسترش هر چه بيشتر اعتراضات و مبارزات مردم ايران

است که به دليل شرايط ظالمانه و خشن موجود، خيلی وقت ها ناچارا و الزاما به 
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در واقع آن باصطالح روشنفکران با تقبيح . نمايد شکل خشونت آميز بروز می

ها و کند کردن لبه تيز  خشونت به طور کلی سعی در خلع سالح کردن توده

مال خشونت ضرورت و انند که اعد میها را دارند واال خود نيز مبارزات آن

ها نيز  های ديکتاتور نظير جمهوری اسالمی است و تبليغات آن الزام کار رژيم

  . ها ندارد تاثيری در روش کار اين حکومت
های راستين همواره بر عليه بر چيده  البته بايد دانست که کمونيست

شدن بساط هر نوع خشونت در جامعه به طور کلی و در جهت از بين رفتن 

نند ک میها با يکديگر، مبارزه کرده و  های خشونت آميز در برخورد انسان هشيو

ترين  ترين و لطيف و بر اين اساس، يک کمونيست راستين بايد معرف ظريف

های واقع بين و مدافع  ها به مثابه انسان اما کمونيست. احساسات بشری باشد

روی واقعيات جامعه توانند چشمان خود را به  منافع کارگران و زحمتکشان نمی

و مناسبات حاکم بسته و در مقابل خشونت طبقات حاکم، مسيح وار تمکين و 

برای از بين بردن ظلم و جور و خشونت در جامعه، . تسليم را تبليغ کنند

هر . ستمديگان و روشنفکران مدافع آنان هيچ راهی جز مبارزه در پيش ندارند

ها نيز خواه   خشن باشد، مبارزه آنها تحميل شده بيشتر چه شرايطی که بر آن

  . ناخواه خشونت هر چه بيشتری به خود خواهد گرفت

باشد بايد در  هر کس که واقعا مخالف اعمال خشونت در جامعه می

های حامی آنان مبارزه نمايد و به  درجه اول بر عليه طبقات استثمارگر و دولت

های وحشيانه  وجه خشونتطور مشخص در ايران بايد لبه تيز مبارزه خود را مت

  .و اعمال زشت و حيوانی رژيم جمهوری اسالمی سازد

)١۶(  
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شهيدان "اگر تحليل آل احمد از شرايط جامعه در آن زمان اين بود که جامعه به 

. نوشت نياز دارد، اصوال اين را در جائی می" تازه و به قهرمانان مقاومت

. توانست هم باشد مر نيست و نمیای از آل احمد مبين اين ا درحاليکه هيچ نوشته

بايد دانست که اصوال در سال ! هائی آخر آل احمد را چه کار به ارائه چنان تحليل

ها نام برده،  های خود از آن "مقال" برای هيچيک از کسانی که سرکوهی در۴٧

هيچ شاهد . مطرح نبود" قهرمانان مقاومت"و " شهيدان تازه"موضوع نياز به 

وانگهی، . ن يافت که حتی گوشه کوچکی از آن ادعا را ثابت کندتوا ومدرکی نمی

اگرجامعه ايران برای رشد و تکامل خود واقعا نياز به شهيدان تازه و قهرمانان 

ردند تا ک میبايست ماديت پيدا  آمدند، می مقاومت داشت، اينها واقعا بايد بوجود می

 از تاريخ بشری و در هيچ بتوانند به آن نياز پاسخ دهند؛ چرا که در هيچ مقطع

کجای دنيا امکان پذير نبوده است که سر تاريخ را با دروغ و حيله گری آن هم 

بنابراين، چنين نيازی چرا . صرفا ازطريق شهيد جا زدن يک نفر، شيره ماليد

بايد برای آل احمد و افرادی از قماش او مطرح شود جائی که خودشان نيز 

 مبارزه جدی نيستند و در راه به ثمر رساندن اين انستند که اساسا اهل يکد می

باشند؟ البته بايد دانست که اگر ما يکی  مبارزه حاضر به ريختن خون خود نمی

دو سال بعد از مرگ صمد ديديم که کسانی در راه مبارزه با دشمنان تا به دندان 

 اگر خون بهای ما" مرگ را به سخره گرفتند وگفتند که حتیها،  مسلح توده

نقل از رفيق عباس " (ای جاری شود آگاهی خلق است بگذار از خون ما رودخانه

ها کسانی نبودند که  ، آن)جمشيدی رودباری که قهرمانانه زير شکنجه جان سپرد

. در آيند" شهيدان تازه و قهرمانان مقاومت"پيشاپيش خواسته بودند به صورت 

های ستمديده ايران   وتودهها صرفا خواستار خدمت به کارگران به هيچوجه، آن

بودند و در راه از بين بردن فضای ياس و تسليم طلبی موجود و شکستن بن 



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٠٤ -  

 وظيفهوشيدند به ک می... ها بر مبارزات مردم حاکم بود و  بستی که در آن سال

انستند، د می خود وظيفهها خيلی ساده آن چه را که  آن. انقالبی خود عمل نمايند

ردند که کار خارق ک میهمين خاطرهم خودشان اصال تصور نبه . ادندد میانجام 

به طور عينی (هائی را ديدند  اما مردم وقتی چنين واقعيت. هندد میای انجام  العاده

ای از "اسطوره"ديدند، هيچ کاتب و نويسنده و شاعری سرشان کاله نگذاشت و 

نابراين آل احمد هر ب. ها را شهيد و قهرمان و غيره خواندند ، آن!)ها بر نياورد آن

او حتی در خواب هم نديده بود که . چه بود، هيچ نسبتی با چنين مبارزينی نداشت

 اساسا ۴٧او در سال . نياز دارد" شهيدان تازه و قهرمانان مقاومت"جامعه به 

  .تصوری از چنان شهيدان و حماسه سازان نداشت
)١٧(  

خانواده زحمت ای تامل در واقعيت زندگی صمد که دريک  تنها لحظه

 سالگی معلم روستاهای آذربايجان گرديد ١٨کش و کارگری رشد کرد و در 

کندو کاو در "ها در کتاب  شرحی که صمد از زندگی دشوار معلمان روستا(

، کافيست )يردگ میهد، خود وی را نيز در بر د میبه دست " مسايل تربيتی ايران

. زند را دريابيم د صمد میتا درجه زشتی و کثيف بودن سخنی که او در مور

از اين لحاظ لفظ روشنفکر . صمد يک انسان دانا و واقعا دارای فکر روشنی بود

ها از آن آدمهائی که به دليل  اما او فرسنگ. توان در مورد او به کار برد را می

زندگی را نچشيده و بيشترين وقتشان را  اشان سردی و گرمی شرايط زندگی مرفه

ند، فاصله شو می" باز داشته"خاص " چغری"نند و در نتيجه از ذراگ میبا کتاب 

هائی که برادر و  توان روی خاطره در مورد ورزيدگی جسمی او نيز می. داشت

  . اند، تکيه نمود دوستان نزديک او تعريف کرده
)١٨(  
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را نيز هم " دستور روز"و " نياز زمان"های  اگر واژه" (ضرورت تاريخی"

 يک اصطالح مارکسيستی است و منظور از آن ضرورتی )رديف آن قرار دهيم

ها با دادن پاسخ صحيح به آن باعث پيشرفت و ترقی و تکامل  است که انسان

ولی در اين جا فراهتی و سرکوهی که فاقد سواد مارکسيستی . ردندگ میتاريخ 

اند، آن را به طور نادرست و بی جا و  باشند و صرفا آن عبارت را شنيده می

به همين خاطر موضوع از حالت جدی . برند  با معنای واقعيش به کار میمغاير

عاقل و "های  يک جا انسان. آيد خارج شده به صورت ُجک و مسخره در می

بايد از پاسخ به آن احتراز کنند تا آب در هاون نکوبند و در جای ديگر " خردمند

لب کرد و سر ، به تاريخ قا"ضرورت"توان دروغی را به عنوان پاسخ به  می

  ! جامعه کاله گذاشت
)١٩(  

هم نبود خيلی دوست " ته استکانی"اتفاقا صمد عينکش را که البته 

های  ها و حرف کاظم که به دليل عالقه شديدش به صمد، خيلی از عادت. داشت

رد که چگونه صمد ک میخصوصی و عادی او را هم به خاطر داشت، تعريف 

توانم  فت امشب با اين عينکم میگ میوشحالی اولين شبی که عينک زده بود با خ

" ته استکانی"فراهتی با . ها را درست و حسابی در آسمان تماشا کنم ستاره

خواندن عينک صمد که گويا از آن نفرت داشت به خيال خود خواسته است او را 

اما او به اين ترتيب در حقيقت حقارت خود را نشان داده است که . تحقير کند

  .هدد میر برای نشان دادن ضعف در صمد، عينک او را دستاويز قرار حاال ديگ
)٢٠(  

اوال همان طور که تاکيد شد در زمان حيات صمد مبارزه مسلحانه 

" ماجراجوئی"چريکهای فدائی خلق در جامعه آغاز نشده بود که بتوان بر چسب 
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ی خلق، ثانيا چه خود آثار صمد و چه مجموعه ادبيات چريکهای فدائ. به آن زد

اند نه  يک مبارز انقالبی را در درجه اول دارای آگاهی و صداقت انقالبی خوانده

. هائی نظير آن بر خوردار باشد بداند و يا از قابليت" موتور سواری"کسی که 

ثالثا در واقعيت امردر درون چريکهای فدائی خلق کسانی فعاليت داشتند که حتی 

 هرگز باعث نشده بود که از عزت و نقص عضو مشخصی داشتند ولی اين امر

  . ها کاسته شود احترام آن
)٢١(  

های علمی و هنری  سرمايه"، )زنان و مردان جوان(از اين که جوانان 

ولی واقعيت اين است که . باشند، ترديدی وجود ندارد يک کشور می" و اقتصادی

در طبقات استثمارگر و دولت حامی آنان در ايران چه در دوره شاه و چه 

را در جهت تحکيم بساط " ها سرمايه"اند اين  جمهوری اسالمی کوشيده

های  جوانانی که در سال. ديکتاتوری و سلطه استثمارگرانه خود به کار گيرند

 بر عليه امپرياليسم و طبقه حاکم به پا خاستند نه فقط خواهان رشد و تعالی ۵٠

بهترين وجه بودند بلکه به " های علمی و هنری سرمايه"علم وهنر و بکارگيری 

های  سرمايه"استند چنان شرايطی در جامعه ايجاد کنند که در عين حال آن خو می

در خدمت رفاه و خوشبختی همه آحاد جامعه و رشد و تکامل آن قرار " اقتصادی

به همين دليل بود که رژيم شاه با قساوت تمام خون آن جوانان را به زمين . گيرد

شدند  کشته می" در مبارزه بين آن جوانان با رژيم شاه"که اما کسانی . ريخت می

نبودند " سرباز و پاسبان معمولی"بر خالف ادعای فالحتی قالبی آدينه، صرفا 

ها را سپر خود قرار  ها در هر جنگ طبقاتی آن که دشمنان اصلی و واقعی توده

رفتند يا گ میهند، بلکه برعکس کسانی که مستقيما مورد حمله چريکها قرار د می

بودند و يا از ) کسانی نظير فرسيو، رئيس دادرسی ارتش(از فرماندهان ارتش 
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گر و  کسانی چون نيک طبع شکنجه(گران و جاسوسان شناخته شده رژيم  شکنجه

و يا از سرمايه داران زالو صفت ) ، مرد هزار چهره)اسالمی(عباس شهرياری 

جهان چيت مستقيما با رژيم چون فاتح يزدی که در سرکوب مبارزات کارگران 

به طور کلی بايد گفت هيچ يک از کسانی که چريکها . شاه همکاری کرده بود

ها دارای  آن. نبودند" معمولی"ها را هدف ضربات خود قرار دادند، افراد  آن

  . ماهيت تبهکارانه و ضد خلقی بودند

)٢٢(  
م است که اغلب مادر) شعر مردمی در آذربايجان(اين يک باياتی 

در . اندخو میشد، با شادی وشعف آن را  هنگاميکه بهروز از در وارد خانه می

اين جا آن را برای تصوير خوشی و صفای آن روزهای به ياد ماندنی که صمد 

در اين شعر شادی و صفائی که . آمدند، آوردم و کاظم مرتب به خانه ما می

ه زاللی آب جاری در رد، بک میحضور بهروز و صمد و کاظم در خانه ما ايجاد 

  .يک نهر تميز و با صفا تشبيه شده است

)٢٣ (  
های عينی که پدرم و همين طور آبا از بی شرافتی بسياری از  با توجه به تجربه

اتفاقاتی که يا برای خودشان يا افراد فاميل و (شيخها و آخوندهای محل داشتند 

ردند، فضای خانه ما ک می ها را تعريف و در خانه آن) آشنا و غيره پيش آمده بود

پدر ومادر من در حقيقت آگاهی . کامال بر عليه آخوند وشيخ و زاهد نماها بود

ردند که برای رشد و ترقی جامعه ک مینسل يا نسلهائی را به فرزندان خود منتقل 

نسلی که در صد سال . همواره با ارتجاع در قالب شيخ و مال مبارزه کرده بودند

  :  فتگ میپيش 
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وردون سيد     يول دان قه ييد؛    گئوردون مالال      توت انگين نالال؛   گئ

  .گئوردون لُوتی گئچ ديبينده اُوتی
  :ترجمه فارسی

اش  در گذرت هرگاه سيد ديدی، از آن راه برگرد؛ اگر مال ديدی، بگير و به چانه

  .ميخ بکوب؛ اگر لوتی ديدی برو در کنارش بنشين

)٢۴(  
ای از شعرهای منتخب از شعرای انقالبی و   مجموعه،"پاره پاره"کتاب 

مترقی آذربايجان است که صمد به خاطر شناساندن آن شاعران به مردم 

اما اين کتاب هنوز . آذربايجان و ارتقاء آگاهی آنان، به چاپ آن مبادرت ورزيد

در آن دوره نوشتن و . به طور وسيع پخش نشده بود که توسط ساواک توقيف شد

ای بود که حتی  کتاب به زبان ترکی چندان آزاد نبود و اوضاع به گونهانتشار 

ها را هم برای تکلم به زبان فارسی تحت فشار قرار  دانش آموزان دبستان

در اين کتاب . زبان ترکی آن نبود" پاره پاره"ادند، با اين حال، علت توقيف د می

ت و تهاجمی مردم شعرهائی گرد آوری شده بود که نموداری از ادبيات مقاوم

ترس . ادد میآگاه و هوشيار آذربايجان برعليه مرتجعين و ستمکاران را به دست 

از اشاعه چنان ادبياتی در ميان مردم بود که رژيم را به توقيف کتاب و 

  .گوشمالی مولفش واداشت
پس از سقوط رژيم شاه نيز به طور وسيع پخش " پاره پاره"متاسفانه، 

يت يک رژيم وابسته به امپرياليسم ديگر مانع از چاپ و امروز بازحاکم. نشد

به خصوص که در آن کتاب مرتجعينی که همواره . انتشار گسترده آن گشته است

اند،  مورد  به نام مذهب و شريعت و غيره مانع از پيشرفت و ترقی جامعه بوده
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ت ها و تفکرا اند؛ هم چنين در آن کتاب بر عليه سنت افشا گری قرار گرفته

  .ارتجاعی در مورد زن، شعرهای طنز آميز بسيار جالبی وجود دارد

)٢۵ (  
های درخشان ادبيات مترقی آذربايجان و نويسنده  صابر يکی از چهره

 در شهر شماخی ١٨۶٢او در سال . باشد می" هوپ هوپ نامه"کتاب معروف 

ود، صابر با شعرهای طنز آميز خ. که در شمال آذربايجان واقع است متولد شد

هم شرايط زندگی مردم تحت حاکميت تزار را مورد حمله قرار داد و هم با 

های ارتجاعی حاکم بر زندگی مردم ايران به مبارزه  استبداد قاجار و سنت

شروع به انتشار " مالنصرالدين" که مجله فکاهی ١٩٠۶از سال . برخاست

ی محبوبيت آن های مبارزاتی خود نقش بارزی در گستردگ نمود، صابر با سروده

طنزهای جذاب و . ايفاء نمود و به يکی از گردانندگان اصلی آن مجله تبديل شد

آگاهی بخش او در دوره مشروطيت، تاثير آگاه گرانه در سراسر ايران داشت تا 

آن جا که بعضی از مبارزين و آزادی خواهان فارسی زبان نيز طنز صابر را 

ترين   يک دوره يکی از عمدهدر. رفتندگ میدر نوشتجات خود به کار 

موضوعات طنز صابر، محمد علی شاه قاجار بود که مدت کوتاهی پس از اعالم 

  .مشروطيت، با پشتيبانی تزار روسيه، مجلس تازه افتتاح شده را به توپ بست
)٢۶(  

ميرزا علی اکبر شبستری ملقب به معجز، يکی از شاعران مبارز 

ه رضا شاه در جهت برقراری ديکتاتوری ای ک باشد که در دوره آذربايجان می

نمود و شديدا خواهان از بين بردن فرهنگ ملی  امپرياليستی در ايران تالش می

های مختلف در ايران بود، در مقابل او قد بر افراشت و با  های مليت و زبان

سرودن شعرهای مترقی و تجدد خواهانه آن هم به زبان ترکی، بر عليه ارتجاع 
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 سالگی به استانبول رفت ١۶معجز در .  حاکم به مبارزه برخاستو ديکتاتوری

وی که از . او سپس در باکو اقامت گزيد. و در آنجا به کار و تحصيل پرداخت

مبارزات مردم ترکيه بر عليه امپراطوری عثمانی تاثير گرفته بود، در ارتباط با 

 از رشد ١٩٠۵ب کارگران و روشنفکران آذربايجان که مبارزاتشان در اثر انقال

به ويژه اشعار صابر بر . و شکوفائی بيشتری برخوردار بود، بسيار آموخت

ها به زادگاه  معجز باالخره پس از سال. اندشه و بينش او تاثير به سزائی گذاشت

خويش بر گشت و بقيه عمر خود را در ميان زحمت کشان و دهقانان فقير در 

  . ها سرود ين قشر از تودهشبستر گذراند و شعرهايش را نيز برای ا

های ضد  عليرغم اينکه اشعار معجز در زمان حياتش به دليل اعمال سياست

مردمی و ضد ملی رضا شاه، هيچوقت امکان چاب نيافت، ولی سادگی و روانی 

ها باعث شدند که بسياری از مردم  شعرها از يک طرف و محتوای مبارزاتی آن

  . ه به سينه رواج دهندآذربايجان شعرهای او را حفظ و سين

)٢٧(  
های مبارزاتی روح انگيز در اين جا مقدور  وصف زندگی و فعاليت

 يکی از قربانيان يورش دد منشانه ۶٠همينقدر بايد گفت که او در سال . نيست

مزدوران جمهوری اسالمی او را که . رژيم جمهوری اسالمی به مردم ايران بود

رفت، در انتقام  مادر انقالبی به شمار میدر آن زمان مادر دو کودک بود ويک 

). ١٣۶٠ تير ٨(ای تيرباران نمودند  از چريکهای فدائی خلق به شکل وحشيانه

روح انگيز و همسر مبارزش کاظم سعادتی از دوستان بسيار صميمی صمد 

ها  را به آن" اولدوز و کالغها"صمد اولين کتاب داستان خود، . بهرنگی بودند

  .تقديم کرده است
)٢٨(  



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ٢١١ -  

رد که شاملو عاشق آن لحظات و دقايقی بود که ک میبهروز تعريف 

رفت و از دل ظلمت، نور و روشنائی به آهستگی بيرون  شب رو به پايانی می

هد و او د میفت در اين هنگام هيجان و وجد شديدی به شاملو دست گ می. زد می

  . آيد تنها پس از ديدن بامداد است که خواب به چشمش می

زه دهيد در اينجا در ارتباط با آن دوره که شاملو در تبريز بود اجا

. ای هم از آبا در رابطه با عشق و شيفتگی او نسبت به بهروز نقل کنم خاطره

دريکی از آن شبها آبا که طاقت ديرآمدن بهروز به خانه را نداشت، سر کوچه 

 از دور به آن ناگهان مردی. کوچه تاريک بود. اندم مید و منتظر بهروز رو می

آبا به گمان اين که او بهروز است سراسيمه به طرف وی . دشو میکوچه نزديک 

ند و يک ريز قربان ک میدويده و از شوق و خوشحالی پاهای آن مرد را بغل 

بهروز درست در ... قربانت شوم، !) فرزند! (باال! بهروز: " درو میاش  صد قه

ند که آبا را از آن ک میبيند و سعی  ا میرسد و آن صحنه ر همين زمان از راه می

ويد آبا گ میبهروز . فته است خانم من بهروز نيستم، جدا سازدگ میمرد که هی 

شد در حاليکه اشک ک میآبا بهروز را به آغوش . اين مرد را ول کن. من اينجام

صحنه خنده . ای که آن صحنه بوجود آورده بود، قاطی شده بود شوقش با خنده

به راستی، داغی که مزدوران . ای بوجود آمده بود ر عين حال متاثر کنندهدار و د

رژيم شاه بعدها با ريختن خون بهروز بر دل چنين مادری گذاشتند چه قدر قابل 

  درک است؟

)٢٩(  
نام يک مجله فکاهی است که آغاز انتشار آن سال " مال نصرالدين"

ای از روشنفکران مترقی و  اين مجله توسط عد ه. باشد  در شهر تفليس می١٩٠۶

کمونيست بنيان گذاشته شد که هدف خود را مبارزه با استثمارگران و ستمکاران 
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و اشاعه افکار مترقی و تجدد خواهانه در بين زحمتکشان و ستمديدگان قرار 

با توجه به در آميختگی کار و زندگی مردم دو بخش آذربايجان در . داده بودند

و در حاليکه در ايران ) ١٩٠۵(ع اولين انقالب روسيه آن زمان، در شرايط وقو

نه فقط " مالنصرالدين) "١٢٨۴-١٢٩٠(نيز انقالب مشروطيت جريان داشت 

تزار و قدرتمندان آن ديار بلکه حکام مرتجع ايران را نيز شديدا آماج حمالت 

از اين رو مجله در حاليکه در بين زحمت کشان . ادد میطنز آميز خود قرار 

جای وسيعی برای خود باز کرده بود، در ) هر دو بخش(يدگان آذربايجان وستمد

صور "بر " مالنصرالدين"تاثير . سراسر ايران نيز خوانندگان بسياری داشت

. انکار ناپذير است) مجله فارسی زبان مشهور دوره مشروطيت" (اصرافيل

د زيادی دهخدا به کار رفته در موار" چرند و پرند"زبان طنز و سبکی که در 

جليل محمد قلی . رفت به کار می" مالنصرالدين"عينا به صورتی است که در 

بود که آن را با " مالنصرالدين"زاده، طنز نويس مشهور آذربايجان، سردبير 

کاريکاتوريست مشهور (همکاری موثر علی اکبر صابر و عظيم عظيم زاده 

که " (مشهدی عباد" مشهور ای از فيلم در صحنه. نمود منتشر می... و) آذربايجان

پس از گذشت نزديک به يک قرن از ساخته شدنش، هنوز يک فيلم محبوب 

، دفتر کار مجله و کارکنان مبارز آن )آيد ای در آذربايجان به حساب می توده

در زندگی " مالنصرالدين"در عين حال که نقش وتاثير . ندشو مینشان داده 

د چه شو میباشد؛ مثال آن جا که معلوم  میجاری مردم نيز مورد توجه اين فيلم 

ورزند و يا آن جا که  کينه می" مالنصرالدين"دسته از قلم به دستان آن زمان به 

های  ، در افشای سنت"خان دوستی آمان دی قويما گلدی"شعری از صابر، 

  .دشو میارتجاعی و ستم به زن، خيلی به جا و خوش آيند، باز خوانی 
)٣٠(  
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ای بود که از يک طرف با ديکتاتوری حاکم و  دهآل احمد نويسن

امپرياليسم مخالفت داشت و از طرف ديگر به دليل ترس از انقالب به رهبری 

های ستمديده مردم  طبقه کارگر، هرگز قادر به اتخاذ مواضع راديکال به نفع توده

 بهترين معرفی. نبود و ظرفيت سازش با ارتجاع در او باال و کامال نمايان بود

" ای از رفيق امير پرويز پويان تحت عنوان،  توان در نوشته از آل احمد رامی

در بخشی از آن نوشته . مشاهده نمود" خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب

 به اين طرف هيچ اديبی را سراغ نداريم که به ١٣٣٢ مرداد ٢٨از : "آمده است

با اين همه، . يران روبرو شده باشداندازه جالل آل احمد با استقبال روشنفکران ا

ترين قلمروها بود، ولی  هرچند قلمرو او در مقايسه با ساير اديبان کشورما، وسيع

روزی که مرد، . شتگ میهای روشنفکری جامعه ما محدود  به هرحال به حوزه

برای زحمتکشان که او را . در ميان تشييع کنندگان خبری از زحمتکشان نبود

آيا اين بدان . ای به شمار رود توانست حادثه عا مرگش هم نمیشناختند طب نمی

ای به خلقش  اد تا يک نويسنده تودهد میعلت بود که شرايط موجود اجازه ن

وشند تا ما را وادار کنند که به اين ک میشناسانده شود؟ همه عوامل اختناق کنونی 

. واقعيت نيستنيم که اين همه ک میسئوال پاسخ مثبت دهيم، ولی ما فراموش ن

سالگرد صمد بهرنگی با شرکت بسياری از زحمت کشان تبريز و روستائيان 

اين تجربه به تنهائی نيز قادر است به ما نشان . دهات دور دست، برگزار شد

توانند امکانات يک  دهد که همه عوامل اختناق، هر چند هم نيرومند باشند، نمی

ها که  همه آن. ها يکسره از او سلب کند نويسنده خلق را برای نفوذ در ميان توده

آميزند در هر شرايطی  ها صميمانه در هم می مردمشان را دوست دارند و با توده

در ميان . در مراسم هفتم تختی صدها هزار نفر شرکت جستند. امکان نفوذ دارند
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انبوه شرکت کنندگان حقيرترين سهم از آن دانشجويان و به طور کلی 

  .روشنفکران بود

 که -تصادف سالروز مرگ فروغ فرخزاد با چهلمين روز مرگ تختی

 نتوانست جز معدودی از روشنفکران گنده دماغ را از -البته به تصادف گرفت

خلق يکپارچه بر آن بود که تختی شهيد . شرکت در مراسم چهلم تختی باز دارد

 عالمانه يک توطئه خائنانه شده است و باز فقط روشنفکران گنده دماغ بودند که

و مقاله آقای آل احمد به (ای شک کردند  سری تکان دادند و در اين اعتقاد توده

توده، دوستان صميمی خود را هرگز فراموش ). اين شک اعتبار بيشتری بخشيد

آنچه را که بايد روشن کرد اين است که ناشناخته ماندن آل احمد برای . ندک مین

پس ما . د و تا کجا مربوط به خود اوستها تا کجا ناشی از اختناق موجو توده

ناگزيريم آل احمد را از يکسو در رابطه با شرايط کنونی و از سوئی ديگر در 

  ..." رابطه با مساله انقالب مورد مطالعه قرار دهيم

)٣١ (  
رسيد، کتابی از فرج  هنگامی که نوشته حاضر تقريبا به پايان خود می

در اين جا نيز وی . ج از کشور منتشر شددر خار" ياس و داس"سرکوهی به نام 

ها و  در مقام يک روشنفکر حراف که بدون توجه به معنی ومفهوم واقعی واژه

يرد، با رسوائی مطرح گ میها را برای رساندن اغراض خود به کار  عبارات آن

آن قصه دروغ غرق شدن صمد به دست "با " جالل"نموده است که گويا 

به راستی که ! بود" جعل تاريخ"که "(!!) پاسخ داد"، "نياز جامعه"، به "ساواک

پس ديگر چه نيازی به مبارزه و آن همه جان کندن و رنج کشيدن . محشر است

هد که چطور د می؟ سرکوهی دارد ياد !و شکنجه شدن و خون ريختن وجود دارد
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و با يک گردش کوچک " جعل تاريخ"د نيازهای جامعه را يک به يک با شو می

