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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جون ٠٣
  

 ! محمد قوچانی به بيژن جزنی تير خالص زد
يژن جزنی، حسن ضيا يادان ب ھای عصر تھران، خبر ترور ھفت تن از فدائيان خلق زنده چھل سال پيش روزنامه 

کالنتری، عزيز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی و احمد جليل افشار و دو تن از ) مشعوف( ظريفی، سعيد

خبر طوری تنظيم شده بود . اعضای سازمان مجاھدين خلق، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار را اعالم کردند

کس پوشيده نبود که حکومت شاه دست به جنايت ديگری زده  اما بر ھيچ. دان که گويا اين نه تن در حين فرار کشته شده

کارانه  بعد از سقوط حکومت پھلوی، يکی از بازجويان آن چگونگی اين کشتار را برمال ساخت و سناريوی جنايت. است

  .حکومت شاه برای ھمگان آشکار گرديد

  
 فرصت تھران، چاپ »مھرنامه« نشريه سردبير قوچانی محمد که بود قريشی خانم با سی.بی.بی مصاحبۀ اين با زمان ھم

 جمھوری و پھلوی دولتی تروريسم و کند حمله چپ کل به جزنی، بيژن ياد زنده به حمله بھانه به تا شمرد مغتم را

   .نمايد تطھير را اسالمی

در اين شماره پرونده . منتشر شد» روشنفکران تروريست«مھرنامه با تيتر اصلی  حکومتی چھل و يکمين شماره مجله

ای در مورد بيژن جزنی منتشر شده که مازيا بھروز، ھوشنگ ماھرويان و حاتم قادری در آن به اظھار نظر 

سی در يک شوی نمايشی ھمسر بيژن جزنی را ھم وارد کرد تا به حاکميت .بی.زمان شبکه فارسی بی ھم .اند پرداخته

بوده » غارنشينی تا امروز ھمان تروريست«ھند مبارزه مسلحانه از زمان کار اسالمی ايران نشان د جنايت کار و تبه

  !است
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»  ستيزی روشنفکرانامريکاداليل «زاده نيز در اين شماره مھرنامه در ميزگردی با عنوان  ابراھيم يزدی و احمد نقيب

  .اند شرکت کرده

 حکومت که ای دوره در يعنی .شود می منتشر تھران در ماھنامه صورت به ،١٣٨٨ اسفند از که ای مجله مھرنامه

 امثال به کرد، سازی پاک ًشديدا را حکومتی طبان اصالح و کروبی و موسوی ھوادار عناصر و افراد ھمه اسالمی

  .شد داده اندام عرض فضای قوچانی

نی و اما ھدف اين مطلب دفاع از حرمت و مبارزه بيژن جز. من ھرگز طرفدار و عضو و فعال جريان چريکی نبودم

کش پھلوی  ھای ديکتاتوری و آدم باختگان راه آزادی و سوسياليسم و مخالف با تحريف تاريخ و تطھير حکومت ھمه جان

تر از ھمه، قوچانی، پس از سی و شش سال  به عالوه مھم. و حکومت جھل و جنايت و ترور و اعدام اسالمی ايران است

در حالی که نه جزنی و . دھد ونيست و روشنفکران چپ نسبت میبربريت و تروريسم حکومت اسالمی، ترور را به کم

فکرانش در سايه حکومتی اين سناريوھای  بنابراين قوچانی و ھم. ھا تروريست نبودند و نيستند فکرانش و نه کمونيست ھم

صدھا تن از دھند که حکومت اسالمی تاکنون  ھا نسبت می سياه و وقيحانه و زشت و خصمانه به را به جزنی و کمونيست

ھا اعادم کرده و  ھا ھزار نفر را مخفی و علنی در زندان  و منطقه ترور کرده، دهئین خود را در کشورھای اروپاامخالف

در را ھا  ھا و پوينده حکومتی که فروھرھا و مختاری. ھا به دار آويخته است ھا در مقابل چشمان قوچانی در خيابان

متی که به لحاظ سياسی ديکتاتوری و خفقان مطلق را بر جامعه ايران حاکم کرده و حکو. پايتخت ترور و مثله کرده است

