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  اشرف دھقانی

 ٢٠١۶ جوالی ٣١
  

 "!راز مرگ صمد" و "سعيد سلطانپور"، "بی بی سی"
مناسبت شھادت شاعر در سايت خود مقاله ای به ) ٢٠١۶ جون ٢٠ (١٣٩۵ ]جوزا[ خرداد٣١بی بی سی به تاريخ 

راز مرگ "انقالبی خلق، سعيد سلطانپور درج نموده و در رابطه با چگونگی دستگيری او به ذکر نقل قولی از کتاب 

 منتشر ١٣٨٧ نوشته شده و چاپ دوم آن ھمراه با اسناد و مدارکی ديگر در سال ١٣٨١سال  که توسط من در" (صمد

رگ صمد نيز پيش کشيده شده و مطالب به گونه ای عنوان گشته که برای در اين مقاله موضوع م. پرداخته است) شد

از اين رو برای . ًرا ھم نخوانده باشد ، کامال گمراه کننده می باشند" راز مرگ صمد"غير مطلع که کتاب ۀ خوانند

 .دروشنگری الزم است تا آن جا که مقدور می باشد با فاکت و دليل و استدالل به آن مطالب برخورد شو

که امضای فردی ھم به نام حميد علوی به " سعيد سلطانپور؛ روزی که قرار بود روز شاد باشد: "عنوان مقاله اين است

حال قبل از پرداختن به موضوع اصلی بگويم که در ابتدای مقاله گوئی که . عنوان روزنامه نگار در پای آن قرار دارد

اھی ھم ترتيب داده بود و يا گويا برای انقالبيون ديگر در آن زمان ، رژيم جمھوری اسالمی برای سعيد سلطانپور دادگ

به ". از چند و چون برگزاری دادگاه او سندی در دست نيست: "پيش از قتل شان دادگاھی برپا می کرد مطرح می شود

ات دولتی سند نظر می رسد که ابراز اين ترديد از آن جاست که برای دست اندرکاران بی بی سی تنھا اظھارات مقام

در حالی که حقايق بيان شده از زبان خانواده ھا و کل توده ھای در بند ايران و ھمچنين ھزاران . محسوب می شوند

زندانی سياسی به عنوان شاھدان عينی در آن مقطع در مورد ماشين کشتار رژيم جمھوری اسالمی ، اسناد معتبر و 

 به طور در سراسر ايران ، ١٣۶٠ ھا ، اين رژيم بالفاصله بعد از سی خرداد ًکامال قابل اتکاء می باشند که بر اساس آن

وحشيانه به توده ھای انقالبی و فرزندان مبارز آنان يورش برد و در اين مسير عالوه بر کشتار در خيابان و قتل 

در ماه ھای . دادندن اًن انقالبی در زير شکنجه، در مقطعی صرفا با نظر يک آخوند ، حکم به اعدام مبارزامبارز

بحرانی آن سال تنھا کافی بود که آخوند جالدی وارد زندان شود تا از ميان زندانيان کسانی را نشان کرده و حکم به قتل 

ًمثال به عنوان ذکر يک نمونه با ورود آخوند موسوی تبريزی به زندان تبريز ، او بالفاصله حکم قتل چند . آن ھا دھد

را صادر کرد و حکم اعدام آن ھا که ) کومه له(ُئی خلق و سازمان زحمتکشان کردستان ايران زندانی از چريکھای فدا

اما بی بی سی .  در آمدء به اجرا١٣۶٠ ]سرطان[ تير٨خواھر من، روح انگيز دھقانی نيز در ميان آنان بود ، در روز 

در رابطه با قتل سعيد سلطانپور در زندان راستی دادگاھی تشکيل می دادند  ب۶٠ ۀگوئی که برای زندانيان سياسی در دھ

  ..." معلوم نيست که آيا دادگاھی برگزار شد يا: "مطرح می کند
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 از تأکيدخط " ( راويان دستگيریۀ ھمًتقريبا"بی بی سی در مورد دستگيری شاعر انقالب، سعيد سلطانپور از قول 

ر زمان برگزاری مراسم عروسی سلطانپور، درست د"می پذيرد که " ًتقريبا"اين را )  اين سطور استۀنويسند

را مطرح می کند و در " روايت دستگيری"بی بی سی سپس ."  به سراغش آمدند و داماد را با خود بردند» پاسداران«

خواست با   دھقانی، سلطانپور در مراسم عروسی میۀبه نوشت: "می گويد" راز مرگ صمد"اين مورد با استناد به کتاب 

ھا بود، او را منصرف کرده و گفته بود  حاال چريک بازی را کنار  ر کند، اما دوست او که از اکثريتیزدن سبيلش فرا

در آن کتاب من بر اساس آن چه شنيده بودم ، اين نظر که قبل از اين که کار از کار . اين نقل قول درست است". بگذار

اما در مطلب درج شده در بی بی سی .  کرده امبگذرد سعيد سلطانپور فرصت داشت تا از مھلکه بگريزد را مطرح

 من در مورد چگونگی افتادن سعيد ۀدر مقابل نوشت) ٨۴ ۀ آرش شمارۀمندرج در نشري( يک فرد اکثريتی ۀنوشت

سلطانپور در چنگال خونين پاسداران جمھوری اسالمی قرار داده شده و سعی شده است که در نقش اکثريتی ھا در اين 

  .يد شودواقعه ايجاد ترد

 ايران بودند صرف نظر از ۀ ای کاش کسانی که از نزديک در جريان دستگيری سعيد، اين شاعر عزيز مردم ستمديد

 تحرير می کردند ، در اين مورد چه نوشته ام ، آن چه را که خود شاھد بوده اند" راز مرگ صمد"اين که من در کتاب 

  قبل از تجمع پاسداران در خانه و يا به - داشتن سعيد از فرار از خانه و قضاوت در مورد اين يا آن فرد اکثريتی در باز

به شرط آن که عين واقعيت در (ُحسن چنين نوشته ھائی .  را به خواننده می سپردند-ھر حال از بين رفتن امکان فرار 

شتن اين يا آن تفکر و ديد نسبت در اختيار قرار دادن تجربه ھائی برای آيندگان بود تا ببينند که دا) آن ھا منعکس می شد

ًمن در آن کتاب صرفا شنيده ھايم را انعکاس داده .  به حاکميت ، چه پيامدھائی می تواند برای جان انسان ھا داشته باشد

 من برخورد به يک فرد نبود بلکه نشان دادن تفاوت ۀو حتی از ذکر نام آن فرد اکثريتی ھم احتراز کرده ام، چرا که مسأل

  . با اکثريتی ھائی بود که در آن مراسم دور او را گرفته بودندسعيد 

 ۀً فرد اکثريتی مورد استناد بی بی سی ، واقعيت ھائی را آشکار می کند که اتفاقا در تأئيد نوشتۀجالب است که نوشت

 زودتر از خيلی(از جمله اين که معلوم می شود که دو پاسدار حدود ظھر . قرار دارد" راز مرگ صمد"مربوطه در 

منظور قيزل اياق، مبارز فدائی متعلق به سازمان " (قزل" سلطانپور آمده بودند و از قول ۀبه در خان) آمدن مھمانان

ال و ؤآمده بودند سعيد را دو ساعتی برای س: "گفته شده) ًاقليت که بعدا توسط رژيم جمھوری اسالمی به شھادت رسيد

و يا معلوم می شود که در ." ولی من راھشان ندادم و در را بستم» چيزی شبيه اينقاچاق ارز يا  «ۀبه بھان. جواب ببرند

 من بر مبنای ديد اکثريتی اش نسبت به رژيم ۀھمان زمان اين موضوع مطرح بوده که ھمان فرد اکثريتی مورد اشار

بی سی به او استناد کرده اين ھم گفته شود که کسی که بی . جمھوری اسالمی ، مانع از فرار سعيد سلطانپور شده بود

ُبرخی از مشخصات وی از جمله زندانی سياسی دوره شاه بودن و ترک بودن وی را معلوم کرده و نوشته است که از 

  . آن فرد اکثريتی جدا شده و قطع رابطه کرده است

خواھر او ھم مدعی بود الزم است بگويم در آن روزھا بازار اتھام رواج داشت، حتی : "ًمثال در آن نوشته گفته می شود

برادرم گفت درھا را باز کنيد و . (داداش ددی قاپی الری آچين، قويون پاسدار قارداش الريميز گلسينلر ايچری يه: که

ھمان طور که ديده می شود نويسنده قبول دارد که در آن زمان در مورد آن .). بگذاريد برادران پاسدار ما داخل شوند

 داشته که نامبرده گفته بگذاريد برادران تأکيدنان مسائلی مطرح بوده و حتی خواھرش ھم فرد اکثريتی مورد بحث چ

