ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﯾﺎد ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ راﺳﺘﯿﻦ ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم آﮔﺎه و ﻣﺒﺎر زاﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺳﻌﺖ و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ در درﺟﻪ اول از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺰرگ ﺻﻤﺪ را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )آﺧﺮ ﻣﺮده ﺻﻤﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮدﻣﺶ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺪل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
دﺷﻤﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺻﻤﺪ را رو در روی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ( .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺎﻃﺮه و
آﻣﻮزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻤﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او و ﯾﺎران ﻣﺒﺎرزش
دﺳﺖ ﺑﻪ دروﻏﭙﺮدازی زده و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﻼش ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﻫﺎ ،از ﺳﻼح اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ را
در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﯾﺮان )ﺗﻮده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻼش
ﺑﺮای زدودن ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﻫﻪ  50از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺛﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ
ﺛﻤﺮ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺎت و ﺑﯽ ارزش ﺷﻤﺮدن دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
آن دوره در ﺧﺪﻣﺖ رواج اﯾﺪه ﻫﺎی راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دور اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ دوره ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در
ﺟﻬﺖ ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﺮدن ﯾﺎران او ،ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ،1370ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ و دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮور و
ارﻋﺎب ﻓﻀﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ آدﯾﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮی از ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ زد و از ﯾﺎران او ،از ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل و
ﭘﻮﯾﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﻮد .ﻧﺸﺮﯾﻪ آدﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘُﺰ "ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
"آزاد" ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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ﺣﻮل اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﭙﺮدازد .ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﻪ از اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی
ﺳﺎل  67ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻤﻖ ادﻋﺎﻫﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﻪ روی و در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺪره و ﻏﯿﺮه ،ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .آدﯾﻨﻪ در آن زﻣﺎن
ﺑﺎ ﺷﮕﺮد "ﺗﺠﻠﯿﻞ" از ﺻﻤﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ "ﻗﺼﻪ"ﺳﺎزی و ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد داد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮔﻮﯾﺎ در اﺛﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺻﻤﺪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﻮام" ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج داده .ﻣﻮﺿﻮع دوم اﯾﻨﮑﻪ ،آدﯾﻨﻪ ﺳﺎواک را از ﻗﺘﻞ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن )!!؟( داد ﮐﻪ ﺻﻤﺪ ﺧﻮدش در ارس ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
"ﺣﮑﻢ" ﻧﯿﺰ ادﻋﺎی ﻫﻤﺎن اﻓﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺻﻤﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﻤﺪ را در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﺎدرش ﺳﻮار ﺟﯿﭗ ارﺗﺸﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ او ﺑﻪ آراز
رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﻤﺪ " ،او را در ﻋﻤﻖ آب ﻣﯽ ﮔﺬارد و دوان دوان ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻤﺪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد".
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و ....اﻓﺴﺮ ﻣﺬﮐﻮر )ﺣﻤﺰه ﻓﺮاﻫﺘﯽ( در

ﻧﺸﺮﯾﻪ آدﯾﻨﻪ ﺿﻤﻦ رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ "اﺗﻬﺎم" ﺑﻪ ﺳﺎواک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ در
رودﺧﺎﻧﻪ آراز ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮد.
درﻫﻤﺎﻧﺠﺎ وی ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی و دﻏﻠﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ذﻫﻦ ﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﺧﻮدش ،ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻫﻤﺮزم ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺟﺎ زد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺻﺤﻨﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﻪ آدﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺬب
آدﯾﻨﻪ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻣﺜﻼً در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻧﻮش ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ در ﺟﺎی ﭘﺎی ﺳﺮﮐﻮﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ! و ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮدی از ﻃﯿﻒ "اﮐﺜﺮﯾﺖ" رﺳﻮا ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آدﯾﻨﻪ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﻮﺋﯽ ﻫﻢ دم ﻣﯽ زد و "ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ی
اﻫﻞ ﻗﻠﻢ" را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎری ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد -آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎور روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ!
در ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﯾﺎر ﻣﺤﺒﻮب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان را
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر "ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ" وﯾﮋه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.
