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بيژن جزني و ...

 نقدي مختصر بر تناقضات دردمند روشنفکري ژوليده فکر
 محمود نابدل  

قربانيان دستگاه هاي پليسي  مي دانند که سخن هاي مستقيم و         "  : کتاب شان مي نويسد  ٢٢٢آقاي فرج سرکوهي در ص      
محکومان و با جامعه ترکيبي است از اطالعات درست و             غيرمستقيم بازجويان و بازپرسان اطالعاتي با متهمان و           

  در هر کالم که مي گويند         - اطالعاتي نادرست که با اطالعات درست اما سوخته ترکيب مي شود             –ضداطالعات  
گاه وانمود مي کنند که آرا     . هدف هايي در نظر دارند چون القاي غيرمستقيم اين يا آن خط يا آن و اين نتيجه گيري                  

با دادن اطالعاتي  که باور کردني مي نمايد و با نقل گوشه هايي از              . ويند اما راي واقعي خود پنهان مي دارند      خود مي گ 
واقعيت ها و جعل داستاني باورکردني و همراه کردن آن با اسنادي واقعي نما، بذر ياس و بدبيني در ذهن قرباني                         

 ."مي کارند

 مي دهد که آقاي سرکوهي از چه تجارب غني در ارتباط با                  صفحه ايي آقاي سرکوهي نشان     ٢۶٩سرتاسر کتاب   
شيوه هاي مطروحه در باال برخوردار بوده و با چه جديت و پي گيري تجارب عملي خود را در اين زمينه و در                            

آقاي سرکوهي که غرضش از نگارش کتاب ياس و داس، بررسي بيست سال                . فرصت هاي مناسب به کار مي بندد     
اين يا آن خط    "ي ها در ايران مي باشد فراموش نمي کند که در هر جمله و کالم مي توان غيرمستقيم                روشنفکري و امنيت  

وي به خوبي   . القا کرد ) که در اينجا خوانندگان خارج کشوري مي باشند        (را به قربانيان     " و آن يا اين نتيجه گيري     
ت و اطالعاتي نادرست هدف يا هدف هايي را        مي داند که فرصتي مناسب به دست آمده تا با ترکيبي از اطالعات درس            

 .  که در نظر دارد يا در نظرش کاشته اند به پيش برد

اين مختصر نوشته بر آن است تا تناقضات دروني و نادرستي بسياري از اطالعات داده شده توسط آقاي سرکوهي را                     
 .ي دست يابي به ماهيت نوشته ايشان باشدبراي دست يابي به اهدافي، خاص نظر ايشان، برمال ساخته و زمينه ايي برا

در ابتداي کتاب شان   . آقاي سرکوهي که ظاهرا دل پردردي دارند و دردهايشان نيز از کيفيات متفاوتي برخوردار است               
دربدر به دنبال روزنه ايي مي گردند تا امکان ورود به عرصه مطلب يا مطالب مورد نظرشان را به نحوي فراهم آورند                      

يد که بتوانند به مجموعه دردهايشان به طور منطقي و در ارتباط با هم پرداخته و به هرکدام از آن ها مرتبط                       به اين ام  
ايشان ابتدا  . يا نامرتبط با موضوع اصلي که قرار است بيست سال روشنفکري و امنيتي ها در ايران باشد، گريزي بزنند                  

چريک فدائي خلق که به هنگام دستگيري توسط          (م سعادتي   از خوشنامي  و اعتبار انقالبيون برجسته ايي چون کاظ         
، صمد بهرنگي، عليرضا نابدل، مناف فلکي،       )ساواک رگ دست هاي خود را با تيغ زد تا زنده به دست ماموران نيافتد             

وام گرفته و براي خود اعتباري دست و پا کرده و سپس قلم خود را در                    ... امير پرويز پويان، مسعود احمدزاده و      
و بدين  . فرو مي برد " دهه چهل و پنجاه در زندان هاي آريامهري       ... بي فرهنگي مبارزين جوان و بي تجربه و      "راخ  سو
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در اين بين نيز هرکس که      . وسيله زمينه و پيش نويس بيست سال روشنفکري و امنيتي ها در ايران را فراهم مي سازد               
قرار ... ياباني داشته در زمره فرهنگ ورزان و انديشمندان و       فرج سرکوهي به نوعي با او سالم و عليکي و يا ديداري خ            

چنين مي شود که تعداد قليلي وجه       . خطاب مي شود ... گرفته در غير اين صورت بي فرهنگ و بي دانش و بينش و             
کپي ساده کميسرهاي   "المصالحه اعتبار آقاي سرکوهي شده و تعدادي ديگر و صد البته در راس  آن ها بيژن جزني                     

 .چنين و چنان مي شوند" يحزب

 خطاب به همسرش انسان باهوشي نيز مي باشد،        ٧۵ دي   ١۴آقاي سرکوهي که طبق ادعاي خود در نامه معروفش در            
آقاي سرکوهي  ! در کتاب مورد نظر خود چنان هوش سرشاري به خرج داده است که خواننده را حيران مي سازد                     

 نه جمهوري اسالمي را با نقدي به بيژن جزني و برخي جريانات                فراموش نکرده است که نقد خود به امنيتي ها و          
فعال چپ و غير چپ دهه چهل و پنجاه همراه سازد؛ در انتهاي کتابش نيز توضيح نسبتا مفصلي در مورد آقاي بيژن                        

 او حتي فراموش نمي کند که در همين توضيح مختصر، آش را قدري شورتر             . ارائه دهد ! جزني مستبد و عوام فريب؟   
کرده و براي مه آلودن ذهن خواننده به مقايسه ايي منفي بين جزني با احمدزاده و پويان خواننده را در گيرودار                           