 درج شده در بی بی سی به او استناد کرده ، آن ھا را اتھام و شايعه ۀپاسدار ما داخل شوند ولی با اين ھمه کسی که نوشت

 البته در زمانی که در -ای بازداشتن پاسدار ھا می نامد و در رد آن ھا مواردی را از تالش او و اکثريتی ھای ديگر بر

اما مسأله اين است که . ُ از بردن سعيد مطرح می کند-باز شده و آن ھا وارد خانه شده بودند " برادران پاسدار"به روی 
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دن پاسداران  قبل از آمۀآيا چه در زمانی که تنھا دو پاسدار به در خانه آمده و در به رويشان بسته شده بود و چه در فاصل

ًبه درون خانه و زياد شدن آن ھا و به خصوص قبل از حضور پاسداران مسلح ، واقعا فرصتی برای فرار وجود نداشته 

فتاده بود و کسی و ھوری اسالمی داشت به فکر فرار نياست؟  آيا خود سعيد با ديدی که نسبت به رژيم ضد خلقی جم

 آن چه در ھمان زمان در اين مورد گفته ۀ آيا اين درست و واقعی است که ھمکسانی از فرار او ممانعت نکرده بودند؟  و

  می شد را بايد شايعه و ناشی از بدخواھی طرفداران اقليت و ديگران نسبت به سازمان اکثريت تلقی کرد؟ 

ًمال خود را سازمان به طور کلی بايد به اين واقعيت اشاره کنم که در آن مقطع، قبل از اين که جمھوری اسالمی بتواند کا

البته آن ھا حتی . دھد، پاسداران نه از آموزش الزم برخوردار بودند و نه انسجام چشمگيری در ميان آنان وجود داشت

ن سرشناس را در دستور کار خود داشتند و ھر جا سراغی از آن ھا می ا خرداد ، شکار مبارز٣٠خيلی قبل تر از 

 پاسداران به ۀرای خود ما چنين مواردی اتفاق افتاده بود که يک نمونه از آن حملب. گرفتند به آن جا حمله می کردند

 مادر آژنگ، مادر ۀ در خان١٣۵٩ اسفند ١١ بود که در تاريخ ١٣۵٠ ]حوت[ اسفند١١مراسم سالگرد رفقای فدائی شھيد 

ر رفقای حاضر ما در آن در آن موقع برخی ا. ، يعنی رفيق گرانقدر بھمن آژنگ برگزار شده بودءيکی از آن شھدا

مراسم که ماھيت ضد خلقی رژيم تازه حاکم شده را به خوبی می شناختند با فرار خود از آن محل، پاسداران را از 

می توان از ربودن و اعدام رھبران خلق  برجسته و آشکار ۀھمچنين به عنوان يک نمون. دستگيری خود محروم ساختند

ًمسلما سعيد سلطانپور با توجه به . ين پاسداران جمھوری اسالمی در آن دوره ياد کردن توسط ھماُترکمن و ترور مبارز

در حالی که اکثريتی ھای . باورش نسبت به ماھيت ضد خلقی رژيم جمھوری اسالمی اين تجربه را فراموش نکرده بود

صحبت می کردند که " ادران پاسداربر"دور و بر او ، آن جنايت را کار اين يا آن جناح حکومتی جلوه داده و کماکان از 

  .  به نظر آنان می بايست به سالح سنگين ھم مجھز شوند

پاسدار ھا "در رابطه با چگونگی دستگيری سعيد سلطانپور از طرف فرد اکثريتی مورد استناد بی بی سی گفته شده که 

چند طرح برای فرار کردن سلطانپور، "ن که يا اي..." موافقت کرده بودند، که تا پايان مراسم ، مزاحمتی ايجاد نکنند و

در حالی که با کمی . شده بود و غيره و گفته شده که امکان فرار وجود نداشت" بين دوستان حاضر در مھمانی مطرح

" برادران پاسدار"دقت در متن نوشته می توان ديد که آن طرح ھا  ھمگی مربوط به زمانی است که درب خانه به روی 

  . و  پاسدار ھای مسلح در درون خانه اتراق کرده بودند و ديگر کار از کار گذشته بودباز شده بود 

اشاره کرده " راز مرگ صمد" مطلب فوق تحت اين تيتر که آيا سلطانپور را لو دادند؟  باز به کتاب ۀبی بی سی در دنبال

نگی پرداخته تا بررسی کند آيا  مرگ صمد بھرألۀبه مس» راز مرگ صمد«دھقانی در کتاب "و مطرح کرده است که 

در اين مورد بی بی سی مسايلی را عنوان کرده ." مرگ بھرنگی، مرگی طبيعی بود يا افرادی در کشتن او دست داشتند

نويسنده در : " سعيد سلطانپور آمده استۀاما در مورد لو رفتن خان. است که در آخر اين نوشته به آن ھا خواھم پرداخت

» اکثريتی«کند که سلطانپور از طرف يک  آورد و اين گمان را مطرح می  سلطانپور را به ميان میچند جای کتاب نام

  ." لو داده شد)  اکثريت-ی خلق ئھای فدا کعضو سازمان چري(

آن جشن عروسی از طريقی لو : "گفته شده چنين است " راز مرگ صمد"آن چه در کتاب . موضوع فوق صحت ندارد

در اين جا نه نامی از سازمان اکثريت برده شده و نه از .  جمله جز آن که خود تفھيم می کند، نيستمعنی اين." رفته بود

مسلم است که پاسداران از طريقی ، آدرس محل زندگی سعيد را به دست آورده بودند ولی اين که از چه . يک اکثريتی

ھمچنين اين گفته بی . را به کار برده ام" یاز طريق"و به ھمين خاطر عبارت ) و نيست(طريقی برای من روشن نبود 

با واقعيت و آن چه " کند  میتأکيدسعيد با پاسداران " اکثريتی"به ھمکاری دوستان )... دھقانی(نويسنده "بی سی که گويا 

ھمان طور که در پيش نشان داده شد ، در رابطه با موضوع .  مطرح شده ، منطبق نيست" راز مرگ صمد"در کتاب 
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 اطرافيان اکثريتی سعيد از فرار وی و به خصوص يکی از آن ھا از ممانعتی سعيد سلطانپور در آن کتاب تنھا دستگير

  .سخن رفته است

ناميده و غير واقعی است در سطور بعد در خدمت يک نتيجه گيری غير واقعی تر قرار " گمان" اما، آن چه بی بی سی 

کند  در استدالالت خود، تنھا يک ھدف را دنبال می" که گويا اشرف دھقانی گرفته است و از قول منتقد اکثريتی گفته شده

در " راز مرگ صمد"با اين گفته، در واقع سعی شده است که مطالب کتاب ".  و آن اثبات خيانت سازمان اکثريت است

در حالی . ار جلوه کندحد مسايل مربوط به اختالفات و تضادھای جريانات سياسی با يکديگر تقليل داده شده و  بی اعتب

 بسيار کوچکی از آن ۀکه بحث مربوط به شھادت سعيد سلطانپور گوش" راز مرگ صمد"که واقعيت اين است که کتاب 

 تم اصلی اين کتاب مطرح شده، با استدالالت خود از يک طرف تالش رژيم ۀ در حاشيًرا تشکيل می دھد و اساسا

حمزه (طريق دروغ پردازی ھای افسری که در قتلگاه صمد حضور داشت جمھوری اسالمی را افشاء کرده است که از 

 محبوب رفقای نزديک صمد چون بھروز دھقانی، کاظم سعادتی، عليرضا نابدل، امير پرويز ۀکوشيده بود چھر) فراھتی

انقالبيون گذشته امری که از اولين اقدامات اين رژيم برای باورشکنی در ميان مردم نسبت به (را مکدر سازد ... پويان و

و از طرف ديگر آن کتاب با ذکر فاکت ھای متعدد و دليل و ) بود که تا به امروز ھم به اشکال مختلف ادامه دارد

استدالالت مختلف نشان داده است که در مرگ صمد رازھائی نھفته است و تا زمانی که اسناد و مدارک قابل قبولی در 

جود شواھد و اسنادی که بيانگر آنند که صمد بھرنگی توسط عوامل ساواک به اين مورد ارائه نشود ، با توجه به و

" راز مرگ صمد"بنابراين موضوع بحث کتاب .   کردتأکيدشھادت رسيده است ، با قاطعيت می توان روی اين امر 

ًمسلما از موضع در عين حال خواننده ھم . چيز ديگری است و به ھيچ وجه ربطی به اثبات خيانت سازمان اکثريت ندارد

لق با تکيه بر  نيروھای درون صف خۀمطلع می باشد و می داند که من نيز ھم چون ھم" اکثريت"من نسبت به سازمان 