حکومتی که به طور سيتماتيک زنان را سرکوب . به لحاظ اقتصادی نيز اکثريت مردم ايران را به خاک سياه نشانده است

ی ئ ھای زنجيره ھا قتل ن سالپاشند؛ در اي  زن اسيد می١۵کند و عواملش نيز در روز روشن در اصفھان، به صورت  می

شان  ھای حکومت گری شان در مقابل اين ھمه وحشی زنان و نويسندگان راه افتاده است بدون اين که قوچانی و نشريه

  . العمللی نشان دھند ترين عکس کم

 در عين حال، نقد چريکيسم و ھر گرايش و حزب و سازمان و حکومت و ايدئولوژی را حق طبيعی و آزادی بيان

گشا باشد بايد با آغوش باز به استقبال آن  تواند تلخ و گزنده باشد اما اگر سازنده و راه ھر چند که نقد می. دانم ھمگان می

 چون بيژن جزنی نقد نيست، يک ئیھا اما ترور شخصيت و تحريف تاريخ و برخوردھای غيرانسانی به چھره. شتافت

 وی در قيد حيات نيست تا جواب اين نوع اتھامات واھی را بدھد به خصوص. ست ای ا مشت اتھام سخيف و رذيالنه

آن ھم در ايران تحت . جواب نگذارند بنابراين، وظيفه ھر انسان آزاده و کمونيستی است که اين نوع برخوردھا را بی

فه طر چون نشريه قوچانی، فقط به طور يک ھای نزديک به حاکميت ھم حاکميت جمھوری اسالمی، محافل و رسانه

دھند؛ بدون اين  ترين اتھامات مورد حمله قرار می ترين و غيرانسانی شان را با زشت ن خود و حکومتان و منتقدامخالف

  .که در اين کشور نمايندگان خدا، به کسی حق و امکان جواب دادن و آزادی بيان داده شود

  
 در ٢٠١۵ ی م۵ -١٣٩۴ ]ثور[شنبه پانزدھم ارديبھشت جا آغاز شد که روز سه يک بخش ماجرا عليه جزنی از آن

ميھن « با خانم مصاحبه ایفارسی، » سی بی بی«در شبکه » به عبارت ديگر «ۀ به وقت ايران، در برنام٣٠:١٨ساعت 
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به عنوان يکی از » بيژن جزنی« مجری برنامه از ءصورت گرفت که در ابتدا» بيژن جزنی«ھمسر » یقريش

نتيجه  بی« که در اصل ھدفش یتسؤاالنام برد و در ادامه به طرح »  خلق ايرانئیھای فدا سازمان چريک«گذاران  بنيان

ز مستقيم و غيرمستقيم ادعاھای مجری اين سفانه خانم قريشی نيأسپس مت. در آن دوران بود» بودن مبارزه مسلحانه

  .بنابراين، يک ھدف اين برنامه، مخالفت با مبارزه مسلحانه بود. برنامه را کامل کرد

جا اين  بود اما بحث من در اين»  خلقئیھای فدا چريک» «گذاران بنيان«، يکی از »بيژن جزنی«از جمله گفته شد که 

  .زمان بود يا نبودگذاران اين سا نيست که جزنی از بنيان

بود و حزب توده نيز » یئ توده«وجه به اين که از نوجوانی چرا ھمسر شما با ت«: پرسد مجری برنامه از خانم جزنی می

مشی حزب توده به سمت مبارزه چريکی گرايش پيدا نمود و پس از آن که  بود، خالف خط مخالف مبارزات چريکی می

 منتسب به مسعود ۀمشی مسلحان سمت مخالفت با خطه  بًی به زندان افتادند، مجدداا قبل از انجام ھرگونه عمل مسلحانه

   »؟!احمدزاده و پويان رفتند

 مدافع مبارز يک از وی ۀمبارز واقعيت تقليل و جزنی بيژن چپ و انقالبی شخصيت ۀتخطئ تلويزيون، اين ديگر ھدف

   .دبو مسلحانه ۀمبارز مخالف و ترسو فرد يک به مسلحانه، جنبش

 .نبود مسلحانه جنبش مدافع شود می تصور که طور آن بيژن شود می گفته قريشی، ميھن زبان از سی، بی بی تلويزيون در