طرف ديگر  ... امنيتي ها و مسعود بهنودها و سعيدي امامي ها و عباس معروفي ها از يک طرف، جزني ها و احمدزادها و                
نشاند و الحق که آقاي سرکوهي در کاربرد اين شگرد انسان             بين زمين و هوا معلق ساخته تا تير خود را به هدف               

 !بسيار باهوشي است

. آقاي بيژن جزني هم بود که جزوه هاي سياسي مي نوشت             : " کتاب شان مي نويسند   ١٨آقاي سرکوهي در ص       
. ليه اين و آن   روايتي نامستند و سراپا اتهام ع     . جزوه اي هم دارد به نام تاريخ سي ساله        . تحليل هاي قالبي و باب روز    

نوعي تاريخ نويسي استاليني براي تسويه        . شفاهيات بي ماخذ من درآوردي     . بي هيچ سند و مدرک و مرجعي         
اما براي جزني   . نقاشي هم مي کرد  . در دانشگاه فلسفه خوانده بود    . حساب هاي سياسي و تشکيالتي و حتي شخصي       

در نوشته هايش از اتحاد عليه      .  يا آن برنامه سياسي     فرهنگ هم چيزي بود در رديف تبليغات عوام پسند براي اين            
اهميت دادن به کار سياسي و تشکيالتي در ميان مردم مي گويد و از                   . ديکتاتوري، تلفيق کار نظامي و سياسي       

اما بينش او در اين همه در همان محدوده گفتمان قالبي و               . نظامي گري و يک جانبه نگري چريک ها انتقاد مي کند        
حتي همين برداشت ها را هم سطحي و ساده کرده          . ليشه ايي حزب توده و مارکسيسم روسي مانده است        سطحي و ک  

 مرداد عمل نکرده    ٢٨انتقاد هم داشت به رهبري حزب توده که چرا در کودتاي             . بود يا ساده و سطحي فهميده بود       
بيشتر به کميسرهاي حزبي شباهت       رهبران سازمان ها و اتوريته هاي زندان و از جمله آقاي بيژن جزني                 ... است

 ..."مي بردند تا روشنفکران اهل انديشه ورزي و چون و چرا و

جالب اين که از نظر آقاي سرکوهي تنها چند نفري به تعداد انگشتان يک دست کار فرهنگي مانند ترجمه و نگارش                       
ماکسيم گورکي را ترجمه مي کرد، آقاي       » درباره ادبيات «مثال آقاي باقرزاده     . مي کردند و بقيه ول معطل بودند      ... و

» تاريخ اجتماعي هنر  «مجيد امين مويد در زندان عادل آباد شيراز          . اوپارين را ترجمه مي کرد   » منشا حيات «بني طرف  
! بيژن جزني هم بود که چيزکي مي نوشت       .  هاوزر را ترجمه مي کرد و فرج سرکوهي هم داستان و مقاله مي نوشت              

هنر " تاريخ اجتماعي"اوپارين را ديدند هم     " منشا حيات " هم   ۵٧ان در بحبوحه بعد از قيام بهمن        جالب تر اين که همگ   
ولي ! ماکسيم گورکي باقرزاده را و هم آن چيزک هايي را که جزني نوشته بود              " ادبيات"هاوزر را ديدند هم ترجمه       
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اين که ايشان بعد از زندان معلوماتي با          کسي تاکنون داستان و مقاله ايي از دوران زندان فرج سرکوهي نديده مگر                
 !تاريخ دوران زنداني کشيدن شان صادر فرموده باشند

پرسيدني است که چرا پس از گذشت نزديک به سي سال از تحليل هاي قالبي و مد روز بيژن جزني در راس فدائيان                       
) و البته بر جامعه ايران     (ر ايران    بر جامعه روشنفکري و بر ادبيات و هن          ۶٠که به زعم خودتان نظرات شان تا سال         

 جايگاه خود را در سازمان فدائي        ۵۵و ناگفته نماند که نظرات جزني از تابستان سال            (بيشترين تاثيرها را گذاشتند      
، هنوز کسي پيدا نشده که با نظرات قالبي و مد روزش بتواند به اين همه                ) به نظر غالب تبديل شد     ۵۶يافته و در سال     

 سياسي را که آلترناتيو جدي ايي در مقابل جمهوري اسالمي           -راکنده گويي پايان داده و جنبش اجتماعي     پراکندگي و پ  
پرسيدني است که در کجاي جهان و چه کسي مي توانسته و يا                 ! آقاي سرکوهي . باشد، سازمان گر و راهبر شود     

مورد ادعاي آقاي سرکوهي دست يابد      مي تواند در حبس و زنجير ساواک و سلطنت به اسناد و مدارک و منابع مستند                
در پاسخ آقاي سرکوهي بايد گفت که       . تا بتواند تاريخي مستند به آن گونه  که آقاي سرکوهي مدعي آنست، بنويسد              

علم جامعه شناسي و علوم سياسي امروز براي مستند ساختن و يا کشف درجه اعتبار يک سند در ارتباط با واقعه و                        
سه و مقابله اسناد متفاوتي بهره مند مي شوند تا صحت و يا عدم صحت يک سند به اثبات                     يا وقايعي معين از مقاي     

در همين رابطه بايد گفت که در بسياري از کارهاي تحقيقي مربوط به جنبش هاي اجتماعي دهه هاي بيست و                    . برسد
اشي از نگارش آن در     سي و چهل در ايران، کتاب تاريخ سي ساله بيژن جزني علي رغم همه محدوديت هايش که ن                  

ايشان در صورت لزوم و نياز مي توانند به تحقيقات         .  زندان سلطنتي مي باشد، يکي از معتبرترين اسناد بوده و مي باشد         
به ويژه  . دانشگاهي متعددي که به زبان هاي انگليسي و آلماني و فرانسه در اين زمينه صورت گرفته، مراجعه نمايند                  

