
 

 "مرگ صمد بهرنگی و هیاهوی دروغگویان"
 

 مجله گرامی شهروند امروز

 و چاپ این نوشته" صمد بهرنگی"با امید عطف توجه به شهروند دیروز

 

سخن را آغاز نکرده بگویم که این روزها نمی دانم موضوع چیست، هیاهوی طرفداران 

ب فراه وی نمونه اش، حلووا، حلووا کوردن ک وا. ساواک شاهنشاهی بلند شده است

است که دست گرف ه و دور می گردانند که ح ماً مطبوعات دلسوز ایران این را خیلی 

چندی پیش از طرف افراد جنجوا  برپواکن در خوارز از مون هوم . خوب م وجه شده اند

آخر چیوزی . من قبو  نکردم. دعوت شد که در این مورد حرفی بزنم مصاحبه ای بکنم

تازه من که تمام حرف هایم . را تن به خارز دهمکه در داخل کشور می شود گفت چ

مجبور نیسو م کوه . زده ام" برادرم صمد بهرنگی و روایت زندگی و مرگ او"را در ک اب 

 .به هر حرفی بی خودی از طرف هرکسی که زده می شود جواب دهم

عزیزانم، نویسوندگان و مسوالو ن مجلوه کوه در ایوران هسو ید و عنووان م الوه را هوم 

گذاش ه اید آیا نمی دانید که شنا بلود بوودن و نبوودن صومد " د شنا بلد بودکاش صم"

 بهرنگی مشکلی از مشکل های آقای فراه ی را ّحل نمی کند؟

چشممان به فرشواد قربوانپور روشون بوود کوه نموی ...بعد از فرز سرکوهی، خاکپور و

می شووند و دانم در خود چ در صالحیت می بینند که در یک مسأله جدا  انگیز وارد 

 .اظهاراتی می کنند و رأی نهائی هم صادر می کنند

بیش ر جواب من م وجه آن م دمه حرف انگیز ایشوان اسوت وا  بوه حرفهوای تکوراری 

آیوا مودعیان . فراه ی یا بزعم سرکوهی و دوربرش فراح ی جوواب دادن  زم نداشوت

هوا خیلوی اکنوون منووورم فراه وی و طرفودارانش نیسوت کوه آن  -مرگ طبیعی صمد

بعود از ایون کوه در آب شوناور کننود دیوده جسود او را  -هس ند کوچک ر از این حرف ها

بودند؟مسلماً که ندیده بودند، چون جریان را تنها از یک شاهد یا احیاناً عامول شونیده 

خوب اگر او شنا کردن بلد بود به ارس نمی بردندش، به سهند می بردنود و از آن . اند

آخر می دانس ند که صمد به انودازه ی عالقوه ای کوه بوه ارس ! دبا  پرتش می کردن

" دیگری"آیا آن وقت مصاحبه گر مجله از قو  فراه ی یا . داشت به سهند هم داشت

کاش صومد کوهنووردی "از قو  عامل یا هر کسی که می خواست باشد، تی ر می زد

، "ردی بلود بوودکواش صوارا گو"یا تی رهای دیگر از قو  هر کو  کوه باشود، "! بلد بود

 !"حرف گوش کردن بلد بود"یا اصالً کاش " کاش اسب سواری بلد بود"

 !عزیزم فرشاد شما نوش ه اید

 )!("اّما ح ی ت چیزی بود که سالهای سا  رخ ن اباند"...



می پرسم چرا رخ ن اباند؟ ساواک چرا به این رخ ن اباندن رخصوت داد؟ بواز اداموه موی 

دوسوت " حمزه فراه ی"ر آن روز نا  همراه صمد بود افسر وظیفه ای که د" دهید 

 ..."صمیمی او بود که شاهد غرق شدن او شد

حق هم دارد چون تمام شوهرتش بوا . بگذار او تنها شاهد بودنش را اف خار خود بداند)