 اين که است گفته می و بود مسلحانه مبارزه مخالف بيژن رفيق گويا که شد اعالم قريشی، خانم زبان از برنامه اين در

 مسلحانه مشی به معتقد سياسی زندانيان ترس از بيژن که گفت شیقري .شود می جوانان شدن کشته باعث تاکتيک

 که است گفته خود ھای زندانی ھم از يکی گوش ِدر يواشکی گويا دليل ھمين به و کند بيانً علنا را خود ۀعقيد توانست نمی

 استناد با حتا که رفت پيش اج آن تا و نکرد بسنده ھم اين به البته قريشی ميھن .ندارم قبول را مسلحانه مبارزه تاکتيک من

 اطالعات وزارت طرف از که چھل، دھه اوايل در »ملی جبھه« در فعاليت دوران در جزنی ئیبازجو پرونده به

 وی کرد تالش نداشت اعتقاد »ايسم« به اصال بيژن که ادعا اين با نمود تالش است شده درج کتابی در اسالمی حکومت

   .نکند معرفی »لنينيست -سيستمارک يا و کمونيست« عنوان به را

 از نگھدارھا، فرخ چونھم سی، بی بی موضع و داری سرمايه سيستم با ھمراھی در قريشی، ميھن سی بی بی برنامه در

 ابراز بودند، رسانده قتل به را چيت جھان کارخانه دار سرمايه يزدی، فاتح ١٣۵٣ سال در خلق فدائی ھای چريک که اين

 طور به خود صنفی حقوق به اعتراض در که چيت جھان کارگران سرکوب برای که بود کسی زدیي فاتح .کرد ناراحتی

  .بستند گلوله به را کارگران نيز ھا آن و شد متوسل شاه ليسوپ به رفتند می تھران به کرج از آميز مسالمت

 مردم ايران و در اوج ١٣۵٧ن  آزاد پس از انقالب بھمًن ديگر، در فضای نسبتااخانم قريشی ھمانند بسياری از مبارز

ھای فدائی خلق ايران، به عنوان ھمسر  ھای سياسی وقت از جمله چريک تر به سوی سازمان آوری مبارزان بيش روی

نظير  ای که مبارزه مسلحانه با استقبال بی دوره. ھای اين سازمان فعاليت داشت بيژن جزنی با نام ميھن جزنی در حرکت

ھای  در آن دوره که نام و عکس جان باختگان در تظاھرات. ھای سياسی مواجه شده بود زمانن و سابسياری از فعاال

س أشد از جمله بيژن جزنی نه فقط به عنوان مدافع جنبش مسلحانه، بلکه حتا به عنوان فردی در ر عظيم مردمی حمل می

 در چنين موقعيتی از ميھن جزنی به .شد و کسی ھم به اين واقعه اعتراضی نداشت ھای فدائی خلق نام برده می چريک

بگو به ميھن که خون «در اين دوره سرودی ھم ساخته شد که با ندای . شد ياد می» يادگار بيژن«و » رفيق«عنوان 

  .در جامعه منتشر گرديد» ...بيژن

ا بلعيد  رئیھای فدا گيری از کادرھا و اعضای چريک ھای نخست حکومت اسالمی، حزب توده بخش چشم از ھمان سال

، ١٣۶٢ھای  حزب توده و اکثريت تا سال.  معروف است)»اکثريت( لق ايرانخ ئیھای فدا که به نام سازمان چريک

ھای مخوفی چون الجوردی  ھای اطالعاتی و امنيتی آن، حتا با چھره ای با حکومت اسالمی و ارگان ھمکاری ھمه جانبه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ناميدند و  می» امريکانوکران امپريالسم «ن حکومت اسالمی را الفاين دو جريان مخا. ، داشتند»جالد اوين«معروف به 

هللا و پاسداران  ھای حزب  در حمله نيروھای نظامی و ارتش و گروه»اکثريت«. خواھان سرکوب شديد آنان بودند

 ھای سنگين مسلح سپاه پاسداران به سالح«طلب اين منطقه، شعار  حکومت اسالمی به کردستان و کشتار مردم حق