. ديگران که به رشته تحرير درآمده     ... ين هاي ايراني مانند يرواند آبراهاميان، مازيار بهروز و       کارهايي که توسط آکادميس   
جناب سرکوهي، جزني را متهم به نگارش تحليل هاي مد روز و قالبي مي کنند ولي فراموش مي کنند که مبحث                         

سياسي جامعه ايران بود و     -اديکه بيژن جزني از برجسته ترين مدعيان آن در بررسي ساخت اقتص           " نظريه وابستگي "
حتي هنوز هم از اعتبار نظري بسيار، برخوردار است در محافل آکادميک جامعه شناسانه جهان داراي اعتبار ويژه اي                    

در اين رابطه جناب سرکوهي مي توانند به مقاالت و مصاحبه هاي فرد             . بوده و با نام بيژن جزني شناخته شده است         
 المللي دانشگاه لندن و کتاب نظريه وابستگي دوس سانتوس نظريه پرداز برجسته برزيلي                هاليدي استاد روابط بين    

ايشان هم چنين مي توانند به دانشکده هاي     . مراجعه نموده و در مورد سطحي و قالبي بودن نظرات جزني تحقيق نمايند            
فرنياي آمريکا مراجعه نموده و با       علوم سياسي و جامعه شناسي دانشگاه هاي معتبري در لندن، برلين، پاريس و کالي               

ايشان مي توانند کارهاي تحقيقي عملي        . خاورميانه شناسان و ايران شناسان مختلف به بحث و گفتگو بنشينند              
جامعه شناسانه و پوليتولوژيک مختلفي را در ارتباط با شکل گيري نظري و عملي سازمان چريک هاي فدائي خلق                     

نشگاه هاي مختلف از جمله برلين که توسط دانشجويان ايراني و تحت نظر اساتيد               ايران و نظرات بيژن جزني در دا       
 .اروپايي مربوطه صورت گرفته، مشاهده کنند

براي جزني فرهنگ هم چيزي بود در رديف تبليغات عوام پسند براي اين يا آن برنامه                   : "آقاي سرکوهي مي گويند  
اين کدام  .  کدام برنامه سياسي و با چه مشخصاتي مي باشد          ايشان هيچ توضيحي نمي دهند که منظورشان      ." سياسي

برنامه سياسي بود که بايد توسط تبليغات فرهنگي عوام پسند ترويج مي شد؟ و چرا بايد براي چنين برنامه سياسي با                      
صدد تبلغيات عوام پسندانه ايي چنين بهاي گزافي پرداخت مي شد؟ از آنجا که اين مختصر نه جاي آن دارد و نه در                       
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است که به يک يک اين مسائل بپردازد، با آوردن نقل قولي با واسطه ميهن جزني از سعيد سلطانپور که گويا به عنوان                 
اکتفا مي کنم و   )  و يا دست کم ما هنوز از آن بي خبريم        (انساني فرهنگ ورز و هنرمند مورد اتهام آقاي سرکوهي نيست          

جنگي « کتاب   ۶۶ميهن جزني همسر بيژن در ص       .  ديگر وا مي گذارم   در مورد بيژن جزني بحث فرهنگ را به زماني         
 و بنا به درخواست کانون      ۵٨–۵٩نامه هاي خصوصي بيژن را در سال        «: مي نويسد» درباره زندگي و آثار بيژن جزني      

عصر که به   يک روز   . کانون درصدد بود به تدريج نامه ها را چاپ و منتشر کند           . نويسندگان در اختيار آن ها قرار دادم     
سعيد سلطانپور را ديدم که داشت نامه ها را         . خيابان ارديبهشت که محل اجتماع دوستان و رفقاي کانون بود، رفتم            

نوشته هايش بيشتر حالت شعر دارد،      ! ميهن نمي دانستم که بيژن شاعر هم بوده         : "مي خواند، وقتي مرا ديد، گفت      
 هايش از اشک پرشده بود، از فقدان او ابراز تاسف مي کرد و               و در حالي که چشم     " »اعتراف«خصوصا آن نامه اش    

 »"...چنين نامه اي در جنبش ايران بي نظير است و:" مي گفت

آقاي سرکوهي که عمدا در مورد اوضاع و مواضع شان در طور قريب به هشت سال زندان در دوره سلطنت فقط به                        
چند ماهي در   «نده مي کنند، به درستي فراموش نمي کنند که         بس» من داستان و مقاله مي نوشتم    «جمله بي رنگ و بوي     

زندان قزل قلعه ائتالفي از مجاهد و مائوئيست و فدائي حتي لباس هاي زير را اشتراکي کرده بودند که در هر دو حال                       
پس از شيوع بيماريهاي گوارشي و پوستي از تحقق کمونيزم انقالبي و جامعه بي طبقه توحيدي در زندان دست                        

ولي فراموش مي کنند جمله ايي در مورد گفتگوها و مباحثات بيژن جزني با             )  کتاب آقاي سرکوهي   ١٩ص  (» کشيدند
هم رزمانش از جمله رفيق شهيد غالم ابراهيم زاده که مدافع اين بينش بود، بنويسند؛ فراموش مي کنند و يا نمي خواهند                   

 توسط انقالبيون جوان و پرشور آن دوره پيش          ۴دان شماره   بنويسند که در مجموعه حرکات چپ روانه ايي که در زن         
 منتقل شد، ٣برده مي شد، رفيق غالم ابراهيم زاده نقش اصلي و هدايت کننده را داشت و زماني که وي به زندان شماره                   

: ود گوش او را گرفته بود و به طنز گفته ب           ٣بيژن جزني که مرتب با او شوخي مي کرد به محض ورود او به شماره                 
 راه انداخته ايد، هرکه توش رفت کمونيست است و          ۴پدرسوخته اين کمون شورتي چي است که در زندان شماره            "