  (!!)  آورده ساختقلم بر

مرجع و اتوريته "در همين جا سرکوهی، از جالل آل احمد به عنوان 

ند که وی برای چه کسانی مرجع و ک میند اما مشخص نک میياد " ها در آن سال

در هر حال واقعيت اين ). البد برای خود سرکوهی و امثالهم! (اتوريته بوده است

اما از اين . رجع و اتوريته نبودها هرگز م است که آل احمد برای کمونيست

حتی از ديگر مطالب کتاب در همان صفحات آغازين، که (سخنان که بگذريم 

های جعلی به سبک  نموداری است از يک تالش برای ارائه مشتی دروغ و بافته

، در همين قسمت او باز دروغ شاخدار ) ژورناليسم بورژوائی-ژورناليستی 

پس از اين که . ا صمد بهرنگی مطرح ساخته استجديدی در مورد ارتباط خود ب

 دانشجوی سال اول در دانشگاه ۴۶ند که در سال ک میبه اين موضوع اشاره 

تبريز بود و در آن جا با کاظم سعادتی هم کالس بوده و با او دوست شده، مطرح 

راه يابم و به ) بهرنگی( بخت آن را يافتم که به محفل صمد "ند که ک می

ی مهد آزادی  ی ادبی روزنامه ضميمه(ی ادبی آدينه  گاه نامهی  تحريريه

اوال اگر منظور محفل مبارزاتی صمد ). الذکر  کتاب فوق١١صفحه )..." (تبريز

 آن قدر گل و گشاد نبود که حتی کسانی ۴۶بهرنگی است اين محفل در سال 

 هرچند دوستی صمد و بهروز و کاظم با ساعدی تا آخر پايدار(نظير ساعدی 

را در بر بگيرد بماند به اين که آل احمد و يا حتی خيلی از دوستان قديمی ) ماند

ثانيا و با . را شامل شود حاال ديگر سرکوهی تازه از راه رسيده جای خود دارد

آدينه مهد آزادی را مطرح " ی تحريريه"مسخرگی بيشتر او ادعای راه يابی به 

ای که صمد و  ن را بگويم که آدينهاجاز دهيد در اين مورد فقط اي. کرده است

نمودند تقريبا يک سال قبل از  بهروز و دوستان ديگرشان در تبريز منتشر می
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اين که سرکوهی از شيراز به تبريز بيايد، بسته شده بود و در نتيجه اساسا ديگر 

ای در کار نبود که تحريريه هم داشته باشد تا سرکوهی هم بتواند به آن راه  نشريه

" جعل"بايد از سرکوهی پرسيد اين ! جعل تاريخ، آن هم با چه آشکاری! (!يابد

آخرين شماره آدينه مهد ) ؟!!عنوان شده" نياز جامعه"ديگر برای پاسخ به کدام 

 منتشر شد و از آن تاريخ به بعد، مقامات ذيربط، يعنی ١٣۴۵آزادی در شهريور 

  . ندهای دوره شاه، از انتشار آن جلوگيری نمود سانسورچی

)٣٢(  
در زمان کودکی من اين رسم در حال بر چيده شدن بود و من جز در 

د که علت کينه ورزی به عمر، به شو میگفته . يک مورد شاهد آن نبودم

به جای اينکه قاعدتا و ) امام اول شيعيان(خصوص قرار دادن او در مقابل علی 

ند، اين امر است که از نقطه نظر تاريخی منطقا عثمان را در مقابل او قرار ده

حمله اعراب به ايران که منجر به استيالی خلفای عرب به مدت طوالنی در 

ايران شد، در زمان عمر صورت گرفته است و کينه به عمر به واقع نمادی از 

  .باشد کينه اکثريت مردم ايران نسبت به حاکمين ستمکار عرب می

)٣٣ (  
داشتم، از افراد  که من در جنبش کردستان حضور ١٣۶٢در سال 

مختلفی که از شهرهای کردستان و يا از نقاط ديگر ايران و از جمله از تبريز به 

ند که شو میهای تاکسی در تبريز وقتی متوجه  آمدند، شنيدم که راننده آن جا می

مسافرشان کرد است، با احترام زياد با او رفتار نموده و اغلب حتی پول کرايه 

من از شنيدن اين خبر بسيار خوشحال شدم و با ياد . رنديگ میها ن را هم از آن

آوری برخوردهائی که در گذشته ديده بودم، آن همه پيشرفت و ترقی در فرهنگ 

چنين تغييری تنها در اثر مبارزه : مردم را تحسين کردم و پيش خود گفتم
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دالورانه مردم کرد حاصل گشته است و نتيجه قدر شناسی مردم ديگر نقاط 

  . باشد  از مبارزه مسلحانه در کردستان میايران
)٣۴(  

اين، جمالتی از يک نوشته بهروز دهقانی در ارتباط با مرگ صمد 

صمد "، در کتاب "افسانه محبت"متن کامل آن اولين بار تحت عنوان (است 

 در - گرد آورنده حيدر طالب محمدی -" بهرنگی، دوست از دست رفته بچه ها

افسانه "همان دختر فهميده و شجاع " الله"منظور از . ) منتشر شده است۵٩سال 

صمد بهرنگی است که فدا کارانه و بی دريغ خونش را بر زمين ريخت " محبت

نوشته خود صمد چنين . تا دشتی پر الله برويد و شادابی همه جا را فرا گيرد

است مردم خو میاو ن. آن الله سرخ سر تپه خواهر کوچک ما الله بود: "است

ها را باز پر  است تپهخو میای در صحرا نمانده،  ر کنند که راستی راستی اللهباو

او خودش را قربانی . ی ما بود آره، محبت او بيشتر از همه. الله کند، سرخ کند

  ! چقدر اين توصيف، شرح حال خود بهروز نيز هست." ما و زمين کرد
)٣۵(  

ه مذهبی داشته باشد، های فقير، چادر پيش از آن که جنب در بين خانواده

شد لباس کهنه و مندرس خود را قايم  از اين لحاظ مورد توجه بود که زير آن می

من عليرغم فضای سنگينی که در محل نسبت به بی چادرها وجود داشت، . کرد

پوشيدم، چادر سر  که روپوش رسمی می) دبيرستان(موقع رفتن به مدرسه 

مبارزه با سنت و تفکرات ارتجاعی موجود اين کار را دقيقا به خاطر . ردمک مین

های  های کوچک محل که با متلک ادم هر چند که همواره از طرف بچهد میانجام 

  . رفتمگ میردند، مورد اذيت قرار ک میام  خود مسخره
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)٣۶(  

عين همين گفته را اسد بهرنگی در کتاب خود مطرح نموده است که 

يک صمد و بهروز و کاظم به خانه هم انعکاس اين واقعيت است که دوستان نزد

ها شناخته شده  رفت و آمد داشتند و در نتيجه آن دوستان برای افراد خانواده آن

يکی از "صمد و " دوست نزديک"توانست  حمزه فراهتی هرگز نمی. بودند

باشد ولی ماها نه قيافه او را تا آن زمان ديده باشيم و نه " نزديکترين ياران صمد

  !ها شنيده باشيم را از زبان آنهرگز نامش 
)٣٧(  

همان طور که پيشتر اشاره نمودم، در فضای رعب و وحشت و 

اختناقی که در آن زمان بر جامعه حاکم بود، آل احمد به کنار، حتی نزديکترين 

دوستان صمد که نسبت به موضوع مرگ او به ساواک مشکوک بودند و دستان 

توانستند اين موضوع را در   نيز نمیيدندد میساواک را در اين مرگ دخيل 

اگر کسی دست به چنين کاری می زد در واقع خود را بدون . جامعه جار بزنند

های  هيچگونه پوشش دفاعی با ساواک درگير کرده بود که مسلما عقوبت

  . خطرناک در انتظارش می بود
)٣٨(  

 تختی نه فقط به عنوان يک کشتی گير قهرمان که چندين بار موفق به

المللی شده بود، مورد توجه مردم قرار داشت بلکه  اخذ مدال طال در مسابقات بين

مبارزه با رژيم شاه به طرفداری از (به دليل بر خورداری از سابقه مبارزاتی 

و به خاطر خصال برجسته انسانيش، به صورت ورزشکار قهرمان ) مصدق

توان به اقدام  ی او میهای انسان در رابطه با خصلت. محبوب مردم در آمده بود
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خوب وموثر او در جمع آوری کمک برای زلزله زدگان بوئين زهرا اشاره 

های خود را در  مردم به دليل عدم اعتماد به دولت حاضر نبودند کمک. نمود

ای به گردن خود  های دولتی قرار دهند ولی وقتی تختی جعبه اختيار ارگان

دم رفت کمک زيادی برای زلزله آويخت و برای جمع آوری کمک به ميان مر

اتفاقا در همين زمان بعضی از دانشجويان مبارز، از جمله . (زدگان تهيه نمود

هادی فاضلی که بعدها يکی از حماسه سازان سياهکل شد نيز برای کمک به 

تختی در .). های قابل توجهی زدند زلزله زدگان بوئين زهرا دست به فعاليت

اش در همه جا پيچيد که بنا به سياست  يد و آوازهشرايطی به اوج محبوبيت رس

، هيچ کس جز )انقالب سفيد(۴١های سال "رفورم"جديد حکومت شاه پس از 

مثال پيش از آن از . بايست مورد توجه قرار داشته باشد نمی" شاهنشاه آريامهر"

اما چنين عبارتی به خودی . شد نام برده می" شخص اول مملکت"شاه به عنوان 

در حاليکه پس از . رساند که پس شخص دومی هم وجود دارد ين را میخود ا

، که تمامی ۴٢و به ويژه پس از سرکوب مبارزات مردم در سال " اصالحات"

اوضاع و احوال استقرار يک ديکتاتوری عنان گسيخته را در ايران ايجاب 

د پای هيچ شخص دومی نباي(نمود، ديگر به کارگيری آن عبارت جايز نبود  می

شخص "پس، . حال تنها وتنها شاه، ديکتاتور بزرگ مطرح بود) بود در کار می

  . تبديل شد" خدايگان شاهنشاه آريامهر"به " اول مملکت

. نويسم شايد عجيب جلوه کند ولی عين واقعيت است آنچه در زير می

های هواپيما در حاليکه لبخندی بر  در آن زمان عکس تمام قدی از تختی روی پله

داشت و دستش را به عالمت سالم و تشکر بلند کرده بود را به صورت لب 

ها به  ها و در بسياری از خانه اين پوستر در اغلب مغازه. پوستر در آورده بودند

هنوز . ها نسبت به تختی بود ديوار زده شده بود که بيانگر عالقه صاحبان آن
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خدايگان شاهنشاه "از ذشت که يک مرتبه پوستری گ میمدت کوتاهی از اين امر ن

های هواپيما و با ژستی همانند آنچه عکس تختی نشان  درست روی پله" آريامهر

به . به در و ديوار شهر زده شد) يک دست روی هوا و لبخندی بر لب(اد د می

بهروز با . ذشتيم و آن عکس را ديديمگ میای  ياد دارم که با بهروز از کوچه

نتوانست تحمل کند، فوری پوستری شبيه پوستر پوزخندی گفت ببين، اين را هم 

  !تختی برای خودش درست کرد

در چنين فضا و اوضاع واحوالی بود که ناگهان خبر رسيد که تختی 

تختی درست پس از آن اتفاق ) يا قتل" (خودکشی"البته . خودکشی کرده است

در ) برادر شاه(افتاد که در يک باشگاه ورزشی، حقارت غالم رضا پهلوی 

غالم رضا پهلوی که برای . مقابل بزرگی غالم رضا تختی به نمايش در آمد

بازديد از يک مسابقه ورزشی به آن باشگاه رفته بود، در هنگام ورود به باشگاه 

هائی که سعی کرده بودند مردم  ها و بادمجان دور قابچين عليرغم وجود ساواکی

ند، با بی اعتنائی حاضرين را به زور به ادای احترام نسبت به او وادار نماي

مردم به محض ديدن . دشو میاندکی بعد تختی وارد باشگاه . رددگ میمواجه 

ويند و با شور گ میخيزند و يک صدا به او درود  تختی يک پارچه از جا بر می

  . نندک میو حرارت از او استقبال 

)٣٩(  
اصال " خدا آفرين. "باشد در اين زمينه نيز اطالع آل احمد نادرست می

)  کتاب ياد شده٢٢٧صفحه (کنار ساحل آراز نيست و بنا به نوشته اسد بهرنگی 

نام محلی که .  کيلومتر دورتر است٣٠از محلی که صمد به قول او به آب زده 

" شام قوواليق"اسم واقعی احتماال " (شام گواليک"آن اتفاق برای صمد پيش آمده 

 بعضی اطالعاتی که آل احمد در اين بايد توجه کرد که اساسا،. باشد می) است
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را محل کار و " خسرو شاه"مثال او . باشند هد نادرست مید میمقاله بدست 

زندگی صمد عنوان کرده که واقعيت ندارد و صمد هيچوقت در آن محل معلم 

جماعتی "شدن صمد، " غرق"يا مهمتر از آن، نوشته است که گويا پس از . نبود

اگر قرار بود . که اين هم واقعيت نداشت" اند يز گرفتهاز اطرافيانش را در تبر

ساواک اطرافيان صمد را بگيرد، بی شک قبل از همه به سراغ کاظم و ماها 

را هم " اطرافيانش"ديگر دوستان صمد و هيچکدام از . آمد که چنين نبود می

توان حديث موضوعاتی را خواند که او در  از اين مجمل می. نگرفته بودند

  . مطرح کرده است" دوست همراه" به قول خودش برائت
)۴٠(  

ها  نم که از متن آنک میاشاره  به عنوان نمونه در اين جا به دو مقاله 

رسد که نويسندگانش صرفا بدون تعمق الزم و با خوش بينی  اين طور به نظر می

ت ای اس مورد اول مقاله. اند ادعای سرکوهی و حمزه فراهتی را در آدينه پذيرفته

 شهريور -مرداد (۵٧مندرج در آرش شماره " چهره حيرت انگيز تعهد"به نام 

در اين مقاله نويسنده، مسعود نقره کار، ابتدا با قلم ). ٩۶ سپتامبر-، اوت١٣٧۵

خوانده است، صمد " کهنه"صمد را " حديث"زيبائی ضمن رد سخن سرکوهی که 

ها و روشنفکران  کومتتا که ح"نامد  می" ی بی غبار حقيقت گوئی آئينه"را 

ی ما هر دم خود را در آن ببينند و غبار چهره خود را بيابند و آن را  جامعه

در اين رديف او دست به توصيف درستی از صمد بهرنگی و ..." بروبند

آيد وی با قبول  اما آن جا که موضوع مرگ صمد پيش می. های او ميزند فعاليت

پنداشتن آن " حقيقت"هتی و با عين صد در صد ادعاهای سرکوهی و حمزه فرا

ها را البته با طول و تفسير و اضافه کردن شاخ و  های آن سخنان، حرف

چگونگی مرگ او همان : "نويسد مثال می. ندک میها تکرار  های جديد به آن برگ
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، به ويژه دوست و همرزم صمد، حمزه فالحتی شاهدان ماجرازمان توسط 

شاهدان "، کدام )تاکيد از من است." (ن گذاشته شدبا اطرافيان در ميا) فراهتی(

دوست و "؟ درست است که حمزه فراهتی در آدينه خود را به دروغ "ماجرا

چگونگی !) ؟"(شاهدان ماجرا"صمد ناميد ولی ديگر ادعا نکرد که " همرزم

آقای نقره کار اين شاخ و برگ . (در ميان گذاشتند" اطرافيان"مرگ صمد را با 

به واقع، حمزه فراهتی ).  داستان ساختگی فراهتی اضافه کرده استجديد را به

به " اطرافيان"تنها شاهد ماجرا بود که از آراز به تبريز آمد و خود را هم از 

در جای ديگر مقاله نيز ادعاهای . ای که توضيح داده شد، پنهان نمود گونه

: رار گرفته استها مورد تبليغ ق سرکوهی و فراهتی بی هيچ تعمقی در آن گفته

از " اهل قلم"ی  جامعه روشنفکری، به ويژه بسياری از افراد موثر خانواده"

تالش ... عليرغم دانستن واقعيت چگونگی مرگ صمد... جمله جالل آل احمد

همان طور که ) تاکيد از من است". (جلوه دهند" قتل سياسی"کردند مرگ او را 

آدينه شاخ و برگ داده شده و "  پراکنیشايعه"د در اين جا نيز به شو میمالحظه 

حداقل در آدينه يک نفر، . مثال يک کالغ و چهل کالغ مصداق پيدا کرده است

کرد مرگ صمد " تالش"صرفا آل احمد مورد اين اتهام واقع شده است که گويا 

جلوه دهد ولی آقای نقره کار به تبع از آدينه چنان اتهام بی " قتل سياسی"را 

حداقل آدينه در اثبات . آورد  وارد میايران" جامعه روشنفکری"کل اساسی را به 

 ذکر شاهدآل احمد را به عنوان " صمد و افسانه عوام"ادعای کذائی خود، مقاله 

جامعه "ند ولی مقاله مندرج در آرش در قبال چنان اتهام بزرگی به ک می

" حقيقت گوئیآئينه حقيقت جوئی و "کردند " تالش"که گويا (ايران " روشنفکری

بيند يک نمونه هم که شاهد ادعاهايش باشد،  حتی الزم نمی) را غبار آلود سازند

به ويژه بسياری از افراد "و " جامعه روشنفکری"اين ! به خواننده نشان دهد
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ها  آن" تالش"شد؟ و   شامل چه کسانی می۴٧در سال " ی اهل قلم موثر خانواده

ها مگر  د در کجا منعکس شده است؟ آنجلوه دادن مرگ صم" قتل سياسی" در 

جامعه "های  ای که مجموع نوشته اند؟ مهمترين و پرتيراژترين نشريه چه نوشته

نيز " ی اهل قلم بسياری از افراد موثر خانواده"ها  که در ميان آن" (روشنفکری

، در رابطه با مرگ صمد در آن درج شده است، نشريه آرش )حضور داشتند

کدام نوشته در اين مجموعه را . باشد صمد بهرنگی، می، ويژه ١٨شماره 

توان شاهدی بر آن ادعا ذکر نمود؟ در آن جا حتی دوستان نزديک صمد هم  می

انستند، يک کلمه در اين مورد د میکه واقعا ساواک را مسئول مرگ او 

چون در شرايط اختناق و سانسور شديد دوره . توانستند بنويسند اند و نمی ننوشته

بنابراين روشن است که . ای نبود هيک نشريه علنی جای طرح چنان مساله شا

در ابراز چنان ادعاهائی تنها به ) مسعود نقره کار(الذکر  نويسنده مقاله فوق

، استناد کرده است و صرفا بر مبنای ٧٠جعليات و تبليغات کذب آدينه در سال 

ين گونه برای خود آن شايعات بی ريشه و اساس است که در ضمن موضوع را ا

بر زمينه مساعد شرايط سياسی و اجتماعی آن هنگام، صمد : "ندک میجمع بندی 

  )؟"!! (!شهيد اهل قلم شد
 نوشته ١٣٧۵ای که در سال  بنابراين، مسعود نقره کار اگر به گونه

ساوامای "... ، )اين و آن(ند که ک میاست هنوز اين اصل درست را مطرح 

هيچکدام نبايد ما را آن حد به دام مالحظه کاری ..." ک وجنايت کار تر از ساوا

" به کتمان حقيقت و شايعه پراکنی"و نبايد " بياندازد که حقيقت را کتمان کنيم

، ناخواسته در خدمت رواج يک ۵٧دست زد، حال که مقاله او در آرش شماره 

وان های آگاهانه آدينه دوره رفسنجانی را به عن شايعه قرار گرفته و دروغ

" چهره حيرت انگيز تعهد"تبليغ کرده است، منطقا بايد در مقاله خود " حقيقت"
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که چهره اين مقاله را پوشانده است، از آن پاک " غباری"تجديد نظر نموده و 

  .نمايد

صمد بهرنگی "مطلب ديگر از مهستی شاهرخی تحت عنوان 

ژوئن ( ١٣٧٨، خرداد ٧٠مندرج در آرش شماره " های سياه کوچک وماهی

باشد که در واقع کوشش با ارزشی از طرف نويسنده برای ارائه  می) ١٩٩٩

در اين جا در قسمت مرگ صمد، . باشد نوعی کرونولوژی از صمد بهرنگی می

حتی نويسنده، آن دروغ .  قيد شده است٧٠باز همان داستان کذائی آدينه سال 

جسد صمد را ) تیهمان فراه(آشکار را ذکر کرده است که گويا حمزه فالحتی 

با توجه به وجود اسناد و ! به همراه کاظم سعادتی به تبريز منتقل کرده است

نند، درست ک می را ثابت ٧٠شواهد مشخصی که امروز کذب ادعاهای آدينه سال 

آن است که خانم مهستی شاهرخی کاذب بودن مطالب فوق را توضيح دهد و يا 

کرونولوژی پايانی چنان جعلی و غير ها را از نوشته خود حذف کند تا اين  آن

  .واقعی نداشته باشد

در ضمن بی مناسبت نيست اين را هم ذکر کنم که در اوايل نوشته خانم 

صحبت شده که )" لک ها( محله لکلر"خانواده صمد به " نقل مکان"شاهرخی از 

ای بود که ما در آن زندگی  نام محله) لک ها(و نه " لکلر. "واقعيت ندارد

رسد در اين جا محله بهروز دهقانی با محله صمد بهرنگی  به نظر می. ديمرک می

  . اشتباه شده است

)۴١(  
هايش در "مقال"جالب است بدانيم که سرکوهی در هنگام چاپ 

بدون (در خارج از کشور، يواشکی " شب دردمند آرزومندی"ای به نام  مجموعه

را " حمزه فراهتی" او نام واقعی" حمزه فالحتی"به جای ) جلب توجه ديگران
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اسناد معتبر دست "بايد گفت به اين ترتيب او باالخره پای يکی از . گذاشته است

  !! خود را با امضای واقعی مزين ساخت" اول مهم تاريخ معاصر
)۴٢(  

های جنوب ويتنام اثر  ها و داستان اين يک داستان از مجموعه قصه

 ٣ مبشر در نشريه شماره نگوين سانگ است که ترجمه فارسی آن توسط آذر

که به همت فريدون ايل بيگی، يکی از دوستداران چريکهای فدائی " عصر عمل"

در .  در پاريس منتشر ميشد، به چاپ رسيده۵٠های  خلق ايران، در اوايل سال

د و به دليل شو میدستگير " مهاجمان يانکی"اين داستان مرد مبارزی توسط 

" الل"هد و د میرت تکلم خود را از دست های مختلف ظاهرا قد تحمل شکنجه

نند و وی برای گذران زندگی يک دکه می ک میاو را از زندان آزاد . ميشود

. رددگ میند که به پاتوقی برای اهالی منطقه از زن و مرد تبديل ک میفروشی باز

ها در اين دکه رد  اخبار مقاومت و مبارزات توده. آمدند افراد مختلفی به دکه می

اما صاحب . شيدندک میدر عين حال جاسوسان نيز به آن جا سرک . شد ل میو بد

شنيد و نه توجهی به آن رفت و آمدها و اخبار و اتفاقات  دکه انگار نه چيزی می

پس از مدتی . رد او ظاهرا الل بودک میبا هيچکس نيز صحبت ن. محل داشت

د ومردم به شو میه ها در آن منطقه سازمان داد تظاهرات بزرگی بر عليه يانکی

د که رهبر و شو میقرار . نندک میپاسگاه مهاجمان حمله کرده و آن را تسخير 

هيچکس . سازمانده اصلی اين شورش در ميدانی برای مردم صحبت کند

هرکس تصويری از او در ذهن خود . انست آن سازمانده چه کسی استد مین

يرد، گ می تريبون قرار ولی وقتی آن فرد برای سخنرانی در پشت. ساخته بود

تر از هر کسی به خود  نزديک"بينند که او يک فرد خودی است،  مردم می

دکه می فروشی بود که برای سخنرانی به " الل"او همان صاحب ". ها آن
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طنين صدايش چنان رسا وبلند بود که برای خود . ميکروفون هم احتياج نداشت

  .ردک میدر هر قلبی جا باز 
تر   مرگ صمد هم در حاليکه در درونش آتش بود و جدیبهروِز بعد از

های مبارزاتی خود بود، آن گونه خاموش بود و  از هر وقت ديگر مشغول فعاليت

  .ادد میخود را ظاهرا بی توجه نسبت به مسايل سياسی نشان 

)۴٣ (  
شعر آن عاشيقی که . ، نام يک آهنگ ويژه آذربايجانی است"عاشيقی"

ها آن  شعر ترانه نبی که رايج است و معموال همه آذربايجانیاند با خو میبهروز 

نبی که شخصيتی است چون کوراوغلو در اين شعر . را بلد هستند، فرق داشت

ها  ترين کوه او از سرکش. ستاند يرند، باج میگ میهائی که از مردم باج  از خان

ج آالن نبی، اوجا باج آالن بيگ لردن با: "ندک میها را فتح  د و قله آنرو میباال 

. من عاشق و شيفته عاشيقی خواندن بهروز بودم..." قاف داغيندان اوج آالن نبی

شيدم که جمعه فرا برسد تا ما به کوه برويم و بهروز ک میتمام هفته را انتظار 

  .برای ما عاشيقی نبی را بخواند

)۴۴(  
ولی وقتی پاسداران برای . آن جشن عروسی از طريقی لو رفته بود

ند با توجه به شلوغی شو میستگيری سعيد سلطان پور با اسلحه وارد خانه د

به همين منظور نيز او فوری خود را به . مجلس، سعيد کامال امکان فرار داشت

های خود را  تراشيده، و با  ند سبيلک میدستشوئی خانه رسانده و در آن جا  سعی 

و " اکثريتی"فانه دوستان اما متاس. تغيير قيافه از پنجره آن محل فرار کند

" چريک"ند و با گفتن اين که حاال شو میها مانع اين کار او  مشخصا يکی از آن
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بازی را کنار بگذار، باعث دستگيری وی توسط مزدوران رژيم جمهوری 

  . ردندگ میاسالمی 
)۴۵(  

توان در مصاحبه ياد شده نيز مشاهده نمود آنجا که  صداقت ساعدی را می

ند که مطابق آن گويا صمد بهرنگی فارسی ک میای صحبت  ز شايعهمصاحبه گر ا

ماهی "ذارند که گويا گ میای زير بغل ساعدی  نوشتن بلد نبوده است و هندوانه

قابل انتشار "در آورده که " فارسی نويسی درست"را هم او به " سياه کوچولو

ند ک میاما ساعدی آن سخنان مغرضانه را در کمال صداقت تکذيب ". باشد

ماهی سياه کوچولو را برای مجله آرش . اين به آن صورتش نه: "هدد میوپاسخ 

. بايست چاپ بشود فرستاده بود، يک داستان کوتاهی بود که در مجله آرش می

آنوقت همزمان با آنموقع کانون پرورش فکری تشکيل شده . داستان خوبی بود

.  به صورت کتاب در آوردد اين را آنجاشو میسيروس طاهباز گفت که آره . بود

اش را درست کرد و درست نکرد، نه، هر کاری را آدم  ويند فارسیگ میآنکه 

ويم که شما ببينيد که گ میهر مزخرفاتی را که من بنويسم . ندک میاديت 

چهار کلمه اينور و آنور صاف بشود، تقريبا حرف . اش درست است يا نه فارسی

 بشود، جابجا نشده باشد و اينها، در ربط و حرف اضافه از همديگر تفکيک

  ." همين حدود بود و درست موقعی منتشر شد که صمد مرده بود

ساعدی را بايد يکی از قربانيان رژيم شاه خواند که مزدورانش از هر 

همچنين او قربانی آزادی . ترفندی برای خرد کردن شخصيت او استفاده کردند

 مرگ زود رس اين مرد آزاده در مسبب. شد های رژيم جمهوری اسالمی کشی

  .تبعيد نيز همين واقعيات بود
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)۴۶(  
او خاطره گويائی از بهروز در مورد دفاعش از صمد، در يک جمع 