يد کشتارھای خونين رژيم ئبه دليل تأ" اکثريت"کردھای غير قابل انکار نيروھای آن سازمان ترديدی ندارم که عمل

تا به آن حد که رھبران آن جريان چون (ن رژيم در سرکوب توده ھای مردم جمھوری اسالمی و بعد ھمکاری عملی با اي

 فتاپور به يکی از ھمکاران نزديک دادستان و شکنجه گر منفور و معروف جمھوری اسالمی در ءهللافرخ نگھدار و ماشا

 ھای رژيم جمھوری  تحليلی از زندان- در جدال با خاموشی " رجوع شود به کتاب -تبديل شده بود ) الجوردی (۶٠ ۀدھ

به حق در ميان مردم ما به عنوان يک سازمان خائن و ضد )  اين سطورۀ از نويسند٢٨٩ - ٢٩٢صفحات " اسالمی

  . خلقی شناخته می شود

  : ، بی بی سی به طور مشخص مطرح کرده است"راز مرگ صمد"در رابطه با کتاب 

 پرداخته تا بررسی کند آيا مرگ بھرنگی، مرگی  مرگ صمد بھرنگیألۀبه مس» راز مرگ صمد«دھقانی در کتاب "

و پيشاپيش اين ذھنيت را برای خواننده به وجود می آورد که گويا ." طبيعی بود يا افرادی در کشتن او دست داشتند

ه خواننده بايد متوج." (بھرنگی در زمان مرگ ، ھمراه با دوستی بوده که در شايعات آن ايام قتل به گردن او افتاده بود"

 مسايلی که در رابطه با حمزه ۀرغم آگاھی به ھم باشد که امروز تنھا صاحبان قدرت و يا ھمفکران آن ھا ھستند که علی

 مسايل مھم ۀھم" ظريف" بی بی سی به طور ۀبعد نويسند). فراھتی مطرح است ، باز او را يار نزديک صمد می نامند

ا و مشخصی که در آن کتاب در رابطه با نقش ساواک و شخص جًاالت کامال بؤو س" راز مرگ صمد"و اساسی کتاب 

: فراھتی در مقابل خواننده قرار داده شده را کنار گذاشته و يا صحيح تر آن ھا را به خواننده اطالع نمی دھد و می گويد

صمد توی . دًاين که صمد را ساواک کشته به نظر من اصال واقعيت ندار«کند که  او از غالمحسين ساعدی نقل قول می"

که در قتلگاه صمد بود، ) حمزه فراھتی(و در مورد آن به اصطالح دوست )" ١٣۶٣(» .رودخانه ارس افتاده و مرده

  ." کرد اين آدمی بود که با سعيد سلطانپور کار می. ساعدی معتقد بود که اين فرد، قاتل نيست: "اضافه می کند
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 مردمی و انسان بزرگوار ۀر غالمحسين ساعدی به عنوان يک نويسندھمان طور که مالحظه می شود در اين جا از اعتبا

بحث اين است که "آورده شده که " راز مرگ صمد"به نفع فرد مذکور استفاده شده ، ھر چند اين نقل قول ھم از کتاب 

ان نقش شک بر ارتباط داشتن با سعيد سلطانپور در يک دوره و يا زندانی سياسی بودن داليلی نيستند که با آن ھا بتو

دھقانی با اين نظر : "ھم چنين گفته شده است که .".  مرگ صمد بھرنگی را ناديده گرفتۀانگيز حمزه فراھتی در قضي

ی در ئھا و ترديدھا د را رد کند و پرسش مرگ طبيعی صمۀکند نظري او در اين کتاب تالش می. ساعدی موافق نيست

  ".کند تی، مطرح میرابطه با دوست ھمراه صمد، يعنی حمزه فراھ

 مسايلی ۀدر برخورد به اظھارات فوق بايد گفت که بحث بر سر نظر اين شخص يا آن شخص نيست و خالصه کردن ھم

، در خدمت تقليل مسايل "نظر"که در اثبات دست داشتن ساواک در مرگ صمد بھرنگی در آن کتاب گفته شده به يک 

شواھد و اسناد و داليلی در رابطه با غير طبيعی بودن " ز مرگ صمدرا"در کتاب .  جدی و مھم آن کتاب قرار دارد

ًمرگ صمد بھرنگی و دروغ ھای ھمراه او ارائه شده که ھر کس واقعا خواھان حقيقت است بايد به آن ھا و ھمه مسايلی 

  . ت بنشيندکه در اين زمينه از طرف ديگران نيز مطرح شده ، رجوع کند و بعد بر اساس داده ھای موجود به قضاو

  

  !کتمان حقيقت با تناقض گوئی ھای متعدد

در اين جا من فرصت پيش آمده را مغتنم شمرده و ھم در مورد بحثی که بی بی سی پيش کشيده و ھم در رابطه با 

) حمزه فراھتی( با کسی که به ھمراه صمد تا قتلگاه او رفت و تنھا برگشت امريکامصاحبه ای که پيش از اين صدای 

 شود بلکه نشان تأکيد داد می پردازم تا نه فقط يک بار ديگر بر حقيقت موضوع در رابطه با مرگ صمد بھرنگی انجام

و انتشار مطالب واقعی در افکار عمومی " بی طرفی"داده شود که اين رسانه ھا تا چه حد در ادعاھای خود مبنی بر 

  . صادقند

دانند که من در چاپ اول اين کتاب پس از افشای ھمکاری حمزه را خوانده اند می " راز مرگ صمد"کسانی که کتاب 

فراھتی با وزارت اطالعات جمھوری اسالمی که در جريان قتل ھای رستوران ميکونوس از پرده بيرون افتاد، و پس از 

ی که  اول رياست جمھوری رفسنجانی با واقعيت ھائۀ آدينه در دورۀ او در نشريۀ درج شدۀآشکار کردن تناقضات نام

 شواھد و اسناد و مدارکی که بر قتل صمد ۀرغم آشکار کردن ھم ًمفصال آن ھا را توضيح داده ام، و ھم چنين علی

داللت می کنند، در مورد شخص حمزه ) در ارتباط با اشرف پھلوی" (ساواک"بھرنگی توسط عوامل ارگان مافيائی 

به خصوص وقتی پای يک شخص معين در ميان است، ًمسلما درست و عادالنه قضاوت کردن، : "فراھتی نوشته ام

.".  بر اين اساس سخنان فراھتی نيز بايد شنيده شوند. نيازمند تأمل، تعمق و موشکافی در تمام مسايل مربوطه می باشد

توسط اسد " برادرم صمد بھرنگی، روايت زندگی و مرگ او"پس از گذشت چند سال از انتشار اين کتاب و کتاب 

ًرفتارھای کامال مشکوک فراھتی را در رابطه با مرگ صمد توضيح داده بود، فراھتی اقدام به انتشار کتابی بھرنگی که 

اگر ريگی به کفش نداشت می ) حمزه فراھتی(ًمسلما اين شخص . نمود" از آن سال ھا و سال ھای ديگر"تحت عنوان 

ی مطرح شده می پرداخت و  رابطه با شخص واالت و مسايل بسيار مھمی که در اين دو کتاب درؤ سۀبايست به ھم

ولی او به عنوان کسی که صمد بھرنگی را تا قتلگاه او ھمراھی کرده و از خود به عنوان تنھا . گوی آن ھا می بودپاسخ

او از جمله توضيح نداد که در شرايطی که صمد . االت و مسايل پاسخ ندادؤشاھد نام می برد ، به ھيچ يک از آن س

 ۀ شان سوار ماشين جيپ ارتشی خود کرده و به آراز برده بود ، چرا پس از مرگش به در خانۀ از دم در خانبھرنگی را

شان نرفته و موضوع مرگ او را به اطالع خانواده اش نرسانده، چرا در حالی که جسد صمد در آب بود ، کوششی 

ن کردن ولفيسته است از اولين محلی که امکان تبرای گرفتن جسد از آب نکرده، چرا حتی قبل از رسيدن به تبريز نخوا
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 صمد موضوع را اطالع داده و از آن ھا بخواھد که به آن جا بيايند تا با ھم جسد را از آب بگيرند، و ۀداشت به خانواد

و چرا ھای ... چرا نخواسته است حتی به آن ھا اطالع دھد که صمد در کدام قسمت از آراز به اصطالح غرق شده، چرا

  ... يگرد

االت پاسخ داده نشده و آن جا که وی در صدد توجيه رفتارھای شک بر انگيزش بر آمده ، ؤدر کتاب نامبرده به اين س

گر درستی آن ان کرده است که خود اين امر نشان بي، آدينه مطرح کرده بودۀًقبال در نشريرا سخنانی متضاد با آن چه 