 (مرگ صمد و با این شاهد بودن به دست آورده است

 .به ب یه نوش ه تان بعد می رسم

آشوکار و یوک ! ن ل کردم، دو اش باره عمدی یا غیور عمودی  در این یکی دو سطر که

 .ح ی ت وجود دارد

ح ی ت این است که فراه ی شاهد غرق شدن صمد . او  آن  که ح ی ت دارد بگویم

بود ولی کجا، در همان جایی که پیدا شد؟ یا شش کیلوم ر با تر؟ اگر او ایون قودر در 

خم کاری ک در کشاله و رانش بود از کجا شاهد بودنش اصرار می ورزد، بگوید آن دو ز

شما " زمانی رفیقِ  در خارز خوابیده ایشان نوشت.  بد شاهد این هم بود. آمده بود

و ...خیا  می کنید کسی که شش کیلوم ر در آب بغلطد، و به سنگ و غیره بخورد و 

ی آقای فرشاد شما بودید به جای این چه جواب م" ح ی دو زخم هم نداش ه باشد؟

دادید؟  بد شما هم با ح  طرفداری که در ذهن ان بوجود آموده موی گف یود درسوت 

است دیگر شش کیلوم ر در رود پر از سنگالخ راه بسپری و با ی و پایین آب بروی دو 

بوا دو سوه کلموه آخور فکرتوان موواف م، بلوی . زخم که نه ح ی صد زخم بر می داری

پیدا شد باید صد زخوم  موی داشوت،  وق ی جسد صمد هم از پیمودن شش کیلوم ر

به این دو زخم تنها چه می گویید؟ ایون . موهای سرش کنده می شد که اینطور نبود

 !که در صورتجلسه که یک بار عوض شده هم آمده است

 .حا  برسیم به ح ی ت هایی ک تا زمان ادعاهای فراه ی رو نشده بود

یون کشوش شماسوت کوه بوه ایون نمی دانوم ا. شما او را افسر وظیفه نامیده اید -1

ح ی ت پی برده اید، یا ح ی ت گووئی فراه وی؟ ن رسوید از هور طورف کوه باشود 

ببینیود . ولی فراه ی چرا این سرباز وظیفه بودنش را انکار می کنود. ح ی ت دارد

سوا  اسوت کوه  02گف نی است ا ن نزدیک بوه : " این حرف خود فراه ی است

ولوی .)!( ترین دلیل اخراز هم جریان ارس بووداصلی . من از ارتش اخراز شده ام

! اخوراز." )نام می برند و ایون تصوادفی نیسوت" افسر"باز هم مرا به همان اسم 

افسر وظیفه هم از آن حورف هاسوت کوه در قوانون ناموه فراه وی نگاشو ه شوده 

ک وواب یادمووان صوومد " قصووه راه کشوونده ارس"نامووه ی فراه ووی، بووه نووام ." اسووت
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مصاحبه کردید، نپرسیدید که در کودام رکون آرتوش ! یا شما که با او این قدر صمیمیآ

 که نه در کدام رکن ژاندارمی خدمت می کرد؟

کووه مسوولماً شووما ایوون کشووش را از ! موضوووع دوسووت صوومیمی بووودن او بووا صوومد -0

