
 

 

 

 

 سال ٣٩
 پس از آن شامگاه تلخ

 

  
  

ھای اوين شاھد جنايتی  ، تیه١٣٥٤فروردين سال  ٣٠در آن شامگاه شوم 
ھای بیژن جزنی، حسن  فدائی خلق به نام ٧سربازجويان ساواک . ھولناک بود

ضیاء ظريفی، عباس سورکی، سعید مشعوف کالنتری، عزيز سرمدی، محمد 
ھای مصطفی خوشدل، و کاظم  مجاھد به نام ٢چوپانزاده، جلیل افشار و 

تن زندانی سیاسی رژيم شاه  ٩آن . ھای اوين به رگبار بستند ذواالنوار را در تپه
رژيم شاه با اين کشتار . ھا محکوم به اعدام نبودند يک از آن بودند و ھیچ

 خواست انتقام بگیرد، در جامعه رعب ايجاد کند و جنبش فدائی را از تواناترين می
 .رھبران آن محروم سازد
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 !یاد رفیقان گرامی باد

 )اکثريت(گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ايران 
 

 

 

سربازجويان . ھای اوين شاھد جنايتی ھولناک بود ، تیه١٣٥٤فروردين سال  ٣٠در آن شامگاه شوم 
سعید مشعوف  ھای بیژن جزنی، حسن ضیاء ظريفی، عباس سورکی، فدائی خلق به نام ٧ساواک 

ھای مصطفی خوشدل، و کاظم  مجاھد به نام ٢کالنتری، عزيز سرمدی، محمد چوپانزاده، جلیل افشار و 
ھا  يک از آن تن زندانی سیاسی رژيم شاه بودند و ھیچ ٩آن . ھای اوين به رگبار بستند ذواالنوار را در تپه

تقام بگیرد، در جامعه رعب ايجاد کند و خواست ان رژيم شاه با اين کشتار می. محکوم به اعدام نبودند
 .جنبش فدائی را از تواناترين رھبران آن محروم سازد

کس باور  اين دروغ را ھیچ". زندانی در حال فرار کشته شدند ٩: "ای به دروغ اعالم کرد ساواک در اطالعیه 
او اعتراف . پرده برداشتگر معروف ساواک از اين جنايت ھولناک  پس از انقالب بھمن تھرانی شکنجه. نکرد

  .تن را صادر کرده بود ٩محمدرضاه شاه دستور مستقیم ترور    کرد که

که شاه دستور انحالل تمامی احزاب دولتی و ايجاد حزب واحد  ١٣٥٣اسفند  ١١بیژن جزنی شب  
روز  ٤د يعنی اسفن ١٥روز ". آيد ھا خون می از اين نعره: "رستاخیز را صادر کرد، به ياران خود در زندان گفت

ھا  تمامی آن. تن از زندانیان سیاسی را برای انتقال اعالم کردند ٤٠بعد، بلندگوھای زندان قصر اسامی 
ھرچه ھست، مسئله جدی است و به : "جا گفته بود بیژن جزنی ھمان. فدائی و از کادرھای موثر آن بودند

  .وردين آن جنايت صورت گرفتفر ٣٠نفر را به اوين بردند و در  ٤٠ھمه ". شود ما مربوط می

داريم و به ھمین مناسبت مجموعه مطالبی  مین سالگرد آن جنايت گرامی می ٣٩فدائی خلق را در  ٧ياد  
  .کنید ايم که مالحظه می را گرد آورده
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 را بیژن جزنی طراحی کرد" واکسی"پوستر فیلم 
 ھارون یشایایی

 

 

 

کنندگی  ھا به تھیه ھایی را به یاد دارد که بخشی از آن خاطرٔه جمعی سینمای ایران بعد از انقالب فیلم :تاریخ ایرانی
در مسیر «، »ھامون«، »ناخدا خورشید«، »ھا نشین اجاره«ھایی ھمچون  اند؛ فیلم و ھارون یشایایی ساخته شده» پخشیران«

ھای سال با سینما زندگی کرده، از  او سال. از سینما شسته است ھاست که ھارون یشایایی دست اما حاال سال... و» تندباد
. تر تلویزیون پخش شد، او با سینما ھمراه بوده است که اولین تیزرھای تبلیغاتی در سینماھای ایران و بعد ٣٠اوایل دھٔه 

آید، از  امش به میان میھای دیگری ھم ن ھای شناخته شده جامعٔه کلیمیان ایران است که در حوزه یشایایی یکی از چھره
  .ھای فدایی خلق و دوستی با بیژن جزنی ھای ایران و چریک ھای ساواک درباره  چپ ریاست انجمن کلیمیان ایران تا پرونده

اش با  با یشایایی، درباره زندگی او در خانواده سنتی کلیمی در تھران و چگونگی آشنایی» تاریخ ایرانی«وگوی  بخش اول گفت
بخش دوم گفتگو به مرور خاطرات او درباره بازداشت و . در دوران دبیرستان و سپس ھمکاری با او در پخشیران است بیژن جزنی