  . می کنددتأکياالت بود و بر ضرورت يافتن حقيقت ؤس

 از جانب دست اندرکاران خود رژيم جمھوری اسالمی - قابل تعمق ديگر اين است که تا کنون بلندگوھای مختلفی ۀنکت

 در اختيار وی قرار داده شده ولی وی ھر بار در رابطه با چگونگی مرگ صمد - امريکادر ايران گرفته تا صدای 

اين . ھائی را به ھم بافته است که با يکديگر متناقض نيز می باشندداستان ھای متفاوت تعريف کرده و ھر بار دروغ 

  . با وی کرد نشان خواھم دادامريکاموضوع را به طور مشخص در برخورد به مصاحبه ای که صدای 

 فراھتی در کتابش تکيه کرده و از يک طرف نشان داده ۀمن بر اعترافات ناخواست" راز مرگ صمد"در چاپ دوم کتاب 

ين اعترافات خود گويای آن است که صمد به دست عوامل ساواک به قتل رسيده؛ و از طرف ديگر تناقضات ام که ا

 آدينه فرستاده بود و آن چه بعد در کتابش در رابطه با مرگ صمد ۀ به مجل١٣٧٠آشکار فيمابين نامه ای که وی در سال 

ً آگاھی خودم که می دانستم که کاظم سعادتی اصال ھم چنين عالوه بر.  بھرنگی مطرح کرده است را بر مال ساخته ام

حمزه فراھتی را نمی شناخت، سندی را درج کرده ام که اين موضوع را ثابت کرده و دروغ بودن ادعای فراھتی مبنی 

با تکيه . بر اين که گويا کاظم در خانه ای حضور يافته که وی بعد از مرگ صمد به آن جا رفته است را افشاء می کند

اگر ...  حرف ھايش را زده است، چه می توان گفت؟" او"اکنون که باالخره : " اين فاکت ھا در چاپ دوم نوشتمۀ ھمبر

به تمامی شواھد و اسناد موجود در مورد مرگ صمد بھرنگی اتکاء کنيم، آن گاه می بينيم که بررسی آن شواھد و اسناد 

ھر چند در مورد نقش خود آن افسر (طرف افسر ھمراه صمد جمله ادعاھا و روايات عرضه شده از  تا کنونی و من

شکی در دست داشتن عوامل دشمن در اين مرگ و ربودن صمد از مردم ما باقی نمی ) ھنوز رازھای نگفته وجود دارند

ول بايد کماکان به دور از ھر گونه تعصبی، با چشمانی باز بر روی حقيقت و ؤبنابراين نيروھای روشنفکر مس. گذارد

بولی دارند که اين دشمنان مردم ما ھستند که اگر اسناد و مدارک قابل ق.  اتفاق افتاده پافشاری کنندًآن چه که واقعا

پس تا زمانی که چنين اسناد و مدارکی در اختيار مردم و . يد می کند ، بايد آن ھا را نشان دھندئادعاھای شان را تأ

نشده، برای ھر وجدان بيدار و آگاه، جان باختن صمد بھرنگی گرامی،  و مبارز ايران قرار داده مسؤولروشنفکران 

نويسنده و يار و ياور کارگران و زحمت کشان، به دست عوامل جنايت کار رژيم شاه، امری محرز است که بايد با 

  ."صدائی ھر چه رساتر آن را فرياد زد

  : می پردازمامريکااکنون به برخی تناقضات وی در مصاحبه با صدای 

گشودن "با عنوان " بی پرده ، بی تعارف "ۀ در برنام٢٠١۴ بروری ف١٧ در تاريخ امريکادر مصاحبه ای که صدای 

ترتيب داد او باز دروغ ھائی را سرھم " مرگ مشکوک صمد بھرنگی"با حمزه فراھتی در رابطه با " راز مرگ صمد

  .به برخی از آن ھا اشاره می کنم. اردبندی کرد که در مواردی با دروغ ھای قبلی اش در تناقض قرار د

 وی برای عادی جلوه دادن مرگ صمد، از وجود پنج سرباز که گويا شاھد قضيه بوده اند صحبت می کند و ءدر ابتدا

 و جوابی با او ترتيب داده ، يا آن طور که خود می گويد سؤالاين که فرمانده گروھان پس از مرگ صمد در ھمان محل 

بعد فرمانده گروھان از . وشته و متن نوشته شده را ھم او و ھم خود فرمانده گروھان امضاء کرده اندصورت جلسه ای ن

بر اساس اين ادعا چون فرمانده گروھان کشته شدن صمد را غرق . تی کرده و آن ھا را ھم نوشتهسؤاالآن پنج سرباز ھم 
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اما در قسمتی که . ز آن محل به تبريز برگشته استشدن عادی تلقی کرده ، او را به حال خود گذاشته است و او ھم ا

) يعنی حتی قبل از رسيدن به تبريز(ن داشته ولفيموضوع مربوط به اين است که چرا در اولين فرصت که وی امکان ت

 صمد را از محل به اصطالح غرق شدن ۀچرا نخواسته است حداقل خانواد!   صمد اطالع ندادهۀموضوع را به خانواد

ًو چرا کال پس از حادثه به چشم خانواده و  ھيچ يک از دوستان صمد ديده نشده است، داستان !  سازدصمد مطلع

در اين جا او ديگر از اين بحث . بازداشت شدن خود توسط ضد اطالعات ارتش را در تبريز عنوان می کند" بالفاصله"

عای دوستی ھم با وی داشت امر پيش پا می گريزد که مگر وی ھمراه صمد نبوده و مگر غرق شدن يک جوان که اد

 صمد و ھمراھی کردن و کمک به برادرش برای يافتن جسد، انگار که اتفاقی ۀافتاده ای بود که او به جای رفتن به خان

او در کتابش در مورد . ًنيفتاده به روال سابق به سر کارش در پادگان رفته است که ظاھرا ناگھان در آن جا دستگير شده

چرا ھنگام مأموريت نظامی يک نفر غير "ازداشت توسط ضد اطالعات نوشته است که آن ھا به او گفتند که دليل ب

". جرمی سياسی محسوب نمی شد"و خود توضيح می دھد که اين ) ١۶٢صفحه (نظامی را با خود ھمراه کرده است؟ 

  ).ھمان صفحه(

 ۀبت شده در حالی که وی در مقابل مجری برنامصح" مأموريت نظامی" ھمان طور که ديده می شود در کتاب از 

او مأموريت خود را امری غير !   که از او پرسيد که آيا به عنوان افسر ژاندارمری به آن منطقه رفته بودامريکاصدای 

نظامی خوانده و جواب داد که وی در آن مأموريت، افسر بھداشت بوده و برای درمان يک بيماری که بين دام و انسان 

  . ترک است به آن محل رفته بوده استمش

يعنی .  به اين ترتيب معلوم می شود که او موقع مصاحبه يادش نبود که در کتابش توجيه ديگری را ذکر کرده بود

تازه اگر قبول کنيم که مأموريت او غير .  دروغگو بودنش يک بار ديگر ھم در اين جا توسط خود وی نشان داده شد

در دھاتی که بر سر " افسر بھداشت"ش را به عنوان ين است که چرا وی مأموريت مھم ديگر اۀ نکتنظامی بوده ، آن وقت

 آراز که خالی از سکنه بود و فقط يک پاسگاه در آن ۀراه شان بود انجام نمی داده بلکه يک راست خود را به آخرين نقط

افسر "و نه از دام تا او به عنوان به اصطالح جا وجود داشت رسانده است؟  آخر در آن جا نه از روستائی خبری بود 

آيا خالی از سکنه بودن آن محل خود گواه ديگری بر اين !  به مداوای بيماری مشترک بين دام و انسان بپردازد" بھداشت

  !ی شاھد آن چه بر سر او آمد نباشد؟آن محل برده شده تا ھيچ روستائيًامر نيست که صمد مخصوصا به 

وع ھم بگذريم، او در کتابش برای بازداشت خود دليل ديگری را ھم عنوان نموده و می گويد که ضد ولی از اين موض

  ) ١۶٢صفحه ." (صمد به کمک او از مرز گذشته و به شوروی رفته است"اطالعات ارتش به او گفته اند که 

 ام که اگر پنج سرباز شاھد دروغين بودن اين ادعا را روشن کرده و پرسيده" کتاب راز مرگ صمد"من در چاپ دوم 

ًغرق شدن صمد بوده اند و فرمانده گروھان ھم گزارشی از اين موضوع تھيه کرده و اين غرق شدن را کامال طبيعی 

 رفتن به شوروی مطرح شود؟ و داليل ديگری را در رد اين ادعا مطرح ۀخوانده ، پس چه دليلی وجود دارد که مسأل

وی ديگر !  از او می پرسد که دليل بازداشتش چه بودامريکا صدای ۀکه وقتی مجری برنامحال جالب است . کرده ام