به بارگاه حسن خان در ماجرای "رسمی اداری که دولت آبادی آن را 

ند که نمونه ديگری ازصميميت و يکدلی ک میتشبيه کرده است، نقل " کوراوغلو

، آنگاه . "...ندک میی که بين بهروز و صمد وجود داشت را آشکار بی نظير

آقايان بازرسان هر کدام دق دلشان را خالی کرده از حاضرين در سالن نظريه 

وی با تمامی صداقت . اولين کسی که اجازه صحبت گرفت، بهروز بود. خواستند

ذائی و شرم اتهام ک"و رشادت از رئيس فرهنگ و چماقدارانش انتقاد کرد و از 

 -حرف زد که با تاييد اکثريت حاضر در سالن مواجه گرديد" آور درحق صمد

ای که بهروز   جرقه–ها دبيرزبان در دبيرستان مذکور بود  بهروز در همين سال

  ..."هايش سالن را در بر گرفت زد بالفاصله شعله

)۴٧(  
ن که ای از نويسندگان ايران در سفر به ارمنستا در توطئه کشتار عده

 توسط وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی ترتيب داده شده ١٣٧۵درسال 

بود و بعدها به آن اعتراف کردند، ماموران وزارت اطالعات پيشاپيش در محلی 

اين را همان . که قرار بود حادثه مرگ در آن جا پيش بيايد، حاضر بودند

. مان خود ديده بودندنويسندگانی که از توطئه، جان سالم به در بردند، با چش

به تفصيل شرح داده " ياس وداس"اتفاقا فرج سرکوهی اين واقعه را در کتاب 

  .است
)۴٨(  

را با اتکاء به تجارب عينی " کندوکاو در مسايل تربيتی ايران" صمد، 

وی در اين کتاب در حين آشکار کردن . خود از محل کار و زندگيش نوشت
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ستاهای آذربايجان و همينطور معلمين مشکالت طاقت فرسايی که معلمين رو

ها با آن دست به گريبان بودند، گنديدگی سيستم آموزش و پرورش را  شهرستان

کندو کاو "کتاب . های روشن و غير قابل انکار به نمايش گذاشت با مثال

از يک طرف بيانگر افکار مترقی و بسيار پيشرفته " درمسايل تربيتی ايران

 نشانگر جربزه و جسارت انقالبی او در طرح صمد بود و از طرف ديگر

شدند و  هايی بود که بنا به رسم روزگار بايد وارونه جلوه داده می واقعيت

بايست جغد را با نام واقعيش  آخر نمی(شد  ها صحبت می بايست در مورد آن نمی

اشاره به شعر ياد شده از . صدا کرد و به کالغ گفت که توخوش آواز نيستی

  ).معجز

)۴٩(  
: "...  نوشته است١٣۵٧در سال " يکی از رفقای صمد"در اين زمينه 

ای برای نوآموزان مناطق ترک نشين  او به تهران آمده بود تا کتاب درسی ويژه

تهيه نمايد و از اين طريق کار آموزشی زبان فارسی در مناطق مذکور آسان 

فت گ میرد و ک یمفکر . ولی از همان اول در انجام اين کار ترديد داشت. شود

به همين جهت در هر فرصتی . سازد نتيجه کار وی اعمال ستم ملی را آسان می

يک بار بر سر همين . مايل بود از عقايد دوستان خود در اين خصوص آگاه شود

قرار داد و خود بدون آن که ) اوختای(مطلب مرا رو در روی رفيق نابدل 

باالخره وقتی از او . رداختدخالتی کند به سنجش نظرات موافق ومخالف پ

به عنوان کلمه " شاه"حتما بايد از کلمه " ش"خواسته شد که در آموزش حرف 

کليد استفاده کند، تصميم قاطع خود را گرفت و باشوقی که به ديدار مجدد 

اصرار و يا حتی بعدها نيز هيچ گونه . شاگردان خود داشت، تهران را ترک کرد

صمد "نقل از . (ت او را به ادامه کار وا دارد نتوانستهديد و ارعاب دشمن
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 تاکيد از - ۵٣١صفحه " يادمان صمد بهرنگی"مندرج در " چگونه رشد کرد؟

 ١٣۵٧د اين رفيق صمد هم که مقاله مزبور را در سال شو میمعلوم . من است

دشمن در رابطه با کتاب " ارعاب"و " تهديد"، "اصرار"نوشته است از مورد 

  .) ده استالفباء مطلع بو
) صمد بهرنگی و يئنی الفباء ماجراسی(فرزانه نيز در مقاله ياد شده 

خواست تو برای آسان کردن يادگيری الفباء و : "نويسد که به صمد گفته است می

اما مطلب اين جاست . های ترک، خدمت فرهنگی بزرگی است زبان برای بچه

اشت و سواد آموزی که اگر در آذربايجان به زبان ترکی هم مدرسه وجود د

کمک ) ترکی و فارسی(شد، آن گاه کتاب درسی تو به يادگيری هر دو زبان  می

های سواد آموزی به زبان ترکی، اين کتاب،  اما در فقدان کالس. ردک میزيادی 

از طرف . ها را بيشتر به طرف فارسی کردن زبان ترکی سوق خواهد داد بچه

اص خود است که وقتی آن را به زبان ديگر هر زبان دارای قاعده و قانون خ

آوريم، خيلی وقت ها  ها بوجود می نيم يا اشتراک بين آنک میديگری منتقل 

ای آدم، بهار،  مثال تو در کتاب نوشته. هدد میها رخ  تغييراتی در طرز بيان آن

به کار ... ها در زبان ترکی به شکل آدام، باهار، تازا، ، در حاليکه اين...تازه

ها را جويا شود، چه بايد به او  دليل اين فرق) شاگرد(حاال اگر بچه . دنرو می

گفت؟ ما اگر اکنون در هنگام سواد آموزی به بچه با اين مشکل مواجهيم که چرا 

". حاال ديگر بايد زبان شناسی به او آموزش دهيم"! آب"بايد بگويد " سو"به جای 

نويسد که صمد در  ه در آخر میفرزان) ام اين قسمت را خالصه وار ترجمه کرده(

اگر ! آخر درد ما يکی دو تا که نيست: "مقابل اين سخنان به او گفته است که 

من دارم بر . رسيد حاال با آن نامردها روبرو در نيامده بودم دستم قبال به تو می

ها مرا همين طوری ول نخواهند کرد باشد، بگذار  انم که آند می. ردم تبريزگ می
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ام، مگر اين که  ها در آورده من کتاب را از چنگ آن. اهد پيش آيدخو میهر چه 

  ..."آن را دوباره در خواب ببينند

)۵٠(  
صفحات ترکی نشريه شمس تبريز بعدها قطع شد و مدير مسئول در 

چند روز پيش اخطار کتبی : " نوشت١٣٨٠ آبان ٢ نشريه به تاريخ ١١٩شماره

 نشريه به زبان فارسی است، بايد در اين به دستمان رسيد که چون مجوز فعاليت

چهارچوب عمل نمائيم و از آن خارج نشويم و اين يعنی اين که ديگر بايد از 

خير صفحات ترکی بگذريم و اين در حالی است که مدام خوانندگان درخواست 

حدود ارديبهشت (اخيرا نيز ..." اند که ما صفحات ترکی را افزايش دهيم  کرده

  .ريه شمس تبريز را به طور کامل تعطيل کردندخود نش) ١٣٨١

)۵١ (  
 اتفاقا، اسد بهرنگی به امکان کشته شدن صمد به دست جنايت کاران 

ترورهای مخفی سازمان "او به . ساواک به همين صورت برخورد کرده است

ند ک می، اشاره "ندشو میها وارد عمل  اطالعاتی که بعضا برای رهانيدن کله گنده

متمرد جوانی که پشتش به : "نويسد  مورد موضوع مرگ صمد میو مشخصا در

هيچ جا بند نيست، فالن نوکران قلچماق شاه را جلو خواهر شاه سکه يک پول 

ميکند و عالوه بر اين که بر افتخارات او لطمه ميزند، مانع در آمد کالن او هم 

آيا خيلی . ندک میايستد و او را سکه يک پول  علنا رو در رويش می. دشو می

مشکل است که فرض کنيم چنين شخصی به طور مخفی و خصوصی فقط در 

رابطه با يک شاخه کوچک سازمان اطالعاتی، بی درد سر، سر به زير آب 

هياهوئی برای کم رنگ کردن مدارک ابهام مرگ صمد : "از" (کرده شود؟

  )١٣٧٩ بهمن ٢١ به تاريخ ۶٢۴ نيمروز شماره -بهرنگی 
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)۵٢(  
" شده ) بر وزن پاستوريزه" (فارسی ريزه"اسم " ام گواليکش"احتماال 

شام . "قوواالماق به معنی از محل دور کردن و راندن است. است" شام قوواليق

، محلی است که عمل راندن و از محل دور کردن در آن در وقت شب "قوواليق

ه رفيق در تحقيقاتی ک. اتفاقا اين نام بسيار با مسما است. يردگ میصورت ) شام(

 از روستاهای قره داغ به عمل آورده، او روستاهائی ۴٨بهروز دهقانی در سال 

شدند و  ها مورد حمله گرازهای وحشی واقع می را ذکر کرده است که شب

ها مجبور بودند از شب تا  روستائيان در فقدان امکانات الزم برای راندن آن

چه با زدن دو شيئی به ( صدا صبح در کشتزارهای خود بيدار بنشينند و با توليد 

بهروز . گرازها را از محل دور سازند) های خود هم ديگر وچه با داد و فرياد

ی که صدايشان شو مینوشته بود که در اين جا در روز با روستائيانی مواجه 

  . اند گرفته است چرا که شب قبل تا صبح سحر بيدار مانده و فرياد زده

ز در شرايطی انجام داده که برای رفتن به روستا  اين تحقيقات عينی را بهرو 

بايست توجيه مشخصی در دست داشت واال شخص از طرف مزدوران  حتما می

بهروز تنها با استفاده از امکانات محدود . رفتگ میرژيم مورد مواخذه قرار 

يکی از شاگردان خود در آن منطقه و با قبول خطر و به کار گيری ابتکاراتی 

 منطقه وسيعی از روستاهای قره داغ را زير پاگذاشته و با موفق شد که

موشکافی در مورد شرايط زندگی مردم در آن جا تحقيق نمايد و حاصل تحقيق 

. ای بنويسد های تکان دهنده، در جزوه خود را به طور مشروح و با ذکر فاکت

نيز قيد " فرازهائی از تاريخ چريکهای فدائی خلق"همان طور که من در 

ای از آن جزوه که از دستبرد ساواک محفوظ مانده بود، توسط  ام، نسخه دهکر
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 به خارج از کشور فرستاده شد که احتماال کسانی ۵٣رفقای سازمان در سال 

  .هنوز آن را در اختيار دارند که اميدوارم در جهت چاپش اقدام نمايند
)۵٣(  

کيل در شرايط فعلی حتی اگر به فرض دادگاهی در اين رابطه تش

ها  نه فقط به اين دليل که صديقی. دهند، هرگز کارائی درستی نخواهد داشت

های واقعی شان در ايران در صدر کار قرار دارند و  ها هم امروز با نام ونجاتی

شان مانع از روشن شدن  بالطبع در جهت منافع و مصالح جمهوری اسالمی

ن که دادگاهی بتواند به حقايق در آن دادگاه خواهند شد، بلکه اصوال برای اي

طور واقعا درست و عادالنه قضاوت نمايد بايد شرايط الزم اين کار را در 

توانند نقش  از جمله تمام افرادی که در روشن کردن قضيه می. اختيار داشته باشد

همچنين بايد چنان شرايط . ايفاء کنند بايد بتوانند آزادانه در آن دادگاه شرکت کنند

ه حاکم باشد که تمام کسانی که به نحوی با موضوع در ارتباط آزادی در جامع

در عين حال بايد . يرند بتوانند بدون نگرانی راجع به آن صحبت کنندگ میقرار 

خود داوران و قاضی نيز بتوانند بدون هيچ گونه ترس و واهمه از عواقب 

واضح . رندرانند، امور دادگاه را به پيش بب برخوردها و سخنانی که بر زبان می

است که در ايران در بند ما، تحت حاکميت رژيم مرتجع و ديکتاتور جمهوری 

از اين رو حتی تصور تشکيل دادگاه صالح . اسالمی چنين شرايطی وجود ندارد

  .در ايران توهمی بيش نيست
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  جالل آل احمد     صمد و افسانه عوام : ضميمه

  
الااله "گ برادر بزرگم که از مدينه رسيد پدرم بلند گفت خبر مر

نه يک دفعه . فت الاله االاهللاگ میاما مدام . حتی گريه نکرد. و ديگر هيچ". االاهللا

رسيد  يعنی برای اينکه بسرش نزند؟ هر تازه واردی که می. مدام. و نه ده دفعه

د چای برايش ببرند، به رفتن ها که می  يا بچه-ردیک می يا سالمش که -به تسليت 

  . ردک میجای جواب و هرچيز ديگر مدام تهليل 

و چه . اش درآمد آن وقت گريه. مان شب روضه. تا شب سه شنبه رسيد

بخصوص . هرگز نديده بوديم که بر واقعه کربال آنچنان گريسته باشد! ای گريه

ر حرف زد و از حضور پد" علی اکبر"که روضه خوان آن شب اهل بود و از 

ولی روضه که تمام شد باز ... بر سر نعشش و از شکستن کمر و ديگر قضايا

حتی منع کرده بود که مادر و خواهرام بلند گريه . جز همان تهليل. ديگر هيچ

آمد خانه  سلمانی که می. اما ديگر ريشش را حنا نبست و سرش را نتراشيد. کنند

پيش از . رفتگ میدست و بعدهم مرتب عصا . ردک میسرش را نمره دو کوتاه 

اما . اشتد میاست به مجلس مهمی برود عصايش را بر خو میآن هر وقت 

  . بعداز آن ديگر عصا از دستش نيفتاد

و دانستيم که . و اين قضايا بود تا زن و بچه برادر از مدينه آمدند

شبی رفته بود مهمانی به خانه يکی از . ناگهانی و به مرضی ناشناخته مرده

. همين.  و دير برگشته بود و خوابيده بود و صبح ديگر برنخاسته بود-"نخاوله"

ای از درد   ناله- غذای نامناسبی-شد؟ آخر مرضی اما مگر کسی باورش می

. و خبر از هيچکدام اينها. ؟ ولی زنش حاضر بود و پسرش! آخر چيزی-مزمنی

ز مجلس اهالی  و ا-رفتند و از اين ختم به ديگری آمدند و می و مريدهای پدر می
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فالنی که از کربال . "مستمسک گير آمد.  تا عاقبت گير آمد-اين محل به آن يکی

آمده بود از فالن ديگری که از مدينه برگشته بوده نقل کرده بوده که فالنی را 

و . از اين دهن به آن گوش. و چه زود قضيه پيچيد!" اند ها چيز خور کرده سنی

تقليد در مدينه باشی و چنان فعال باشی که برادره نماينده مرجع . شد يک اعتقاد

؟ !بود و اصال يک بار هم از بيماری نناليده باشی و آن وقت يک مرتبه مردن

که هر کدام نقل يکی از . و هزار اما... ند اماک میدرست است که مرگ خبر ن

که ديگر همه حتم داشتند که برادره را چيز خور . مجالس اطرافيان پدرم

 چهارمی - سومی تحير را- ديگری تاسف خود را-يکی تعجب خود را. ندا کرده

 همه را در اين يک شايعه افواهی -ناباوری را و پنجمی آرزوی ديدار او

و خالص، و تا از يکی که گوشت و . خالصه کردند تا فراموشی و عادت بيايد

هار امام  مقدسی بسازند که پائين پای چ-پوست ترا داشته و غم شادی ديگران را

  . خوابيده" بقيع"در 

و از . داغ صمد. که داغی بود. و حاال خبر مرگ اين برادر کوچکتر

خبر را ! ها عجب هدايتی دارند و اسم". خداآفرين"از محل . رسيده" ارس"

از آن صداها که فقط .  با صدايی گرفته-سالم و احوالپرسی. تلفنی. ساعدی داد

!" صمد افتاده توی ارس: "و بعد. دشو میی باز به دم انسی يا پای جامی و با گپ

آخر . يا از بس خبر غيرمترقب بود. از بس صدا گرفته بود. شنيدم" عرق"که 

 و حاال اين هم -که فالنی افتاد توی هروئين . به اين يکی بيشتر عادت داريم

يک دهاتی آواره . تر از اينها بود استخوان سخت! و که اين کاره نبودولی ا. صمد

به معنی " عاشق"يک . نه... يک کولی ". دهخوارقان"و " ممقان"و " خسروشاه"

بهروز را . شيدک میبه دوش " ميلت"عاشقی که تارش را . اش آذربايجانی

در جواب . و همين را گفتم! عرق نبايد بتواند او را از پا بيندازد. نه. ويمگ می



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ٢٣٧ -  

کتاب الفباش را خودمان . بريم سراغش. پاشيم بريم تبريز"و اين را که . ساعدی

که ساعدی در آمد که ..." انی که خيلی آزارش داده اندد می. نيمک میچاپ 

خوب، "و . که يخ کردم و نشستم..." اند نعشش را سه روز بعد از آب گرفته"

ها قصه  آن طرف. انسته رفته آب بازید میبله ديگر، با دوستی که شنا " ديگر؟

و . و در غلطيده. انستهد میاما خودش شنا ن. فننیو البد گاهی ت. ردهک میجمع 

و حاال جماعتی از اطرافيانش را در . دوستش به سرو کله زنان تنها برگشته

ها قندشکن را برداشته و  و دوست همراهش در جواب بازجويی. اند تبريز گرفته

ولی همين؟ و يعنی که صمد مرد؟ که ما ... زده به سر خودش و ديگر قضايا

 اين -پختيم؟ اين زبان روستای آذربايجان آن همه آرزوها در سر میبرايش 

هانس " اين همپالگی تازه به راه افتاده -وجدان بيدار يک فرهنگ تبعيدی

پا در راه گذاشته " حيدر بابا يه سالم" اين معلم سيار که از الی سطور -"اندرسن

  ريخت؟ گ می" خالخال"و " ساواالن"بود و به 

اند؟ نکند خودکشی کرده؟ آخر آدمی که   نيستش کردهآخر نکند سربه

 ١٩ تا ١۶شنا بلد نيست چرا بايد به رودخانه زده باشد؟ و مگر ارس در حدود 

شهريور چقدر آب دارد که بتواند کسی را در بغلطاند؟ بسترش را خود من در 

جوری نيست که بی مزاحمت مامورهای مرزی دو طرف . ام ديده" پارس آباد"

 در -اش گداری و هر نقطه. ای و خود رودخانه پهنه گسترده. ن به آبش زدبشود ت

و بر بلندی هر دو طرف سيم خاردار ". امامزاده هاشم"حدود سفيد رود پای 

پس . ولی گفتند که دوستش افسر جوانی بوده. کشيده و نگهبانان به نظاره ايستاده

و بعدهم گفتند . شته بودالبد مزاحمت نگهبانان مرزی را به اعتبار لباسش بردا

ولی من هنوز . والخ... د و فشار آبشو میبستر رود تنگ " خدا آفرين"که در 

يعنی رمانتيک بازی ذهنی؟ يا فرار از واقعيت؟ يا افسانه سازی . دشو میباورم ن
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 -ويم گ میبرای تو !  آهای مناف-انم که د میفقط اين را . انمد مین... عوامانه؟ 

  !تواند مرده باشد صمد نمی. انم که صمد نبايد مرده باشدد یممن فقط اين را 

. يعنی ناله همدردش را شنيدم. شناختم" کند و کاو در مسايل تربيتی"صمد را با 

اينکه ببينی يکی ديگر از آن . و راستش از شما چه پنهان خيلی هم خوشحال شدم

ای يک روز هم ويد دست کم برگ میسر آذربايجان دارد، همان پرت و پالها را 

. و آنوقت دنبالش کردم!... د که پس زياد هم پرت و پال نبودهشو میشده باورت 

. و بعد رفتيم به تبريز.  به تهرانزد میو بعد که گاهی بيرون بر . هاش در قصه

 کاظم بود - آن يکی بهروز بود- بهروز بود-صمد بود. با ساعدی. ۴۶ارديبهشت 

های بهروز و آن  ا و آن عاشقی خواندنه ها و آن شور و بيات و آن شب

که ساعدی ": طرح تبريز"ها که کشيد به  و آن گپ" قله"های قهوه خانه  صبحانه

تحقيقات "و من در برگشتن کاملش کرديم و به گمان اينکه از آن امامزاده 

! که حيف. توان خواست داديمش به دست حضرات ای می هنوز معجزه" اجتماعی

و محرک اصلی آن ! پيش علما ريختن... واريد خود را پيشبرای صدمين بار مر

طرحی برای جان دادن از نو به شهری که . طرح يکی صمد بود و يکی ساعدی

و صمد کاری را که بايد در آن . ما، در سراسر ايران، اينهمه بهش بدهکاريم

 ای نشسته بود که به چه حوصله. يعنی کتاب الفباش را. رد آماده داشتک میطرح 

يک کتاب !) که فرموده اند بگوئيد آذری(و از لغات مشترک فارسی و ترکی 

را " چرک"و " سو"های آذربايجانی مجبور نباشند  اول ابتدايی نوشته بود تا بچه

درست است که آن طرح در ترازوی خود را به . آب و نان بنويسند و نفهمند چرا

 اما کتاب الفبای صمد رخ غرب کشنده آن موسسه وزنی نياورد و بايگانی شد

ای در  با دو کلمه. که برش داشتم و بردم پيش دستگاهی که اين کاره است. رسيد

..." شاعر است و حساس است ومبادا در کتابش دست ببريد"معرفی نويسنده که 
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ها که آخر روشی الزم است و تصويری و زير و  و دعوی آن. و ازين حرفها

که ... ور است خودش را بخواهيد تهران و غيرهکه گفتم چط... باال کردنی و الخ

و نشستند که کتاب را راست . وصمد از خسروشاه آمد تهران. اين کار را کردند

. و ناچار فرصت بيشتری برای ديدار و گپ زدنها. و ريس کنند و باب روز

و با اين شعر محلی به عنوان اهداء به صفحه . يکبار آمد با يکی از قصه هاش

     عزيز من در باغ شانه بزن    يزيم باغ دادار  عز:  اولش

  الف هايت را باز کن و در باغ شانه کن   آچ زولفون باغدادار

  بولبولی گولدن اوترو         بلبل را به خاطر گل 

  .در باغ به دار زده اند.            چکوبله باغدا دارا

 در در عين حال که چه اصراری داشت! که ديدم چه رمانتيک است

باشد " ارس" که -که بترس از حضور اين داس بين. اش زنده کردن زبان مادری

 پنجاه شصت سالی است که حضورش را در فرهنگ و -ها و ديگر مباينت

بار ديگر در مجلسی بود با حضور دو سه تن از . نيمک میمدرسه ديگر تحمل ن

 که ديدم . و به علت حضور صمد بحث رفت سر زبان ترکی-استادان دانشگاه

خيال کرده بودم که اين لياقت را فقط ! چه تند هم هست و چه آتشی و چه قاطع

سه نفری در يکی از . بار ديگر که با ساعدی و او رفتيم ابن بابويه. خودم دارم

های اول بازار شاه عبدالعظيم لقمه نانی خورديم و ماشين را پس و پناهی  کبابی

فقير و کارگر و مرد توی کوچه !  چه جماعتیو. جا داديم و افتاديم وسط جماعت

ها و  ها و علم ها و دسته و حجله. و همه جوان. و تک و توک بازاری و اداری

آقايون چند "ردند وصدای بلندگو که ک میهای چاپی که پخش  و مرثيه. ها نوحه

کوچه بدين ببرنشون هوای . خطرناکه. نفر اطراف مقبره حالشون به هم خورده

و . و روضه" علی اکبر" و بعد شعرهای سوزناک و آيات قرآن و داغ ..."آزاد
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که جوانه زنی . زنها که بر سکويی يا توی ايوانی نشسته بودند و چای دم کرده

که ساعدی بچه را گرفت و بوسيد . ای به بغل به ساعدی سالم کرد چادری با بچه

بند . ين دنيا آوردهانکشف که دو سال پيش او را به ا. و حال و احوالی و رفتيم

. رسانند ناف بيخ گلوی بچه پيچيده بوده و نزديک بوده خفه بشود که دکتر را می

ها و لوليدن  و آن وقت بر باالی يک سنگ قبر ايستاديم به تماشای گذر دسته

! رديم که چه به خود رها شده است چنين جماعتیک میو به اين فکر . مردم درهم

من داشتم . که دوتا جوان ايستادند کنارمان! ها و چه قدرتی و چه هرز رفتن

ردم که با هر دسته تازه رسيده ای يکی ديگر بر ک میها را يادداشت  نوحه

  : خاست می

  آيد؟  اين کارنامه دوساله کی از چاپ در می-: ها در آمد که که يکی از جوان

 -:ن پرسيدمو بعدازشا. انمد میچه .  به نظرم بشود سه ساله يا چهارساله-: گفتم

  زنيد؟ جماعت را چقدر ديد می

  ...صدهزار.  هزار ٨٠-: اولی گفت

  . د آمارش را گرفتشو می -: فتگ میو دو

  . آمار باشد برای علما.  برو بابا-: و صمد گفت

  .  باز مرده پرستی شايع شده-: جوان اولی گفت

  .از قديم و نديم ها.  شايع بوده-: گفتم

  . ؟ بازهم خوب است چه عيب دارد-: ساعدی گفت

  . آخر زنده پرستی که ممنوع است-:صمد گفت

و سياه . اما به شکل هرم. و بعد دسته جديدی رسيد با عماری مانندی

و سيگاری چاق کرديم و کسی يک ورقه شعر . پوش و دسته گلی بر پيشانيش

  :و اين يک بيتش. از شاعر فالن محله تهران. داد دستمان
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  هان در مشت توناتوان بودند گردان ج"

  ."حيف کاورد عاقبت در خاک گيتی پشت تو

در گوشم و گفت که . و سالمی. و بعد يکی از دوستان دور رسيد

و با طنابی که . يکيش در بيمارستانی.اند ديروز تا حاال سه نفر خودکشی کرده"

و همان . و سکوت. خبر را بلند برای همه گفتم. و رفت..." از مالفه ساخته

  ی در آمد که جوانک اول

   سال پيش هم سابقه داشته؟٢۵٠٠يعنی از _

همچنان بر سر .  و بعد سکوت و بعد رفتم سر منبر-مرگ سياوش. آره-:  گفتم 

  :قبر گمنامی ايستاده

و تلخی آن . و برگشتن. و پراکنديم. از بلندگو برخاست" الرحمن"که صدای 

ويی را به عنوان تماشا و آن جماعت بی سر، که آخر کار حتی صدای بلندگ

 و - آنهم جماعتی که اين همه به ديکته عادتش داده ايم-مرکز اتجاه نداشت

 يا لب چينه قبرستان نشستن به -بزرگترين ماجرا کردنش از ديوار باال رفتن

 و مهمتر از همه دل خوش -ها را آزمودن  يا مقاومت ايرانيت طاق مقبره-تماشا

بار بی " و -اند فت چيز خورش کردهگ میی يک. سازد ای که می کردن به افسانه

 ديگری -اند اش کرده فت خفهگ میديگری _ اسم سم ) ؟"تورات"...يا " (توريت

از . اند اش را به مهمانخانه کشيده فت به قصد کشت او را زده اند و بعد الشهگ می

آن همه جماعت هيچکس حتی برای يک لحظه به احتمال خودکشی فکر 

خودت جبران کرده باشی " بودن"ن پهلوان باشی و در آخر جها. ردک مین

 و آن وقت خودکشی؟ آخر مرد عادی -های فردی و اجتماعی ديگران را"نبودن"