اين انتقاد و اشاره استعاره بيژن جزني نه صرفا به کمون لباس که نسبت به                 " هر که توش نرفت کنارش مي گذاريد؟      
 کتاب جنگي درباره زندگي و آثار       ١٨٧به ص   (بود   صورت گرفته    ۴مجموعه چپ روي هايي بود که در زندان شماره        

که در اين مورد و موارد ديگري از اين دست مي توان فاکت هاي بسياري را در همين کتاب                 ) بيژن جزني مراجعه شود   
 .و در خاطرات زندانيان سياسي دهه هاي چهل و پنجاه مورد تاکيد قرار داد

 تلفيق اطالعات درست و نادرست اذهان را مغشوش و اهداف را به             آقاي سرکوهي که خود خوب مي دانند مي توان با       
بر اين شگرد امنيتي ها صحه گذارده و در       » ٢٠تکلمه اي خارج از متن بر صفحه       «مقصد رساند در انتهاي کتاب شان در       

داف راست و ريس کردن راست و دروغ، سنگ تمام مي گذارند تا با به منجالب کشيدن بيژن جزني به بخشي از اه                      
ايشان که به هيچ وجه نتوانسته و نمي توانند بر وسعت تاثير فدائيان بر جنبش                  . خويش در نوشته شان دست يابند     

 چشم بپوشند و دوران حماسي       ۶٠سياسي و ادبي و فرهنگي از بدو پيدايش و به قول خودشان تا سال                  -اجتماعي
 هم به سعيد سلطان پور دارند، از تجارت خود در            شعر شاملو را هم تحت تاثير اين پروسه مي بينند و گوشه چشمي            

رابطه با امنيتي ها بهره گرفته و با براه انداختن جنگ حيدري و نعمتي فدائيان را به دو گروه با فرهنگ و خالق و                            
  به ۵٠روشنفکر مانند اميرپرويز پويان، علي رضا نابدل، بهروز دهقاني، مناف فلکي و احمدزاده که پس از ضربه سال                    

قتل رسيدند و نابود شدند و گروهي که تحت رهبري جزني مستبد و عوام فريب بود، تقسيم مي کند و در اين رابطه تا                  
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 و روي   ۵٠پس از ضربه    : "وي مي نويسد . آنجا که امکان دارد، اطالعات غلط به خورد خوانندگان خويش مي دهد            
 و قتل   ۵٠پس از ضربه     .  فدائيان رنگ باخت    آوردن نسل دوم به سازمان، سنت فرهنگي و روشنفکري در ميان              

. ، بچه هاي فدائي در زندان بي سر بودند      ...رهبراني چون پويان و مسعود احمدزاده و عليرضا نابدل و چنگيز قبادي و             
 به سازمان و مبارزه پيوست، فرصت خواندن و مطالعه و            ۵٠نسل بعدي که پس از      . متفکرها و باالئي ها را زده بودند     

 ٢۵ تا   ٢٠هردو نسل در زندان به کسي احتياج داشتند با تجربه ايي بيشتر از جوانان                 . رشد فکري نيافته بود   تامل و   
در . کسي که چيزکي هم بنويسد     . ساله ايي که استبداد، فرصت مطالعه و تجربه و آگاهي از آنان دريغ کرده بود                  

شجاع باشد  .  مبارزه و مقاومت هم داشته باشد      سابقه اي درخشان در  . جدل هاي ايدئولوژيک و سياسي هم خبره باشد      
. در آقاي جزني اين ها جمع بود       . از تئوري هاي مارکسيستي هم چيزهايي به گوش اش خورده باشد            . و رزمنده 

دور و بري هاي او در زندان بودند که پس از آزادي از زندان سازمان               . موقع شناس هم بود و زرنگ سوار بر موج شد        
 به بعد جمع و جور و البته با همان شيوه هاي استالينيستي              ۵۶ربه خورده فدائي را در سال هاي        در هم پاشيده و ض    

حتي تاريخچه سازمان فدائي مقلوب شد تا رهبري او را بر سازماني که عضو آن نبود مشروعيت                       . قبضه کردند 
هنوز هم  . ود آمده است   گفتند سازمان از ترکيب گروه جزني و گروه پويان و مسعود احمدزاده به وج                  . بخشند

 ."چندان درست نيست. مي گويند

حال براي پرهيز از طوالني شدن افاضات آقاي سرکوهي همين جا مکث نموده و بسيار کوتاه به اين مطالب                            
مي پردازيم تا صحت و سقم آن برايمان روشن شود و سپس به مابقي درستي آن چه که به زعم آقاي سرکوهي                           

 . يم پرداختچندان درست نيست، خواه

آقاي سرکوهي براي موجه جلوه دادن نظرات شان در مورد بيژن جزني سعي مي کنند که پشت ارزش و اعتبار معنوي                    
ايشان به خوبي مي دانند که حميد مومني تا زماني که           . موضع بگيرند ... رفقاي گران قدري چون احمدزاده و پويان و       

صر و از نزديکان نظري مسعود احمدزاده و از نظريه پردازان اصلي              زنده بود يکي از برجسته ترين روشنفکران معا        
ظاهرا بر آقاي سرکوهي نبايد سرپوشيده باشد که حميد مومني گرايشاتي             . سازمان فدائي در زمان حيات خود بود       

مائوئيستي به واسطه انقالب پيروزمند چين داشت که در بسياري گفته ها و نوشته ها و خاطرات سازماني و                            
عباس  هاشمي يکي از معدود کادرهاي برجسته چريک شهري سازمان فدائي در                . رسازماني قابل استفاده است    غي

به نقل از ويدا گلي آبکناري منشي رفيق حميد مومني در        » جنگي درباره زندگي و آثار بيژن جزني      « کتاب   ٢٩٠صفحه  
کاري ديگر دارد به آثار بيژن جزني هم چون آثار         حميد مومني با آن که اف     : "امر تحقيق و بررسي و نگارش نقل مي کند       