موضوع فرار به شوروی را عنوان نمی کند و می گويد که گويا ضد اطالعاتی ھا به او گفته اند که به جز صمد چه 

رست گفته اند که دروغگو کم حافظه ًکسان ديگر را می شناسی و کدام افسرھا را با محفل آن ھا آشنا کرده ای؟  واقعا د

در اين مصاحبه او يادش نبود که در کتابش برای دستگيری توسط ضد اطالعات موضوع شوروی را عنوان . است

" آب شدن و به زمين رفتن"اما ھمين موضوع ھم که وی در توجيه ! کرده ، نه اين که چرا با صمد دوست بوده است

واقعيت اين است که صمد در آن زمان به عنوان . رح می کند ، دروغی بيش نيستخود بالفاصله بعد از مرگ صمد مط

يک فرد علنی و قانونی در جامعه زندگی می کرد و تماس داشتن با او نمی توانست باعث کمترين حساسيتی از طرف 
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در آن مقطع به خصوص که . ساواک شود، کما اين که صمد خود با افراد بيشماری از طيف ھای مختلف تماس داشت

حتی برخی از کتاب ھای معروف او چون ماھی سياه کوچولو ھنوز منتشر نشده بودند تا بتوان از جدی بودن حساسيت 

بنابراين نمی توان قبول کرد که ضد اطالعات، فراھتی را به خاطر تماس با صمد . ساواک نسبت به او سخن گفت

ًآن وقتی که من صمد را می شناختم فردی کامال " ش نوشته است که تازه خود وی در جائی در کتاب.  دستگير کرده باشد

 اين ادعا نيز که او را به خاطر دوستی با صمد گرفته بودند و گويا به اين دليل ،بنابراين) ٢٠۶صفحه ." (معمولی بود

ر توجه کنيم می اگ. وی پس از مرگ صمد به قول اسد بھرنگی آب شده و به زمين رفته بود، با واقعيت انطباق ندارد

بينيم که فراھتی که به خاطر الپوشانی پنھان شدنش بالفاصله بعد از مرگ صمد از چشم خانواده و دوستان او ، داستان 

بازداشت شدن توسط ضد اطالعات ارتش را عنوان می کند ھر بار برای اين بازداشت دليل يا داليلی ذکر " بالفاصله"

  .ارند و نه يکسان و منطبق بر ھم می باشند و به طور کلی متناقض ھستندمی کند که نه با واقعيت انطباق د

خواننده بايد بداند که به ھمان گونه که اسد بھرنگی ھم مطرح کرده ، اين ساواک مرکزی نبود که به صمد حساس شده 

داشت باعث برخورد سسه ای که اشرف پھلوی در رأس آن قرار ؤبا م" الفبا"بود بلکه درگيری صمد در رابطه با کتاب 

با در نظر گرفتن اين امر می توان به . عوامل ساواک با او شد و مرگ او نيز درست در ھمين رابطه مطرح است

موضوع بازداشت فراھتی توسط ضد اطالعات در اين چھار چوب برخورد کرد که قتلی توسط عوامل ساواک در تبريز 

رت گرفته و به ھمين خاطر آن طور که خود فراھتی عنوان کرده  آراز صو- بدون دستور ساواک مرکزی در قره داغ 

 ای را به تبريز گسيل کرده تا فراھتی را مورد بازجوئی قرار داده و چرائی و بازجوی ويژهضد اطالعات از تھران 

  .چگونگی آن قتل را برای خود روشن سازد

از موضوع پنھان شدنش از چشم خانواده و دوستان ننده ي او ھم چنين برای گمراه کردن ذھن بامريکا صدای ۀدر برنام

در حالی . صمد ، داستان آل احمد را مطرح می کند که گويا مقاله ای نوشته و باعث شده که ديگران به او مشکوک شوند

که خانواده و دوستان صمد در ھمان روزھای اول و حتی قبل از اين که جسد صمد به تبريز برسد درست به دليل 

ی شک بر انگيز خود وی و با آگاھی به اين امر که صمد دوست نظامی نداشته است ، می گفتند و به يقين می برخوردھا

 جالل آل احمد اولين بار در ۀ آرش که مقالۀًاتفاقا در اين برنامه نشري. گفتند که افسر ھمراه، بالئی سر صمد آورده است

 ھمان روزھای اول که ھمه به او مشکوک شدند ، بلکه چند ماه آن جا درج گرديد نشان داده شد که تاريخ انتشارش نه

 ۀافسان"ً بگذريم از اين که آن مقاله اتفاقا باور به کشته شدن صمد توسط عوامل ساواک را -بعد از مرگ صمد می باشد 

را رواج دھد که را توضيح دھد و اين ايده " تکنيک افسانه سازی"خوانده  و خواسته بود، به قول خود آل احمد، " عوام

  .ما خودمان افسانه می سازيم و اال صمد خودش غرق شده است

ً که چرا اصال اسد بھرنگی شما را متھم کرد که مأمور قتل امريکا صدای ۀ مجری برنامسؤالحمزه فراھتی در مقابل 

 اسد بھرنگی االن صمد بوده ايد و چه زمينه ای وجود داشت که چنين مسأله ای مطرح شود، با شيادی خاصی گفت که

  .  ھای خوبی ازش داشتمسؤالفوت کرده و اگر بودند 

شيادی وی در اين مورد آن جاست که موقعی که اسد بھرنگی زنده بود ، به طور مشخص و مکتوب از فراھتی خواست 

: ين است خود اسد بھرنگی چنۀمتن نوشت. پاسخ دھد) اسد(ت وی سؤاالکه در حضور جمعی با او رو در رو شده و به 

تنھا حرف من شکی است که از ايشان دارم و اگر ھم خودشان در مسأله دخيل نبوده باشند ، باالخره می دانند که به سر "

، ف ھای منطقی از خود بروز می دھند در مقابل حر-  يکی خود شما -حساسيتی که او و دوستانش . صمد چی آمده است

می ترسند و يا محذوراتی دارند، من حاضرم با او به مناظره بنشينم " دادگاه "حاال اگر ايشان از. بر اين شک می افزايند

آن وقت قضاوت را به مردم بسپاريم و اين جلسه ھر جا می . الت من جواب دھدؤاو در جلو مردم در يک سالن به س
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" م مرگ صمد بھرنگیھياھوئی برای کم رنگ کردن مدارک ابھا"نگاه کنيد به ."  (خواھد باشد برای من فرق نمی کند

اسد بھرنگی اين مقاله را در پاسخ به بھروز ). ١٣٧٩ ]دلو[ بھمن٢١، جمعه ۶٢۴ ۀ نيمروز شمارۀمندرج در نشري

لمان نقش وکيل مدافع فراھتی را بازی اکه در آن مقطع در ) در شوروی سابق" ( حزبیۀمدرس"حقی، ھمکالسی او در 

 بھروز حقی ۀنوشت.  اسد بھرنگی ھمين شخص می باشدۀھم در نوشت" مايکی خود ش"منظور از .  نوشته است،می کرد

 ۀنشري.  نيمروز چاپ شده بود۵٩١ ۀًکه مسلما با نظر موکلش يعنی فراھتی تنظيم گشته در شمار) متن دفاعيه اش(

 مرگ روايتی جعلی از"که تحت سلطه جمھوری اسالمی منتشر می شد نيز آن نوشته را با تيتر درشت " شمس تبريز"

.  کفش نداشت می بايست به اين خواست پاسخ مثبت دھددرمسلم است که اگر فراھتی ريگی . چاپ کرد" صمد بھرنگی

ولی حال که او فوت کرده است ، پاسخ فوق را با . ولی او چنين نکرد و خواست اسد بھرنگی را بی پاسخ گذاشت

 فراھتی خودش در کتابش نوشته که در -امه می دھد فرا گرفته است به مجری برن"  حزبیۀمدرس"وقاحتی که در آن 

 حزبی پوشکينا که در نزديک مسکو ۀزمانی که در شوروی بوده با بھروز حقی در مدرسه حزبی شوروی به نام مدرس

  . ھوشيار معنای واقعی اين آموزش را خود درک می کندۀخوانند. قرار داشته ، آموزش ديده است

ًخ ديگری ھم داد و آن اين که چرا اسد بھرنگی حرف ھائی که بعدا نوشت را در ھمان  مجری برنامه پاسسؤالاو به 

   ننوشت و مطرح نکرد؟۴٧سال 

 شاه که زندگی قانونی و علنی داشت نمی ۀًدر پاسخ بايد گفت که اوال اسد بھرنگی به عنوان يک فرد غير سياسی در دور

 در شرايط حاکميت آن رژيم ، اشرف پھلوی وجود داشتکه به خصوص در رابطه با ساواک ورا توانست مدارکی 