آخر چه کسی از دوس ان صومد غیور از آن هوایی کوه . سرکوهی عاریه گرف ه اید



ن دارند او را دوست صمیمی صمد گف وه اسوت؟ توازه خوودش ریگی تو کفش شا

 .ادعا می کند دو سا  قبل از مرگ صمد با او جون جونی شده بوده

ادعوا نموی کونم . این چه دوست صمیمی بود که تا انجام واقعه من او را ندیده بودم

چوون او بوه تعوداد مووی سورش دوسوت .  که تمام دوسو ان صومد را موی شوناخ م

. ولی ادعا می کنم که دوسو ان صومیمی او را موی شوناخ م. داشتداشت، رفیق 

تازه اگر من نموی شوناخ م موادرم موی شوناخت، بورادرم موی شوناخت،کاظم موی 

. شناخت ، بهوروز موی شوناخت، شواید بهوروز و کواظم نیسو ند کوه شوهادت دهنود

ابراهیم بهروش دوست صمیمی و خانه یکی او، یا خواهر بهروز که اکنون هس ند او 

ایون جوا . آخر این چه دوست صمیمی بود که فرشواد کشوش کورده. ا می شناخ ندر

ماض اطالع فرشاد و دیگر عالقمندان که شده باید بگویم کوه فراه وی نهایوت سوه 

آن هم . با صمد به کوه عینالی رف ه بود( برای ماض اح یاط چهار بار گف م)چهار بار 

. ز آن نفرات با او آشنا کورده  بوودصمد را هم یکی ا. با یک گروه بیست و سی نفری

او بعد از آن خود را به صومد نزدیوک کورده، در یکوی از مالقوات هوایش صوابت آراز را 

می دانیم که اگر شمر هم به صمد پیشونهاد سوفر بوه آراز موی کورد . پیش کشیده

چون او دلسوخ ه ی آن طرف ها بود، بخصوو  کسوی کوه او را موی . قبو  می کرد

 .م در دست داردبرد حکم رسمی ه

غیر از این اگور هور کسوی حرفوی زده از زبوان خوود فراه وی زده و یوا از زبوان هموان 

قضیه وق ی جالوب موی . دوست صمیمی فراه ی که او را به صمد معرفی کرده بود

شود که همین دوست فراه ی بود که به آ  احمد، ساعدی و دیگران گف ه که مرگ 

میان ف و  سویروس طاهبواز اسوت کوه خیلوی در این . صمد گناه خودش بوده است

جال  آ  احمد، مرگ بهرنگوی را مشوکوک تل وی "...صریح به مساله اشاره می کند

برایم حجت بود کوه مورگ .....اما حرف. کرد، بالیی که دو سا  بعد بر سرخودش آمد

 "او را طبیعی گفت و در اثر شنا بلد نبودن

 "11اه صمد بهرنگی و ماهی سیاه کوچولوی دانا، صف"

فراه ی از توجه مردم به این مسأله خود ر ا می بازد و دس ش را رو می کنود، موی 

آن هایی هم که نفع شان را در این می . گوید من تنها شاهد غرق شدن صمد بودم

دیدند، هاوار برداش ند، خواهر شاه و بزرگان سازمان پیکار با بیسووادی را کوه صومد 

زده بود رودار کردند که بگویند دیدید که دوس ان صمیمی صمد مشت به بینی شان 

. غرق شده و امثا  سرکوهی به تپ تپه اف ادند! همه می گویند که به طور طبیعی

 .را بخوانید" ک اب برادرم صمد بهرنگی"

حا  برویم به ادعای فراه ی که مخالفت با رژیم یک شهید  زم داشوت و قرعوه بوه 

یا دروغ می گوید و یا خیلی بی اطالع است که می گویود رژیوم  او. نام صمد برخورد

قبل از صمد روشنفکری و مبارزی و ضد رژیمی را جلو جوخوه هوای . خیلی خوب بود

 .اتش نگذاش ه بود



لذا روشنفکران مخوالش ! در ن یجه گروه های روشنفکر دچار کمبود شهید شده بودند

این رژیم سفاک شاهی را تبرئه ! لقجل الخا! رژیم، شهید شدن صمد را علم کردند

کردن نیست پ  چیست؟ آن زمان تا مرگ یا شهادت صمد صدها تن انسان مبارز و 

از دک ر فاطمی، کریم پور شیرازی بگیر و . بنام جلو جوخه های آتش قرار گرف ه بودند

بیا این طرف، بیا به اعدام گروه، گروه افسران آرتوش، بواز هوم بیوا جلوو اعودام ایووب 