ای که ابتذال وجود روزمره خود را در معنای وجودی و در  ناتوان و ترسيده

" خانی آباد" در وجود اين بچه -يدد میقدرت تن و در سرشناسی او جبران شده 



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٤٢ -  

اين نفس قدرت تن که به قدرت مسلط زمانه . رگز به طبقه خود پشت نکردکه ه

 چطور ممکن بود که -"حبيبی"و نه " شعبان"شد و نه " نامجو" و نه -گفت" نه"

اين مرد عادی سر به زير باور کند که او خودکشی کرده؟ و ببينم اين افسانه 

گذر تا شخصيت سازی عوام آيا نوعی روش دفاعی نيست برای مرد عادی توی 

ترسيده خويش را در مقابل تسلط ظلم حفظ کند؟ و اميدوار بماند؟ سياوش و 

در اين سلسله مراتب حتی جوانمرد قصاب را هم . سهراب که جای خود دارند

يا آن ديگری را که . رهبر فالن فرقه را هم که در خمره تيزاب رفت. داريم

  .يا آن ديگری را که به آسمان رفت. غايب شد

 حاال من چه کنم؟ چگونه باور کنم که صمد مرده؟ او که يک تنه و

 او که به سر خوردگی از ما -ردک میادای دين به زبان مادريش را تعهد 

او که عاقبت . ، به کودکان پناه برده بود" ازمابهتران"بزرگترها و به نفرت از 

د و علمايی بازی سرش درآوردن" متد" بسکه -از انتشار کتاب الفباش نوميد شد

و " ه"و هی خواستند ... ردانيمگ میها بر   که کتابت را برای بزرگسال-نمودن

و آيا کافی  ... -ها بکشند به رخ بچه" ماهبانو"و " ماه"الفباش را فقط در " ميم"

حتی نيما که مرد من در ... ؟!است که حاال در مرگ او فقط بگويی الاله االاله

 بايست در داغ اين برادر کوچکتر عزا گرفت و آن وقت حاال. رثائش درماندم

مرثيه گفت و مگر چند تا صمد داريم؟ و آيا کافی است مدرن بازی در آوردن؟ 

 يا به جای خدا عالم است کدام ريش را حنا -و به جای گريستن در غم مرگ او

بهتر اين است که من . فايده ندارد. نه... گريستن؟ " ويت نام" بر کربالی -نبستن

 اما به -کنون با چهل و پنج شش سال عمر و با کلی پز و افاده و معلومات ا

 به جای اينکه -ترين آدمها و به ديرباوری هرزنديقی که فرض کنی عوامی عامی

 چوبيندازم که -در مرگ اين برادر کوچکتر عزا بگيرم يا عصا به دست بگيرم
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ن به دريا رسانده خود را اکنو" ارس"صمد عين آن ماهی سياه کوچک از راه 

و به آب . به آب زده" خدا آفرين"آخر او در . تا روزی از نو ظهور کند. است

آخر من ديده بودم .  اين فارق يک فرهنگ و يک زبان-اين داس بين" ! ارس"

برای آن برادر بزرگتر" مدينه"ها برای صمد همانقدر مقدس بود که  که اين اسم

    

  ١٣۴٧سی آبان           

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٤٤ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ٢٤٥ -  

  :فهرست منابع و مآخذ 

  

و شماره ) ١٣٧٠مهر و بهمن  (۶٧ و ۶٣-۶٢ آدينه، شماره های -١

  )١٣٧٧شهريور (١٣٠

  ) ١٣۴٧سال( ويژه صمد بهرنگی ١٨ آرش، شماره -٢

شهريور -مرداد (۵٧، )١٩٩۴، فوريه ١٣٧٢بهمن  (٣۵ آرش، شماره های -٣

  ) ١٩٩٩، ژوئن ١٣٧٨خرداد  (٧٠و ) ١٩٩۶برسپتام-، اوت١٣٧۵

منتشره از طرف .  هانس يواخيم اريک- آخرين دفاع در دادگاه ميکونوس-۴

  ) ١٩٩٧آوريل (برلين -کانون پناهندگان سياسی ايران 

  ) ١٣٧۴مهر (١٨ اتحاد کار، شماره -۵

   افسانه محبت، از صمد بهرنگی-۶

   اولدوز و عروسک سخنگو، از صمد بهرنگی -٧

   برادرم صمد بهرنگی، روايت زندگی و مرگ او، از اسد بهرنگی -٨

مصاحبه ی دانشگاه هاروارد با دکتر غالمحسين ساعدی .  تاريخ شفاهی ايران-٩

  ) ١٩٨۴، آوريل ١٣۶٣فروردين ( 

   خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب، از امير پرويز پويان -١٠

  ) ١٣٧٠شهريور  (٢ دريچه گفتگو، شماره -١١

  "  ، ،سالی که زنگ بزرگ خون به صدا در آمد۵٠سال "  شعر -١٢
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های  سال (١١۴ تا ١١٠ و از شماره ١٠٧، ٩٠ شمس تبريز، شماره های -١٣

  ) ١٣٨٠ و ١٣٧٩

   شب درد مند آرزومندی، از فرج سرکوهی -١۴

   صمد بهرنگی آنگونه که بود، از رضا رهگذر -١۵

   ٣ عصر عمل، شماره -١۶

  ) ١٣٧٠دی، بهمن، اسفند  ( ٧٨، شماره  فدائی-١٧

  ) ١٣٧٨مهر( فصل سبز، -١٨

  ) ١٣۵٨ شهريور ١۵( کتاب جمعه، -١٩

   کندو کاو در مسايل تربيتی ايران، از صمد بهرنگی -٢٠

   کوراوغلو و کچل حمزه، از صمد بهرنگی -٢١

  ) ٩٨ يونی ١٠( گاهنامه همايش، -٢٢

بستری، از دکتر يونس پارسا  محيط سياسی و زندگی ميرزا علی معجز ش-٢٣

  بناب 

   ماهی سياه کوچولو، از صمد بهرنگی -٢۴

  ) ١٣٧٩تير و بهمن  (۶٢۴ و ۵٩١ نيمروز، شماره های -٢۵

  ، از فرج سرکوهی )بيست سال روشنفکری و امنيتی ها( ياس و داس -٢۶

   يادمان صمد بهرنگی، از علی اشرف درويشيان-٢٧
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  ها بر چاپ دوم افزوده
  

حمزه (عضی قصه سازی های افسر همراه صمد  در آرازافشای ب
  )فراهتی

  
، در ١٣٧٠در اولين دوره رياست جمهوری رفسنجانی در سال 

رژيم، مقابله ايدئولوژيک با نظرات انقالبی و کمونيستی مطرح در "شرايطی که 

و بخش ) نقل از متن کتاب حاضر" (نمود جامعه را بسيار الزامی تلقی می

در " باورشکنی"اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی سياست فرهنگی وزارت 

، پروژه  )همچنان ادامه داردکه (ها را در پيش گرفت  ميان روشنفکران و توده

امنيتی کثيفی با همکاری افسرهمراه صمد بهرنگی در آراز، برای پيشبرد 

راز "همانطور که خود کتاب . سياست فوق  بر عليه ياران صمد سازماندهی شد

هد هدف اين کتاب اساًسا افشای آن پروژه واثبات د میگواهی ..." گ صمدمر

ای بود که در  نادرستی و ناروا بودن تهمت و افتراهای دروغ و توطئه گرايانه

 آن وزارت ضد خلق و جنايتکار برعليه "باور شکنی"سياست جهت پيشبرد 

.                                ساز شد٥٠های فدائی در دهه  پاکترين و حقيقت جوترين کمونيست

توان گفت ک هدف افشاگرانه مورد نظر، بر  امروز با اطمينان می

چهره رسوای پيشبرندگان آگاه و يا نا آگاه سياست ئوطئه گرانه ياد آورده شده و 

را مطالعه ..." راز مرگ صمد"تمام کسانی که کتاب . شده نيز بر مال گشته است

انند که از همان روز اول، نه فقط به اين خاطر که د میاند اکنون بخوبی  نموده

 را در خود غرق کند، رودخانه آراز در فصل تابستان بسيار کم آب بود که کسی

بلکه درست به دليل رفتار و برخوردهای شک بر انگيز افسر همراه صمد در 
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ها ارائه نکرده است،   که حتی تا به امروز نيز دليل قابل قبولی برای آن-آراز

و هنوز مطرح (آنقدر چون و چرا در رابطه با مرگ صمد بهرنگی مطرح بود 

آن را مرگی مشکوک ) تواند و نمی(انست تو که هيچ انسان بی غرضی نمی) است

نخوانده و دستان وابستگان به ساواک شاه، آن سازمان مخوف و سرکوبگر را 

  ! در آن دخيل نبيند

با توجه به ميان کشيده شدن پای افسر مزبور در موضوع مرگ 

مشکوک صمد بهرنگی که خواه ناخواه نامش از اين مرگ جدائی ناپذير است، 

راز مرگ "و همچنين کتاب " برادرم صمد بهرنگی"انتشار کتاب قاعدتًا پس از 

بايست به يک يک سواالتی که در رابطه با اين مرگ برای  ، او می..." صمد

مردم مطرح است و به شخص وی ربط دارد، با صراحت و با توضيحات کامل 

اما فرد مزبورهمانطور که پيشتر نيز از گردن نهادن به . و جامع پاسخ گويد

که از او دعوت کرده بود تا در ) برادر صمد(است مشخص اسد بهرنگیخو

خارج از کشور در يک جلسه عمومی پاسخگوی سواالت مطروحه باشد، طفره 

برعکس، پس از . رفته بود، همچنان از برآورده کردن اين نياز نيز سرباز زد

 های مذکور، وی مطرح شدن نامش به عنوان گذشت چند سال از انتشار کتاب

به فرصتی برای کسی که با صمد بهرنگی به آراز رفت و تنها برگشت را 

های دروغين برای خويش  تر گفته شود، خاطره سازی خاطره نويسی و يا دقيق

، "های ديگر ها و سال از آن سال"ها را در کتابی تحت عنوان  تبديل نمود که آن

اب گفته شود که در همين جا الزم است در مورد کل اين کت. عرضه کرده است

که بخشًا با رونويسی (حد و ميزان دروغ پردازی و تقلب در خاطره سازی 

در آن ) ها يا مقاالت منتشر شده صورت گرفته ناشيانه از روی بعضی کتاب

چنان باالست که آن کتاب را از ارزش حتی يک بار ورق زدن سطحی هم تهی 
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مطالب آن  سخگوئی بهدرست به همين خاطر هم ضرورتی برای پا. کرده است

که از جمله در مورد خود من نيز ايراد شده، وجود ندارد و دراين مورد 

اما . ای بيش نيستند های خود ساخته مشخص بايد گفت هر آنچه گفته شده دروغ

به موضوع مرگ صمد بهرنگی اختصاص يافته ای هم  چند صفحهدر آن کتاب، 

از آنجا که از  که) نًا نقل خواهد شدبرای آگاهی خواننده، اين مورد در زير عي(

د، شو میطرف کسی که در زمان مرگ صمد در کنار وی بوده است، مطرح 

البته بايد دانست که دراين مورد هم  . الزم است با دقت مورد برخورد قرار گيرند

های دروغی را که پيش  ای مطرح نکرده است و همان بافته او هيچ حرف تازه

عنوان کرده  و در همين کتاب نيز مورد ) بهروز حقی"(وکيل مدافعش"از او 

تر از آن وکيل مدافع،  تکرار کرده  برخورد قرار گرفته اند را، حتی  بی مايه

  .است

توان در  در رابطه با موضوع مرگ صمد بهرنگی دو مورد را می

  . کتاب نامبرده مورد توجه قرار داد

 ناخواسته  صحت ،ها   طی آن مورد اول اعترافاتی است که افسر مزبور:الف

همان موارد مشکوکی که بيانگر کشته شدن صمد بهرنگی به دست عوامل رژيم 

  .ند ک میباشند را تأئيد  شاه می

 مورد دوم تنافضاتی است که بين ادعاهای کتاب مذکور در مورد مرگ صمد :ب

  به نشريه آدينه فرستاد و تحت١٣٧٠بهرنگی و مطلبی که نامبرده  در سال 

با امضای حمزه فالحتی در آن نشريه چاپ شد، " قصه راز کشنده ارس"عنوان 

  .وجود دارد
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توان مطرح ساخت که در عين  در مورد اعترافات، چند مورد را می  :الف

..." راز مرگ صمد "حال همگی بردرستی و واقعی بودن مطالبی که در کتاب 

  . نندک میبا خوانندگان در ميان گذاشته شده بودند، داللت 

در مورد گرفتن جسد صمد بهرنگی از آبهای آراز و انتقال آن به   ) ١

منظور " (حمزه فالحتی"تبريز، در نشريه آدينه به دروغ ادعا شده بود که گويا 

به همراه کاظم سعادتی جسد صمد را از رودخانه گرفته و به ) همان افسر است

فسر مزبور و حقنه کردن دروغی که در جهت اعتبار دادن به ا. تبريز آوردند

 در همان زمان اين ادعای دروغ  .های وی به خواننده قرار داشت دروغ

د، از طريق کسانی که در شو میبالفاصله در نشريه آرش که در خارج منتشر 

های آدينه  در خارج از کشور منافعی داشتند، تکرار و  اشاعه دروغپردازی

  .(*)مورد تبليغ قرار گرفت

افسر مزبور، درمقابل وجود مدارک و شواهد غير قابل اما، اکنون، 

انکار در اين زمينه، خود باالجبار اعتراف کرده است که در حالی که جسد 

صمد در رودخانه آراز بود، وی بدون اين که کمترين کوششی برای گرفتن جسد 

 چه رسد به اقدام عملی و کمک گيری از ديگران برای اين -از رودخانه بنمايد

های به  های او بدون حواشی عين گفته.  به تنهائی راهی تبريز شده است-ورمنظ

او و پنج . صمد ناپديد شده بود< : اصطالح ادبی در کتاب ياد شده چنين است

در جهان سکوت مرگ . ها نشستند سرباز، العالج و نفس بريده روی شن

ربازها به اين س.  بهت زده بود.  گيری نبودميمديگر قادر به تص. حکمفرما بود

ها سوار بر اسب راه افتاد  يکی از آن. نتيجه رسيدند که بايد خودشان کاری کنند

درجه دار هم بالفاصله سربازی را به . تا درجه دار پائينی را با خود بياورد

                                      .خمارلو فرستاد تا فرمانده گروهان را خبر کند
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 همه چيز را پرسيد و. مانده گروهان سوار بر اسب سر رسيدروز بعد فر      

او . حتمًا از سربازها هم سئواالتی کرده بود. بعد داخل پاسگاه رفت. نوشت

ستوان فرمانده گروهان دوباره . همچنان بهت زده روی همان سنگ نشسته بود

ر آيا ژاندارمری از آمدن دوستت خب: " از پاسگاه بيرون آمد و از او پرسيد

با العالجی !"برويم: "ستوان سوال ديگری نداشت". نه"پاسخ داد که " داشت؟

معلوم نيست : " ستوان جواب داد." اهم با خودم ببرمشخو میپس او؟ " پرسيد

!  و تو هم نبايد بيشتر از اين اينجا بمانیمن بايد بروم. کی بتوانيم پيدايش کنيم

سوار بر اسب راه . ای نداشت اصرار بيشتر فايده" هيمد میپيدا که شد خبر 

-١٦١صفحات (> .شتگ میراهی را که با صمد آمده بود بدون او بر . افتادند

افسر مزبور يعنی حمزه  الزم به توضيح است که.) تآکيد از من است. ١٦٠

پيدا کرده است؛ و بايد توجه داشت که کاربرد " او"فراهتی در آن کتاب عنوان 

با توضيح چگونگی مرگ صمد بهرنگی، مزايايی در رابطه " من"به جای " او"

از جمله، به اين ترتيب وی با استفاده از جمالت غير .  برای آن افسر دارد

زند  مستقيم و مجهول از موضع يک ناظر سوم شخص در باره خودش حرف می

و نه بعنوان کسی که در زمان وقوع مرگ صمد بهرنگی، در آنجا بوده و 

، به خودی خود از منبنابراين، با نگفتن .  چشم ديده استمستقيما همه چيز را به

جنبه روان شناسانه، در ذهن خواننده از بار حضور خويش در اين مرگ 

  . اهدک میمشکوک 

همانطور که در نقل قول باال مالحظه شد، عليرغم همه ادعاهای 

شده های نان به نرخ روز خور که در فضای ايجاد  مغرضانه و يا تبليغات قلم زن

 با بی مسئوليتی کامل در مورد انتقال جسد صمد به تبريز، دروغ ١٣٧٠در سال 

تحويل مردم داده و نوشته بودند که حمزه فراهتی جسد صمد را از آراز به تبريز 
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ند که جسد ک میاعتراف " او"، خود )البته به همراه کاظم سعادتی(منتقل کرد 

  .با صمد آمده بود بدون او بر گشتراهی را که " او" صمد در رودخانه ماند و 

الذکر همچنين  به اين واقعيت نيز که افسر مزبورپس از  در کتاب فوق  ) ٢

اش اطالع نداده، صحه  بازگشت از آراز موضوع مرگ صمد را به خانواده

ند که خودش موضوع مرگ ک میخود افسر مزبور اعتراف . گذاشته شده است

ای جمع شده و آن  ه بلکه با دوستانش در خانهصمد را به خانواده او اطالع نداد

ی ارتش را روبراه کن، اطالع دادن  تو مسئله: "اند توصيه کرده" او"دوستان به 

داستان صد در صد دروغ و در حالی که همان " ی ما ی صمد بر عهده به خانواده

شده را تکرار " چنگ"که گويا از شنيدن خبر هم حضور کاظم سعادتی در آنجا 

ند، باز حاضر نشده است در مورد موضوع چنين مهم و حساسی معلوم کند ک می

، با چه نام و مشخصاتی از به اصطالح دوستان او،  چه کسیکه باالخره

؟ آن شخص اکنون کجاست؟ و معلوم !موضوع را به خانواده صمد اطالع داد

وع را به شان رفته و اين موض ند که چگونه اطالع داد؟ آيا کسی به در خانهک مین

ها اطالع داده شده؟ چه کسی تلفن زده و  ؟ آيا خبر با تلفن به آن!ها گفته است آن

؟ تازه اگر واقعًا غرق شدن طبيعی مطرح بود !با چه کسی صحبت کرده است

کمترين کاری که پس از غرق شدن ساده و طبيعی کسی، يک همراه معمولی  

فرصت حداقل خانواده مغروق را از هد، اين است که در اولين د میطبيعتًا انجام 

در حالی که افسر مزبور، حمزه فراهتی . ندک میشدن او مطلع " غرق"محل 

به همين خاطر، برادر . حتی همين امر طبيعی  و معمولی را هم انجام نداده

صمد و کاظم سعادتی موقعی که سراسيمه از تبريز برای جستجوی جسد به آراز 

چرا  .مد دقيقا در کدام قسمت آراز غرق شده استانستند صد میرفتند، حتی ن

  ؟ !حتی محل به اصطالح غرق شدن صمد به خانواده او اطالع داده نشده
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افسر مزبور در مورد خودش گفته است که پس از آمدن از آراز و 

در اينجا نيز مبهم سخن ". يک راست پيش غالمحسن رفت" رسيدن به تبريز 

ند که ک می چهل سال از آن زمان، مشخص نچرا پس از گذشت. دشو میگفته 

؟ از يک غالمحسن ديگر با نام !باشد اش چه می غالمحسن کيست؟ اسم فاميل

به . ندک می ولی نام اين يکی را بدون اسم فاميل ذکر برد مینام " صديق"فاميل 

طور کلی در آن کتاب تا جائی که به مسايل مشخصی از اين قبيل مربوط 

وئی اکتفاء شده وهمه چيز مجهول و در پرده ابهام باقی ند، به کلی گشو می

جزئيات  اتفاقًا، اين در شرايطی است که در مواردی ديگر، مسايل با. اند مانده

ها در  ای از آن بايد گفت که حتمًا آن موارد که نمونه(توضيح و تشريح شده اند؛ 

ضروری " او"زير نقل خواهد شد، برای در ميان گذاشتن با خواننده از طرف 

مسلم است که اجتناب از برخورد مشخص و بدون ابهام !!). اند تشخيص داده شده

در رابطه با مسايل واقعی مربوط به موضوع مرگ صمد، اين ايده را تقويت 

ند که کلی گوئی و در ابهام حرف زدن، برای الپوشانی حقايقی صورت ک می

يدادها، ممکن است گرفته؛ چرا که مشخص حرف زدن و توضيح و تشريح رو

. های او را آشکار نموده و خود وی را بيشتر رسوا سازد بيش از اين دروغ

چرا نبايد موارد ذکر شده فوق و موارد ديگر در ارتباط با موضوع ! توجه کنيد

مرگ صمد بهرنگی به همان روشنی و با جزئياتی بيان شوند که در آن کتاب در 

ببينيد که حرکات يک سگ با ! شده استبيان " ساری" با نام سگمورد فالن 

ساری دو : "دشو میهای مختلف بيان  تشريح چه جزئياتی در زمان و موقعيت

شد،  هر کسی از جلويش رد می. خشمگين و ناراضی بود. روز اول غذا نخورد

پس از دو روز، فقط نصف . افتاد رد که رعشه بربدن میک میطوری ُغرُغر 

ه هيچ کس آن دور و اطراف نيست، غذا شد ک ها، وقتی مطمئن می شب
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ه بود که چه  غرق شدن ساده و طبيعی ديمآخر اين سگ هم فه." ( ردخو می

پيشش نبوده، گويا " او" و در مدتی که !! امنيتی خطرناکی در آراز رخ داده بود

ند چند روز؟ و به هر ک می که البته باز معلوم ن-ه استبرد میدر بازداشت بسر 

  ).حال چه مدتی؟

: دشو میجزئيات ديگر در مورد حرکات اين سگ باز در ادامه تشريح 

. با زمين و زمان قهر بود. تا دو هفته دمش را از الی پاهايش بيرون نياورد" 

اما باالخره آرام گرفت، دمش را از الی پا بيرون آورد و يک روز بفهمی 

سال از آن واقعه،  ٤٠بلی، ايشان بعد از گذشت حدود . ".  نفهمی تکانش هم داد

کامًال . ها غذا خورده نصف شب" او"بياد دارد که سگش دو روز بعد از ديدن 

بياد دارد که دمش را کی از الی پايش در آورده و چه وقت آن را تکان داده و 

های  غيره ولی در مورد چگونگی مرگ عزيز ما، صمد بهرنگیِ محبوب توده

 را بياد ندارد که حداقل در يک مورد رنجديده ايران، رويداد معلوم و مشخصی

  !  آن را تشريح کند

ها هم به  چشم  در توجيه اين که چرا پس از آمدن به تبريز مدت

خانواده و دوستان نزديک صمد ديده نشده است، با توضيحات کامًال مبهم و کلی، 

ند که تکرار همان ک میتوسط ضد اطالعات ارتش عنوان " بازداشت"دليل آن را 

اهائی هستند که قبًال از طرف توجيه گر يا وکيل مدافع رفتار و برخوردهای ادع

راز مرگ "در دوره مورد بحث ارائه گشته و در کتاب " او"کامًال شک برانگيز 

  .مورد بررسی قرار گرفته اند..." صمد

صبح "اين ". صبح فردا به دفتر لشکر رفت: " نوشته شده است که

در دفتر . باشد از آراز به تبريز بدون صمد، میروز پس از رسيدن او " فردا

بر مبنای نوشته کتاب نامبرده، برای . آيد لشکر، ضد اطالعات به سراغ او می
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چرا هنگام "اول اين که . ها گويا  دو موضوع مطرح بوده است آن ضد اطالعاتی

در مورد "مأموريت نظامی يک نفر غير نظامی را با خود همراه کرده است؟ 

اين جرم کمی نبود، ولی در هر حال " ند که ک میال خود وی نيز اذعان اين سو

" او"ها به  دوم اين که که گويا ضد اطالعاتی". شد جرمی سياسی محسوب نمی

اما با ." صمد به کمک او از مرز گذشته و به شوروی رفته است: " ويندگ می

ای ايجاد   شنوندهعنوان کردن چنين امری يا در واقع اتهامی، اين سوال برای هر

مگر به گفته ! ها مطرح شود اساسًا چرا بايد چنين موضوعی برای آند که شو می

صمد در رودخانه آراز (!)  سرباز شاهد غرق شدن طبيعی٥ظاهرًا " او"خود

نبودند و مگر فرمانده گروهان باز به گفته خودش از آن سربازها  در مورد اين 

؟ و برخورد خود آن !را هم کتبًا ننوشته بودها  های آن موضوع نپرسيده و پاسخ

فرمانده هم  باز طبق گفته خودش چنان بود که شکی درغرق شدن طبيعی صمد 

در آراز نداشته است، کما اين که کامًال او را آزاد گذاشته و خود پی کارهايش 

  . رفته بود

ای است که  همانطور که پيشتر نيز گفته شد، ادعای فوق، موضوع کهنه

مطرح شده ) بهروز حقی( توسط کسی که گويا وکالت او را بعهده گرفته بود قبال

نيز به قدر کافی مورد بحث و بررسی قرار ..." راز مرگ صمد"و در کتاب 

پردازد ، به هيچ  ولی  حال که افسر مزبور خود به توضيح امر می. گرفته است

اسخ نداده است؛ و آيند پ ای بوجود می ه از سواالتی که با طرح چنان مساليک

  . صرفًا يک بار ديگر ادعاهای پيشين را تکرار کرده است

ند که آشنائی و مراوده با صمد ک میدر ادامه مطلب، هرچند وی ادعا ن

: ند کهک میباعث به ميان کشيده شدن پای ضداطالعات گشته، اما اينطور بيان 

اما اين ادعا " .ردک میتر  صرف به ميان آمدن اسم صمد نيز موضوع را غامض"
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از ديد دوستان و " او"کردن موضوع پنهان شدن " غامض"نيز تنها برای 

بايد توجه داشت و . خانواده صمد بهرنگی بعد از مرگ صمد مطرح شده است

ها جوان ديگر و مثل بقيه   همانند ميليون٤٧به خاطر سپرد که صمد در سال 

ه عنوان يک عنصر انقالبی  و بداشت" قانونی"دوستانش زندگی کامًال علنی و 

در آن زمان صمد و . شد ای و يا عضو يک سازمان سياسی شناخته نمی هحرف

ردند و با افراد ک میرفقايش مثل همه افراد علنی و قانونی در جامعه زندگی 

سمبل (ها  "کچل حمزه"ها حتی  های گوناگون که در ميان آن بيشماری از طيف

هم وجود داشتند، آشنا بوده و مراوده ) زنند  میافراد خائنی که خود را دوست جا

 که بيشک درجه حساسيت ساواک هم بايد -اساسًا شرايط و جو جامعه. ردندک می

 قبل از مرگ صمد به صورتی متفاوت ٤٧ در سال -در آن رابطه سنجيده شود

در نتيجه آشنا شدن افسر . بود) حتی يک سال بعد از مرگ صمد(های بعد از سال

 صمد در کوه و يا در يک کتابفروشی و هم سفر شدن با او حتی به مزبوربا

توانست باعث  نمیمنطقه آراز که به اعتراف خود وی جرم سياسی هم نبود، 

که وی در توجيه غيبتش بعد از مرگ صمد عنوان بازداشت و ماجراهائی شود 

 که جسد همچنين خواننده بايد توجه داشته باشد). که در زير خواهد آمد( دنک می

ها بعد، از آب گرفته شد و اين امری بود که ضد  بعد ونه مدتچند روز صمد 

  . اطالعات ارتش فورا از آن با خبر شده بود

سه توجيه فوق که در اينجا مورد برخورد قرار گرفتند مجموعه 

هستند که افسر مزبور در رابطه با پنهان شدن خود از چشم خانواده و " داليلی"

ند که حتی ک میادعا " داليل"عنوان نموده و با همين به اصطالح دوستان صمد 

از تهران برای بازجوئی ويژه از وی يک مأمور ضد اطالعاتی به تبريز اعزام 

اتفاقًا جا دارد که روی همين موضوع . گشته و باالخره او بازداشت شده است
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ازگشت از اگر افسر مزبور بعد از ب.  مطرح شده در آخر، تأمل و تعمق نمود