 رژيم جمھوری اسالمی ۀگوئی که امروز تحت سلط. ًبرمال سازد و اين کار الزاما بعد از سرنگونی رژيم شاه عملی بود

در دو سه سال ) برادر کوچک صمد بھرنگی(اين انتظار وجود داشته باشد که کسی توضيح دھد که مرگ جعفر بھرنگی 

که ماشينی ناگھان به سمت وی حرکت کرده و وی را زير گرفته ، مرگی طبيعی نبوده و او قربانی يکی از قتل پيش 

مسلم است که چنين چيزی اگر واقعيت داشته باشد امروز از پرده . ی رژيم جمھوری اسالمی بوده استئھای زنجيره 

  .  بيرون نمی افتد

ش رقصی خود وی در مقابل مأموران وزارت اطالعات بود که باعث شد ً ثانيا فراھتی فراموش کرده است که اين خو

 آدينه منتشر شود و زمينه و امکانی به وجود آورد که اسد بھرنگی ھم ۀ ننگين نامه ای از وی در نشري١٣٧٠در سال 

  . در صدد افشای دروغ ھای مطرح شده در آن نامه برآيد

در مورد مشکوک ) که البته می بايست بگويد يک جمله( يک کلمه ۴٧فراھتی مدعی شد که اگر بھروز دھقانی در سال 

  .ھم مشھورتر می شد" کارگران جھان متحد شويد"بودن او می نوشت از 

خانواده و دوستان نزديک ( ما ۀنوشته ام که در شرايطی که ھم" دوران تبرئه"در بخش " راز مرگ صمد"من در کتاب 

. ھتی در مرگ صمد بھرنگی مشکوک بوديم ، شايعاتی در ميان ما پخش شدبه دست داشتن ساواک و شخص فرا) صمد

نبوده بلکه افسر وظيفه بوده و يک دامپزشک می ) ژاندارمری(يکی از آن شايعات اين بود که حمزه فراھتی افسر ارتش 

ً ما ظاھرا اشتباه پس. به اين ترتيب اولين ضربه به ذھنيت ما خورد که می گفتيم صمد دوست نظامی نداشته است. باشد

مھم تر از آن گفته شد که ساواک فراھتی را مورد بازجوئی قرار ! می کرديم که صمد با يک افسر به قره داغ رفته است

 عمومی از ساواک اين ۀدر آن زمان با توجه به ميزان اطالعات و تجرب. داده و او با قند شکن به سرش ضربه زده

. ر کس توسط ساواک مورد بازجوئی قرار گيرد ، پس انسان خوب و پاکی استتصور نادرست وجود داشت که گويا ھ

در حالی که اين طور نبود و مردم ما امروز با تجربه ھائی که در رژيم جمھوری اسالمی به دست آورده اند می دانند 

ردازند و چه بسا که حتی که دستگاه ھای امنيتی گاه با خودی ھای خود نيز مشکل پيدا کرده و به بازجوئی از آنان می پ
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در ھر حال ذھنيت نادرست ناشی از بی تجربگی در رابطه با ساواک از يک طرف و از . آن ھا را زندانی ھم بکنند

 آن سخن به نفع رفع ابھام از فراھتی يکی از دوستان نزديک صمد بھرنگی و بھروز ۀطرف ديگر اين امر که گويند

بھروز دولت آبادی در آن .  دولت آبادی بود ، باعث گمراھی ذھن دوستان صمد شددھقانی و کاظم سعادتی به نام بھروز

ولی ھمان طور که پيش از اين نيز در کتاب مورد اشاره نوشته . ًزمان فردی کامال مورد اطمينان ما و دوستان صمد بود

د بازجوئی و قندشکن را گفته و مور) خواھر و شوھر خواھر من(ام ھم او بود که به کاظم سعادتی و روح انگيز دھقانی 

آگاھانه يا ناآگاھانه سخنانی را به نفع فراھتی بين دوستان صمد پخش و سعی کرد فراھتی را در مورد اتھام شرکت در 

در نقل قولی که بی بی سی در مطلب فوق از دکتر ساعدی کرد، اين جمله که او گفته بود که . مرگ صمد تبرئه نمايد

از جمله . اما ھمين تصور ساعدی از فراھتی را دوستان ديگر ھم داشتند.  وظيفه بود حذف شدهحمزه فراھتی، افسر 

يادمان صمد "در کتاب )  آدينه مھد آزادیۀاز دوستان و ھمکاران صمد و بھروز در نشري(نوشته ای از رحيم رئيس نيا 

تر ساعدی، خود من و ديگر نزديکان  آن است که او  نيز ھم چون دکۀ از علی اشرف درويشيان نشان دھند"بھرنگی

 پخش شده به نفع فراھتی در آن مقطع حتی سال ھا بعد ھم اين تصور را داشته است که حمزه ۀصمد ، بر مبنای شايع

در ھر حال امروز با توجه به شواھد و داليل متعددی که عليه . فراھتی نه يک افسر کادر ، بلکه افسر وظيفه بوده است

ند ، نه شايعه افسر وظيفه بودن وی و نه مورد بازجوئی قرار گرفتن او نمی توانند وی را بی گناه فراھتی وجود دار

  . جلوه دھند

اطالعاتی به دست آورده و متوجه شدم که او با " راز مرگ صمد"در مورد بھروز دولت آبادی، من بعد از نوشتن کتاب 

خود را از تبريز به تھران منتقل کرده بود تنھا کسی بود توجه به اين که درست در ھمان مقطع مرگ صمد محل خدمت 

او نه فقط با دکتر ساعدی و دوستانی چون .  مزبور را در تھران ھم بين دوستان و آشنايان صمد پخش کردۀکه شايع

ان  آرش و جالل آل احمد و غيره در ارتباط بود بلکه حتی با رفيق گران قدری چون پويۀسيروس طاھباز، سردبير نشري

اين واقعيتی است که بھروز . نيز در تماس قرار داشت)  خود نبود١٣۵٠ در موقعيت سال ١٣۴٧که البته او در سال (

دولت آبادی در فرو نشاندن خشم دوستداران راستين صمد نسبت به ساواک چه در تبريز و چه در تھران و آرام کردن 

چه بسا که او ناآگاھانه چنين کرد .  صمد نقش مھمی ايفاء کردفضا به نفع فراھتی ، در ھمان روزھای اول بعد از مرگ

نوشت که ساواک "  عوامۀصمد و افسان" ھم مطرح است که چرا آل احمد در ھمان مقاله سؤالولی برای من اين 

جماعتی از اطرافيان صمد را دستگير کرده؟ آيا در آن زمان ساواک دولت آبادی را دستگير کرده بود و او پس از 

 فراھتی می نمود؟  شناخت عينی من از ۀادی، از روی ترس سعی در فرو نشاندن خشم نسبت به ساواک و تبرئآز

 در شکنجه گاه شھربانی در تھران ۵٠چگونگی برخورد بھروز دولت آبادی با ساواکی ھا و شھربانی چی ھا در سال 

در ھر .  چنين فکری را به ذھن من راه می دھدھم بدون ذکر نامش به آن اشاره کرده ام،"  مقاومتۀحماس"که درکتاب 

 شود که چرا بھروز دھقانی جمله ای را که می توانست از تأکيدحال طرح اين مسايل در اين جا به اين دليل است تا 

مشھورتر شود را عليه فراھتی ننوشت و چرا می توان گفت که با توجه به شايعات پخش " کارگران جھان متحد شويد"

بگذريم . بسا امير پرويز پويان و عباس مفتاحی از ياران صمد در تھران نيز باور کردند که او غرق شده استشده ، چه 

از اين که بھروز دھقانی به ھنگام مرگ صمد در ايران نبود و در فضای ديگری با اين امر مواجه شد و تازه نه او و نه 

ستند به طور علنی ساواک اين رژيم را به قتل صمد متھم کنند رفقائی چون پويان در شرايط حاکميت رژيم شاه نمی توان

  !و در اين رابطه عليه حمزه فراھتی بنويسند

اما خورشيد ھيچ وقت مدت مديدی در پشت ابر پنھان نمی ماند؛ به ھمين دليل ھم با سقوط رژيم شاه فضائی برای باز 

 ۀی در روزنام آگھي١٣۵٩ سال ]سنبله[ در شھريوربی جھت نبود که. شدن موضوع و طرح واقعيت ھائی به وجود آمد
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 مرگ ۀپروند... ھمزمان با دوازدھمين سالگرد مرگ صمد بھرنگی: "کيھان منتشر شد و خبرنگار کيھان نوشت

و يک ". مشکوک وی از طرف دادگاه بخش مستقل کليبر به جريان افتاد و تحقيق پيرامون چگونگی مرگ وی آغاز شد