ھای سینما برای ساخت  تیرباران بیژن جزنی، ساخت اولین تیزر تبلیغاتی در موسسه پرسپولیس و ھمکاری با کارگردان
ھای موفق سینمای  کننده فیلم و با یشایایی، کارنامه او در مقام تھیهوگ بخش سوم و پایانی گفت. پردازد ھای تجاری می آگھی

ناخدا «تا غربت » ھا نشین اجاره«ھای  کند؛ از ھمکاری با مھرجویی تا تقوایی، از موفقیت پس از انقالب را مرور می
 .گفتگو با یشایایی را انجام داده است امیلی امرایی .»خورشید

  :ه استھر دو بخش مصاحبه در زير آمد
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اید، تصویری که از آن محله در ذھنتان مانده بیشتر  ھای تھران به دنیا آمده ترین محله شما در یکی از قدیمی
 معطوف به چیست؟

عودالجان یکی از قدیمی محالت تھران است، در واقع یکی از . نشین عودالجان متولد شدم در محلٔه یھودی ١٣١۴من سال 
ای ھستند که حلقٔه تھران امروز دور  عودالجان و سنگلج دو محله. گیری شھر تھران ھمین محله است ھای اولیه شکل ھسته

یب شد و به جای آن پارک شھر کنونی را ساختند، اما عودالجان محلٔه سنگلج در روزگار رضاشاه تخر. ھا شکل گرفته است آن
رسید و بین این دو مکان اسالمی ھم  محلٔه ما از طرف غرب به مدرسٔه مروی و از شرق ھم به امامزاده یحیی می. ماند باقی 

امال مشخص است، خانٔه ما در نشین ک ھای قدیمی که از تھران به جا مانده منطقٔه کلیمی در نقشه. ھا قرار دارد محلٔه کلیمی
که به دلیل حوضی که در حیاط مسجد » مسجد حوض«ای به نام  و آمد این محله قرار داشت، کوچه ھای پر رفت  یکی از کوچه

 .قرار داشت به این اسم مشھور بود

 گذاری شده بودند؟ نشین عودالجان فاصله نشین و مسلمان محدوده کلیمی

طور که گفتم خانٔه ما در کوچٔه مسجد حوض بود که به فاصلٔه کمی از آن ھم  وجود نداشت، ھمانھا خیلی  خیر، این مرزبندی
با این حال در بخش شرقی . کردند ھمان محدوده زندگی می   و ساکنان مسلمان ھم در  کسبه. یک کنیسا قرار گرفته بود

اما اصوال ھمجواری . عودالجان در اختیار داشتند ھا بود و سمت دیگرش را ساکنان کلیمی امامزاده یحیی تمرکز با مسلمان
ھای قدیمی  آید، اگر نگاھی به محله می  ھا از یک باور و عادت قدیمی نشین با مراکز مقدس مسلمان ھای یھودی محله

جور  ھا یک ناند و این مجاورت برای آ ھا ساخته شده ھا در نزدیکی مساجد و امامزاده ی آن بینید که ھمھ ھا بیندازید می یھودی
ھمان دوران کودکی ما    طور ھم شد، مثال در گیران در امان بمانند، ھمین آورد که از دست اوباش و باج حاشیه امنیتی به بار می

 .ای آدم تندرو قرار گرفت که ھمین ھمجواری نجاتش داد نشین مورد تعرض عده مرداد محلٔه یھودی ٢٨و کمی قبل از کودتای 

 یت از دکتر مصدق و به دلیل اختالف سیاسی این تعرض رخ داد؟یعنی به دلیل حما

ھای  میالدی که دولت اسرائیل تشکیل شده بود، یک عده ریختند در محلٔه عودالجان تا یھودی ١٩۴٧ھمزمان با سال . خیر
یجاد کنند، آن موقع ما خیلی ھم پیش رفتند و سعی کردند رعب و وحشت ا. ایرانی را به این دلیل مورد آزار و اذیت قرار بدھند

ھای مسلمان ما راھی منزل  ھا ھمراه با ھمسایه ھای کم سن و سالی بودیم، یادم ھست چند تن از بزرگان محلٔه کلیمی بچه
اهللا کاشانی ھم چند تن از معتمدان و نزدیکانش  آیت. اهللا کاشانی در محلٔه پامنار شدند و از ایشان خواستند که کاری کنند آیت

ھا به  زنی کردند و رفتند و آمدند تا اینکه پیغام نشین عودالجان گشت ھا چند روزی در محلٔه یھودی عودالجان کرد و آن را راھی
در آن   نشین ی مسلمان ھا اما ھمجواری با محله. ھای ایرانی برداشتند گوش آن عده رسید و دست از ایجاد ارعاب برای یھودی

، در اصفھان محلٔه جویباره را داریم که کنار مسجد جامع بزرگ است و در شیراز ھم زمان ھمیشه موجب امنیت بیشتری بود
ھایی که در  اما محلٔه یھودی. ھا که ساکنان یھودی داشت در جوار شاھچراغ بوده و در یزد ھم به ھمین ترتیب گود عرب