حتی به بازجوئی در آراز واقعًا  مورد بازجوئی ضد اطالعات قرار گرفته و 

ضد اطالعات تبريز هم اعتماد نشده و از مرکز کسی را برای بازجوئی از او 

 که اين بايد به ندک می منطق اين طور حکم ، بر اساس همين داده ها،فرستاده اند

 روی اين موضوع ک مرکزیساوارازهای نهفته در مرگ صمد و حساسيت 

ند يعنی به غرق شدن ساده و طبيعی صمد ک میمربوط گردد؛ و نه به آنچه ادعا 

همان پنج سرباز ادعايیِ افسر !!(که گويا پنج شاهد هم برای آن وجود داشته

  ).مزبور

محل غرق شدن صمد در نقطه ای از مسير آن افسر با صمد بود که 

که البته خود اين ! روستائيان شاهد امر باشندروستائی در آنجا وجود نداشت تا 

امر نيز يکی از موارد مشکوک در رابطه با جان باختن صمد بهرنگی در آن 

  .باشد محل می

ِ ساواک با صمد، به اين " مشکل"در بحث فوق، در مورد  ادعائی

موضوع هم بايد توجه کرد که در اين امر که صمد در آن زمان فعاليت فرهنگی 

توانست مورد توجه مأموران رژيم  نمود و از اين لحاظ طبيعتًا می و ادبی می

 نه صمد ٤٧با تأکيد بايد گفت که در سال قرار داشته باشد، حرفی نيست ولی 

انستند که سه سال بعد، مبارزه مسلحانه ای برعليه د میونه رفقايش و نه ساواک ن

وفانی را در جامعه رژيم شاه و اربابان امپرياليستش در ايران شروع شده و ط

 را ٤٧بنابراين واقعيت های موجود در شرايط تابستان سال . بوجود خواهد آورد

واقعيت . توان با فضای سياسی ای که بعدًا در جامعه بوجود آمد توضيح داد نمی

اين است که جو جامعه ايرانِ قبل از مرگ صمد حتی با جو جامعه مثًال در سال 

برای اين که خواننده کامًال متوجه موقعيت صمد در همين جا .  فرق داشت٤٨
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در زمان حيات  از ديد ساواک بشود بايد يادآوری کرد که ٤٧بهرنگی در سال 

  بايد .های مهم و بحث برانگيز او چاپ نشده بودند صمد، حتی بعضی از کتاب

 پس از مرگ صمد بهرنگی" ماهی سياه کوچولو" کتاب به خاطر سپرد که 

همچنين پس . ورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و پخش شدتوسط کانون پر

 که با کوشش دوست انقالبی و صديق او، بهروز دهقانی،از مرگ صمد بود 

کور "، " يک هلو و هزار هلو"، "  ساعت در خواب و بيداری٢٤" های  کتاب

جای هيچ . وی چاپ و منتشر شدند" افسانه محبت"و " اوغلو و کچل حمزه

ها در ديد ديگران و حتی ساواک  که صمِد قبل از انتشار اين کتابترديدی نيست 

بنابراين، همانطور که اشاره . ها باشد توانست همان صمِد بعد از اين کتاب نمی

های ياد شده و  قبل از انتشار کتاب( ساواک با صمد " مشکل"شد با عنوان کردن 

خود " مشکل"در نيست ، افسر مزبور قا)قبل از آغاز مبارزه مسلحانه در جامعه

بايد از . و پنهان گشتنش از ديد خانواده و دوستان نزديک صمد را حل کند

 سخن گفت که همانا موضوع کتاب الفباء صمد بود و تا جائی که واقعی" مشکل"

تا کنون معلوم شده در رابطه با اين کتاب هم عناصری از وابستگان به کميته 

ظر اشرف پهلوی قرار داشت، با صمد پيکار جهانی با بيسوادی که زير ن

  .داشتند" مشکل"
د  از يک طرف شو میمطمئنًا خواننده  متوجه اين موضوع است که ن

مرگ صمد، غرق شدن ساده وطبيعی در رودخانه عنوان شود و از طرف ديگر 

، خطرناک و امنيتی جلوه داده شود؛ و بعد همين موضوع "غرق شدن"اين 

 پنج سربازهم گويا شاهد آن بوده اند، چنان باری پيدا ادعائیِ غرق شدن ساده که

در ! برای بررسی آن به تبريز فرستاده شود" بازجوی ويژه"کند که از تهران 

سرگردی از ضد اطالعات مرکز به تبريز : "کتاب نامبرده نوشته شده است که
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ظور همانطور که قبًال اشاره شده، من" (آمد و باز جوئی از او را به عهده گرفت

 در دنباله داستان، تازه،). باشد از او، همان افسر مزبور، حمزه فراهتی می

شاند که به ک میادعائی ظاهرًا ساده و طبيعی صمد، کار را به آنجا " غرق شدن"

. برد مینيز يورش " او"بازجوئی از وی هم اکتفا نشده و ضداطالعات به خانه 

تر در کار سيستم های امنيتی  انند که چنين اقدامی يک مرحله جدید میهمه 

افسرمزبور برای گشتن خانه اش از طرف ضد اطالعات، هيچ دليلی . است

ند که در فوق مورد ک میهد و فقط همان سه مورد مبهمی را عنوان د میارائه ن

ند که شو میدر اين مرحله دوم، ادعاهای ديگری هم مطرح . بحث قرار گرفتند

" او" د که ضد اطالعاتی ها از خانه  شو میگفته . البته هيچ کدام جديد نيستند

د شو میبا همه اين ادعا ها، به هر حال گفته . گير آوردند" کاپيتال مارکس"کتاب 

که ضد اطالعاتی های مرکز پس از دو روز اقامت در تبريز به تهران بر 

در . رددگ میبر ) يعنی خدمت در ژاندارمری" (سر خدمت"نيز " او"ردند و گ می

سرگرد بعد از اقامتی دو روزه در تبريز و : "  کتاب چنين نوشته شده استآن

پس از . تکميل پرونده به تهران برگشت و دوباره او ماند و سرگرد احمدی الت

د، در اين شو میهمانطور که مالحظه ". (بازداشتی دوباره، سر خدمت برگشت

داشت دوباره به چه باز.  اجتناب شدهمشخص ادعا نيز آگاهانه از ايراِد سخن 

معنی است؟ و باالخره چه مدت در کل به ادعای خودش در بازداشت بوده 

وجود کتاب کاپيتال در : " ند کهک میدر ضمن، اگر چه خود وی اذعان ) ؟!است

، با اين ."خانه ی يک فرد معمولی مسأله آفرين بود تا چه رسد به يک ارتشی

د و او به قول خودش شو مین" فرين مسأله آ" ، "او"حال اين موضوع در مورد 

ضد اطالعاتی های ارتش : ؟ شايد پاسخ چنين باشد!چرا. سر خدمت بر می گردد

رويت شده، به اين " او"، کتابی که گويا در خانه "کاپيتال مارکس"با مطالعه 
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نتيجه رسيده بودند که مطالعه آن کتاب از طرف افسران ژاندارمری، برای 

خواننده بايد توجه !!  تازه مفيد هم است!! در بر نداردارتش شاهنشاهی خطری 

کند که در شرايط اختناق موجود در آن زمان، حتی خواندن يک کتاب ساده مثل 

که ( نوشته ماکسيم گورگی، عالوه بر همه عواقب و عقوبت هايش" مادر"رمان 

  .، تنها به طور رسمی سه سال زندان داشت)شد از طرف ساواک اعمال می

اعتراف ديگر در اين مورد است که پس از آن که جسد صمد در آبهای   ) ٣

ها هم غيبش زده   او به تنهائی به تبريز برگشت و تا مدت و آراز ويالن مانده بود

و هيچکس مرگ صمد را مرگی " غوغائی به راه افتاده بود"بود، در غياب او 

ن را مرگی طبيعی وناشی از غرق شدن ساده در رودخانه نخوانده بلکه آ

عين گفته های . نمود مشکوک يعنی  قتل سياسی بدست عوامل رژيم شاه تلقی می

چه غوغائی به  در غياب او ديمپس از آزادی از بازداشت فه: " چنين است" او"

هايی ساخته و پرداخته شده و ماجرای غرق شدن صمد   و چه داستانراه افتاده

تأکيد "( تبديل شده استماجرای قتل در ارس با چه آب و تاب و چه تفاسيری به

آگاهان آن دوره، غوغا و ولوله ای : "افسر مزبور قبًال گفته بود که). از من است

شرايط مساعدتر از اين ديگر . يدندد میرا که در بين جوانان به راه افتاده بود، 

های  همگی رضا بر اين دادند که صمد شهيد قلمداد شود و آرمان. امکان نداشت

" افسر"با اين امتياز که اسمی از من به ميان نيايد و به همان . ونبهای شهيداو خ

" او"ولی حال در اينجا با وضوح اعتراف کرده است که در غياب ." قناعت شود

؟ ای را فقط خودش !!غياب دو يا سه روزه وی، يا چند روز، يا چند ساعت(

شناختند از  ه صمد را میبود و همه کسانی ک" غوغائی براه افتاده"، ) اندد می

ند و نه از غرق شدن ساده و طبيعی زد میصمد بهرنگی حرف " ماجرای قتل"

توان ديد که  با کمی توجه می!  ندک میاو در رودخانه آراز آنچنان که وی ادعا 
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اعتراف به چنين امری کامًال در مغايرت با آن ادعای دروغين و مضحک و در 

که گويا عليرغم همه برخوردهای شک برانگيز  عين حال بيشرمانه قرار دارد 

در رابطه با مرگ صمد، هيچکس، از دست رفتن صمد را به عوامل رژيم " او"

شاه نسبت نداده بود و از قتل او بدست عوامل رژيم صحبت نکرده بود تا اين که 

از همين جا روشن !! جالل آل احمد بدروغ چنين چيزی را در جامعه شايع کرد

ت که همه اعترافات ناخواسته وی، خط بطالن به آن ادعای و واضح اس

شد که گويا عليرغم تمام ک میمضحک و در عين حال رذالت بار و وقيحانه 

برخوردهای شک برانگيز افسر مزبور، کسی مرگ صمد بهرنگی را مشکوک 

تلقی نکرده بود و ايشان فداکاری کرده و گذاشته بود که جالل آل احمد در تبانی 

را همکار ساواک و کسی که در قتل صمد بهرنگی دست " او"وستان صمد، با د

واقعًا اگر جسد صمد ! هيهات از اين همه پستی!! داشته است، معرفی کند

ی ميمبهرنگی به همت و تالش های بی دريغ و تحسين برانگيز برادر و رفيق ص

های دروغين  شد، چه داستان  از آب گرفته نشده و به تبريز منتقل نمی،کاظمصمد

شدند و دشمنان توده های رنجديده ما با عنوان چه افترا ها و  ديگری ساز می

تهمات هائی برعليه ياران کمونيست فدائی صمد بهرنگی، زهرهای تبليغاتی خود 

  !ريختند را به کام جوانان و به طور کلی مردم ايران می

فترای اين موضوع نيز قابل توجه است که در آن کتاب با اين که ا

با رضايت خود حمزه فراهتی او را عامل ساواک " همگی"رسوای فوق که گويا 

تکرار شده است، ولی حتی برای به " که صمد شهيد قلمداد شود " خواندند 

تصوير کشيدن دروغين اين ادعا هم کمترين کوششی نشده و آن افترا صرفًا در 

که چه صحبت هائی و بين د شو می يعنی مثًال معلوم ن- تکرار شده استشکل کلی

رد و ک میدر کدام شهر، در تهران که آل احمد زندگی . چه کسانی رد و بدل شده
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گرفته شده " یميميتص"يا در تبريز که دوستان صمد بودند و در چه محلی چنان 

خواننده آگاه و هشيار مسلمًا توجه نموده و خواهد پرسيد که چرا وقتی . و اال آخر

رسد، فقط به تکرار کلی  نين موضوع اساسی و بسيار مهم میافسر نامبرده به چ

پردازد و حتی به صورت سر و دم بريده هم آن را تشريح  آن خزعبالت می

ويد که چه کسانی ، در کجا و چگونه با همکاری خود او دست گ میند و نک مین

اين مورد، ؟  !به توطئه زدند و گويا در مورد مرگ صمد، به مردم دروغ گفتند

همان توطئه رذيالنه در راستای سياست باور شکنی وزارت اطالعات و امنيت 

باشد که هم امروز بر عليه توده های رنجديده ايران برای  جمهوری اسالمی می

 آيا عجيب است که امروز هم  خزعبالت .دشو میها بکار بسته  گمراه کردن آن

 های فدائی، از در ضديت با حقيقت و راستی و بر عليه کمونيست آن افسر

طريق نشريات تحت کنترل وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در ايران اشاعه 

؟ و عجيب !هندد میها با وی مصاحبه ترتيب  يافته و برای رواج هر چه بيشتر آن

است که همان تبليغات زهر آگين از راديوهائی چون راديو زمانه هم رله 

ن کارگران و زحمتکشان، چرا که تنها دشمنا. د؟ نه عجيب نيستشو می

مغرضين و کسانی که وظيفه گمراه کردن مردم و منحرف ساختن اذهان آنان از 

  .   توانند چنين کنند حقايق و واقعيت ها را به عهده گرفته اند، می

 -١٦٥تمامی نقل قول های باال در رابطه با هر سه اعتراف از صفحات (

   )باشند کتاب نامبرده می١٥٨
  .نمک میناقضات تنها سه مورد را در اينجا ذکر  در مورد ت:ب

توانند  همانطور که خوانندگان می" قصه راز کشنده ارس"در نامه   )١

يا به "(جريان ارس"ببينند، افسر مزبور با مظلوم نمائی مدعی شده بود که 

. موجب اخراج او از ارتش شد) عبارتی ديگر صمد با غرق شدن خود در آراز
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 سال است که من ٢٠گفتنی است که االن نزديک : "  شده استدر آن نامه نوشته

در ." از ارتش اخراج شده ام و اصلی ترين علت اخراجم هم جريان ارس بود

حالی که اکنون در کتاب ياد شده، سخنانی مغاير با چنين ادعائی مطرح 

 نوشته ١٣٧٠با توجه به تاريخ آن نامه که سال "  سال٢٠ به نزديک".ندشو می

يعنی به سه سال بعد از جان باختن . رددگ می بر ١٣٥٠ حداکثر به سال شده،

های   سالی بود که چريک١٣٥٠در ضمن سال . صمد بهرنگی در آبهای آراز

با جدی تر شدن جريان مبارزه فدائی خلق در ايران اعالم موجوديت نمودند و 

 و سپس  و متعاقب آن دستگيری رفقا عليرضا نابدل، کاظم سعادتی،در جامعه

، تقريبًا همه )خود من نيز در ارديبهشت همان سال دستگير شدم(بهروز دهقانی 

دوستان نزديک و دور صمد در تبريز و يا در هر منطقه ای که در ايران بودند، 

کسانی که در عين حال (هائی که مشغول فعاليت سياسی هم نبودند حتی آن

، دستگير و بازداشت ) هم بودنددوستان و آشنايان بهروز دهقانی و کاظم سعادتی

البته در ميان آن ) حمزه فراهتی(افسر همراه صمد بهرنگی در آراز . شدند

صمد بهرنگی " نيمه تشکيالتی" او که خود را دوست .دستگير شدگان نبود

معرفی کرده و به عنوان يکی از نزديکترين ياران صمد به خوانندگان آدينه جا 

رد و همچنان افسر ک میماکان در ارتش خدمت زده شده بود، در آن زمان ک

 تن ٩ نيز که ١٣٥٠در آخرين ماه آن سال يعنی در اسفند ماه . ژاندارمری بود

در صفحه " او" آن طورکه خود -از رفقای فدائی شاخه تبريز را اعدام نمودند

در آن . بود" گراند هتل"  وی ميهمان جشنی در- آن کتاب مطرح کرده٢٢٩

روزی که سرهنگ رئيس دارايی لشکر به مناسبت : " ه استکتاب نوشته شد

 ترتيب داده بود و او را هم دعوت کرده گراند هتلدريافت درجه، جشنی در 

بود، سر راهش روزنامه ای خريد و وقتی عنوان صفحه اول را ديد درجا 
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عليرضا نابدل مناف فلکی و . هشت نفر از خرابکاران اعدام شدند: خشکش زد

بنابراين واضح است که بر مبنای گفته ."   جزو اعدام شدگان بودندعرب هريسی

همين . رده استک میخودش او کماکان بعد از مرگ صمد در ارتش خدمت 

باعث اخراج او از " جريان ارس"تناقض با آشکاری کامل، کذب اين ادعا که 

 ارتش شده است را نشان داده و چهره گوينده دروغگويش را بيش از پيش رسوا

  .سازد می

با " او"داشتن سفر" نيمه تشکيالتی"تناقض ديگر مربوط به ادعای جنبه   )٢

در آنجا  قيد . باشد می" قصه راز کشنده ارس"صمد به آراز در آن نامه کذائی 

در آن زمان اين قبيل مسافرت ها جنبه نيمه تشکيالتی داشتند و : " شده است

معلوم ".  ما کاری به اين کارها نداردمرحوم صمد چند بار به ما گفته بود که اسد

است که عنوان چنين دروغی برای اجرای مقاصد ضدخلقی معينی در سال 

 الزم بود تا وی دوست نزديک صمد و يک عنصر مبارز و انقالبی  تلقی ١٣٧٠

ولی اکنون سفر او با صمد بهرنگی به آراز، برای اجرای مقاصد ديگری . شود

د که گويا او قرار بود يکی از شو میصورت بيان در کتاب نامبرده، به اين 

 از تصادفًا را با خود به منطقه قره داغ ببرد که صمد ) بهروز حقی(دوستانش

توانسته به آن سفر برود، صمد  د و چون دوست او نمیشو میاين موضوع مطلع 

گرم صحبت در : " متن مربوطه چنين است. ندک میبرای رفتن اعالم آمادگی 

ن موضوع بودند که صمد بهرنگی بطور کامًال تصادفی و بدون قرار باره همي

قبلی سر رسيد و وقتی از موضوع خبردار شد ابراز تمايل کرد که به جای 

از نظر او همراهی صمد به اندازه ی همراهی . بهروز او را همراهی کند

، در سطور باالی همين متن ١٥٥صفحه ."( بهروز بالمانع بود و موافقت کرد

ر کتاب فوق الذکر مشخص شده که منظور از بهروز، دوست او بهروز حقی د
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از اين امر که خود اين داستان دوم تا چه حد راست و يا دروغ است، .). باشد می

تناقض در اينجا است که بر مبنای شرح دوم، صمد نه برای انجام کار . ذريمگ می

 آن افسر عازم سفر به ، بلکه به منظوری ديگر، با"نيمه تشکيالتی"سياسی و 

  .آراز شده است

 برای حقنه کردن دروغ های ننگين و ١٣٧٠افسر مزبور، در سال   )٣ 

 به خوانندگان آدينه، ٥٠شرم آور ابراز شده  در مورد کمونيست های فدائی دهه 

از اعتبار و محبوبيت آن عزيزان در ميان مردم ايران، سوء استفاده نموده و با 

های  سازمان چريک" عضو نه چندان غير موثر"ی، خود را امضای حمزه فالحت

 از یيک" بود که گويا وی نشريه آدينه نيز تأکيد کردهفدائی خلق جا زده بود و 

 مشخصًا مطرح کرده بود که پس او خود. بوده است" معدود بازماندگان آن دوره

پس از چند سال که سازمان فدائيان " وقتی ) ١٣٤٧در سال (از مرگ صمد

يعنی گويا سازمان نام صمد را "( صمد شهيِد سازمان شده بود"شکل گرفته بود، 

به عنوان يک چريک فدائی خلق به مثابه يکی از شهدای خود اعالم کرده بود 

های فدائی خلق  باشد و اسناد سازمان پر افتخار چريک که البته دروغ محض می

تر از هر ادعائی اين را ، گويا٥٠ دردهه در همان دوره فعاليت های انقالبيش

اين در حالی بود که من عضو نه چندان : " و ادعا کرده بود که.) ندک میثابت 

  ." غير موثر اين سازمان بودم

نيز حال در کتاب آن افسر، کنار گذاشته شده و با  ادعای کذب مذکور

های  پس از مرگ صمد که سازمان چريک" او"د که شو میوضوح اعتراف 

حتی به عنوان يک هوادار ساده و به طور غير موثر ل گرفت، فدائی خلق شک

توان   در اين رابطه می.هم در ارتباط تشکيالتی با اين سازمان قرار نداشته است

، )حمزه فراهتی(در آنجا، افسر مزبور.  به موضوع زير در آن کتاب اشاره کرد
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 ظهر يکی ساعت پنج بعد از" از زندانی شدنش توسط ضد اطالعات که گويا در

در عجب شير رخ داده است، سخن " ١٣٥٢از روزهای سرد زمستانی در سال 

هرچند با توجه به وجود دروغ های بيشمار !) ساعت پنج بعد از ظهر.(ويدگ می

د نيز بايد شو میدر اين کتاب، به جرم سياسی ای که برای اين دستگيری عنوان 

ستگيری را در ارتباط با ، در هرحال، خود، دليل اين دبه ديده شک نگريست

ند که در پادگان قزوين با او آشنا شده بودند و ک میدستگير شدن دو فردی عنوان 

های فدائی خلق  ارتباط  ها هم  با سازمان چريک آنالبته معترف است که 

در قزوين، وجود رحيم : " هدد میوی اين موضوع را چنين توضيح  .نداشتند

يافتند به آزمايشگاه  ها هر وقت فرصتی می آن. بودنخبه و مهرداد پاکزاد نعمتی 

ردند و با ک میرسيد، با هم رد و بدل  جزواتی را که به دستشان می. ندزد میسر 

صفحات .".(چند نفر درجه دار و سرباز نيز تماس هايی بر قرار کرده بودند

ده ند، افسر ياد شک میهمانطور که خواننده مالحظه ).  کتاب نامبرده٢٣٣ و ٢٢٨

ويد گ میند و به طور مشخص نک میدر اينجا نيز هرچند موضوع را مبهم بيان 

که خود چه فعاليت هائی داشته است، در هر حال ارتباط داشتن با سازمان 

 و چنين ادعای بی اساسی زند جا نمیهای فدائی خلق را دليل دستگيری  چريک

دروغ های قبلی " او"به اين ترتيب، . ندک میرا در هيچ جای کتاب هم مطرح ن

پس از چند سال که سازمان " ند که ک میناخواسته روشن خود را برمال ساخته و 

برخالف ادعای دروغينش در نشريه آدينه، وی هرگز " فدائيان شکل گرفته بود

؛ و تنها برای فريب مردم و آن سازمان نبوده است" عضو نه چندان غير موثر"

  .ها کاله گذاشته بود در ايران سر آنخوانندگان ساده دل نشريه آدينه 

بدون شک، اگر حتی در مورد موضوع مرگ صمد، قرار به پاسخگوئی و 

افشای همه دروغ های بافته شده در کتاب نامبرده باشد، بسيار بيشتر از اين 
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اما مطمئنًا همين حد نيز برای . توان نوشت و آن دروغ ها  را برمال ساخت می

  .   خواننده هشيار کافی ست

واقعيت اين است که اگر : " گفته شده...." راز مرگ صمد" در آخر کتاب 

قرار باشد روی داده های موجود قضاوت نمائيم، تمامی مسايل مطرح شده از 

مشکوک بودن مرگ صمدبهرنگی و دخالت ساواکی های جنايت پيشه در قتل او 

ت درست و عادالنه، با اين حال تأکيد شده بود که برای قضاو".  نندک میحکايت 

هايش را زده  حرف" او"اکنون که باالخره ". سخنان فراهتی نيز بايد شنيده شوند"

توان گفت؟ جواب اين است که با رجوع  به مجموعه اعترافات و  است، چه می

توان گفت که جمعبندی فوق، امروز نيز کماکان  مطالب مطرح شده، می

در ه تمامی شواهد و اسناد موجود  باگر. باقاطعيت به قدرت خود باقی است

بينيم که بررسی آن شواهد و  مورد مرگ صمد بهرنگی اتکا کنيم، آن گاه می

اسناِد تاکنونی و منجمله ادعاها و روايات عرضه شده از طرف افسر همراه 

، )هر چند در مورد نقش خود آن افسر هنوز رازهای نگفته وجود دارند(صمد 

شمن در اين مرگ و ربودن صمد از مردم ما شکی در دست داشتن عوامل د

بنابراين، نيروهای روشنفکر مسئول بايد کماکان بدور از هر . ذاردگ میباقی ن

 حقيقت و آن چه که واقعا اتفاق افتادهگونه تعصبی، با چشمانی باز بر روی 

اين دشمنان مردم ما هستند که اگر اسناد و مدارک قابل قبولی . پافشاری کنند

 پس تا زمانی که .ها را نشان دهند ند بايد آنک میه ادعاهايشان را تأييد دارند ک

چنين اسناد و مدارکی در اختيار مردم و روشنفکران مسئول و مبارز ايران قرار 

داده نشده ، برای هر وجدان بيدار و آگاه ، جان باختن صمد بهرنگی گرامی، 

عوامل جنايتکار رژيم شاه، نويسنده و يار و ياور کارگران و زحمتکشان، بدست 

  .  امری محرز است که بايد با صدائی هرچه رساتر آن را فرياد زد
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  اشرف دهقانی

  ١٣٨٧مرداد 

   :توضيح

  

د رمتن همين کتاب در برخورد به چنان افرادی اين موضوع مطرح شده بود (*)

  : که

غ نمودند آيا کسانی که بعدها در خارج از کشور گفته های آدينه را تکرار و تبلي"

ها نيز به نوبه خود در اشاعه کذب و دروغ و پوشاندن حقايق از مردم در  و آن

مورد مرگ صمد بهرنگی نقش ايفا کردند، واقعا اين کار را از روی ناآگاهی 

که گويا آن (نندک میها مقاله آل احمد که آنقدر روی آن تاکيد  انجام دادند؟ آيا آن

را نخوانده اند و يا متوجه نشده اند که آل ") از صمد شهيدی پرداخت"بود که 

توان گفت کسانی که آن اتهام بيشرمانه را  آيا می! ويدگ میاحمد در آن مقاله چه 

برعليه ياران صمد، چريکهای فدايی خلق اشاعه دادند واقعا به درجه کثيف بودن 

انستند که با پوشاندن حقايق از مردم مرتکب د میکار خود واقف بودند و 

ها به اين امر  توان گفت همگی آن ند؟ جای ترديد نيست که نمیشو میهکاری تب

ولی به . واقف بودند و مطمئنا کسانی ندانسته حرف های آدينه را تکرار کردند

ها دچار اشتباه شده اند که در اين صورت بايد به آن اعتراف نموده و  هر دليل آن

  ."اشتباه خود را تصحيح کنند

 تجربه عملی نشان داد که اين طور نبود که کسانی اما گذشت زمان و

که در اين مورد نوشتند صرفا بدون تعمق الزم و با خوش بينی افتراهای آدينه 

ها با عدم تصحيح دروغ هائی  آن. پا روی حقيقت گذاشتند" ندانسته"را پذيرفته و 

 ديگر برای که به خواننده ارائه  داده بودند و بدتر از آن با تالش های مذبوحانه
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، نشان دادند "باور شکنی"پيشبرد اهداف پليد آدينه و قلم زنی در راستای سياست 

همه اينها گواه بر آن است که اين قبيل قلم زن ها به کار . که در کجا ايستاده اند

  .   هند نا آگاه نيستندد میزشتی که انجام 
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 .رسيديم" آراز"به روزی که 
  

 بعد از جان باختن صمد بهرنگی در ٤٧سند زير متعلق به همان سال 

اين سند که در واقع متن گزارش سفر زنده ياد کاظم سعادتی . باشد آبهای آراز می

و اسد بهرنگی به منطقه قره داغ برای يافتن جسد صمد بهرنگی از رودخانه 

هد که برای يافتن جسد صمد د میبر باشد، از تقالها و اقداماتی خ آراز می

باشد و وجود  سند به خط اسد بهرنگی می. بهرنگی از آبهای آراز  به عمل آمده

ها و مدارک بجا مانده از رفيق بهروز دهقانی و ديگر  آن در ميان بعضی نامه

عزيزان خانواده من، بيانگر آن است که گزارش مزبور به خواست بهروز از 

ای، نوشته  د بهرنگی، احتماًال به منظور درج در نشريهطرف برادر صمد، اس

  . شده است

برادرم صمد بهرنگی، "متن اين گزارش با آنچه اسد بهرنگی در کتاب 

 . نوشته است، کامًال انطباق دارد" روايت زندگی و مرگ او

  