و چنين مي شود که يکي از اصلي ترين فرهنگ ورزان دهه پنجاه            " مي داند» لنين ايران «لنين نگريسته و نويسنده آن را       
چندين و چند سر و گردن از        ... که در بسياري از زمينه هاي فرهنگي مانند تاريخ و زبان و جامعه شناسي و ترجمه                

ج سرکوهي برجسته تر بوده و اتفاقا به گروه احمدزاده هم تعلقات بيشتري داشته در مورد کسي که چيزکي هم                       فر
يا محمد رضا شالگوني    . نوشته و از تئوري هاي مارکسيسم هم چيزهايي به گوشش خورده اين گونه برخورد مي کند              

 يکي از مخالفين نظري بيژن جزني محسوب        که به شهادت خود و بسياري از زندانيان سياسي دوران سلطنت پهلوي            
بي هيچ اغراق، بيژن    : "مي گويد» جنگي در باره زندگي و آثار بيژن جزني        « کتاب   ١۵۴مي شده در مورد وي در ص        

به نظر من او پايه گذار اصلي جنبش       . جزني يکي از تاثيرگذارترين چهره هاي تاريخ هشت دهه ي جنبش چپ ماست           
 بزرگ ترين جريان چپ    ١٣۶۵ تا   ١٣۵٠ حساس ترين تاريخ معاصر کشور، يعني از سال           فدائي بود، جنبشي که در     
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صداي او در تکوين جنبش فدائي همان گونه موثر بود که سکوت اش در بي راهه افتادن                    . ايران را تشکيل مي داد    
 ١٣٧۶روردين   ف ٣۶و يا اصغر ايزدي که به قول خودش در مصاحبه با نشريه اتحاد کار شماره                      " فاجعه بار آن  

و در ارتباط با مخالفت هايش با بيژن جزني         " من آن موقع شخصا به خط مسعود احمدزاده گرايش داشتم          : "مي گويد
وقتي برمي گردم به برخوردي که با بيژن داشتم، احساس مي کنم که چقدر خام و جوان بودم که                       : "مي گويد... و

ژن تنها کسي بود که نه فقط در حوزه سياست و مسائل فکري چپ                نتوانستم از وجود بيژن استفاده ببرم، چرا که بي         
او توانايي فکري در    . توانايي هاي زيادي داشت بلکه در عرصه هاي فلسفي و هنري صاحب نظر و صاحب کار بود                 

سياست، . زمينه هاي مختلف حيات اجتماعي، تيزبيني سياسي و تاکتيکي و قدرت سازماندهي، همه را يک جا داشت                
از نظر آقاي سرکوهي گويا جنبش اجتماعي به وسعت جنبش چپ ايران و              ."  و تاريخ در بيژن گره مي خورد      فرهنگ

فعالين سازمان فدائي همه موجوداتي فاقد عقل و هوش و اراده بوده اند تا به زعم آقاي سرکوهي، جزني تاريخچه                       
تيجه هم اين شود که سازمان چريک هاي        سازمان فدائي را مقلوب شود و رهبري خود را بر آن ها اعمال کند و ن                  

پويان به وجود نيامد و چنين چيزي چندان درست          -ظريفي و احمدزاده  -فدائي خلق ايران از ترکيب دو گروه جزني        
اين که در گذشته چه پرنسيب هايي بر عضوگيري سازمان فدائي            . تازه جزني هم عضو سازمان فدائي نبوده       . نيست

در اين رابطه   . مان فدائي چه چيزهايي بوده، موضوع مورد بحث اين نوشته نيست            حاکم بوده و وظايف عضو ساز      
پويان تمام اعضاي هر دو گروه که در        -ظريفي و احمدزاده  -فقط بايد خاطر نشان کرد که پس از ارتباط گروه جزني           

ه به واسطه ميهن    بيژن جزني ک  . ارتباط مستقيم با گروه خود بودند، به عضويت سازمان تازه تاسيس شده در آمدند               
جزني و رفقاي زنداني ديگر و تشکيالت زندانيان سياسي در آن دوره که حتما آقاي سرکوهي چيزکي در موردشان                     
شنيده با سازمان در بيرون ارتباط محکم و فعالي داشته و تمام وظايف يک کادر فعال و پيگير سازماني را به انجام                         

ز زندانيان سياسي باسابقه دهه پنجاه که حتما اسم شان به گوش فرج                 ابراهيم آوخ يکي ديگر ا     . مي رسانده است 
پس از دريافت خبر     :" کتاب جنگي درباره زندگي و آثار بيژن جزني مي گويد            ١٠٧سرکوهي خورده است در ص       

چرا تيرباران شان کردند و چرا      : قتل عام گروه جزني، تشکيالت زندان به بحث نشست و سپس سوال بي درنگ همه             
همگي بر روي نقش رفيق جزني در تربيت و پرورش نسل            . پاسح هر نه نفر يک سان بود      .  خبر جنايت را داد    رژيم

 حيدر از معدود بازماندگان کادرهاي دهه        ٢۶١در همين کتاب در ص       ." جديدي از جوانان کمونيست تاکيد داشتند      
رفيق بيژن در زندان ضمن تالش براي       :" نويسد سازمان فدائي که اتفاقا از دور و بري هاي بيژن جزني هم نبوده مي              ۵٠

سازماندهي و آموزش رفقاي فدائي در زندان، برخي از رفقايي را که محکوميت شان سبک بود و آمادگي پيوستن به                     
سازمان را داشتند، انتخاب مي کرد و از کانال هايي امکان ارتباط آن ها را با سازمان پس از آزادي فراهم مي کرد و                          

در اين رابطه مي توان از رفقا يوسف زرکاري، بهروز         .  و رهنمودهايش را توسط اين رفقا به سازمان مي رساند         نوشته ها
چه ." ارمغاني، صديقي پاشاکي و جهانبخش پايداري که همه در درگيري با مزدوران ساواک کشته شدند، نام برد                     