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اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻤﺪ و در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ او را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺠﻮم اﺧﯿﺮ "راﺳﺖ" ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺻﻤﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آزاده اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮگ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ،دﻟﯿﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺠﻠﻪ "آرش" ﺷﻤﺎره  ،18وﯾﮋه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ .دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﻤﺖ زﻧﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻫﺎی آدﯾﻨﻪ و ﻫﻮاداراﻧﺶ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ و اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  47ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً از ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮف زدن ﻫﻢ
ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت روﺷﻨﻔﮑﺮان و روﺷﻨﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد آﻧﻬﺎ
)ﮐﻪ ﺣﺪود  4ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ( ،اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻗﺪام ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آﻧﭽﻪ آن ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن
ﺻﻤﺪ در ﺳﺎل  47در ﻣﻮرد وی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺧﻮد در
ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم و ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ آدﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﯾﺎران و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺻﻤﺪ در آن
ﺳﺎﻟﻬﺎ او را "ﺷﻬﯿﺪ" ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ او ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ را ﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ "اﻫﻞ ﻗﻠﻢ" و "ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی و روﺷﻨﮕﺮی" اﯾﺮان
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺻﻤﺪ را "ﺷﻬﯿﺪ" ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺿﻤﻦ اﻋﻄﺎی

ﻣﺪال "ﺻﺪاﻗﺖ" و راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺄﺋﯿﺪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻋﯿﻨﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ( و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن اذﻋﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،واﻗﻌﺎً ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  47ﻧﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و
ﻧﻪ ﻫﯿﭻ "روﺷﻨﻔﮑﺮ" دیﮔﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰ و دﻫﻘﺎﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺻﻤﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ او ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ را "ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ" ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ
ﺻﻤﺪ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ!( آل اﺣﻤﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ از دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
روﺣﯿﻪ "ﻗﺼﻪ" و "اﻓﺴﺎﻧﻪ"ﺳﺎزی "ﻋﻮام" ﻧﺴﺒﺖ داد .اﻣﺎ آن ﻣﺮدم و آن ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
آل اﺣﻤﺪ "ﻋﺎﻣﯽ" ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎ و "ﻗﺼﻪ"ﺳﺎزی ﻫﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎور ﺧﻮد دﻻﯾﻞ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﺮاﻫﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان "دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ" ﺻﻤﺪ آن ﻃﻮرﮐﻪ وی در آدﯾﻨﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .او اﻓﺴﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻤﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آراز ﺑﺮده ﺑﻮد )ﺻﻤﺪ ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت وی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ،
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود( و ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺪون ﺻﻤﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺎزه او ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
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ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ،اﻃﻼع
داده ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺟﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ او را ﻧﻪ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و ﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ
ﺻﻤﺪ ﻧﺪﯾﺪ .آن ﻣﺮدم و آن ﺗﻮده ،واﻗﻌﯿﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﻣﯽ
داد را ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎور ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ....ﮐﻢ آب ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ آراز در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ آن ﻣﺮدم "ﻋﺎﻣﯽ" واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺧﻮب ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آراز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻧﻘﺪر آب ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ در آن ﻏﺮق ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘُﺮ آب" ،ﮔﺮداب" ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آدﯾﻨﻪ در
اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ "ﮐﺸﻒ" و در ﺗﻮﺟﯿﻪ "ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﺑﻮدن ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آراز ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ آب
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺮداب و ﭼﻪ ﺑﺪون آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ در ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،آراز ﭼﻘﺪر آب
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را در ﺧﻮد ﻏﺮق ﮐﻨﺪ؟ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺻﻤﺪ ﺧﻮدش در آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮق ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎز واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه
و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﺻﻤﺪ ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ ،ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ را
ﻣﺸﮑﻮک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﺻﻤﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در
دﺷﺖ و ﮐﻮه آن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ...ﺑﺎد ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮد .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
"روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ" ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻤﺪ را "ﺷﻬﯿﺪ اﻫﻞ ﻗﻠﻢ" ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻮک داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ را "ﺷﺎﯾﻌﻪ" ای
از ﻃﺮف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آزادﯾﺨﻮاه و ﯾﺎران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﺎورﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ روی ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ
آرش ﺷﻤﺎره  ،18در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻮّ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻫﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﻓﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ
آراز رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮوز ﺣﻘﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن از آراز ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ "آب ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﻓﺖ" ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا وی ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو
ﻣﺎه از ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻤﺪ
اﻗﺪام ﻧﮑﺮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎدر داﻏﺪار ﺻﻤﺪ
ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮّ آﺷﻔﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮﭼﯽ ﮔﺮی
ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮐﺲ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از او
ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد" .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻤﻼت
ﻓﻮق )رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮوز ﺣﻘﯽ در ﻧﯿﻤﺮوز ﺷﻤﺎره  ، 591ﻣﻮرخ  3ﺗﯿﺮ (1379
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺟﻮّ" از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺗﺒﺮﯾﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﺘﯽ "آﺷﻔﺘﻪ"