اشخاص ديگری ھم در " ستوان يکم مير حمزه فراھتی" که آيا به غير از سؤال پاسخ اين  قضائی درمسؤولمقام 

متأسفانه با قدرت ..." ًاحتماال و به نظر ما پای شخص ديگری در کار بوده است: "معرض اتھام قرار می گيرند گفت

يز می باشد امکان ادامه کاری گيری ھر چه بيشتر رژيم جمھوری اسالمی که راز دار جنايات و اعمال ننگين ساواک ن

برادرم صمد بھرنگی، روايت زندگی و " کيھان، ھم در کتاب ۀسند کامل مربوط به آگھی روزنام.(اين دادگاه ميسر نشد

  ).درج شده است" راز مرگ صمد"و ھم در کتاب " مرگ او

 با آن چه پيشتر نوشته است ريکاامدر پايان اين بخش به يکی دو مورد ديگر از تناقضات فراھتی در مصاحبه با صدای 

  .اشاره می کنم

خواه جلوه ا در آن زمان فردی مبارز و آزاديشخص مورد بحث ھمواره سعی کرده است با موضوع زندان رفتن، خود ر

در اين مصاحبه ھم مرتب از زندان بودن خود صحبت کرده و می گويد که من ھمه اش زندان بودم و بعد در حالی . دھد

بازداشت شده است " ۴٩روزی از روزھای تابستان " کرده بود که در کتابش نوشته است که اولين بار که فراموش

در  ضمن ھمان طور که .  ذکر می کند۴٨ش را سال  تاريخ بازداشتامريکادر مصاحبه با صدای ) ٢٠٣صفحه (

 دھد، ھم چنان در مورد آزادیسعی کرده است تاريخ دقيقی به دست ن" روزی از روزھا"مالحظه می شود او با گفتن 

  ). ٢٢٣صفحه (آزاد شده " ۴٩يک روز زمستانی سال "ش ھم نوشته است که در ا

 به ١٣۵٠ در آدينه چاپ شد مدعی شده بود که حدود سال ١٣٧٠ کذائی اش که در سال ۀ از سوی ديگر، وی در نام

 تا ١٣۵٠ارتش بودن خود طی سال ھای  در ۀاما در کتابش خاطراتی از دور. خاطر مرگ صمد از ارتش اخراج شد

 و از جمله از خوش گذرانی ھايش نقل می کند که نشان می دھد در آن زمان وی ھنوز عضو ژاندارمری بوده ١٣۵٢

  .است 

 کذائی اش ۀ اين است که به ھمان صورتی که در نامامريکايکی ديگر از دروغ ھای آشکار او در مصاحبه با صدای 

 جا بزند ، در اين جا نيز مطرح کرد که ۵٠ ۀود خود را عضو سازمان چريکھای فدائی خلق در دھدر آدينه سعی کرده ب

شما در "و بعد وقتی مجری برنامه می پرسد که ".  در رابطه با سازمان فدائيان دستگير شدم۵٢ يا اوايل ۵١آخرھای "

معتمدترين "او خود را يکی از " ؟...سازمان چريکھای فدائی خلق عضو ساده بوديد يا عضو کميته مرکزی يا کادر

اواخر " کسانی که می دانند قبل از ۀاين دروغ برای ھم. اين سازمان معرفی می کند" مسؤولاز کادرھای "و " کادرھا

کدام رفقای فدائی در درون سازمان فعاليت می کردند و چه تعداد از آن ھا شھيد يا دستگير و يا به " ۵٢ و اوايل ۵١سال 

 وقاحت فراھتی را آشکار می ۀان در درون سازمان ادامه دادند، تنھا حد رذالت و نھايت دروغ گوئی و درج شۀمبارز

تازه اين تاريخ ھا و  .کند که سعی دارد با سوء استفاده از رنج و زحمت و خون رفقای ما برای خود اعتبار کسب کند

 در سازمان چريکھای فدائی خلق ۵٢ يا اوايل ۵١ش در آخرھای  ا بودن قبل از گويا دستگيریمسؤولادعای کادر 

در (در کتابش .  ذکر کرد با آن چه در کتابش نوشته است نيز متناقض استامريکاايران که وی در مصاحبه با صدای 

يعنی (دستگير شده " ١٣۵٢يکی از روزھای سرد زمستانی در سال "نوشته است که در ") شوق دويدن نه، پرواز"تيتر 

و ھم چنين در آن جا علت دستگيری اش را به خاطر رد و بدل کردن )  دستگير نشده۵٢ يا اويل ۵١ل در اواخر سا

ًجزوات سياسی با دو نفر ذکر کرده و کامال آشکار کرده است که حتی به عنوان ھوادار ھم در ارتباط با سازمان 

ی گويد که در رابطه با اين سازمان او در کتاب به طور مشخص و روشن م.  چريکھای فدائی خلق قرار نداشته است

  . دستگير نشده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 که وزارت اطالعات با تکيه بر آن - کذائی او در آدينه می باشد ۀً که اتفاقا به ضرر کل ھدف نامیدروغ آشکار ديگر

به  مربوط -کوشيده بود ضمن طبيعی جلوه دادن مرگ صمد بھرنگی،  ياران فدائی صمد را به کتمان حقيقت متھم سازد

وی در نامه به آدينه . او در طول ساليان متمادی در رابطه با مرگ صمد بھرنگی است" سکوت"موضوع به اصطالح 

مدعی شده بود که تا آن زمان در رابطه با چگونگی مرگ صمد بھرنگی سکوت کرده بود و دليل اين سکوت آن بود که 

ی نام برخی از چھره ھای محبوب توده ھا يعنی چريکھای در ھمان جا و. از او خواسته بودند که سکوت کند" آگاھان"

به ھمراه دکتر ساعدی و آل احمد را به عنوان ...) بھروز دھقانی، کاظم سعادتی و نابدل و پويان و (۵٠فدائی شھيد سال 

ناميده ذکر کرده و ادعا کرده بود که گويا آن ھا در يک توطئه ، مرگ طبيعی صمد را مرگ توسط ساواک " آگاھان"آن 

  . و صمد را شھيد اعالم کرده و از او خواسته بودند که حقيقت را نگفته و سکوت کند

 آدينه آن مقاله را منتشر نکرد، ۀشما تا زمانی که فرج سرکوھی در مجل: " از او پرسيدامريکا صدای ۀمجری برنام

ت کرديد؟ کسی به شما گفته بود سکوت تا مقطع انقالب چرا سکو. ًمطلقا سکوت کرده بوديد و ھيچ اثری از شما نبود

  ؟...کنيد؟ ھمه جا پيچيده بود که صمد را ساواک کشته شما که شاھد بوديد چنين اتفاقی نيفتاده چرا نگفتيد

تنھا : " با قاطعيت می گويدسؤالفراھتی که باز برای چندمين بار ثابت می کند که دروغگو کم حافظه است در پاسخ اين 

  ."فت که سکوت کن خود من بودمکسی که به من می گ

 چه کسانی، چه تشکيالتی شما سکوت ۀبعد از انقالب به توصي: "در قسمت ديگر از مصاحبه باز مجری برنامه پرسيد

مجری برنامه در ھمين .  خود را تکرار نکرد١٣٧٠ کذائی سال ۀولی فراھتی باز ادعای نام" ؟... آدينهۀکرديد تا مقال

" ؟...آيا سازمان چريکھای فدائی خلق ايران از شما نخواستند که سکوت بکنيد . "طرح کرد مشخصی را مسؤالزمينه 

مجری که گويا ." ًنه به ھيچ وجه، مگه می تونند اين کار را بکنند؟ نه اصال به ھيچ وجه"اين بار نيز فراھتی جواب داد 

يعنی در ھيچ مقطعی، : " تمام از وی پرسيد را تکرار کند ، دوباره با وضوح٧٠انتظار داشت که وی ھمان ادعای سال 

  "ھيچ کس از شما نخواست، نه سازمانی، نه فردی؟  فقط تصميم شخص خودتان بود؟

 ۀً کامال واضح و مشخص باز ھمان پاسخی را داد که متضاد و مغاير با ادعای رذيالنسؤالفراھتی دروغگو، به اين 

  ".خودم بودممن فقط " قرار داشت و گفت ١٣٧٠نامه اش در سال 

با مروری از آن چه توصيف شد و تعمق در تناقض ھا و مطالب عنوان شده از طرف حمزه فراھتی که با واقعيت 

 بی غرض به وجود می آيد که اين ھمه دروغ و تناقض و بعد تناقض در ۀ برای ھر خوانندسؤالانطباق ندارند ، اين 

ھا به جھت الپوشانی حقيقتی صورت می گيرد؟ مسلم است که ھر  اين ۀدروغ ھا برای چيست؟  آيا جز اين است که ھم