  . دادند سر می» شوند

ھای مسلح سابق مانند فرخ نگھدارھا، باز ھم از موضع  اما امروز ديگر آن دوران سپری شده است و بسياری از چريک

  به عبارت ديگر ھنوز ھم بند ناف. کنند سی به بقای حکومت اسالمی کمک می.بی.طلبان حکومتی با ھمکاری بی اصالح

 که ھنوز ھم به مبارزه مسلحانه و ئیھا ھا، با افراد و احزاب و سازمان آن. شده استھا از حکومت اسالمی بريده ن آن

چنان خصومت و  کنند، ھم ھای مردم باور دارند و در اين راستا مبارزه می سرنگونی کليت حکومت اسالمی توسط توده

  . ورزند دشمنی می

پدرش عضو حزب توده بود و بعد به . رش يافتای سياسی پرو وی در خانواده.  متولد شد١٣١۶بيژن جزنی در سال 

.  به ايران بازنگشت١٣۴۵فرقه دموکرات پيوست، پس از شکست اين فرقه به آذربايجان شوروی رفت و تا سال 

، در ده سالگی، به ١٣٢۶وی نيز در سال . خانواده پدری و مادری بيژن ھر دو از ھواداران و فعاالن حزب توده بودند

  . ب توده ايران پيوستسازمان جوانان حز

ت وزيران، حزب توده غيرقانونی اعالم شد و أنامه ھي  و ترور محمدرضا شاه، با تصويب١٣٢٧ ]دلو[ بھمن١۵در 

ھای مخفی سازمانی از   را به فعاليت١٣٣٢ تا ١٣٢٩ھای  بيژن جزنی سال. ھای حزبی آغاز گرديد يورش به سازمان

  . موزان ادامه دادآ ھای علنی در سطح دانش سو و فعاليت يک

چند . ھای سياسی دستگير و زندانی شد ، بيژن جزنی چند بار به خاطر فعاليت١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨پس از کودتای 

ھای وی به علت  با و جود به دست آمدن مدارکی مبنی بر فعاليت. ماھی از کودتا نگذشته بود که بيژن بازداشت گرديد

ز ئيدر پا.  مجددا بازداشت و آزاد شد١٣٣٣چند ماه بعد، يعنی در ارديبھشت ماه . گرديد سن کم، پس از چند ھفته آزاد 

ھای خود را   از زندان آزاد شد و فعاليت١٣٣۴وی در بھار . گرديد  ماه زندان محکوم ۶ بار ديگر بازداشت و به ١٣٣٣

ه تبليغاتی مؤسسشت، در يک جا که بيژن به نقاشی عالقه دا به خاطر وضعيت بد معيشتی خانواده از آن. پی گرفت

زاده در  ھا با برخی از رفقايش از جمله محمد چوپان در ھمين سال. ھا به ادامه تحصيل پرداخت استخدام شد و شب

ساز  کپی با دستگاه دست ، اولين نشريه گروه به صورت پلی١٣٣٨ ]حمل[در فروردين. آمدند تدارک تشکيل گروھی بر

، با لو رفتن گروه و ١٣٣٨ز ئيدر پا. کرد مشی نشريه نقش بااھميتی پيدا  ّت و خطبيژن در تنظيم مقاال. منتشر شد

ھای مختلف  گرديد و تصميم بر اين گرفتند که به مناسبت دستگيری يکی از اعضای گروه انتشار مرتب نشريه متوقف 

 نوشته و توزيع ئیھا  اعالميه گروه فعاالنه شرکت کرد و]جدی[ دی ماه٢٠در تدارکات جنبش .  صادر کنندئیھا اعالميه

بيژن جزنی در . ای متوجه اين گروه نشد ترين ضربه اما کوچک. گرديد سعيد کالنتری در ھمين رابطه دستگير . نمود

  . با شروع کار جبھه ملی دوم به فعاليت در آن پرداخت١٣٣٩

منتشر » پيام دانشجو«ای سياسی به نام  ای از دوستانش مدتی نشريه  بيژن و عده١٣۴٢رکوب جبھه ملی در پس از س

  شھريور١۵ھای ميدان بھارستان،  ، سازمان دانشجويان جبھه ملی که پس از درگيری١٣۴٢ز ئيدر اوايل پا. کردند 