ه فعاليت هاي بيژن جزني به عنوان يک کادر و فعال           فاکت هاي بسياري ديگري را مي توان مورد استفاده قرار داد که ب           
 کتابش  ٢۶٧آقاي سرکوهي در ص      . برجسته در ارتباط با سازمان چريک هاي فدائي خلق ايران، صحه مي گذارند             

اعتقاد ) فوکيسم(ظريفي گرايشات کاستريستي داشته و به تئوري کانون هاي شورشي            -گروه جزني : "مدعي است که  
الب را مهيا مي ديده و به همين خاطر پس از بازگشت صفائي فراهاني و صفاري آشتياني از                       داشته و شرايط انق    

فلسطين، گروهي گرد مي آورند تا در جنگل هاي شمال کانون شورشي بر پا کنند و گمان مي کنند که مردم آماده                         
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و اساس تئوري کانون     . نندکه مردم به جاي پشتيباني از آنان با پليس در دستگيري شان همکاري مي ک                . شورش اند
. بقايايشان هم به فدائيان مي پيوندند    . شورشي برباد مي رود و کشته مي شوند و اعدام و زنداني و گروه از بين مي رود               

 ."هنوز هم همان تاريخچه رسمي  و نه چندان درست تکرار مي شود

به گروه جزني نسبت داده و از آنجا          آقاي سرکوهي در توضيحات شان به غلط مهيا بودن شرايط عيني انقالب را                
در صورتي که اختالفات دو     . اشتباه بودن نظريه سازمان دهي کانون شورشي را از زاويه ديد احمدزاده نتيجه مي گيرند             

گروه در پروسه وحدت به طور عمده حول آغاز مبارزه چريکي در شهر و روستا به طور هم زمان يا آغاز مبارزه                           
اصغر ايزدي  . وستا کشيده شدن آن براساس درک از شرايط عيني انقالب در مرحله بعدي بود              چريکي در شهر و به ر     

 کتاب جنگي   ١١١که در آن موقع از طرفداران سرسخت نظرات رفيق مسعود احمدزاده محسوب مي شد در ص                     
ظر بيژن شرايط   چون در بازگشت از برازجان متوجه شده بودم که از ن            :" درباره زندگي و آثار بيژن جزني مي گويد       

عيني انقالب وجود ندارد، خود اين مسئله باعث فاصله بين من و او شده بود، اين که مي گويم من در واقع بايد به                          
به اين معني که من به طيف نظري تعلق داشتم که فکر مي کرديم طبق گفته                  . عنوان يک نظر مورد توجه قرار گيرد       

دارد و بنابراين مسئله، هم استراتژي و هم تاکتيک اساسا به اين مسئله              مسعود احمدزاده شرايط عيني انقالب وجود        
 جنبش انقالبي آن دوره     ۵٠ و   ۴٠در همين کتاب فاکت هاي بسياري از اين دست از فعالين دهه             ..." گره مي خورد و  
 . مي توان يافت

ده و پويان را به عنوان       آقاي سرکوهي در توصيحاتش به عمد و زيرکي تمام سعي مي کند که گروه رفقا احمدزا                   
فدائيان اصلي و واقعي و گروه جزني و ظريفي را به عنوان گروه شکست خورده که در پس سرگرداني پس از                            

 . شکست به فدائيان پيوسته اند، معرفي کند

در صورتي که ارتباط و گفتگوي دو گروه به ماه ها قبل از عمليات سياهکل برگشته و پس از موافقت گروه رفقا                          
حمدزاده و پويان عمليات مسلحانه ابتدا در جنگل هاي شمال آغاز گشته و براي اولين بار نام چريک هاي فدائي خلق                   ا

تمامي  .  يعني بعد از عمليات سياهکل برگزيده شده و به ترکيب دو گروه اطالق مي شود               ۵٠در اواخر فروردين سال     
ي فدائي خلق به صورت تاريخچه به ثبت و نشر مي رسند           بقايا و جزئيات که چه قبل و چه بعد از تشکيل چريک ها            

در گفتگو و مصاحبت با فعالين و اعضاي هر دو گروه صورت گرفته و بيرون از زندان به ويژه در حضور رفقاي                          
بسياري از گروه  احمدزاده که بعد از ضربه سياهکل در درون تشکيالت  از وزن بيشتري برخوردار بودند، مورد                         

در اين رابطه خوشبختانه تعدادي از بازماندگان فعاليت هاي آن دوره از هر دو گروه در        . گو واقع مي شود  بررسي و گفت  
قيد حيات هستند که مي توانند گواه عيني اين توضيحات باشند که بخشا نيز در کتاب جنگي درباره زندگي و آثار                        

 . بيژن جزني توضيحات کافي در اين مورد داده اند

ضيحات داده شده بسيار پرسيدني است که  چرا داسي که امنيتي هاي جمهوري اسالمي  به دست فرج                   با توجه به تو   
سرکوهي داده اند، ساقه بيژن جزني را نشانه رفته است؟ فرج سرکوهي بدين وسيله کدام هدف يا اهداف را دنبال                        

قيم از زبان و قلم فرج سرکوهي بحث هاي        مي کند؟ آيا کسي يا کساني بي آنکه چهره بنمايانند به طور مستقيم يا نامست            
به ميان ما آورده اند تا با خراب کردن چهره هاي برجسته مبارزه و مقاومت و بهره گيري نامحسوس                ... کاذب فرهنگي و  