 .رسيديم" آراز"روزی که به 
ما ديگر  بعد از ظهر اولين اخطاری بود که ٣تلفن يک ناشناس ساعت 

، ما در کنار آراز بوديم سرهنگی که ٩فردا شب ساعت . صمد را نخواهيم ديد

بلی "گويا رييس مرزبانی و تصادفًا چند روز بود که در آنجا بود به ما گفت که 

رسيد و  او ظاهرًا آدم آرامی به نظر می. صمد را من چند روز پيش اينجا ديدم

وابيدند و صبح زود تا ما بيدار شويم جايی نشان و گفت که شب را هم همانجا خ

از کم و کيف جويا شديم، آخر چطور شده، حاال او غرق شده ". ها رفته بودند آن

جسدش کو؟ باالخره بايد چکار کرد؟ او هيچ جوابی نداشت که به ما بدهد غير از 



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٧٢ -  

 امان بايد صبر کرد تا آب جسد را بياورد باال البته آنوقت ما بوظيفه"اينکه بگويد 

 روز بود که او زير آب رفته بود و خبری نشده بود آيا باز ٥". عمل خواهيم کرد

ای نيست شما هم اگر بگرديد باز  بلی چاره: "فت گ میهم بايد صبر کرد او 

آنشب ما از پاسگاه برگشتيم و ..." ی به پيدا کردنش نيست مگر اينکه آب ديما

همان ده بود گذرانديم، اين ده که پاسگاه هم متعلق ب" خمارلو"اجبارًا در ده 

قشالق يکی از قبايل ايل شاهسون بود و هنوز ايل بطور کامل در اينجا مستقر 

ها اغلب ديده  نشده بود و منظره ده آدم را بياد آمفی تاترهای بزرگ که در فيلم

انداخت ده از سه طرف با کوههای بسيار بلند احاطه شده که مسکن  د میشو می

له روی دامنه کوه گسترده شده است و از طرف چهارم به آراز باز ها پله پ دهاتی

د و هوا چنان دم کرده بود که شو مید صدای رودخانه بآسانی شنيده شو می

پيوستيم محوطه " کرم"آن شب ما بجرگه ميهمانان . شد براحتی نفس کشيد نمی

يبر اش هم محل توقف تنها اتوبوسی بود که يکروز در ميان از کل جلو خانه

ها با ديدن ما تنها راديو  آن. آمد و هم محل خواب مسافران و ناآشنايان می

يت ميمشد سراغ گرفت خاموش کردند و با ص ترانزيستوری را که در آن ده می

دور ما را گرفتند و بما تعريف کردند که چطور دايی يکی را آراز برده و بعد 

فت که برادر بزرگ گ یم فرسخی روی آب آورده و آن يکی ٥از ده روز در 

مرا که برای نجات يکی از گوسفندها خود را به آب زده بود، آراز ربود و هنوز 

هر . انيم که اصًال کجا رفتد میايم بگيرم و ن هم که هست خبری از او نتوانسته

ردند که ک میرد که البته فکر ک میکس يکی از قربانيان بی شمار آراز را نقل 

ردند که اگر ک مید ما را تسلی بدهند و شايد اينطور خيال توانن اينطور بهتر می

تر از دردی است که فقط آدم خودش داشته  دردی همه گير باشد تحملش آسان

ها اغلب در فصل بهار و در  آدمهای آنباشد و همگی در اين اتفاق داشتند که 
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" آراز" حاال چطور شد که روزهايی که آراز پر آب بود طعمۀ آب شده است

انتخاب کرده است درمانده بودند ما " خون کردن"يندفعه اينوقت سال را برای ا

توانم همراه  جواب داد من می" کرم. "توانيم بکنيم گفتيم که باالخره چه کاری می

شما کنار آراز را بگردم و هر جا الزم شد خودم را به آب بزنم و عمق آب را 

های  ن ما با مشعل و فانوسدامنه کوه که موقع رسيد. دير وقت شد. بگردم

ها روشن شده بود در تاريکی عميق فرو رفته بود و جار و جنجال چند  دهاتی

رطوبت هوا روی قلب انسان . ساعت پيش جايش را به سکوت محض داده بود

رد و جرگه ما نيز هر يک بطرفی رفتند که بخوابند و ما نيز ک میسنگينی 

صدای غرش آراز در سکوت . حاف بسازيمای نداشتيم که سه نفری با يک ل چاره

ردم که شايد اين ک میرسيد و من خيال  و تاريکی بيش از پيش نمايانتر بگوش می

ادم ولی آبی که بی د میادم و گوش د میصدا حامل پيامی از عزيز ما باشد گوش 

" مرگ"خبرانه صمد ما را در خود پنهان داشته چه پيامی غير از پيام 

است فرياد بکشم و خودم را به آب خو میدلم . ا داشته باشدتوانست برای م می

رمه بچرا نرفته بود که ما پا . بکند" باو"توانست  بزنم ولی اين چه کمکی می

شديم جنب و جوش ده از نو شروع شده بود زنها مشغول شير دوشيدن و کره 

ردند آو درست کردن بودند و مردها حيوانات را برای الحاق برمه و جلو خود می

ده که آبش از کلفتی انگشت تجاوز " بوالق"و عده زيادی زيادی دور تنها 

رد حلقه زده بودند و مشغول آب بردن و يا دست و رو شستن بودند چند ک مین

سوار " عاشقلی"تا ده . رديمک میساعت بعد ما همراه کرم کناره ارس را طی 

هيم کاری انجام بدهيم يم که اگر ما بخواديمماشين بوديم و اينجا بود که فه

ها راه را نشان دادند و به ما گفتند  دهاتی. را بپيماييم" آراز"مجبوريم پياده کنار 

. که مواظب باشيد به باتالق نيفتيد و گير گراز و خرس نيفتيد و از اين حرفها
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آب آراز در ، "کاالال"شب آنروز ما در يک ده ديگر بوديم و فردايش در راه 

د با راه رفتن از آب شو میردم ک میر پهن شده بود که من فکر بعضی جاها بسيا

عضی جا آب طوری جمع شده بود که عرضش از چند متر تجاوز و بگذشت 

پاييديم و آب گل آلود بسرعت از زير چشم ما   ما همه جای آراز را می.ردک مین

 های خودرو که ذشت در ضمن راه گاه از جنگل درختان انار و يا موستانگ می

ها چنان در کناره آراز پهن شده "مو"ذشتيم، گ میساحل آراز را پوشانيده بودند 

ها  نبود ما پا روی آن" راهنما"بودند و روی آب را پوشانده بودند که اگر 

غم سنگين و درد . ذاشتيم چون هدف ما حرکت با آخرين حد خشکی بودگ می

ن مناظر چشم بر آب بزرگ قلب هر سه مان را پر کرده بود و بدون توجه باي

ها را حاصلخيز سرخود ول شده  و علت اينکه چرا اين همه زمين. ذشتيمگ می

 فرسخ ٢فاصله هر ده حداکثر . انستيمد مید نشو میها ن ای از آن است و استفاده

بود و بايستی نصف روز راه ميرفتی و از عاشقلی به اين طرف هم راه ماشين 

دند با پای پياده و يا با االغ و قاطر از اين ده به ها هم مجبور بو  و دهاتیرو نبود

آن ده بروند و وضع اجتماعی دهات با روستايی که تا حال ديده بودم بکلی فرق 

ويند که فقط بخير و شر مردم برسد گ میبکسی " کدخدا"و در اين دهات . ردک می

و تمام اقتدار ها را امضا کند و ازاين حرفها  و مسجد را آماده کند، پای شهادتنامه

است که همان رييس پاسگاه باشد از مدرسه و کالس درس " رييس"در دست 

مريضهايشان را شفا " اوراد"ها با  خبری نديديم و هنوز که هنوز است آن

. هم بطور کامل به اين مناطق پا باز نکرده است" آسپرين"هند و حتی د می

هات بود وقتی که علت رد کمی کودک در اين دک میچيزی زياد توجه را جلب 

و ....را پرسيديم گفتند که سال گذشته مرضی ُسرخجه مانند از يک ده گذشته

بقول يکی از همراهان از تمدن فقط راديو ترانزيستوری به اين منطقه راه باز 
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ها مجبورند که شبها برای نجات مزرعه ذرتشان از دست خرسها  کرده است آن

ت کافی است که يک مزرعه به تاراج به نوبت کشيک بدهند و مختصر غفل

ها و  خرسها و خوکها برود و اگر مثل ما نا آشنا باشی شب صدای تاب تاب طبل

های و هوی کشيکها که مشغول فرار دادن خوکها و خرسها هستند برايت 

  .وحشت توليد خواهد کرد و خواب از چشمانت خواهد ربود

ديم ما مجبور بوديم که آخرين دهی بود که ما دو شب آنجا بو" دارانا"

های  وقتی ما رسيديم او با دسترا دو شب در آغوش بگيريم، " مردۀ عزيزمان"

باز و آرام و ساکت روی خاکی که از وسط آب باال آمده بود و به زبان محلی 

های او گره بود و گويی ناراضی بود که خاک  ، مشتفتند خوابيده بودگ می" آدا"

آخر نه . ذاشته آب او را به آبهای بسيار پهناور برسانداو را اسير خود کرده و نگ

او دوست داشت هميشه " کاش انسان قبری نداشته باشد"آينکه آرزوی او بود که 

در ميان جمع باشد از تنهايی، خود خوری و عزلت وحشت داشت حاال چطور ما 

قط انم فد میها سپرديم و تنهايش گذاشتيم ن جرأت کرديم و او را به زير خاک

نم و ک میتوانم بگويم که من از اين فکر که او در زير خاکها تنهاست وحشت  می

  . بخود ميلرزم

توانستيم پرسش بکنيم که اين حادثه چطور اتفاق افتاده، به  ما از کی می

های ساحل را به حرف در  سر عزيز ما چی آمده است، مگر اينکه سنگ

شناختيم آخر  ها نمی يگری غير از آن، ما ناظر درا" ارس"آورديم و يا آبهای  می

تنها ناظر زنده اين جريان رفيقش بود که آنرا هم هنوز مگر نه اين بود که 

 پس از کی بپرسيم که چطور شده از هيچ جا، از بخت .شناختيم و نديده بودم نمی

 ردند تنها پاسگاهی بود که در کنارش دهی وجود نداشتک میجاييکه اينها شنا بد 

دل ما مجال اين فکرها را از ما گرفته بود داغ . ها پرس و جو شويم اتیتا از ده
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استيم که الاقل او را با وضع فعلی از آب بگيريم به شهر و خو میما وسيله 

" آراز"که در آنطرف " روسها"در مقابل چشمان حيرت زده . زادگاهش برسانيم

 حاليکه دست به صف دهاتی های پير و جوان درپاييدند  تفنگ بدست ما را می

ها بدون کوچکترين چشم داشتی حاضر شده  دست هم داده بودند به آب افتاد آن

با راه رفتن در کف " رييس آن منطقه"بودند که به ما کمک کنند و با راهنمايی 

رسانيدند و چند لحظه بعد " آدا"رود بطور دسته جمعی خود را به نزديک 

ها   اما آرام و ساکت در ميان حلقه دهاتیبا چشمان بسته و با دهانی باز،" صمد"

رديم ک می جسم او به فنا پيوسته بود و ما بيهوده داشتيم او را سؤال پيچ .و ما بود

شيديم که بگو چرا اينطور شد، چطور شد، بگو ما چه کار کنيم؟ بمادر ک میو داد 

  ؟!و پدر چه بگوييم

کنند که " کفن"ا ها را آزاد گذاشتيم که مطابق رسم دهاتی او ر دهاتی

اند، تا ما بخود بجنبيم وسايل الزم از دهات نزديک جمع آوری شده بود، و  کرده

تشريفات الزم بجا آورده شده بود، چه سعادتی برای صمد که دور از شهر و 

  . شد ها کفن پيچ می شهريان بدست دهاتی

  ..بقيه در صفحات کوچک

 

.تاب حاضر استاز نويسنده ک) خط زير جمالت(تمامی تأکيدات   
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  ییگزارش روزنامه کيهان در رابطه با دادگاه حمزه فراهتگزارش روزنامه کيهان در رابطه با دادگاه حمزه فراهت

  
سند زير که بيانگر اقدامی برای تحقيق در مورد مرگ مشکوک صمد 

ر شرايطی که هنوز حمله رژيم جمهوری  د١٣٥٩باشد، در سال  بهرنگی می

اسالمی به مردم ايران حالت سراسری و سيستماتيک به خود نگرفته بود، در 

  .روزنامه کثير االنتشار کيهان چاپ شد

از مرگ صمد به عنوان  د در اين سندشو میهمانطور که مالحظه 

ن همزمان با دوازدهمي"  و اعالم شده است که  اسم برده شدهمرگی مشکوک

سالگرد مرگ صمد بهرنگی نويسنده و معلم روستاهای آذربايجان شرقی، پرونده 

". مرگ مشکوک وی از طرف دادگاه بخش مستقل کليبر به جريان افتاد

کليبر،محلی است که رودخانه آراز در نزديکی آن واقع شده و دادگاه بخش 

تحقيق "ک بودن مرگ صمد بهرنگی در آراز مستقل کليبر درست به دليل مشکو

را ضروری تشخيص داده و در آن جهت اقدام " پيرامون چگونگی مرگ وی

 و  بر مردم ايرانهيهات که با غلبه رژيم ننگ و جنايت جمهوری اسالمی. نمود

در نتيجه عدم امکان تداوم کار آن دادگاه، تحقيقات مذکور نيز در نيمه راه 

م جنايتکار شاه نيز همچنان که پيگيری آن پرونده در دوره رژي. متوقف شد

امکان پذير نبود و به گونه ای که  در سند زير نيز تأکيد شده، از آن جلوگيری 

علت اين که اين پرونده تا بحال بدقت :"بنا با اظهار دادگاه کليبر . شده است

هائی درکار  رسيدگی نشده و تعقيب نگرديده اين بوده که در حکومت سابق دست

عمال نفوذ شده و پرونده در مراحل قانونی خود بود و روی اين امر مهم ا

  . " بسرعت و يا حداقل بصورت معمول تعقيب نشده است

  



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٨٤ -  

  

  ١٣٥٩متن روزنامه کيهان، شهريور ماه 
  .٣، صفحه ١١٠٨٦ شماره ١٣٥٩ شهريور ماه ١٣ پنجشنبه -کيهان 
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  "کليبر"از سوی دادگاه بخش مستقل 
  

  " صمد بهرنگی" پروند مرگ          
 افتد            به جريان می 

 

يک مقام دادگاه کليبر از برادران صمد خواست برای روشن شدن علت مرگ * 
  .وی مدارک و داليل خود را ارائه دهند

 .صمد همراه يک ستوان يکم برای شنا به رودخانه ارس رفته بود* 
 همزمان با دوازدهمين سالگرد مرگ صمد بهرنگی - خبرنگار کيهان-تبريز

يسنده و معلم روستاهای آذربايجان شرقی، پرونده مرگ مشکوک وی از نو
طرف دادگاه بخش مستقل کليبر بجريان افتاد و تحقيق پيرامون چگونگی مرگ 

  .وی آغاز شد
ديروز يک مقام قضائی در دادگاه بخش مستقل کليبر پيرامون بجريان 

هان در تبريز اظهار افتادن و تعقيب قانونی اين پرونده طی تماسی با خبرنگار کي

د شو میاوال موضوع قتل و پرونده ايکه در مورد مسائل قتل تشکيل : داشت

د وبه نظر اين دادگاه علت اينکه اين پرونده تا بحال بدقت شو میهرگز مختومه ن

هائی در کار  رسيدگی نشده و تعقيب نگرديده اين بوده که در حکومت سابق دست

نفوذ شده و پرونده در مراحل قانونی خود بود و روی اين امر مهم اعمال 

  .بسرعت و يا حداقل بصورت معمول تعقيب نشده است

حال که خوشبختانه حکومت اسالمی است در نظر داريم پرونده بعد از 

 سال جدًا تعقيب شود و چون آدرس برادران متوفی را بصورت روشن ١٢

ها باين دادگاه  کنيم تا آننداشتيم لذا خواستيم اين امر را وسيله روزنامه اعالم 
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. مراجعه کنند و مدارک و داليل خود را نسبت بقتل رسيدن برادرشان ارائه دهند

هد، د میهمين مقام همچنين چگونگی حادثه را که ظاهر امر و پرونده نشان 

 اين نويسنده، باتفاق ٩/٦/٤٧ مورخ ٥/١٠ظاهرًا در ساعت : چنين تعريف کرد

برای شنا به نزديکی های ) فالحتی( حمزه فراهتی شخصی بنام ستوان يکم مير

در کنار رود ارس مرز ايران و شوروی " شام گواليک"پاسگاه ژاندارمری 

د و جسدش بعد از شش شو می همانروز وی غرق ٥/١١ند و در ساعت رو می

بمقامات " کاليه"روز در جزيره ای بين ايران و شوروی وسيله سربازان پاسگاه 

 جسد صمد بهرنگی ٤٧ شهريور ١٧د تا اينکه در تاريخ شو میمسئول گزارش 

در گزارشی که وسيله . دشو میوسيله برادرانش شناسائی و از آب بيرون کشيده 

تنظيم شده گفته شده در زير شکم جسد " کاليه"گروهبانی مستقر در پاسگاه 

 سانتيمتری ديگری در ساق پای ٥ سانتيمتر و همچنين سوراخ ٥شکافی به عمق 

د اما پزشک قانونی وقت به علت تورم جسد اظهار نظری شو میوی ديده 

  .ندک مین

حال ما منتظر آمدن برادران متوفی هستيم تا پرونده را : مقام قضائی افزود

 سال که تا امروز بحال مفتوح مانده بود برای بار دوم تحت رسيدگی ١٢بعد از 

  .قرار دهيم

ر کيهان که آيا بغير از متهم مقام مسئول در پاسخ اين سؤال خبرنگا

اشخاص ديگری نيز در معرض اتهام ") بهرنگی"ستوان يکم همراه (مذکور 

يرند يا نه، گفت احتماًال و بنظر ما پای شخص ديگری در کار بوده گ میقرار 

  .گی مسأله کامًال روشن خواهد شداست که پس از تحقيق و رسيد
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  در مورد اظهارات مادر صمد بهرنگی
  

بر عليه ") راز کشنده ارس("توجه به اين که در آن نامه کذائی با 

 تئوری مبارزه مسلحانه ،ها های فدائی خلق و بر عليه تئوری انقالبی آن چريک

قلم فرسائی شده و جوانان دوره رياست جمهوری رفسنجانی، عليرغم مواجهه با 

افسر (ن همه شرايط دردناک اقتصادی و اجتماعی جامعه، از طرف نويسنده آ

استدالل (ه شدند ديمنا" جوانان خوشبخت)"همراه صمد در آراز، حمزه فراهتی

 مجبور نيستند مبارزه مسلحانه بکنند، ٥٠ها ديگر مثل جوانان دهه  اين بود که آن

 و از آنجا که ادعا شده بود که نامه فوق در پاسخ به !!)پس خوشبخت هستند

ن کامل اظهارات مادر گرامی صمد اظهارات مادر صمد بهرنگی نوشته شده، مت

ذرد تا خود قضاوت نمايند که مادر صمد در گ مینيز در اينجا از ديد خوانندگان 

آن نامه تنها خاطراتی را از فرزند دلبند خود نقل نموده و تنها افسر همراه صمد 

  .را نفرين کرده بود

  

  متن کامل اظهارات مادر صمد بهرنگی،
  ٢گفتگو شماره  درج شده در نشريه دريچه 

  

  غروب ستارۀ تبريز
  روايت اسد بهرنگی از زبان مادر

. پای صحبت مادرم، يا بهتر است بگويم پای صحبت مادر صمد هستم

ويد اين چه حرفی است، گ میآيد؟  پرسم مادر بگو ببينم تولد صمد يادت می می

رست د. آنهم پسری مثل صمد. اش يادش نيايد مگر کدام مادری است که تولد بچه

باز هم با اربابش . يادم هست، يکروز قبل از تولد صمد پدرش بی کار شده بود
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! فتم آخر مردگ می. آخر او از هيچ اربابی حرف شنوی نداشت. دعوا کرده بود

ند يکبار با ارباب ک میچرا فالنی چهار سال است که در يک کارخانه کار 

. یرو مینه به آن کارخانه دعوايش نشده ولی تو يکسال تمام نشده از اين کارخا

توانم مثل ديگران  فت دست خودم نيست نمیگ میتازه سالی چند ماه بی کاری، 

برای ارباب خوش رقصی کنم و جاسوسی اين و آن را پيش او بکنم، اين دفعه 

تو چند ماهی ! عزت: هم سر همين دعوايمان شد ببين چی بمن تکليف کرد، گفت

ای و کارت  سرت را انداخته.  کارت راضی هستماز. نیک میاست که اينجا کار 

ولی در عوض تو هم در . اهم دستمزدت را يک کمی باال ببرمخو مینی، ک میرا 

يرد و کی پشت گ میببين کی با کی گرم . کارخانه هميشه مواظب کارگرها باش

 ∗تازگی شنيدم حتی حرف زن من هم در دور طشتک. ذاردگ میسر من صفحه 

ها چه مربوط که من زن جوان دارم يا پير  انم به اين گوسالهد می نمن. بزبان آمده

ها نان  از همه مهمتر شنيدم که اين بزغاله. ام و يا کی را به خانه بردم و يا نبرده

اند که فالنی را  گويا گفته. نندک میرند و فضولی در کار دولت هم خو میمرا 

اگر از اين حرفها توی . اند انم چی آوردهد میاند و سر فالنی ن دستگير کرده

ترسم يکروزی مأمورين شهربانی به  کارخانه زده شود و جلويش را نگيرم می

يک چنين چيزهايی . کارخانه بريزند و آنجا را روی سر من و شما خراب کنند

مواظب باش، ببين شايع کنندگان اصلی اين . اهم مطمئن شومخو میشنيدم ولی 

پدرت ناراحت . نمک میباز هم مزدت را اضافه ها هستند، آن وقت  مطالب کی

توانستم بايستم و همين طور به  مگر من می: چشم به من دوخت و گفت

بدنم مورمور شد مثل اينکه مرا توی تابه انداخته و . های او گوش بدهم حرف

رد، ک مینند، به صورت ارباب نگاه کردم داشت خودش را لوس ک میام  جزغاله
                                                 

ايستادند  طشتک ظرف بزرگی است مستطيل شکل شبيه حوض که کارگران زهتاب دور آن می  ∗
  ريختند و روده ها را توی آن می
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 داد کشيدم جاسوس خودت هستی، گوساله و بزغاله هم انم چه شد کهد مین

اگر . مگر من نوکر و غالم تو هستم. زنه بمن چه که کی چه حرفی می! خودتی

اهی حرف زنت دور طشتک زده نشود، ناموست را حفظ کن، شرفت را خو می

استم به خو میاش را گرفتم  و بطرفش هجوم بردم و يقه! بی شرف. حفظ کن

که کارگران ريختند و از دستم گرفتندش و من يکراست رفتم و زمين بيندازمش 

  .لباسهايم را برداشتم و راهم را گرفتم و آمدم بيرون

توانستم بگويم مگر  چه حرفی می: خوب مادر تو چی گفتی؟ گفت: گفتم

خوب با تولد صمد بی : گفتم. توانست حرفی بزند در يک چنين مواقعی کی می

خوشبختانه دستمزد ماهانه : نگاه چه کرديد؟ مادر گفتپولی هم به خانه برگشت آ

عصر روز تولد صمد ديديم چند کيلويی روغن و سيره و . را تازه گرفته بودم

های ديگر خريد و به خانه آورد و در مقابل اعتراض من که چرا  خرت و پرت

يکی دو روز ديگر باز کاری گير . اين همه چيز خريدی خنديد و گفت نترس

روزی من و . شندک میاگر کارت را خوب بلد باشی همه جا منت ترا . آورم می

از . اين از تولدش. گفتم خيلی خوب. اند هايم را که به دمب اين ارباب نبسته بچه

خجه "ده روز بعد ماما : مادر ادامه داد. های بعد بگو ها و سال روزها و ماه

ها هم دور طشت  بچهپدر هم نشسته بود و شما . شست داشت او را می" سلطان

از آن وقت ! پدر به بدن بچه نگاه کرد و گفت عجب قره باالدی. را گرفته بوديد

شبها تا کليد را به . ردک میصدا " قره باال"حتی زمان بزرگی هم پدرتان او را 

هايش را به  صمد دست". قره باال "زد میشد داد  انداخت و در باز می در خانه می

: گفتم. و به طرف آغوش پدر پرواز کند. اهد پر بکشدخو می گويی زد میهم 

يکی دو سال بعد روسها به ايران آمدند و . هيچی ديگر: مادر بعد چی؟ گفت

بيکاری باز هم يقۀ پدر را گرفته بود و دست . ها در آمد تبريز در ِاشغاِل آن



  ...مرگ صمد" راز"

- ٢٩٠ -  

فت کار ما آرامش را دوست دارد، وقتی جنگ گ میپدرتان . وردار هم نبود

فت گ می. فت کی هست که زمان جنگ روده بخردگ می. د يعنی بيکاریوش می

اند دست م میخوب ديگر جنس . آلمان هم در جنگ است. درو میروده به آلمان 

خانه را فروختيم به خانه . ندشو میصاحبش و آن وقت همۀ کارگرها هم بيکار 

 –ديم، تا شش پدر من رفتيم و بعد آنجا را هم فروختيم و به کرايه نشينی افتا

هفت سالگی صمد، چندين بار پدرتان به تهران و همدان و اورميه بدنبال کار 

رفت ولی همه جا فقر و بيکاری بود و بعد از چندين ماه سرگردانی دوباره دست 

  .از پا درازتر بخانه برگشت

نم صمد ک میفکر . وری پدرتان در خوی کاری گرفته بود زمان پيشه

. رفت، درست يادم نيست يا هنوز بمدرسه نمی. اندخو میرا هم سال اول دبستان 

ها، که آن  شبی که شايع شده بود دمکرات. خدا آنروز را دوباره نياورد! وای

اند و پيشه وری فرار کرده  فتند، شکست خوردهگ میها  هم به آن" فدائی"ها  وقت

کؤر "و " عيللوت اسما"امثال . تمام الواط محله اسلحه بدست گرفته بودند. است

تا صبح هيچ يک . رديم بغل کوچه بودک میاطاقی که در آن زندگی ". ميرآقا

ها صمد کوچکترين  آن وقت. ردندک میگلوله بود که پشت ديوار در . نخوابيديم

. ذاشت بخواب برودگ میصدای گلوله ن. آمد از بغل من پائين نمی. بچۀ خانه بود

 در آمد و يک نفر که به ديوار کشيده يکمرتبه شنيديم که يک افتومات به صدا

مادر . خدا نيارد آنروز را پسرم. ساعت دو نصف شب بود. شد بزمين افتاد می

صبح شنيديم که الواط و اوباش در محلۀ ما . چشماهايش را پر از اشک کرد

ها بود و هميشه  محمد علی هم محلۀ ما را که از فدائی. اند ها را سر بريده خيلی

ها را خراب و  خيلی از خانه. اند مدال بود سرش را با اره بريدهاش پر  سينه

صبح همان شب تو و صمد با جيب پر از پوکه گلوله به خانه . غارت کردند
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هنوز قشون به مرکز نرسيده بود که پدرت از . آمديد و شروع به بازی کرديد