ن مسؤوالبرآمدند تا به ياری برخی از رھبران و ، از سياست رھبری جبھه ملی نااميد شده بود، در صدد ١٣۴٢ ]سنبله[

پيام دانشجو، نماد جبھه متحد . جبھه ملی، رھبری جديدی برای اين جبھه برگزينند و از انحالل آن جلوگيری کنند

 مسؤول، حسن حبيبی سردبير و ١٣۴٣به اين ترتيب که تا اوايل .  بودئیھای مختلف سياسی در جنبش دانشجو جناح

در بھار . سازی و چاپ اول آن را بر عھده داشت بيژن جزنی نيز امور فنی مانند آماده. لب و اخبار آن بودگردآوری مطا

گرفت و ھوشنگ   را در بر میئیھای دانشجو  ھمه جناحًی برای پيام دانشجو انتخاب شد که تقريبات تحريرأ، ھي١٣۴٣
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سازی و چاپ و  بيژن جزنی آماده.  داشتندکشاورز صدر، متين دفتری، مجيد احسن و منصور سروش درآن حضور

کپی  نويسی و تھيه استنسيل و امکانات چاپی که محدود به يک دستگاه پلی ماشين .دار بودند بھزاد نبوی پخش آن را عھده

 ۵٠٠ از ھر شماره پيام دانشجو در حدود ١٣۴۴ و بھار ١٣۴٣در اواخر سال . شد ساز بود، توسط بيژن تھيه می دست

  . گرديدنسخه چاپ

 ئیھای دانشجو آخرين باری که بيژن در رابطه با فعاليت.  شدی، بارھا زندان١٣۴٢ تا ١٣٣٩ھای  بيژن در فاصله سال

در دادگاه نظامی، ھمراه با اعضای کميته دانشگاه تھران که ديگر از جبھه ملی جدا شده .  بود١٣۴۴بازداشت شد سال 

التحصيل شد در فروردين ماه  ، با عنوان شاگرد اول رشته فلسفه فارغ۴٢١٣در سال . شد  ماه زندان محکوم ٩بود به 

ش نظامی فعاليت-سياسیمشی جديدی که گروه به آن رسيده بود، گروه به عنوان يک سازمان   با توجه به اتخاذ خط١٣۴٢

يت مسؤولنيز در اين دوره . گرديدند  رفيق ديگر در کادر مرکزی آن انتخاب ٣بيژن و . وارد فاز نوينی گرديد

ترين مبارزات  ، به مناسبت مرگ تختی يکی از بزرگ١٣۴۶ز ئيدر پا. ھای علنی به عھده بيژن قرار داشت فعاليت

تدارک مبارزه مسلحانه در دستور کار گروه  .دھی آن گروه نقش معينی داشته است بيرونی انجام گرديد که در سازمان

بيژن . افتادند ليس وای با خود داشتند به دام پ در حالی که اسلحه» کیسور« سالح ھمراه با تأمينقرار گرفت و برای 

 رفيق ديگر تقاضای ٧ برای بيژن و ءدادستان نظامی ابتدا. کرد ھا قرار گرفت، ولی مقاومت  تحت شديدترين شکنجه

و » حسن ضياظريفیبيژن جزنی و «با به ھم پيوستن دو گروه . شد  سال زندان محکوم ١۵ به ًحکم اعدام کرد و نھايتا

و با حمله به پاسگاه .  خلق ايران شکل گرفتئیھای فدا ، سازمان چريک»مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان«

  .کنند  مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه را آغاز می١٣۴٩ بھمن ١٩سياھکل در 

گرديد و پس از  ايش به زندان قم تبعيد به دنبال فرار نافرجام رفق. ، در زندان قصر زندانی بود١٣۴٨جزنی تا فروردين 

المللی منتفی  محاکمه مجدد وی به دليل فشارھای بين. عمليات نظامی سياھکل، به اوين منتقل و تحت شکنجه قرار گرفت

ليس، بيژن در دوره زندان در زمينه غنا و پۀبا وجود حساسيت ويژ .يافت چنان شکنجه و آزار وی ادامه گرديد، ولی ھم