و موثر از رقابت ها و حسادت ها، آتش کينه و دشمني تيز کرده، چهره ايي دروغين پرداخته تا چهره درخشان ديگري                     
 ). کتاب آقاي سرکوهي مراجعه شود١١٣در اين مورد به ص (نند؟ را بدنام ک
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آيا بهتر نبود که شما به خوانندگانتان توضيح مي داديد که چگونه يازده سال در آدينه کليد و کنترل                     ! آقاي سرکوهي 
،  ۶٠خود و همکارانتان را به دست عناصر معلوم الحال جاسازي شده ايي درون نشريه آدينه و جنبش فکري دهه                        

مانند مسعود بهنود و غالمحسين ذاکري سپرده و به طور غيرمستقيم به نام مدرنيته و ترقي خواهي، مبلغ سرداران                       
و آيا برخي از ايرانيان     )  کتاب آقاي سرکوهي   ٧۶ و   ٧۵نگاه کنيد به ص     (شده بوديد   ... سازندگي و تاليان اميرکبير و    

يي چون مسعود بهنود و ذاکري، به حق نبود که بوي توطئه                خارج کشور با شناخت از مهره هاي جاسازي شده ا         
 روز زنده به    ۴٨راستي آقاي سرکوهي آيا شما حتما بايد         ).  کتاب سرکوهي  ۶٣ و   ۶٢نگاه کنيد به ص     (مي شنيدند؟  

و غالم حسين ذاکري ها و آن آقاي اقتصاددان مشهور مدعي چپ بودن و مبارز                گور مي شديد تا پته مسعود بهنودها      
را دارا بوديد و به      ! ور را روي آب بريزيد؟ کاش شما گوشه اي از صداقت و شهامت بيژن جزني عوام فريب؟                   مام

نوشتن، آشکارا از اين اشخاص     " اقتصادداني چنين و چنان   "کردن و   " چيزي"و  " کسي"جاي اين همه ايما و اشاره و         
به ِويژه که شما هم اکنون در خارج کشور به سر            نام مي برديد تا خوانندگان شما بدانند با چه کساني طرف هستند؟             

برده و از آزادي انديشه و قلم و بيان بي حصر و استثنا برخوردار بوده و مانند جزني به بند و زنجير نيستند که مجبور                         
بود با حداقل مطلق امکانات؛ نزديک پنجره پست نگهباني؛ تحت کنترل شبانه روزي جاسوسان و پليس و در                          

 افتادن هر نوشته به دست پليس مي توانست به قيمت جان نويسنده تمام شود، مي نشست و چيزکي                       شرايطي که 
 ١۵٣در اين مورد به مقاله محمدرضا شالگوني در کتاب جنگي درباره زندگي و آثار بيژن جزني ص                       . (مي نوشت

 در اختيار دارند به جاي اين که        آيا بهتر نبود که آقاي سرکوهي با توجه به امکانات وسيعي که امروز             .) مراجعه شود 
اين همه سنگ گلشيري را با مناسبت و بي مناسبت به سينه بزنند که يک تنه مي خواست متني را در دفاع از نويسنده                        

حذف آزادي  "جان باخته سعيدي سيرجاني امضا کند، قدري بيشتر توضيح مي دادند که اين همه اصرار گلشيري براي                 
و گنجاندن مفادي از قانون اساسي و بيانيه حقوق بشر در منشور کانون، از کجا بود؟ و آن                   " اانديشه بي حصر و استثن    

به نشريه  (پرنسيب هاي من درآوردي آقاي گلشيري درباره عدم عضويت نويسندگان ايراني تبعيدي در خارج کشور                 
ن طور که آقاي گلشيري در     آ(يا نانويسندگان خارج کشور     )  مناظره خوئي و گلشيري مراجعه شود       ٧٠آرش شماره   

)  نويسندگان خارج کشور را مخاطب قرار مي دهد        ٧٧ مرداد   ٣۶ و   ٣۵مصاحبه اش با نشريه فرهنگ و توسعه شماره         
در کانون نويسندگان از کجا آب مي خورد؟ آيا در اين ميانه تشويش، گلشيري و گلشيري ها در زمره کساني که                         

هانه به اغواي جاه و مقام و شهرت يا از سر اعتقاد به سازش هاي تاکتيکي و يا                    مستقيم يا نامستقيم، آگاهانه يا ناآگا      
اميد يافتن مفري براي تنفس کشيدن، بازيگران يا بازي خوردگان ترفند جعل نهادهاي موازي که اعتدال رعايت                       

ير پرچم خداوند جان و     مي کردند و چارچوبه ها و خط قرمزها را محترم مي داشتند تا کانون نويسندگان ايران را به ز                
 و  ٧٨نگاه کنيد به ص     ( ي خوشنام را تحت انقياد امنيتي ها درآورند، نبودند؟       NGO خرد کشيده و کليد و کنترل اين         

صد البته اکثريتي و شيفته      (و آيا آن اقتصاددان مبارز مامور به اضافه آن خانم نويسنده              )  کتاب آقاي سرکوهي   ١٧۶
ند که همراه با ديگر بازيگران يا بازي خوردگان ترفند مشروعيت طلبي و کسب اعتبار                نبود) آقاي  هاشمي  شکنجه گر  

براي جمهوري اسالمي  در معيت قاتالني چون جاليي پور در کنفرانس برلين شرکت نمودند؟ و شما در قبال اين همه                   
انس هايي در خارج کشور آن     علي رغم تاکيدتان و اطالع دقيق تان از هويت اين عناصر و اهداف چنين مجامع و کنفر               

 !موضع نه سيخ بسوزد و نه کباب را اتخاذ نموديد
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 که اتفاقا مانند شما     ۵٠ و   ۴٠با اذعان و تاکيد بسياري از بازماندگان زندان هاي سلطنتي در دهه هاي             ! آقاي سرکوهي 
انقالبي بودند، نقاب از    در مخالفت نظري با بيژن جزني به سر مي بردند، بيژن جزني آن زماني که مجاهدين خلق،                    