، به خاطر تشکیل گروه 1119نفر یارانش در همین تبریز اردیبهشت ماه  4الن ری و ک

 ....ضد رژیم، باز هم بیا جلو

با این که من خود را موظش  نمی دانم که هر حرفی . حرف در م دمه به طو  کشید

روایوت "چون یوک بوار مفصول در ک واب بورادرم صومد . که فراه ی زد جوابش را بدهم

جوواب فراه وی را داده ام و از آن جاسوت کوه ایون طووری موی " صمدزندگی و مرگ 

با وجود این اجاززه می خواهم به طور . سوزد و اعوان و انصار خود را سرش می ریزد

خیلی خالصه به بعضی حرف ن ل شوده ی فراه وی در ایون مصواحبه اشواره کونم و 

 .خ م م ا  کنم

افسووری، یووا دام  شووما فووارغ ال اصوویل کوودام دانشووکده بودیوود؟ دانشووکده -1

 پزشکی، آن زمان در طو  تاصیل با کی ها رابطه داش ید؟

( بعود هوا نموی گوویم)حد سیاسی بودن صمد را گف ید، خودتان آن وقت هوا -0

 سیاسی بودید؟

اشاره به چهار م اله ی توهین آمیز و دو ک اب کردید، موضوع آن ها چه بوود  -1

 و اسم ک اب ها چه بود؟

سوا  هوای . بل از ان الب گف یود کوه دروغ بوودد یل بی مدرک سکوت تان ق -4

 بعد از ان الب چرا سکوت کردید؟

حا  چرا شما سوه سو اره روی دوش داشو ید، مگور آن وقوت هوا دک رهوای  -5

وظیفه یک س اره نمی زدند؟ نکند بعد از مرگ صمد ترفیع درجه و چیوزی در 

 کار باشد؟

ر چه کسوی از مورگ مگ. ضد اطالعات چرا باید برای شما گرف اری ایجاد کند -6

یک مرگ عادی معمو ً به دادگاه عوادی ارجواع موی . صمد شکایت کرده بود

شاید زیاد اصورار کنیود ایون طوور تصوور . حداکثر به دادگاه های نوامی. شود

شود تا پیدا شدن جسد اطالعات این طور فکر می کرد که عوض سر به زیر 

؟ بنوا بوه گف وه خودتوان آب کردن او، او را به آن طورف ارس فرسو اده باشوید

وق ی که جسد پیدا می شود اطالعات هم دست از سر شما بر می دارد و 

چون کوه شوما قوبالً نوور (سروان به گف ه خودتان)س وان را سروان می کند

کرده ضد اطالعات بودید و ارسا  دواب درجه یک را به تهران به شما سپرده 

در این م ا  جایش بوود کوه از ( برابر گف ه ی خودتان در ک اب تان. شده  بود

ک اب ایشان نیز شواهد دیگری بیاورم فکور کوردم حوصوله ی صوفاات مجلوه 

 .ک اب را گذاش م تا وقت دیگر تا مفصل تر به آن برسم. کم باشد



ولی گف م اگر نگاهی دیگر به م اله چاپ شده ی ایشان در مجله ی آدینوه  -7

شان به آن سوالوا  هوا ح وی چون تا کنون ای. نیندازم سخنم ناقص می ماند

 .در ک اب شان جواب نداده است

صمد عمر را در مطالعه و ک ابخانوه گذرانوده، ده برابور سونش ک واب : نوش ه -1

هموین کوار سو رگ او را از ورزیودگی جسومی  زم و . خوانده و ک اب نوشت

ولی یک پایش لنگ بود یا ساده تور ....جوی خاصی که نیاز آن باز داش ه بود

اگور هوم جوایی ...در سوازمان هوای چریکوی ( 1)تور سواری بلد نبوداز آن مو

 )!(داشت عزت و حرم ی نداشت

 011در صوفاه " " اینوک مویالدی در گوور"راجع به چا کی صمد من در م اله ی 

و آن چه بعد شونیده ام ایون هوا .  توضیاات  زم را داده ام" برادرم صمد بهرنگی

 :هس ند

موا در مدرسوه : "....اهیم بهوروش موی گویوددوست بسیار صومیمی صومد، ابور

بس ان آباد کنار حوض اب با صمد نشس ه بوودیم و بعضوی وقوت بورای شووخی 

ولوی وق وی موا سوه نفور . یکی را بوه زیور آب موی زدیوم توا م واوم ش را بودانیم

. خواس یم این بال را سر صمد بیاوریم ن وانس یم ح ی او را از جایش بلنود کنویم