داشت که در مجموعه مقاالتی که در زندان نوشت و  ھای با ارزشی بر  به تئوری انقالبی و ھدايت سازمان گامبخشيدن 

 . ای پيدا کرد نظری و تشکيالتی سازمان نقش ويژه -  اين مطالب در ھدايت سياسی. به بيرون انتقال داده شد

 نفر ۶ ھمراه با ١٣۵۴ فروردين ٢٩د و در شبانگاه  به زندان اوين منتقل کردن١٣۵٣ ]حوت[بيژن را در اواسط اسفندماه

گران زندان اوين تيرباران  مورين ساواک و شکنجهأھای اوين توسط م  نفر از زندانيان مجاھد در تپه٢از رفقای گروه و 

زاده، عباس  ، حسن ضياظريفی، احمد جليلی افشار، مشعوف کالنتری، عزيز سرمدی، محمد چوپانئیشش فدا. شد 

ھای  روزنامه.  و دو مجاھد مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذواالنوار ھمراه با بيژن جزنی تيرباران شدند.سورکی

اين .  زندانی در حين فرار از زندان کشته شدند٩حکومت سلطنتی فردای روز ترور بيژن و يارانش خبر دادند که 

ِدر دادگاه کوتاه آرش . وت ماندگران ساواک مسک موضوع تا زمان انقالب بھمن و دستگيری و محاکمه شکنجه
جا به رگبار گلوله  ھای اوين برده و در آن گر ساواک پس از انقالب، تشريح کرد که بيژن و يارانش را به تپه شکنجه

  .بستند

 نام با را آن که بود »بداند بايد انقالبی يک چه آن« عنوان با کتابی نگارش قم، زندان در جزنی بيژن مھم کارھای از يکی

 فلسطين از دوره ھمان   در که بود فراھانی ئیصفا عباس به منتسب کتاب اين .فرستد می بيرون به »رمص -  ابوعباس«

  .بودند مسلحانه مبارزه آغاز تدارک در ديگری جمع ھمراه به و بازگشته

ار بيژن جزنی ھمه آث. ھای نظری و عملی خود ادامه داد بيژن جزنی، ھرگز از مواضع خود عقب ننشست و به فعاليت

گر تالش بخشی از افکار بخشی از چپ ايران  اين آثار بيان.  نوشته شده است١٣۵٣ تا ١٣۴٩ھای  در زندان و طی سال

 .  است١٣۵٠ و ١٣۴٠ ۀدر دو دھ
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، »طلبان اصالح«توطئه «، با عنوان ٢٠٠٨ جنوری پنجم - ١٣٨۶شايان ذکر است در مطلبی که در تاريخ ھفدھم بھمن 

ھای حکومت اسالمی  جناح«: نوشته بودم از جمله آمده است» )محمد قوچانی و شرکايش! (؟»کاران ظهمحاف«سرکوب 

گذار آن  ايران، با اين که بر سر تقسيم قدرت و ثروت با ھمديگر در جدالند، اما در دفاع از حکومت اسالمی و بنيان

نجه و اعدام، استثمار وحشيانه نيروی کار و ھا در سرکوب و کشتار، شک آن. هللا خمينی، منافع مشترکی دارند روح

  .ن فرھنگی، اجتماعی و سياسی دخيلندچنين در پرونده سازی برای فعاال ھم

ھای سرکوب فعاليت داشتند امروز،  در اين ميان، حتی کسانی که ديروز در سپاه، وزارت اطالعات و ديگر ارگان

کنند و ھيچ  يم و غيرمستقيم برای بقای حکومت اسالمی تالش میاند مستق شده... ساز، نويسنده و نگار، فيلم روزنامه

 .دھند ن حکومت از دست نمیافرصتی را در حمله به مخالف

است که ھاشمی رفسنجانی پدرخوانده » کارگزاران سازندگی«نگاران محمد قوچانی، از طرفداران  يکی از اين روزنامه

ای  ، نويسندگان آزادهئیليه کانون نويسندگان ايران، جنبش دانشجووی، در اين اواخر مقاالتی را به ويژه ع. آن است

توزانه خود را عليه روشنفکران سکوالر و چپ و جنبش  نوشته و در آن حس کينه... چون احمد شاملو، فروغ و ھم