در اين مورد به مقاالت عباس هاشمي و پرويز نويدي در کتاب جنگي               ! (چهره ارتجاع مذهب و مذهبيون برداشت      
ولي شما امروزه با تاخيري سي ساله همراه با عناصري که هسته اصلي باند فرخ نگهدار را                    .) مراجعه شود ... درباره

که يک دوره نقاب انقالبي بر چهره ارتجاع مذهبي           ( جزني شان مي خوانيد    تشکيل مي دهند و شما دور و بري هاي       
پوشش و نقاب رفرم و اصالحات را بر اندام قدرت مردان جمهوري اسالمي دوخته ايد و جالب اين که از                     ) کشيدند

ز و پس ا  ! طرف همين عناصر مورد اعتراض و هم موضع تان به سخنراني رسمي در ميتينگ شان دعوت مي شويد                  
برگزاري مراسم بزرگداشت شاملو در کلن هم صحبت و همراه موجودات معلوم الحالي چون مهدي فتي پور و                       
جمشيد طاهري پور مي گرديد که البته در اين دعوت و اين همراهي و هم صحبتي نه جاي هيچ گونه انتقادي است و                      

اکثريتي باند فرخ نگهدار تحت نام دور و          نه جاي هيچ گونه اشکالي، تنها اشکال در انتصاب خائنين توده اي و                  
 ! بري هاي جزني به بيژن جزني توسط شماست

جزني باهوش بود، مقاوم بود، مبارز بود، رزمنده بود، سازمانده بود، شجاع بود و هر               : "شما مي نويسيد ! آقاي سرکوهي 
حتما شما نيز   ! آقاي سرکوهي ..." ب و جا که بود روحيه بچه هاي زندان باال بود و در عين حال مستبد بود و عوام فري                 

مانند هر انسان با شعور متوسط و متعارفي، آگاه بر اين هستيد که اصوال انسان مي تواند باهوش و سازمانده باشد ولي                      
الزاما مقاوم و رزمنده و مبارز نباشد ولي انسان نمي تواند مبارز و مقاوم و رزمنده بوده و به واسطه حضورش در                           

اصوال چرا انسان عوام فريب و مستبد بايد       . ه ديگران باال رفته و در عين حال عوام فريب و مستبد باشد              زندان روحي 
مقاوم باشد؟ براي چه و براي که بايد مبارزه کند؟ مگر نه اين که مي تواند انگ زده و فضاسازي کند؟ مگرنه اين که                         

 خويش دست و پا کند؟ مگر نکردند نيکخواه ها و           با تحميق عوام مي تواند براي خود جا و مکاني در حضور مادي             
؟ و آن ديگران که شما خود خوب مي شناسيد و مگر در قيد حيات نماندند؟ و مگر پس                    ...الشايي ها و نهاوندي ها و   

 نبود که پرونده هاي زندانيان سياسي در زمان رژيم محمد رضا شاهي رو شد و مگر پرونده بيژن                      ۵٧از قيام بهمن    
 ديگران که گروه بيژن را با خبرچيني شان به کام مرگ کشيدند رو نشد؟ مگر همگان نديدند که در پرونده                    جزني و آن  

؟ و همه اين ها علي رغم شکنجه توسط         ...نه انزجارنامه اي بود و نه توبه نامه ايي و نه فيلمي و نه            ! آن عوام فريب؟  
اهد بود که بساط جمهوري اسالمي نيز به هم ريخته و             دور و دير نخو   ...  آپولو، قپاني، آويزان شدن، شالق زدن و       

 !پرونده عوام فريبان اصلي و واقعي رو شود

چه خوب مي بود که شما با توجه به  انتشار کتاب تان در خارج کشور، به کتاب خوانان خارج                         ! آقاي سرکوهي 
د سره را از ناسره تشخيص دهند       کشوري که هرکدام حداقل چندسالي را در مسائل سياسي سپري کرده اند و مي توانن             

هر از چندي مجبوريم يکي از شماها را براساس            : " کتاب تان آن جا که از زبان امنيتي ها نوشته ايد           ٢١٨در ص    
معيارهاي کارشناسي چون توان و نفوذ و ميزان نزديکي و دوري به مباني و سياست هاي نظام و مواضع و افکار و                         

اسي و فکري انتخاب کرده و معدوم کنيم تا از چهره شدن افراد ناباب جلوگيري کنيم                توانايي سازماندهي و سابقه سي    
در زمره معيارهاي انتخاب امنيتي هاي جمهوري اسالمي معيارهاي تزلزل شخصيتي و اخالقي، آشفتگي فکري،                ..." و

 پوست تجربه کرده ايد    چرا که شما حتما خود با گوشت و       ! خودبزرگ بيني و خودمحوربيني را نيز اضافه مي نموديد        
که امنيتي ها فرد متزلزل و آشفته فکر و خود بزرگ بين را بسيار آسان تر مي توانند به بازي گرفته و هر آن چه                              
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مي خواهند به او ديکته کرده و تمامي اهداف خود را به وسيله او به پيش برند تا جايي که ديگر حتي عوام فريبي هم                         
خوب مي بود که شما بر خالف عوام فريبان قدري صداقت به خرج مي داديد و صادقانه به               چه  ! نمي تواند چاره اش کند  

جاي اين همه صغري و کبري چيدن ها درباره مسائل مطروحه در ده ها ساعت نوار ويدئويي که  از شما تهيه کرده اند،                     
در آن صورت نه     . ن مي آمد صحبت مي کرديد تا قربانيان بعدي دستگاه هاي امنيتي بيشتر حساب کار به دست شا               

تاريخچه اي قلب مي شد و نه نيازي به مشروعيت کسي پيدا مي شد؛ نه توهمي به وجود مي آمد و نه داستان سرايي                       
 .صورت مي گرفت و معيارهاي کارشناسي انتخاب قربانيان نيز دقيق تر و کامل تر به اطالع خوانندگان مي رسيد
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