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ﺑﻮد .او دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را "ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮﭼﯽ ﮔﺮی
ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول" ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ آن "ﻗﻀﺎوت" ﻫﺎ "ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮّ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻫﺘﯽ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ آن
ﻫﻢ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در آراز ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺮگ او را ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻮ آﺷﻔﺘﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ
و ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ "ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،واﻗﻌﺎً ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻮد" ،ﭼﻪ "ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ درﺳﺖ! ﻫﻮاداران "آدﯾﻨﻪ" در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪارک ،ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ!..؟
)ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺠﺎع ،ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﺻﻤﺪ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎران او ﻗﺮار داده اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺮ و ﻻل ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎره ای ﻫﻢ ﺟﺰ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و "وﺿﻊ" آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻇﺒﻨﺪ ﮐﻪ
وارد ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺺ و دارای ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻔﺴﻄﻪ
ﮔﻮﺋﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎﺑﮑﺎر ﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ رو ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻓﻀﺎی
آﻟﻮده ﮐﻨﻮﻧﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود روﺑﯿﺪه ﺷﺪه و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺎ روﺷﻨﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم
ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ،در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﺑﻪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی" اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع
آﺷﮑﺎرﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از روﺷﻦ ﺷﺪن آن در آﯾﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺪارک و
ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در رد ﭼﻨﺎن اﺗﻬﺎﻣﯽ -ﮐﻪ از ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه،
ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻒ و دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت آن "ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی" ﻣﻨﺪرج در آرش ﺷﻤﺎره  ،18وﯾﮋه ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎوت ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮی را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺻﻤﺪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﻮام" از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ،
ﻧﻘﺪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن را ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎب "راز" ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ!...؟ آورده اﯾﻢ .در ﺿﻤﻦ
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر اوﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ درج ﻧﻤﻮده اﯾﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ از ﻃﺮف آدﯾﻨﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ،اﯾﻦ ،او
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ را ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎواک را ﻋﺎﻣﻞ آن ﺧﻮاﻧﺪ .آل اﺣﻤﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد
اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وی در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر اوﺟﯽ ﮐﻪ در
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ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  47و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﺻﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" ،ﺑﻪ دروغ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای"
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺣﺘﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!!( ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر
اوﺟﯽ ،ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺧﻼف ادﻋﺎﻫﺎی آدﯾﻨﻪ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ وﻗﺖ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻤﺮاه ﭼﺎپ ﻣﺘﻦ آن ،آورده اﯾﻢ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮر اوﺟﯽ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ
ﻣـﻮﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ! اﮔﺮ رﯾﮕﯽ در ﮐﻔﺶ آل اﺣﻤﺪ ﺑﻮد و "آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ" دروﻏﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺼﻮر اوﺟﯽ رو ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ!
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ آدﯾﻨﻪ در ﺳﺎل  70را از
ﮐﺘﺎب وی ﭼﺎپ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آدﯾﻨﻪ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﺘﯽ را ﻇﺎﻫﺮا در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺎدر ﺻﻤﺪ و ﻧﻔﺮﯾﻦ وی ﭼﺎپ ﮐﺮده و اﺳﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد "ﻟﻄﻒ" ﻗﺮار داده و ﺑﻪ او ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮادر ﺻﻤﺪ
)اﺳﺪ( ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻓﺮاﻫﺘﯽ و ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ "ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ" اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد!
ﺑﺨﺶ آﺧﺮ را در ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎد ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﺪی و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ و ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ "اﯾﻦ ﺗﻮاﻣﺎن آﮔﺎه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺒﻀﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ زد" )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﺪی( ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ
در ﺟﺎﯾﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ .ﻣﻄﻠﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﺻﻤﺪ و ﺑﻬﺮوز در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﻣﺰارات ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ی ﺗﺒﺮﯾﺰ" ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ) .آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﺘﯽ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺻﻤﺪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ( ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک آن دو رﻓﯿﻖ اﺳﺖ )ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪ  40ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﮐﻮﺷﺸﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ وﯾﮋه ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ" ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎوﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺷﻦ
ﺷﺪن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروﻏﭙﺮدازی ﻫﺎی ﺟﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺮگ او ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
∗
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ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  (1379ﮐﻪ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ آن را در ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از ﺑﻬﺮوز ﺣﻘﯽ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﺘﺎب اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ "ﺑﺮادرم ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ او" ،ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻤﺰه ﻓﺮاﻫﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ" :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ" ،ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا
ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ او داد و ﻣﺪارک ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ! و دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد و ﻣﻮﮐﻠﺶ )ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺧﻮد ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد!(
ﻧﺪﯾﺪ )اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺻﻮرت ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻌﺮض آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ!( .او ﺗﺮﺟﯿﺢ داد
ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی از ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ از ﻓﺮاﻫﺘﯽ)!!( اﺳﺘﻌﻔﺎء دﻫﺪ!