  عطريانفرکيشان وی، از ياران و ھم. تر بروز داده است خواه و سوسياليست، ھر چه بيش  و دانشجويان آزادیئیدانشجو

  !است... پورھا و ئیھا، جال حجاريان ھا،

تر  ندازيم کمد قوچانی منتشر شده است نگاھی بيکه تاکنون به سردبيری محم» شھروند امروز« شماره مجله ٢٨اگر به 

 حمله نکرده ئیخواه و جنبش دانشجو بينيم که به گرايش چپ و سوسياليست و روشنفکران آزادی ای از آن را می شماره

  .باشد

 ١٣٧٦خرداد  که قبل از دوم » ھويت«برنامه  .است» ھويت«ھای  ، شبيه برنامه»شھروند امروز«ھای تيم مجله  برنامه

گرديد،  عليه برخی نويسندگان و فعاالن سياسی ساخته و پخش می توسط وزارت اطالعات و با ھمکاری صدا و سيما

  .سی و اجتماعی در جامعه بودھای سيا  شخصيت ھدفش تخريب چھره برخی نويسندگان و

، در مطلبی »شھروند امروز «  مجله٢٨  ، در شماره١٣٨٦ ]قوس[ آذر١٨شنبه  قوچانی، ھمانند يک مخبر امنيتی، يک

، تالش کرده است تا به زعم خود برای کانون نويسندگان ايران، »زوال رھبری روشنفکری ادبی«تحت عنوان 

 اين ۀ با بھانًقوچانی در اين مطلب خود، ظاھرا. آن، تفرقه و کمشکش ايجاد کندکند و در ميان اعضای » سازی پرونده«

اما وی . تازد  به کانون نويسندگان میًاطالعيه نداده است شديدا» ئیسرا نوحه«که چرا کانون نويسندگان به خاطر مرگ 

و در اعتراض به سانسور و اختناق و ھای کانون در دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم  با اين بھانه، اھداف و سياست

 نويسنده، ١٣٤کند که با انتشار متن  برد و حتی اين حکم را صادر می  میسؤالھای فرھنگی و اجتماعی را زير  سرکوب

» یئ ھای زنجيره قتل«سياسی موسوم به ھای  شدن پرونده قتل چنين به نوعی بسته وی، ھم. عمر کانون به سر رسيده است

اما روابط عمومی کانون نويسندگان ايران، با فاکت و . دھد  قرار میتأئيد حکومت اسالمی را مورد ئیضاتوسط ارگان ق

  »...داليل روشن و مستدلی جواب مناسب و محکمی به وی داده است

ھجوم به کانون نويسندگان «: ، در جواب قوچانی نوشته بود١٣٨۶ روابط عمومی کانون نويسندگان ايران در تاريخ دی

در اين چھل . ای نيست يران، يگانه نھاد مستقل نويسندگان آزادانديش و استبداد ستيز طی چھل سال گذشته، مطلب تازها

ھای درون و   ، پادوھای امنيتی و تلويزيون»گفتگو«، »شرق«، » ميھن ھم«، »کيھان«سال، ارکستر ھماھنگ ساواک، 

شان نبريده   اند و سرانجام وقتی با اين ھمه تيغ اند، به زندان انداخته  بستهاند،   اند، گرفته  اند نوشته برون مرزی تا توانسته

  »...اند کانون را خاموش کنند  اند، اما ھرگز نتوانسته  است، کشته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

سی بار ديگر بيژن جزنی را با حضور خانم مھين قريشی، ھمسر سابق  بی توان گفت که تلويزيون بی گيری می در نتيجه

به عالوه روشنفکران چپ را . يد و اعدام کرد و بالفاصله محمد قوچانی نيز به وی تير خالص زدوی به محاکمه کش

  به راستی چه کسی و جريانی و حکومتی تروريست است؟! تروريست ناميد

 ين در کنار کيھان به سردبيری حسئیو سردبير آن، با حمله ھيستريک به چپ و کمونيسم، سعی دارد جا» مھرنامه«

ری، برای خود پيدا کند تا بيش از پيش در آغوش ارتجاع اسالمی و حکومت اسالمی جھل و جنايت، ترور و شريعتمدا