وی فت که در خگ می. در راه خيلی اذيتش کرده بودند. خوی به خانه برگشت

ها را به گاری بسته و از  ها را ديده که اوباش و نوکران اربابان فراری آن خيلی

. اين همه وقايع در دوران کودکی صمد اتفاق افتاد. وسط دو شقه کرده بودند

گفتيم خوب ديگر . وری فرار کرد و قشون به تبريز رسيد روسها رفتند و پيشه

های  صمد سال.  پشت بيکاریباز هم بيکاری. د ولی نشدشو میکارها درست 

اهم از خو میبلی مادر ولی : گفتم. خودت که يادت هست. ذراندگ میدبستان را 

و توقع . اندخو میخوب درس . هميشه شاگرد اول بود: ادامه داد. زبان تو بشنوم

او واقعًا . نديدم چيزی يا لباس بخصوصی از من بخواهد. کمتری هم داشت

های خانه را بعنوان  دوره دبيرستان يکی از طاقچهدر . بهترين بچه دنيا بود

آيد، چطوری خرجی کمی را که  خودت که يادت می. کتابخانۀ خود انتخاب کرد

ها  آن وقت. چيديد خريديد و در آن طاقچه پهلوی هم می ادم کتاب مید میمن بشما 

زی آيد اولين رو يادم می. کار پدر خوب بود و همين خانه را هم آنزمان خريديم

که به اين خانه اسباب کشی کرديم پدرت يک دامن سنگ ريزه جمع کرد و 

تواند  کی می. ها را بشکنيد جلوی تو و صمد گذاشت و گفت برداريد بزنيد شيشه

کاری نداشته باش : "من خواستم دخالت کنم، پدر گفت. جلوی شما را بگيرد

، آخر "يشه بشکننداهد بازی کنند، سنگ بپرانند، شخو میبگذار هر طور دلشان 

انی کرايه نشين که بوديم، يکبار صمد با سنگ زد شيشه را شکست و در د می

آنروز از دست صاحبخانه خيلی دلخوری کشيديم، تا جائی که صاحبخانه گفت يا 

پدرت آنروز خيلی غصه خورد اکنون . هايتان را تربيت کنيد يا برويد بيرون بچه

  . ها بيرون بياورد ل خود و بچهاست دق آنروز را از دخو میمثًال 
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ی دبيرستان مثل اينکه زمان مصدق بود يا بعد از آن،  يکبار در دوره

پدرت را به مدرسه خواستند و گفتند که اين بچه با اين که شاگرد خوبی است، 

جلويش را بگيريد واال . زند تر از دهانش می های گنده ها حرف ولی بعضی وقت

ت آمد به خانه و خنديد و گفت شده مثل خودم، و به پدر. هدد میکار دست شما 

اهی خو میصمد گفت پسر از اين کارها دست بردار، آنگاه خنديد و گفت مگر تو 

انی مگر با او د میخودت که همه اينها را . مثل من از اينجا به آنجا پرتت کنند

رفت و پرسی؟ بعد هم که بدنبال تو به دانشسرا  هم مدرسه نبودی چرا از من می

ای در خانه  انی وقتی که اولين حقوق معلميش را گرفت، چه ولولهد مین. معلم شد

. آمدم ردم و کمتر به تبريز میک میآنروزها من در اطراف کار : گفتم. ما بود

درست است، تو نبودی که ببينی برای من چادری و برای دخترها بلوز و : گفت

 همه را پخش کرد کف اطاق، پيراهن و چند پاکت سيره آجيل خريده بود،

من به او تشر زدم، پسر از همين حاال مثل . عينهو پدرت. بخوريد، بخوريد

پدرت شروع کردی به ول خرجی؟ گفت مادر عصبانی نباش ديگر روزهای بد 

ها  سال. اهد بعد از اين هم کار کندخو میپدر هم که بيکار است و ن. تمام شد

ذاشت و پدرت گ میرفت کف دست من گ میذشت و حقوقش را همانطور که گ می

رد که عجب کاری خو میهم که ديگر خانه نشين شد و دائم افسوس اين را 

اين کار . در جوانی دائم بيکاری کشيديم و در پيری هم خانه نشين شديم. گرفتيم

رد، صمد يکباره گفت به درد جوانی هم که خو میالمصب اصًال بدرد پيری ن

رد پس شما را خو میر شد و گفت اگر به درد جوانی هم نپدرت دلخو. ردخو مین

شيديم ولی ک میچه کسی با کدام کاری بزرگ کرده، درست است که بيکاری 

من گفتم به کله مان بخورد چنين بزرگ . آوردم خوبی بدست می موقع کار پول
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صمد سرزنش کنان به من نگاه کرد و . کردنی پدرتان بلند شد و رفت بيرون

  . ردم تو چرا ديگر اين حرف را زدیک می من شوخی گفت مادر

هايی که مدتی کار صمد را از دستش گرفته  ويم مادر، از آن وقتگ می

ويم بلی ولی گ می. انيدد میشما که بهتر از من . انمد میواهللا چه : گفت. بودند بگو

  سخن  بهزبا. اهم رفتار و حاالت صمد را در آن ايام از زبان تو بشنومخو می

  :آيد می

م که صمد کارش را از دست داده که او به ديمخيلی خوب من وقتی فه

روزی ديدم صمد به خانه آمد و با خوشحالی مقداری پول . کارش برگشته بود

هی نگو که ديوار خانه خراب . گذاشت و گفت بگير مادر اين هم پول جلو من

 پسر اين پول از کجا :گفتم. حاال پولش را داری بردار و بده تعميرش کنند  شده

ردم ک میانستی که يکسال بود من کار ند میالبته تو ن. بنشين تا بگويم: آمده؟ گفت

مرا سر يک کتاب کوچک که به چاپ داده بودم بيکار . رفتمگ میو حقوق هم ن

من مثل . های گذشته را هم گرفته ام ام، حقوق ولی اکنون بسر کار برگشته. کردند

گفت بلی ! ويی صمدگ میگفتم چی . ه باشند وا رفتمآهک که رويش آب ريخت

ادم قرضی بود که د مینخواستم بتو بگويم و ماهانه چندر غازی هم که بتو 

ادند، حاال هم آن قرضها را خواهم داد و هم د میدوستانم رويهم گذاشته و بمن 

بغلش گرفتم و اشک چشمم روی صورتش . پول تعمير ديوار حياط را دادم

م پسر تو واقعًا بهترين پسر دنيا هستی، ولی تو نبايد اين چنين گفت. ريخت

. من هم مثل تو تحمل خيلی سختی ها را دارم. مشکالتت را از من پنهان کنی

رويم را . ام مگر اينقدر بيکاری پدرت و دربدری و بی پولی را تحمل نکرده

  . بوسيد و گفت باشد اين آخريش خواهد بود
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رفت و به  میدوباره زير عمل وا. ل نکردولش عمولی هيچوقت به ق

هيچ احدی بروز نداد و بعد از اينکه عمل تمام شد و نزديک بود که مرخص 

به همين دليل . شد او خيلی از ناراحتی من و پدرت ناراحت می. شود خبر داد

اين باعث شده بود که من . های او پی ببرم ذاشت من به ناراحتی و دلتنگیگ مین

بيشتری در رفتار او بنمايم که مبادا باز هم دردی را از من پنهان های  کنجکاوی

نم به تبريز ک میصبر . گفت عيبی ندارد. فتم پسر بيا زن بگيرگ می. کرده باشد

فتم فکر خانه و منزل نکن اين دو گ می. آن وقت زن خواهم گرفت. منتقل شوم

ما که همه اش چهار . اريمد میاطاق آن ور حياط را ما بر . هيمد میاطاق را بتو 

  .فت باشد صبر کنگ می. نفر بيشتر نيستيم

کتاب  آمدند و تا پاسی از شب بيدار بودند و رفقايش اغلب به خانه می

خدا آن کاظم را  .ردندک میردند، شوخی ک میشتند، راديو گوش نو اندند، میخو می

 نخور فت مادر غصهگ می. های تازه بود رحمت کند چه پسر شوخ و پر از حرف

صمد . اش هم بعهده من نم، خرج عروسیک میمن خودم برای صمد دختر پيدا 

خنديدند، آه  آنگاه بلند با هم می. فت کل اگر طبيب بودی سر خود دوا نمودیگ می

شد که هنوز  ها می خيلی وقت. شد ها وا می واقعًا دل آدم از خنده آن. ای چه خنده

ب گفتم صبر کن صمد بيايد تا شام را يکش. آمد صمد به خانه نيامده کاظم می

شايد او دلش خواست . کاظم خنديد و گفت چقدر منتطر صمد بمانيم. بياورم

بلی يک . اريمد میشما شام را بياوريد بخوريم سهم او  را هم نگه . امشب نيايد

دوستان صمد را . ای هم داشت چنين پسر خوبی يک چنين دوستان بی شيله و پيله

های ديگر، بعد از  ست داشتم، مثل کاظم، بهروز، عليرضا و خيلیمثل خود او دو

او . اشک مادر سرازير شد. رفتمگ میرفتن صمد من بوی او را از دوستانش 

گذاشتم يک کمی آرام بگيرد و . توانست بيشتر از اين خودش را نگه دارد نمی



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ٢٩٥ -  

ه روزهای توانستم بقيه سخن را ب حال و هوای خوبی بود، نمی. باز بخودش بيايد

ترسيدم که روزهای  می. انسان هميشه اين حال و هوا را ندارد. آينده موکول کنم

ايم با  گفتم مادر حاال که به اينجا رسيده. ديگر هيچ وقت زبان به سخن نگشايد

برخالف . اينکه برای هر دويمان سخت است يک کمی هم از مرگ صمد بگو

د از اينکه گفت تو خودت بهتر انتظارم چشمانش را با چادرش پاک کرد و بع

انی، آرام و با صراحت شروع به سخن کرد، خدا ذليلش کند آن افسر بی حيا د می

او دنيای من، روح من و . ذاشتگ میشکست و پا به خانۀ ما ن را، کاش قدمش می

اکنون هم بدنبالشم که گيرش بياورم و تف برويش . صمد مرا گرفت و برد

. نه: راستی اسد، از او خبری نداری؟ ناچار گفتم: تبرگشت و بمن گف. بيندازم

آيد که کی آمد و چطوری صمد را برد؟  مادر يادت می: گفتم. من هم مثل تو

گويی تمام . من جرأت شکستن سکوت را نداشتم. بصورتم زل زد و ساکت ماند

باالخره خود مثل جوشش يک کوه آتشفشان . ندک میهای دنيا برويم سنگينی  کوه

ها هزار بار بتو گفتم  آن وقت. انم قاتل پسر من همان او بودد میمن .  شدمنفجر

مگر . اسد گناه همۀ اينها به گردن توست. برو شکايت کن، بگذار او را بگيرند

ولی . يادت نيست پدرت آن همه زحمت کشيد داد يک وکيل شکايت نامه نوشت

افسر کی به خانه آمد و مادر اينها همه درست ولی نگفتی آن : تو نگذاشتی؟ گفتم

. ند آخرش او را بدست جالدان سپردک میچه فرقی : گفت. چطور صمد را برد

ساعت يازده صبح بود که در زده : گفت. ند تو بمن بگوک مینه مادر فرق : گفتم

صمد در . اهدخو میصمد را . رفتم در را باز کردم ديدم يکنفر افسر است. شد

صدايش کردم بيرون آمد و با هم به . اندخو یماطاق دراز کشيده بود و کتاب 

اهم به يک مسافرت خو می: کمی بعد صمد مرا صدا زد و گفت. اطاق برگشتند

چند تا کتاب و خرت و پرت ديگر برداشت تا او حاضر شود . چند روزه بروم
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به او گفتم کجا می رويد؟ زود . ای من با آن افسر تنها ماندم چند دقيقه

 که سرش را به زير انداخته بود در همان حال گفت نترس افسر!. برگرديدها

  . گفتم آخر تو کی هستی، صمد که دوست نظامی ندارد. رديمگ میمادر زود بر 

اسد، در آن لحظه تمام رفتار و اعمال : مادر بطرف من برگشت و گفت

مگر نه اينست که صمد اغلب گرفتاريهايش . گذشتۀ صمد از جلوی چشمم گذشت

ها باشد، بتندی به افسر گفتم  ند، نکند اينهم يکی از آنک میپنهان را از من 

يم رو میيد؟ لبخندی زد و گفت جائی نرو میراستش را بگو با صمد کجا 

. گفتم کجا؟ گفت طرفای آراز بيشتر نگران شدم. اهم صمد را ببرم گردشخو می

وقتی . ندآخر چند روز قبل از اين هم چند نفر از تهران دنبال صمد آمده بود

فردايش . يم کمی بگرديمرو میها گفت  ها ميرفت گفتم کجا؟ يکی از آن صمد با آن

هيچ چی : "گفت" چته؟: "پرسيدم. که صمد به خانه آمد ديدم که بسيار آشفته است

تو که خودت آنشب در جريان بودی نبودی؟ گفتم ." ام يک کمی سرما خورده

کله شقی نکن بيا و کتاب را تحويل : "دها آنشب به صمد گفته بو چرا، يکی از آن

بده شايد برات خوب نباشد، چون موضوع اين کتاب بعرض مقامات باال رسيده 

صمد با کيف دستی : انم و ادامه دادد میمادر گفت من ديگر اينها را ن". است

کوچکش آمد و گفت من حاضرم، افسر با عجله بلند شد و با هم بيرون رفتند من 

آمد که چشم از صمد بردارم صمد  ا تا سر کوچه رفتم از دلم بر نمیه به دنبال آن

يکی دو روز بيشتر طول . مرو میگفت مادر به سفر هندوستان که ن. برگشت

و صمد در حالی که برويم . ها سوار يک جيپ آرتش شدند آن. شد، برگردک مین

ی چه به انی آن نامرد در لباس دوستد میبعدش هم تو خود . خنديد، دور شد می

ها آن  بعدها خيلی از دوستانش به ديدنم آمدند هيچ يک از آن. روز پسرم آورد

شناختند، کاظم گفت دوستی ما فقط محدود به اين بود که  افسر را بدرستی نمی
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گفتم پس چرا شما گذاشتيد صمد با او به . ای با هم به کوه رفته بوديم چند دفعه

که صمد روزی با او همسفر . ردمک مینکاظم گفت فکرش را هم . مسافرت برود

گفتم مادر در آن روزهايی که ما دربدر در کنار آراز دنبال صمد . شود

شتيم، در خانه چه اتفاقاتی افتاد، باز اشک در چشمان مادر حلقه زد و گفت گ می

آمدند تا از سرنوشت صمد  در آن چند روز خانه ما پر جمعيت بود، همه می

أمورين هم که دست بردار نبودند، چند نفر مأمور به خانه ضمنًا م. باخبر شوند

بعدها گفتند که مأمورين سازمان بودند تمام خانه را . انم کی بودندد میآمدند چه 

خوشبختانه متوجه کتابخانۀ اصلی صمد که در آنور حياط بود . زير و رو کردند

د از روی ميز انم چی بود میچند کتاب که ن. نشدند فقط کشوی ميزش را شکستند

ولی او .! گفتم بعدها ديگر آن افسر را نديدی گفت نه. و از کمد برداشتند و رفتند

ولی فرار از دادگاه خدا ممکن . بايد بداند، شايد فرار از پنجۀ عدالت ممکن باشد

انم روزی او به مجازات خواهد رسيد، مگر شمر را با آن همه د میمن . نيست

  شاندند، مگر خدا فقط يک مختار دارد؟قدرت در آب جوشان ديگ نجو

گفتم مادر حاال ديگر وقتش است، . مدتی به هم نگاه کرديم. سکوت کرد

من هم . اهی به روضۀ همسايه بروی پا شو برو ديگرخو میفتی گ میتو مگر ن

او را به . بايد بروم، گفت اصًال يادم نبود، با هم پا شديم و از خانه بيرون آمديم

  .ها بود سپردم و راه افتادم  که روضه درخانۀ آندست زن همسايه

 اسد بهرنگی
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  "قصۀ راز کشندۀ ارس"در مورد 

  
با " قصه راز کشنده ارس"متن زير همان نامه ای است که تحت نام 

" خوش" نوشته شده و در روزهای ١٣٧٠ل در سا" حمزه فالحتی"امضای 

با سه تن از مأموران وزارت اطالعات ) حمزه فراهتی(مراوده شخص نامبرده 

  در زمانی )نام های مشخص شده عبارتند از نجاتی و صديقی(جمهوری اسالمی 

ونوس ميککه مأموران آن وزارت سرگرم کارهای تدارکاتی ترورهای رستوان 

از رهبران و دوستداران حزب دموکرات کردستان به  تن ٤که طی آن ( بودند

، به نشريه آدينه فرستاده )دست مزدوران رژيم جمهوری اسالمی به قتل رسيدند

 که در اين کتاب توضيح داده شده است در آن همراه با مطالب تبليغیشده و 

  . نشريه چاپ شد

 که تنها سه سال از قتل عام فجيع زندانيان سياسی در ١٣٧٠سال 

ذشت، چنان شرايط گ میسراسر ايران توسط رژيم جنابتکار جمهوری اسالمی 

اختناق و فضای رعب و وحشت در جامعه بر قرار بود که پيش برندگان سياست 

 که نامه مزبور نيز در همان راستا نوشته -٥٠اتهام زنی به مبارزين صديق دهه 

خواهند )  از اختناقناشی(وار بودند که در شرايط سکوت ميدشده است، کامًال ا

. توانند دروغ های خود را به مردم قالب کنند توانست به هر ترتيبی که می

ها حتی به اعتراضات ساده کسانی که خواستار برخورد  درست به همين دليل آن

استند مطالب شان در همان زمينه چاپ شود، اعتنائی خو میبه آن نامه بوده و يا 

  . ننمودند

حمزه فراهتی،افسر و دامپزشک سابق (مزبور در اين نامه، شخص 

های فدائی  سازمان چريک" عضو نه چندان غير موثر" ، به عنوان )ژاندارمری
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خلق در همان زمان تشکيل اش جا زده شده تا به اين وسيله بتوانند از اعتبار آن 

سازمان و رزمندگان دالورش در ميان مردم، سوء استفاده نموده و دروغ ها و 

  .ت بيشرمانه اشان را به خواننده ساده دل بقبوالننداتهاما

بعدی نويسنده  تناقضات اين نامه با شايعه پراکنی های قبلدر صفحات 

  . شداش، نشان داده

پاسخ به همانطورکه اشاره شد، در ضمن، بهانه برای نوشته شدن اين نامه 

عنوان ٢شماره " دريچه گفتگو"اظهارات مادر صمد بهرنگی مندرج در نشريه 

  . شده بود

در پاسخ به اين واقعيت که آراز در فصل تابستان آنقدر آب ندارد که 

اه شده و  با يک پاورقی همر در نشريه آدينهکسی در آن غرق شود، متن مذکور

دارد که کسانی که شنا بلد " گودال"و " چاه "ارس در آن گفته شده است که 

اگر فصل بهار بود . واند درست باشدت اين ادعا نمی. ندشو مینيستند در آن غرق 

" و در توجيه " کشف"هائی که در اين رودخانه " گودال"و رودخانه پر آب، 

. توانست مفهوم داشته باشد بودن مرگ صمد در پاورقی ذکر شده، می" طبيعی

 مثل هر رودخانه پر آب ديگر چه با گودال و بهار مسلم است که آراز نيز در

اين امر حتی در ترانه های آذربايجان . يادی گرفته استچه بدون آن، قربانی ز

اما يکی از مسايل شک بر انگيز در مورد مرگ صمد اين . باشد نيز منعکس می

، آب آراز آنقدر کم بود که روستائيان  فصل تابستان، در شهريور ماهاست که در

با راه رفتن در کف رودخانه جسد صمد را که روی خشکی کوچکی در وسط 

  . بوده، برداشته و به ساحل آوردندقرار گرفته خانه رود
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، درج "حمزه فالحتی"با امضای " قصه راز کشنده ارس"متن کامل 
  ١٣٧٠  سال ٦٧شده در نشريه آدينه شماره 

  
به نظرم اين نسل با اين همه درد و .  صحبتی از بچه ها کرده بوديد... 

برای اينکه ديگر دورنما . دتر از نسل ما خواهند بو بال و کاستی ها خوشبخت

ترين لحظات عمرشان را آب در  روشن شده و آنها مجبور نخواهند بود شيرين

  .هاون بکوبند
گذشته از اين حرفها اشاره کرده بودی که موقعش هست من هم حرف 

انی که تا د می. اتفاقًا چندين نفر از دوستان نزديک هم اين حرف را زده اند. بزنم

در . ت خودم جمله ای در مورد صمد يا واقعه ارس ننوشته امبه حال من با دس

) نه موضع بيرونی(اين مورد هم دوستانم و هم سازمان به طور خصوصی 

به عالوه در آن دوره الزم . آنقدر توضيح دادند که لزومی به توضيح من نبود

با اين همه برداشت . بود که خونبهای صمد از جور و ظلم و فساد طلب شود

  .نويسم  را از آنروزها برايت میخودم

. صمد منطقی بود. صمد يک نوآور بود. صمد انسان ممتازی بود

يت و صداقت او فراموش ناشدنی است مقام ادبی و هنری او جای بس ميمص

صد هزار حيف . شاخک های تيز و حساس او غبطه انگيز بودند. واالئی دارد

. نری او در صالحيت من نيستصحبت در مورد مقام ادبی و ه. که زنده نماند

من به عنوان يک دوست نهايت . الحق هم هرچه تا حال گفته اند کم گفته اند

اما زندگی ابعاد پيچيده و گوناگونی . احترام و عالقه به او داشتم و خواهم داشت

صمد هم . تمام زندگی صمد را نبايد با ُبعد ادبی و هنری او همطراز گرفت. دارد

هر جوانی . شد ها به خودش مربوط نمی بود که برخی از آنحامل ضعف هائی 
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رفت اگر دلی برای تپيدن داشت گ میکه در آن مختصات زمانی و مکانی قرار 

  .شيدک میبالطبع کم و بيش اين ضعف ها را خودآگاه يا ناخودآگاه يدک 

ده برابر سنش کتاب . صمد عمری را در مطالعه و کتابخانه گذراند

همين کار سترگ او را از ورزيدگی جسمی الزم و . وشتخواند و کتاب ن

است خو میولی صمد دلش . چغری خاصی که نياز آن زمان بود باز داشته بود

کسی که خدای علم و . که چغر باشد زيرا مختصات آن دوره ماجراجوئی بود

دانش بود ولی يک پايش لنگ بود و يا ساده تر از آن موتورسواری بلد نبود، در 

رسيد جائی نداشت، و  های چريکی که ديگر بوی آن شديدًا به مشام می نسازما

  . اگر هم جائی داشت عزت و حرمتی نداشت

صمد به عينک ته استکانی خود، هم شديدًا نياز داشت و هم شديدًا از 

رد دو جوانی که ک میچه فرق . اين تناقض مختصات آن دوره بود. آن متنفر بود

ين سپری کرده و ديگری در کتاب و کتابخانه، يکی عمری در ورزش و تمر

اولی با خواندن يکی دو جزوه، . زندگی برای هر دو يک وظيفه رقم زده بود

اد و دومی د میتر از استالين می شد و زندگی خود و ديگران را بر باد  استالين

 ثانيه روی آب بماند و زندگی خود و ديگران بر باد ١٠توانست بيش از  نمی

رد، ک میآفريد و جان تسليم   اولی در جنگ و گريز با دشمن حماسه ها می.ادد می

. باخت دومی در اتاق تحرير و يا در اثر يک انفجار ناشيانه نارنجک جان می

ردند سرباز م میکسانی که از آن طرف . برباد رفتن زندگی در دستور روز بود

ختند بزرگترين با و پاسبان معمولی بودند و کسانيکه از اين طرف جان می

ولی عظمت و بزرگی و احترام . سرمايه های علمی و هنری و اقتصادی کشور

جاودانه در اين بود که دستور روز با تمام سلولهای وجود، و با تمام ايمان و 

توانند جوانان خوشبخت امروز و محافظه کاران نه  کجا می. شد اعتقاد اجرا می
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توانی از  کجا می. را درک کنندچندان روسفيد ديروز تراژدی اين نسل 

بازماندگان معدود اين دوره کسی را سراغ داشته باشی که داغی در جگر يا در 

  .گرده نداشته باشد

صمد برخالف فرمايشات برادرش اسد از پنج روز پيش برنامۀ حرکت 

اين برنامه جلوی کتابفروشی شمس طرح ريزی شد که . انستد میبه ارس را 

. با هم ايستاده بوديم) که خوشبختانه زنده است( حقی من و صمد و بهروز

چون من نه حوصله و . های خيلی جالبی بزند تواند در اين مورد حرف بهروز می

صمد شب قبل از حرکت . نه عالقه ای به حرفهائی دارم که بوی خودستائی بدهد

. کوله پشتی و تمام لوازم سفرش را آماده کرده بود و طبعًا جلوی چشم مادر

احتمال دارد که چيزهائی به اسد برادرش نگفته باشد، چون در آن زمان اين قبيل 

مسافرت ها جنبه نيمه تشکيالتی داشتند و مرحوم صمد چندبار به ما گفته بود که 

برنامه اين شد که يکسره به ده توولی برويم " اسد ما کاری با اين کارها ندارد"

 آنجا بهمن زمانی را برداريم و سه و از) اين ده درست در کنار ارس است(

ولی . شناخت نفری راه بيفتيم، بهمن تمام خطه ارس را مثل کف دستش می

 ساعت در خانه او منتظر مانديم که پيدايش ٢٤متأسفانه او در خانه نبود و ما 

خوشبختانه بهمن زنده است و او بايد در اين مورد و موارد ديگر حرف (نشد 

. رديمک میهر روز نزديک ظهر آبتنی . ئی حرکت کرديمو آنگاه دوتا). بزند

 شهريور هم به ٩در هوای داغ . صمد در کنار رودخانه و من يک کمی داخلتر

درست پشت پاسگاه پاسگاهی که در آن روز . اين سومين روز بود. آبتنی رفتيم

 سرباز در آنجا بودند و طبق معمول نه رئيس پاسگاه آنجا بود و نه درجه ٥فقط 

من طبق معمول . صمد جائی که ايستاده بود آب بيش از نافش نبود. دار ديگری

پنجاه متری شنا نکرده بودم که نعرۀ صمد ميخکوبم . خودم را در آب رها کردم
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نعره زدم صمد . صمد تا شانه هايش توی آب بود. برگشتم" دکتر، دکتر"کرد 

درست به طرف ولی صمد . دست بزن، پا بزن، رسيدم، دست بزن، دست بزن

 و بيش از فقط توانست سه بار صدايم کند. رفت جريان شديد رودخانه پيش می

   ∗ ثانيه روی آب نماند١٠

ردم صمد به ک میهرگز فکر ن. تقصير بزرگ من اعتماد به صمد بود

اگر . تقصير بزرگ صمد گم کردن دست و پايش بود. اين آسانی از دست برود

  . ه بود به او رسيده بودم ثانيه ديگر هم روی آب ماند١٠

 سرباز پاسگاه که با شنيدن نعره های ما بيرون آمده ٥اين صحنه را غير از من 

ها کار  نم پيدا کردن آنک میفکر ن. انم االن کجا هستندد مین. بودند شاهد بودند

ها را گير بياورد تمام جريان را  اگر شيرپاک خورده ای يکی از آن. مشکلی باشد

. ها خواهند گفت که چقدر در آن آب کور اين ور و آن ور زدم آن. خواهد گفت

ها خواهند گفت و حتی در آخرين نفس ها بطور غريزی خودم را به پای  آن

ها مرا بيرون کشيدند چند ليتر آب از دهانم سرازير  َرسان رودخانه انداختم و آن

  .خيلی چيزها. ها خيلی چيزها خواهند گفت و آن. شد

نه آل احمد، نه نشريه . مد وضعيت جديدی پيش آمدپس از مرگ ص

تعيين کننده، کودکان ديروزی . آرش و نه هيچ چيز ديگر تعيين کننده نبودند

ها را  بودند که امروز پا به جوانی داشتند همان کودکانی که صمد هميشه آن
                                                 

تفاق درس شناسان و معلمين و مهندسينی که در آن خّطه زياد کار کرده اند و تجربه دارند به ا  ∗
بر اين باورند که صمد دچار وضعيتی شده که در ارس بسيار تکرار شونده است و سالی نيست 