حا  خود . بود که ما کور و پشیمان دست از تالش برداش یمم اومت او تا حدی 

 .ضعش یا قوت صمد را مااسبه کنید

به عینک ته اس کانی خود هم شدیداً "که صمد  -ایشان این ادعا را هم کرده اند

در این باره من در م اله فوق الوذکرگف م ..." نیاز داشت و هم شدیداً از آن من فر

طورف دیگور ..." د هسوت و شوهادت خواهود دادکه عینوک صومد هوم اکنوون خوو

ح ی نگفت کوه چورا صومد . صدایش را برید ودنبا  عینک ته اس کانی را و  کرد

 .باید از عینکی که دست او را گرف ه م نفر باشد

 

صمد اهول بوه : " ..یک دوست دیگر صمیمی صمد که هنوز زنده است می گوید

توا چوه برسود بوه .  خر نبوودآب اف ادن، شونا کوردن ح وی آب تنوی کوردن در اسو

 .رودخانه ای مثل ارس

صومد بوه آب . روزی ما در اس خری که آب کم داشت، با هم آب تنی می کردیم

" چورا تون بوه آب داده ای. مگر تو زن و بچه نوداری. نیف اد و مرا هم سرزنش کرد

 .خالصه ن ل شد

به قو  ایشان  حا  باز هم به قو  فراه ی صمد باشد و بیاید به آب تند رود ارس

 !بیف د که آب هم تا نافش برسد؟ از عجایب روزگار است

 :ایشان به این قانع نمی شوند، می گویند

پ  از مرگ صمد جوّ جدیدی پیش آمد، نه آ  احمد، نه نشریه آرش و نه هوی  "

 "چیز دیگر تعیین کننده نبودند

       



ایون . مورگ او را خبور داد یک روزز پ  از مرگ صمد روزنامه اطالعات بوا تی ور درشوت

ضومناً اگور هموه او را بوه چشوم . نشان می دهد که شهرت صمد بعد از مرگ نبوده

 .افسر می نگرند، به خاطر این است که شاهکارشان را در لباس افسری زده اند

همه ی اینها یک طرف، ایشان که از غرق صمد زیان نکرده اند کوه هوی  بوه شوهرت 

اگر صمد ! ن ک اب هایشان را دست به دست می دهندچون خودشا. هم رسیده اند

همراه ایشان غرق شده بود حا  چه کسی موی دانسوت کوه فراه وی یوا بوه قوو  

ایون را جوائی گفو م دگور بوار . دوس ان سینه چاکشان فالح ی، چه صیغه ای اسوت

اگر خانوداده ی صومد و دوسو داران او توا اظهوار وجوود ایشوان، ایشوان را . می گویم

در عووض از .  ه اند و گلی به گردن ایشوان نینداخ وه انود، کوتواهی کورده انودنشناخ

موسسه جایزه نوبل خواس ه اند که به خاطر سکوتی که چند سا  ایشان کرده اند 

و آخرش هم به دریوزگی کشیده اولین بار جایزه نوبول به ورین سوکوت را بوه ایشوان 

" سوخنی اسوت قودیمی . ندهنودبدهند تا شاید اقناع شوند، قضیه را این قدر کش 

یک بار گف ی باور کردم، دو بار گف ی شک کردم، قسوم خووردی بواور کوردم ک دروغ 

 .و این قضیه فراه ی است" می گویی

من به ایشان توصیه می کنم که این قدر قضیه را کش ندهند، آبروی خود را اینجوا و 

ین را باید باور کنند که تنها ا. بدانند که همه این ها آبروی خود بردن است. آنجا نبرند

دوس داران صمد را بیش از این . تا از یادها فراموش شوند. نجات شان سکوت است

 .خون به د  نکنند

ساعدی را بخوانند و ساعدی پیام خوود را " پرواربندان"در پایان این را بگویم که ک اب 

کوه ذکورش قوبالً  حا  بعدها اگر حرفی برای راضی کردن دوسو ی. در این ک اب داده

 .گذشت گف ه، گف ه دیگر

 والسالم                                                

 اسد بهرنگی                                                 

 77تبریز تیرماه                                                 

 

 