 حتی ھمين حد دروغ و تناقض در گفته ھا و نوشته ھای ۀفردی حتی با کمترين آگاھی سياسی و اجتماعی با مشاھد

 ،ولی ھيھات که در دنيای واژگون کنونی. فراھتی ، شکی در اين زمينه نخواھد داشت که ريگی در کفش وی وجود دارد

بيھوده نيست که بی بی سی به معرفی کتاب . خواھان و قلب کنندگان حقيقت و راستی قرار دارندرسانه ھا در اختيار کج

بی ارزش حمزه فراھتی ، آن ھم با بھره گيری از نام پرافتخار و گران قدر صمدبھرنگی و سعيد سلطانپور می پردازد و 

بر می گردد آشکارا از بردن نام اين " کتاب راز مرگ صمد"ت به السؤا در حالی که محتوای امريکا صدای ۀدر برنام

 رفيق کاظم ۀًکتاب احتراز می شود و حتی آن جا ھم که ضرورتا می بايست به آن اشاره شود، جزوه ای که زندگی نام

را دوست ھم چنين وقتی از فراھتی که خود . سعادتی در آن درج شده به جای کتاب راز مرگ صمد نشان داده می شود

صمد جا زده پرسيده می شود که چرا در بين دوستان صمد عکسی از تو وجود ندارد و بعد عکسی از صمد بھرنگی، 

بھروز دھقانی و کاظم سعادتی نشان داده می شود، مجری برنامه در معرفی آن عکس ھا آشکارا از بردن نام بھروز 
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در اين برنامه ھمخوانی " راز مرگ صمد"با عدم معرفی کتاب دھقانی اجتناب می کند که به ھيچ وجه اتفاقی نيست و 

  .  دارد

 درج شده در سايت بی بی سی در رابطه با شاعر گران قدر سعيد سلطانپور به پايان می ۀاين مقاله را با برگشت به نوشت

  . رسانم

، يکی از مرتضی باقری.  بوداما موضع سلطانپور در قبال سازمان فدائيان خلق چه: "در آن مقاله بی بی سی گفته شد

ديگر را ديدند و سعيد به او گفته بود  کند که روزی بعد از پيروزی انقالب در خيابان يک دوستان اين شاعر، تعريف می

کند که قابل تأمل ھستند، اگرچه ھنوز  اشرف دھقانی نظراتی مطرح می«که در سازمان اختالفات جدی پيش آمده و 

بر اين اساس به نظر » .را نيز قبول ندارم] اکثريت[ھای طرف مقابل  در عين حال حرف. يرمتوانم آن ھا را بپذ نمی

  " .تر بود ھا نزديک رسد گرايش سلطانپور به اقليت می

به درستی ذکر کرده ولی نام او که " يکی از دوستان شاعر"قول را از  یھانقل ) ۀو نه ھم(در اين جا بی بی سی بخشی 

ًچرا؟  در حالی که نام مقاله ھم ذکر نشده ظاھرا می . تبديل کرده است" مرتضی باقری"را به است " باقر مرتضوی"

در ھر حال  . توان اين برداشت را کرد که تمايلی وجود نداشته که خواننده يا شنونده به اصل مقاله دسترسی پيدا کند

گفت؛ در درون سازمان : "ل چنين است در ضمن عين نقل قو. قضاوت در اين مورد را به خواننده واگذار می کنم

اختالفات جدی وجود دارد، اشرف دھقانی نظراتی مطرح می کند که قابل تأمل ھستند، اگرچه ھنوز نمی توانم آن ھا را 

به نظرم سعيد تمايل بيشتر به نظرات اشرف دھقانی . در عين حال حرف ھای طرف مقابل را نيز قبول ندارم. بپذيرم

  .”ًھا شنيدم که در انشعاب سازمان، سعيد جانب اقليت را گرفته، اصال برايم تعجبی نداشتوقتی بعد.  داشت

روايتی "لمان مدت ھا ميزبان سعيد سلطانپور و حمزه فراھتی بود در مقاله ای تحت عنوان اباقر مرتضوی، کسی که در 

در : "با کتاب حمزه فراھتی می نويسداز جمله در رابطه . نکات جالب توجھی را مطرح کرده است" ديگر از يک حادثه

پور چه گذشت و چرا به بازداشت و سپس مرگ سعيد انجاميد؟   اين را از اين نظر  مراسم جشن عروسی سعيد سلطان

قلم حمزه از نوشتن کم نمی آورد و شخصيت آنان " دلی جواد"و " خان ساريقلی"می گويم که می بينم برای افرادی چون 

ه ھمراه عکس چاپ می شود، اما بسيار مطالب جالب و الزم که به حتم حمزه از آنھا اطالع دارد، با شرح و تفصيل، ب

: و می نويسد.) من اطالع يافتم ساری قولی خان از لمپن ھای معروف تبريز بودکه تا آنجا ." (مسکوت گذاشته می شود

ويش را چنان بر سر صمد بھرنگی می کوبد  خۀھا فروخورد من نمی خواھم به اين بپردازم که چرا فراھتی خشم سال"

  ."که حتا ارزش ادبی او را نيز در تاريخ ادبيات معاصر ايران، ھيچ می انگارد

اين ." سعيد معتقد بود که نظرات احمدزاده درست است" باقر مرتضوی در مورد سعيد سلطانپور مطرح کرده است که 

 آذر که طی آن اعالم شده بود که سازمان چريکھای ١۶ ۀاعالميمن خود در زمانی که پس از . ًامر کامال درست است

فدائی خلق ايران ديگر به نظرات مسعود احمدزاده معتقد نيست و حال پيرو نظرات بيژن جزنی است، و بحث مسعود و 

او آشکارا در مقابل نظرات بيژن جزنی موضع داشت، به . بيژن در خارج داغ بود با سعيد سلطانپور صحبت کردم

باقر مرتضوی ضمن توصيف دو . خصوص که تجاربی ھم از رفيق جزنی در زندان داشت که برای من تعريف کرد

 با وی، در دوره ای که حمزه با قرار گرفتن فرخ ۵٧برخورد متفاوت حمزه فراھتی و سعيد سلطانپور پس از انقالب 

جا و پرمحتوائی را ذکر کرده افته بود شعری بينگھدار در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق، بروبيائی در آن سازمان 

  :است

  "ھا  که ناکس کس نمی گردد از آن باالنشينی    من از روئيدن خس بر سر ديوار فھميدم"

  : و بعد ادامه می دھد
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  :سيمای سعيد در برابر چشمانم جان گرفت و در برابر آن شعر، اين شعر به ذھنم راه يافت؛ "

  ".ھا ين فتادنئ که کس ناکس نمی گردد از اين پا     خاک دانستممن از افتادن گل به روی"

ھای فدائی خلق به  پس از انقالب ايران، سازمان چريک" درج شده در سايت بی بی سی گفته شده که ۀدر آخر مقال

تازه پا گيری در قبال رژيم   مسلحانه و نوع موضعۀ مبارزۀاختالف آن ھا بر سر ادام. اکثريت و اقليت انشعاب کرد

اقليت در مقطع انشعاب . از آن جا که بحث بر سر نشر حقيقت است بايد گفت که اين گفته نيز چندان دقيق نيست." بود

خالف اکثريت که رژيم جمھوری اسالمی را رژيم ملی و مردمی جا می زد، ماھيت اين رژيم را ضد خلقی ارزيابی می 

 ۀدر رابطه با مبارز. بود و بر اين اساس ھم انشعاب صورت گرفتکرد و اين اختالف اساسی بين اقليت و اکثريت 

 مورد نظر بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق نه اقليت و نه اکثريت مدافع آن نبودند ھر چند که اقليت بعد از ۀمسلحان

رد استقبال ًرا مطرح نمود و با اين که اين امر کامال مو" جوخه ھای رزمی"انشعاب در شرايط خاصی ضرورت ايجاد 

  . عمل در نياوردۀاعضاء و ھواداران صديق اين سازمان بود ولی مرکزيت اقليت ھيچ وقت آن را به مرحل

اما تنھا جريان سياسی که ھم رژيم جمھوری اسالمی را ضد خلق ارزيابی می نمود و ھم به خط و نظرات بنيانگذاران 

 ١٣۵٨ن بود که توسط من به ھمراه رفقائی در اوايل سال سازمان خود وفادار بود، تشکل چريکھای فدائی خلق ايرا

که ھنوز در سازمان واحد فعاليت می کردند پيشنھاد ) اقليت و اکثريت(ين دو جريان مسؤولما پس از آن که . شکل گرفت

  .  را نپذيرفتند، از آن ھا جدا شديم ايدئولوژيک علنیۀمبارزھمکاری عملی ضمن 

   ١٣٩۵ ]سرطان[تير ماه

  

 

 

 
 