ر پای بومی های منطقه می گويند ارس چاه دارد، بدين معنی که وقتی کسی د. که قربانی نگيرد
 متری خطری او را تهديد نمی کند، ممکن ۵ايستاده و مطمئن است که حداقل تا شعاع رس آب 
در اين حالت وقتی آدم با خيال راحت پاهايش را . ر دو قدمی او گردابی وجود داشته باشداست د

خواهد پاهايش را زمين بگذارد، می  از زمين می کند و چند متری تغيير جا می دهد و دوباره می
در اين موقعيت کسانی که نتوانسته اند خود را کنترل نموده و . بيند زير پايش خالی شده است

  . ره به جای اول برگردند با خطرات بسيار جدی مواجه شده انددوبا
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آنان قهرمانشان را دير شناختند و وقتی شناختند، ديگر . مخاطب قرار داده بود

آنان شرمنده و خشمگين از اينکه در دوران کودکی . هرمان از پای افتاده بودق

امکان و اجازه نيافته بودند که ندای معلم را بشنوند، دوچندان حريص تر و 

های صمد که در حيات خود فقط با تيراژ  کتاب. ان گذاشتندديمفعالتر پا به 

ی کتابفروشی ها خاک ها در قفسه ها شد و بيش از نصف آن  جلد چاپ می٢٠٠٠

  .ردند، در اندک مدتی با تيراژهای زياد چاپ و کمياب شدندخو می

ساواک . شدند شدند، ده تا ده تا قورت داده می ها بلعيده می اين کتاب

های صمد را ممنوع  حدود يک سال بعد از خواب خرگوشی بيدار شد و کتاب

ش ماه اول در های صمد در ش کتاب. کرد ولی نصف خوابش هم اضافی بود

اعجاز اينجا بود که کودکان دير . ردخو میکنار حافظ در هر خانه ای به چشم 

آگاهان آن ! يدند که پيام معلم نه کهنه شده و نه بدرد نخورد میبراه افتاده صمد 

اگر امروز بهروز دهقانی ها و . ردندک میدوره اين وضعيت را خوب درک 

... نيستند در عوض دکتر و ... دی ها و عليرضا نابدل ها و آل احمدها و ساع

تعدادی از دوستان و هزاران نفر از بچه های زندان زمان شاه و کادرهای 

  .توانند راجع به آن مقطع حرف بزنند گروههای مختلف سياسی زنده اند و می

آگاهان آن دوره غوغا و ولوله ای را که در بين جوانان براه افتاده بود 

  .اعدتر از اين ديگر امکان نداشتشرايط مس. يدندد می

های او  همگی رضا بر اين دادند که صمد شهيد قلمداد شود و آرمان

" افسر"با اين امتياز که اسمی از من به ميان نيايد و به همان . خونبهای شهيد

  . قناعت شود

به فالنی بگوئيد يک کمی بيشتر صبور "آل احمد به دوستان گفته بود 

مساله نه خود او که لباس . شناسيم، از ما دلخور نباشد  میما او را خوب. باشد
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باالخره اين هم استداللی بود و ما هم برای آن مرحوم چيزی " زرد اوست

  .نگفتيم

 سال است که من از ارتش اخراج شده ٢٠گفتنی است که االن نزديک 

 ترين علت اخراجم هم جريان ارس بود ولی باز هم مرا به همان اسم ام و اصلی

  . برند و اين تصادفی نيست نام می" افسر"

در عرض سه چهار ماه مساله دهان به دهان از طريق نزديکان و دوستان 

هر کسی که شعوری برای درک موقعيت داشت . مشترک من و صمد فراگير شد

پس از چند سال که . قانع شده بود که مساله چيست و علت سکوت کدام است

رفته بود صمد شهيد سازمان شده بود و اين در سازمان فدائيان ديگر شکل گ

ديگر مساله از . حالی بود که من عضو نه چندان غير مؤثر اين سازمان بودم

چون ديگر هزاران نفر بودند که چه در زندان و . نظر من کامًال منتفی شده بود

ولی موضع بيرونی سازمان . چه در بيرون به چند و چون قضيه واقف بودند

به اين داليل است که من تا امروز با دست خودم . که صمد شهيد شدههمان بود 

حتی در جاهائيکه ضرورت . در مورد صمد و حادثه ارس چيزی ننوشته ام

. اين يک مساله اعتقادی بود. داشت موضع سازمان را آگاهانه تبليغ کرده ام

از ممکن است نسل حاضر به اين اعتقادات پوزخند بزند ولی حتمًا خيلی ها 

. انيد که در آن دوره اين اعتقاد چقدر با ارزش و کمياب بودد میجمله خود شما 

ديگر برايم ذره ای اهميت نداشت و ندارد که چند و چندين نفری باورهای 

نويشتم  ها می فکر کن من نظير همين نوشته را در آن سال. ديگری داشته باشند

ضدی و تهرانی عوض شالق ع. رد ساواک بودک میاولين کسی که از من تشکر 

ولی بچه های صمد که ديگر عاقل مردی شده . ادندد میو لگد برايم شيرينی 

س به خارج .من حتی در مسافرتی که با مرحوم س. خنديدند بودند به ريشم می
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به اصطالح (داشتم در مورد اينکه صمد شهيد سازمان است مخالفت جدی نکردم 

در اين مورد بهترين .  موافق هم نبودمالبته) از موضع سازمان خارج نشدم

خ هستند که خوشبختانه زنده مانده .فردی که صالحيت حرف زدن دارد آقای م

و آنقدر ذهن تيز و حافظه قوی . اند در آن موقع ايشان مسئول کميتۀ ما بودند

  .دارند که تمام مسائل مطروحه در کميته را بازگو کنند

سازمان هزاران هزار تراژدی در طول کوتاه عمر : عزيز و گرامی

داستان ارس هم يکی از . اتفاق افتاده که يادآوری هر يک دردناک و جانکاه است

  .آن تراژدی ها است با نمودی خاص ولی با همان ماهيت

امروزه اگر کسانی هستند که پشت مادر صمد، خاله صمد، زن دائی 

رفات خود را با زبان صمد و يا کداخدای فالن ده ممقان سنگر گرفته اند و مزخ

ما به مرحوم آل احمدش حرفی . ها کاری نيست نند ديگر مرا با آنک میها بيان  آن

 ...نزديم چه برسد به اينها 

   فالحتی  حمزه
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  های اعتراضی را چاپ نکرد؟  نامه" آدينه"چرا 

  
ه آدينه در پيشبرد پاسخ سوال فوق با در نظر گرفتن هدفی که نشري

وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی به عهده " باورشکنی"سياست 

در نامه افسر همراه صمد، با اين که از اسد بهرنگی . گرفته بود، روشن است

پشت مادر صمد، خاله " اسم برده شده و اين اتهام به او زده شده بود که در

با اين حال ". مقان سنگر گرفتهصمد، زن دائی صمد، و يا کدخدای فالن ده م

به اظهارات آن افسر و ادعاهای ) اسد بهرنگی( آدينه از درج پاسخ برادر صمد

  !امتناع نمود"(!!) قاطعيت"ابراز شده در آن نشريه، با 

 و ٢٣٢صفحات" برادرم صمد بهرنگی"های زير برگرفته از کتاب  متن

در اعتراض ) ١٣٧٠ال س(ای از مطالبی است که در همان زمان  ، نمونه٢٤٦

های آدينه برعليه صمد بهرنگی و ياران فدائی او،جهت درج به اين  به نوشته

  .نشريه فرستاده شدند

يک اعتراض برای نمونه 
  از ميان صدها اعتراض 

ی گرامی آدينه، جنابان  مجله

  ذاکری و کوشان

البته اگر (ضمن سالم و گاليه 

از اين ) ن حق را داشته باشماي

ره صمد بهرنگی بارکه د

به طوری که قبًال نيز اشاره شد، برای 
نوشته های سرکوهی و فراهتی در مجله 
ی آدينه اعتراضات زيادی شد، ولی 
مسئولين مجله در اثر تعصبی که برای 
بزرگ کردن شخص بخصوصی داشتند و 
به خاطر بعضی مسائل ديگر چنان ساکت 
ماندند که انگار نه انگار، گويی نه حرفی 
زده اند و نه جوابی شنيده اند اين طوری 
خيلی ها را به اشتباه انداختند و خيلی ها را 

لذا مجبور شدم برای .  هم دلخوش کردند
ا نمونه يکی از آن اعتراضات را در اين ج

بياورم و قضاوت را به خوانندگان 
 .واگذارم
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صفحات مجله در دست طيف خاصی قرارداده شده است مسائلی که اين بار 

وسيله  آقای انوش صالحی و يک شخص ديگر مطرح شده است مالحظه 

فرماييد که دنباله همان جريانی است که آقای سرکوهی به راه انداخته بودند،  می

 مثل ِملک اختياری شما بود البته اگر مجله  شما يک نشريه  کم اعتباری بود و يا

اش کند، ولی  ذاشتم زمان خود حلگ میرفتم، گ میمن هيچ وقت دنباله بحث را ن

نم اگر خود را در اين ک میلذا خواهش . متأسفانه يا خوشبختانه اين طور نيست

انيد و به آزادی نوشته نيز معتقديد، حال که حرفی به ميان د میمسايل بی طرف 

هائی هم که خالف اين  اش بودم، بگذاريد آن  مخالف شروعآمده که من از اول

هايی هم دارند حرفشان را بگويند، آن گاه  نند و پيش خود حرفک میفکر 

  .قضاوت را به خوانندگان واگذار کنيد

آقای ذاکری اطالع بخصوص دارند که در گذشته من جوابی به سخنان 

اکنون که . ی چاپ نشدهاي آقای سرکوهی و ديگری داده بودم که به بهانه

در صورت .  های قديم از بين رفته است د، بهانهشو میهای صمد چاپ  کتاب

امکان هم آن نامه که حتمًا در آرشيو مجله هست و هم اين نوشته چاپ شود 

البته .  مشو میوگرنه تنها همين نامه هم چاپ شود از اين جا تا کهکشان ممنون 

ر هم خواهم کرد که اين نوشته در همان هم و صبد میدر درجه  اول ترجيح 

  .مجله آدينه چاپ شود

   اسد بهرنگی-                                                    با احترام
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  اعتراض اسد بهرنگی به نشريه آدينه
  

خواهش اين جانب از جنابعالی که "....در يکی از نامه ها به مسئول مجله نوشتم 

نيد، اين است که ک می به عهده داريد و ادعای آزادی قلم هم مسئوليت مجله را

صمد برادر اسد بهرنگی "الاقل دستور فرمائيد که تنها يک جمله شبيه به اين 
نامه مفصلی نوشته بود که متأسفانه قابل آقای فالحتی  در رد ادعاهای بهرنگی

وقتش  "يا" صالح نبود که چاپ شود"يا " امکان چاپش نبود"يا " چاپ نبود

يا هر چه که شما خودتان دوست داريد بنويسيد تا الاقل " گذشته بود چاپ نکرديم

در " خوانندگان بيراهه نروند و بدانند که اعتراضی هم به نوشته ها شده است

جواب اين نامه، مسئول و سردبير مجله آدينه، زنگ زدند و گفتند که چاپ نامه 

برای اين عدم امکان چندين بهانه نيز . نداردو اشاره به آن فعًال هيچ گونه امکان 

  .آوردند
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  !نندک میدر باره اتهاماتی که به جالل آل احمد وارد 
  

انيم جالل آل احمد از طرف آدينه متهم شد که گويا ، د میهمانطور که 

اما .  خوانداين، او بود که مرگ صمد را قتل سياسی و ساواک را عامل آن

خود جالل آل احمد گوياست، او " صمد و افسانه عوام" همانطور که مقاله 

باطرح بعضی از چند و چون هائی که در مورد مرگ صمد در ميان مردمی که 

از جمله اين که نکند سربه نيستش کرده اند، يا، (مطرح بودشناختند،  صمد را می

، در ) کسی را خفه کند و غيرهآراز مگر در فصل تابستان چقدر آب  دارد که

ها بر آمده و سعی کرده است باور به اين که صمد بدست عوامل  صدد رد آن

اين به " تکنيک"بخواند و" افسانه عوام"رژيم شاه به قتل رسيده است را 

او در نجف " برادر"اصطالح افسانه سازی را هم با عنوان نمودن مرگ طبيعی 

. ی تبديل شد، نشان دهد"شهيد" به م عوام مردکه چگونه در طی پچ پچ های 

ديگر يعنی " برادر"ند که بگويد اين ک میرا مطرح " برادر"جالل آل احمد مرگ 

به همان " (افسانه عوام"صمد هم خودش در آراز غرق شده ولی مردم عوام و 

، مرگ او را ناشی از يک قتل سياسی )صورتی که در مورد برادر خودش بوده

  ! انندخو می

  الوه بر اين، در نشريه آدينه، ع

د که شو میآل احمد همچنين مورد اتهام ديگری قرار گرفته و گفته "

 و چند ماه بعد از ٤٧گويا وی در نامه ای به منصور اوجی که در همان سال 

که ساخته بود اعتراف " به دروغ آگاهانه ای " مرگ مشکوک صمد نوشته است،

ر مسيحی که در پيش کشيش به گناه خود حتما درست مثل گنهکا.( کرده است

نه منصور اوجی کشيش بود و نه جالل آل احمد، مـومن "اما !!)" ندک میاعتراف 
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دروغی گفته بود، دليلی " آگاهانه"اگر ريگی در کفش آل احمد بود و ! مسيحی

 !"نداشت که دست خود را پيش منصور اوجی رو کند و عليه خودش شهادت دهد

مه نيز سند ديگری است که جالل احمد را از اتهاماتی که به او اتفاقًا همين نا

  .کند زنند مبرا می می

 ای تحت مطالبی که در متن فوق توی گيومه گذاشته شده از جزوه(

  .) باشد می) ١٣٨٣شهريور"(  ويژه صمد بهرنگی-پيام فدائی"عنوان 

در زير متن کامل نامه جالل آل احمد به منصور اوجی و توضيح در 

  :دشو میمورد آن،از جزوه ای که در فوق از آن ياد شد، در اينجا درج 

  

  متن نامه جالل آل احمد به منصور اوجی

  ١٣٤٧ بهمن ٢٦

مشهد بودم که جوابش را دير . هاست رسيده  اغذت مدتک). ١(حضرت اوجی

ر باره مطالب د). ٢(کاغذ اولت هم رسيد و من شعر را داده ام به اسالم. همد می

انی که در آرش من همان اندازه  د می. شتی بهتر بودنو را به خود او می" آرش"

). ٣(د و اما در باب صم. فقط. يک وردست. کاره ای هستم که در جهان نو بودم

اهد قصه بسازيم و خو میاما چون همه دلمان . درين ترديد نيست که غرق شده  

را هم من به همين قصد نوشتم که ) ٤(و آن مقاله. ساختيم خوب ساختيم ديگر

حيف که سر و دستش . مثال تکنيک اين افسانه سازی را روشن کنم برای خودم

است خو میه مرحوم نويسنده اش و شايد هدايت کننده نبود به آنچ) ٥(شکسته ماند

آوری  کتاب سومت را البد وقتی به تهران آمدی با خودت می. و اما بعد. بگويد

اين روزها شعر بازار . نندک میهيم چاپ د میبه يک بنده خدايی از ناشرها 
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کار آدم . خيالت راحت باشد. نمک میصحبتش را ) ٦" (زمان"با . خوبی دارد

  والسالم  جالل.           استحاضر باشد، ناشر فراوان

  ]منصور[ -١

   ]کاظميه سردبير وقت مجله آرش[  -٢

 ].بهرنگی[ -٣

 آذر ماه – ١٨ در شماره –" صمد و افسانه عوام"مقاله ای به اسم [ -٤

 ] مجله آرش – ١٣٤٧سال 

 ]در زير ضرب سانسور[ -٥

 ]انتشارات آل رسول[ -٦

 

ل احمد اخذ نوشته شمس آ" جالل از چشم برادر"نامه فوق از کتاب : توجه

 ] [زيرنويس ها نيزبوسيله شمس آل احمد به عنوان توضيح در . شده است

   )١٨٨و  ١٨٧صفحات .(آمده است
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  توضيحی در باره نامه جالل آل احمد به منصور اوجی
  

  . هندد میدر اين نامه سه موضوع ، صراحتا بر عليه ادعاهای آدينه گواهی 

در آغاز دوستان و آشنايان صمد، نسبت به مرگ او مشکوک بودند و   ) ١

آل ) ٢. وجود داشت" چون و چرا"اين مرگ طبيعی تلقی نشده و در مورد آن 

انسته و به د میمرگ صمد را ناشی از ساواک " همه"احمد اگر هم در ابتدا مثل 

" فسانه عوامصمد و ا"هر حال به آن مشکوک بوده، بهنگام نوشتن مقاله خود، 

بر اين باور بوده که که صمد خودش غرق شده و گويا ترديدی هم در اين امر 

نداشت؛ و درست با اين باور وبرای قبوالندن باور خود به ديگران، آن مقاله را 

سازی و " افسانه"آل احمد مشکوک خواندن مرگ صمد را) ٣. نوشته است

ود کوشيده است تا نشان دهد که نامد و در مقاله فوق الذکر خ می" قصه"ساختن 

به ساختن افسانه ويا قصه در مورد مرگ " ) عوام"از نظر او (به چه دليل مردم 

به عبارت خود وی او ! صمد پرداخته و مرگ او را مشکوک تلقی نمودند

را در طی آن مقاله به " افسانه سازی" اين به اصطالح " تکنيک"خواسته است 

  !ديگران نشان دهد

ه مرد شيادی با کشيدن عکس مار سعی کرده بود روستائيان در گذشت

. اد، بشوراندد میبی سواد را بر عليه معلم دلسوزی که کلمه مار را به آن ها ياد 

حال کسانی که مردم هشيار ايران را در خيال خود بی سواد و ناآگاه به حساب 

 را با هزار وشند واقعيات روشنک میآورند، درست با اتکاء به چنان روشی  می

کلک، وارونه به آن ها تحويل دهند تا مانع از آگاهی آنان نسبت به حقيقت 

موضوع مرگ صمد گشته و به اين وسيله آن ها را نسبت به نيروهای کمونيست 

چنين است که حتی متن يک نامه کامًال واضح . و دموکرات جامعه بدبين سازند
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 از اول و آخر متن و بی ربط نند و با گسيختن جمله ایک میرا نيز تحريف 

کردن آن با کل مفهوم ، سعی دارند از آن چيزی بسازند که درست عکس نظر 

جمله ای که سردبير وقت ! جالل آل احمد در آن نامه را به ديگران القاء کند

اما چون همه : " باشد آدينه ارتباط آن را از بقيه متن نامه گسيخته است چنين می

وی با اتکاء به ."   بسازيم  و ساختيم خوب ساختيم ديگراهد قصهخو میدلمان 

هد که گويا آل احمد در اينجا اعتراف د میاينطور جلوه ) جدا از متن( اين جمله 

با اين شکل مار که به جای کلمه مار .  ساخته است" قصه" ند که خودش ک می

" مقالهاهد که بدون توجه به واقعيت خود خو میعرضه شده ، سرکوهی از مردم 

قبو ل کنند که آل احمد، هم خودش در مورد مرگ صمد " صمد و افسانه عوام

اش در نزد منصور اوجی، " خالف" ساخته است وهم با اعتراف به کار " قصه"

کسی که آدم خالف و شايعه ساز است، ! (خودش را لو داده است" قصه سازی" 

اما، همانطورکه !) ين کندحتما بايد يک مرتبه عقلش را از دست داده باشد که چن

باشد و بيانگر  اشاره شد واقعيت اين نامه درست برعکس ادعای سردبير آدينه می

آنست که آل احمد آنچه که در همان زمان در مورد مشکوک بودن مرگ صمد 

نامد و چون خود موقع نوشتن آن نامه  می" افسانه"و " قصه" را شد گفته می

را ) بوده" همه"رسد خودش قبال جزء آن  که به نظر می" (همه"عکس نظر 

ای بيش " قصه"هد که چنان باوری د میداشت، حال به منصور اوجی اطمينان 

اما چون همه دلمان " ، "در اين ترديدی نيست که غرق شده"نبوده و گويا 

در اينجا بايد توجه کنيم که صرف عنوان ...".  اهد قصه بسازيم ساختيمخو می

بيانگر آن است که در آن زمان در بين مردم و دوستان و کردن همين امرنيز، 

مطرح بوده که باعث شده آل احمد " چون و چرا"آشنايان صمد در موردمرگ او 

در نامه اش به منصور اوجی بنويسد که ترديد نکن و قبول کن که صمد خودش  



  ياران او قرار داده است  به  ارتجاع، مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله چگونه
  

- ٣٢٣ -  

در ارس غرق شده و آنچه که تا حاال در باره مشکوک بودن مرگ صمد گفته 

اهد باور کنيم که صمد خو میچون ما دلمان ن( باشد ، قصه و افسانه میشده 

آخر  " -تختی را باور کنيم " خودکشی"اهد خو میخودش غرق شده و يا دلمان ن

های فردی و " نبودن"خودت جبران کرده باشی " بودن"جهان پهلوان باشی و در 

سازيم و   در نتيجه قصه می-" و آن وقت خودکشی؟-اجتماعی ديگران را

هد د میدر دنباله جمله، خود آل احمد با روشنی هر چه تمامتر توضيح !) ساختيم

يا مکانيسم " تکنيک" خود را برای روشن کردن" صمد و افسانه عوام" که مقاله 

موضوعی که سرکوهی درست .( نوشته است" افسانه سازی"و " قصه"آن 

 خودش توضيح دهد که چه يعنی خواسته است از نظر!) ندک میعکس آن را ادعا 

مرگ صمد را مشکوک تلقی کنند و مثل آل احمد " همه "عواملی باعث شد که 

بی مناسبت نيست به ) ١!"(خودش در ارس غرق شده است"قبول نکنند که او 

اگر چه در مقاله خود به هر حال شک اين موضوع هم اشاره شود که آل احمد 

خوانده است ولی جدا از اين "  سازیافسانه" به ساواک در قضيه مرگ صمد را 

کتاب الفبايش را که با :" ...امر انتقاد هائی از اين قبيل راهم مطرح کرده است

که فرموده اند ( چه حوصله ای نشسته بود و از لغات مشترک فارسی وترکی 

و يا  ) تأکيد از ماست...."( يک کتاب اول ابتدائی نوشته بود تا ) بگوئيد آذری

وردند و بازی سرش در آ" متد" بسکه – شد ديمشار کتاب الفباش نواز انت"..

و هی خواستند ...ردانيمگ میتابت را برای بزرگسال ها بر  که ک-علمائی نمودن

معلوم ..." به رخ بچه ها بکشند" ماهبانو"و " ماه"الفباش را فقط در" ميم"و " ه"

درآن شرايط، تنها .  باشد ، شاه و شهبانو می"ماهبانو"و " ماه"است که منظور از 

توانست به خود جرأت طرح موضوع به اين شکل  کسی در موقعيت آل احمد می

  .را بدهد که وی با هر خود سانسوری چنين کرده است
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)١(  
تواند متوجه شود که همه کوشش  هر خواننده ای با اندک آگاهی و سواد کامًال می

شته تا مشکوک پنداشتن مرگ ی گ" تفسير" آل احمد در آن مقاله صرف ارائه 

. جلوه دهد" عوام" صمد و همچنين مرگ تختی را ناشی از ضعف و نادانی 

  را سرکوهی بر عليه خود آل احمد به تفسيرجالب است که درست همين نوع 

کار برد و امروز از زبان کسان ديگری، مرتجعينی که عليرغم دسترسی به 

" حقيقت" آدينه را " قصه" ی دارند شواهد ومدارک مختلف، باز با  وقاحت سع

" حقيقت" ابتدا ادعائی را به عنوان . شنويم جلوه دهند، تفسير های مشابهی را می

( ترديدی نيست که صمد خودش در ارس غرق شد : ويندگ میمطرح کرده و 

بعد برمبنای اين ادعای بی پايه، دست به سفسطه بافی ) ؟!!يدديمشما چطور فه

ها  آن سال" نسل"سازند که  چون  را می" قصه" و مثًال  اينهای روشنفکری زده

است که ماهی سياه کوچولو به دست مرغ ماهی خوار کشته شود و خو میدلشان 

استند باور کنند که ماهی سياه غرق شده، در نتيجه گفتند که صمد را خو مین

ناب اين ها در حالی که شديدًا از برخورد به مسايل واقعی اجت!! ساواک کشت

اما بی . نند سعی دارند بحث های اسکوالستيکی را در اين زمينه دامن بزنندک می

مايه گی چنين بر خوردهائی و اصرار نا بجا و بی دليل اين جماعت به اينکه 

ساواک درکشته شدن صمد در آراز نقشی نداشته است، خود معرف ناحق بودن 

  .آن هاست
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کميته ملی "مد بهرنگی با بعضی مدارک در رابطه با درگيری ص
  "الفباء "در مورد کتاب " پيکار جهانی با بی سوادی

  
                                                             ٦/٨/٤٨جناب آقای بهرنگی                

بسيار جالب بود و گرچه از . کتاب شما همراه با روش تدريس آن با دقت خواندم

نم از لحاظ ک میاظ اصول کلی کتاب با نظر شما کامال موافق هستيم ولی خيال لح

در ضمن با خانم . نوع مفاهيم و به هم پيوستگی مطالب احتياج به تغييراتی دارد
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باغچه بان هم صحبت کرده ام و ايشان حاضرند کتاب را ببينند و نظر بدهند 

ارسی به بی موختن زبان فاميدوارم با همکاری افراد صالح کتاب شما برای آ

بديهی است . زودی در دسترس کالس های پيکار قرار گيردسوادان آذربايجانی ب

که پس از موفقيت در اين مرحله شايد بتوان دستگاه های دولتی را سرانجام 

با . متقاعد کرد که برای دبستان های آذربايجان هم چنين کتابی به وجود آورند

ود که به دستور آقای دکتر خانلری قرار شد به توجه به کليه اين مسائل ب

جنابعالی ماموريت داده شود که به مدت يک ماه عجالتا به تهران تشريف 

از آنجا که ممکن است نشانی محل خدمت شما مورد احتياج باشد لطفا . بياوريد

بفرمائيد و نام آموزشگاه و شهر محل خدمت خود را و اين که آيا معلم رسمی 

زش و پرورش هستيد يا خير فوری برايم بنويسيد تا شايد بتوانم وزارت آمو

  .تسريعی در آوردن شما به تهران انجام دهم

   ليلی آهی–با اظهار امتنان 
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      ١٢/١/٤٧                                    آقای صمد بهرنگی

برای " (يسيمبخوانيم و بنو"پيرو مذاکرات شفاهی و با توجه به اينکه کتاب 

حاصل کار گروهی مولفان اين مرکز بوده است و ) مناطق ترک زبان

شد، خواهشمند است هر چه زودتر کتاب  بايستی از اين مرکز خارج می نمی

مزبور را برای مرکز ارسال داريد زيرا همانطور که اطالع داريد در ماه اسفند 
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يريت عامل کميته رسيده اتمام يافتن نگارش اين کتاب به اطالع مقام محترم مد

ردد گ میضمنا متذکر . است و بايد هر چه زودتر برای چاپ آن اقدام شود

چنانچه مايل باشيد کتاب به نام گروه مولفان به چاپ خواهد رسيد نه يک شخص 

خواهشمند است نظر خود را در اين مورد نيز کتبا به اطالع مرکز . معين

  .برسانيد

  با اظهار امتنان

  )آهی( ليلی ايمن -عه و تحقيق  و آمارمرکز مطال
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  ٨/٣/٤٧                                              آقای صمد بهرنگی 

آيد و عينا به ضميمه  های ارسالی شما به کار تاليف کتاب نمی متاسفانه ياداشت

  .شود اعاده می

   ميرهاشمی–قائم مقام مدير عامل 
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          بهروز دهقانی        
         
 صمد بهرنگی        

 
 
  