  !اعدام قرار گيرد

نگاران و ھنرمندان طيف چپ و  ن، روزنامهان، نويسندگان، مترجمان، محققاروشن است که روشنفکران، مبلغ

ھا و  پراکنی ھا و لجن ھا، تحريف سازی اين ھمه پروندهسوسياليست نبايد در قبال تاريخ کمونيسم و واقعيت آن و 

 ١۵٠به خصوص در . حقانيت علمی و تاريخی کمونيسم انکارناپذير است. ھای گوبلزی، سکوت نکنند پردازی دروغ

داری از نوع پيشرفته آن گرفته تا گرايشات فاشيستی، ناسيوناليستی،  سال گذشته انواع و اقسام گرايشات سيستم سرمايه

ھا  اند، بلکه آن اند و مردود ھم شده ھمه و ھمه امتحان خود را نه تنھا در سطح جھانی پس داده... ميليتاريستی، مذھبی و

 از اين ھمه ئیبنابراين، تنھا راه رھا. اند که در جھت کسب قدرت و ثروت از ھيچ جنايتی فروگزار نيستند نشان داده

  .م استگری کاپيتاليسم، سوسياليس بربريت و وحشی

ھا باز کند خواھد ديد که نئوليبراليسم و گرايشات مذھبی و ملی و   کسی کمی چشم خود را به واقعيتًاگر واقعا

ھا انسان را به  ی ميليونئ ھای منطقه ی اول و دوم و در جنگدر جنگ جھان. اند  سر بشر آوردهئیميليتاريستی چه بالھا

  .اند ديار نيستی فرستاده

 يارانش ضربه بزرگی به جنبش فدائيان خلق بود که در ھمان زمان ھم از ساختار تشکيالتی خود ترور بيژن جزنی و

سه سال بعد زمانی که . بسيار فراتر رفته و در حال تبديل شدن به يک جنبش در سطح کشور بود، اما پايان آن نبود

ماعی و به نيروی اصلی چپ ايران دستگاه قتل و کشتار پھلوی درھم شکست، فدائيان خلق به يک نيروی عظيم اجت

  .ھای مردم را نداشت دھی توده اما رھبری اين سازمان توان سازمان. تبديل شده بودند

 ھای سازمان در بودند پھلوی ديکتاتوری حکومت مخالف که خود، زمان چپ مبارز جوانان مانند نيز جزنی بيژن

 در مبارزه که رسد می نظر به رو، اين از .داشت فعاليت ئیفدا چريک سرانجام و توده حزب ملی، جبھه چون مختلفی

  .آورد روی مسلحانه مبارزه به بود تر راديکال مبارزه دنبال و کرد نمی راضی را جزنی توده حزب و ملی جبھه صفوف

ر با سقوط حکومت پھلوی، بالفاصله دستاوردھای انقالب با آماج ھمه جانبه گرايش ارتجاعی اسالمی قرار گرفت که د

سانسور و اختناق، وحشت و ترور، کشتار و اعدام زندانيان از جمله . مراحل آخری انقالب دست باال را گرفته بود

ھا و کشتارھای  سرکوب. اقدامات غيرانسانی و ارتجاعی بود که حکومت جديد در سراسر کشور به مرحله اجرا درآورد

 به اوج رسيد و در ھمان زندان ۶٧گری آن در سال   وحشیھای نخست انقالب آغاز شد و حکومت اسالمی از ھمان ماه

  .ھای مرگ سپردند ھا زندان ديگر، ھزاران ھزار زندانی را به دست جوخه اوين و ده

کاران  ھای جنايت ھای اوين با قامتی استوار در برابر رگبار گلوله  زندانی که در تپه٩ آن ۀبنابراين، از جمله خاطر

باختگان  در چھلمين سالگرد ترور بيژن جزنی و يارانش ياد آنان و ھمه جان. وز ھم زنده استساواک شاه ايستادند، ھن

  .داريم راه آزادی و سوسياليسم را گرامی می

  ٢٠١۵ حون دوم -  ١٣٩۴ ]جوزا[شنبه دوازدھم خرداد سه

 

 