ی که در آلمان، لھستان یا روسیه بودند با شھرھای بزرگ ایران وجود داشت با گتوھای اروپا بسیار متفاوت بود، مثال گتوھای
و آمد یھودیان وجود داشت و   وجود اینکه محصور نبودند که البته در جریان جنگ دوم جھانی محصور شدند، فقط امکان رفت

ھای  ای مثل عودالجان ساکنان در کوچه ھایی کامال یکدست بودند و ھمه ساکنانش به اجبار یھودی بودند، اما در محله محله
ھا، بخشی از کسبه مسلمان بودند و بخشی ھم یھودی، پدر من  ھا، زرتشتیان و یھودی مختلف کامال ترکیبی بودند از مسلمان

کردند  ھای محله بازی تیمی می خط کشی چندانی در این محله وجود نداشت، اگر بچه. ھمان عودالجان قصابی داشت   در
 .ھا در یک تیم دیگر تیم باشند و کلیمی ھا توی یک طوری نبود که بچه مسلمان این

 ھای ساکن عودالجان در آن زمان چقدر بود؟ تعداد یھودی

ھزار یھودی ساکن این محله بودند که به  ۶ترین آمار ساکنان یھودی را داشت و نزدیک به  باال ٢٠محلٔه عودالجان در اوایل دھٔه 
 .نسبت جمعیت آن روز تھران رقم قابل توجھی است

 از برخوردھای جامعه با اقلیت یھودی، تعامل یھودیان با حکومت چگونه بود؟جدای 

کند،  ھا را به فاصله گرفتن از سیاست ترغیب می کاری در بافت جامعٔه سنتی یھودی وجود دارد که آن جور روحیٔه محافظه یک
 ١٣٢٧سال . قدم شدن از سوی جامعٔه کلیمی وجود نداشت اینجا ھم ھمین روحیه حکمفرما بود، یعنی الاقل در این موارد پیش

ھمان دوفاکتو پذیرفت، که خیلی ھم به رسمیت شناختن نبود و در    مشروط یا حکومت ایران دولت اسرائیل را به شکل
ھمان    دوباره مناسبات با ١٣٣٢در دولت دکتر مصدق روابط ایران و اسرائیل کًال قطع بود و در سال  ١٣٣٠و  ١٣٢٩ھای  سال

ھمان موقع ھم دولت    ریان نکرد، در حالی کهاما جامعه یھودی ایران ھرگز خودش را نزدیک به این ج. شرایط دوفاکتو برقرار شد
اوایل دھٔه . اسرائیل برای برقراری یک ارتباط رسمی با نھادھای مردمی یھودی در ایران تالش بسیاری کرد که به در بسته خورد

وقع انجمن ای در ایران بود، آن م ایران پر بود از مستشارھای اسرائیلی و دولت اسرائیل ھم درصدد تاسیس سفارتخانه ٣٠
کلیمیان در ایران ساختمانی در اختیار داشت که در تقاطع خیابان فلسطین شمالی و بزرگمھر امروزی قرار دارد، این ساختمان 

دولت اسرائیل اصرار داشت که این ساختمان را در اختیار بگیرد و سفارتش را آنجا راه  ١٣٣۴سال . باشگاه یھودیان ایرانی بود
اما دست آخر انجمن کلیمیان ایران گفت تا . آورد که انجمن کلیمیان ساختمان را پیشکش کند ھم فشار میبیندازد، دولت وقت 

نھایت   در . ھا حاضر نیستند این ساختمان را در اختیار سفارت اسرائیل بگذارند وقتی که دولت ایران ننویسد و تاکید نکند، آن
ر اسناد رسمی آمد و با انجمن کلیمیان برای اجارٔه آن ساختمان قرارداد ھا یک شخصیت حقیقی را معرفی کردند که به محض آن

ھا از ایران، این دفتر در اختیار دولت موقت  و رفتن اسرائیلی ۵٧البته بعد از انقالب . امضا کرد، یعنی زیر بار اھدا کردن نرفتند
د که مالکیت ساختمان ھنوز متعلق به فلسطین قرار گرفت و ھمچنان در این ساختمان سفارت فلسطین برپاست، ھر چن

ھا از این نظر برای یھودیان ایران مشکلی پیش  ھا، بعد ھا از طرف جامعٔه کلیمی با وجود این سختگیری. انجمن کلیمیان است
 .ھا از ھر اتھامی مصون ماندند نیامد و آن

 شد؟ ھا چطور تعریف می ھای سیاسی و مرزبندی تان چطور بود، یعنی در خانواده گرایش بافت خانواده

خانوادٔه من اصًال با مقولٔه سیاست کاری نداشتند، یک خانوادٔه کامًال سنتی و پر اوالد که با باورھای مذھبی یھودی تربیت شده 
به  من پس از سه خواھر و پنج برادر به دنیا آمدم و آخرین فرزند خانواده ھستم، پدرم سه ماه پس از تولد من بر اثر ابتال. بودند

. کزاز فوت کرد و بعد از آن مادرم و خواھر و برادرھای بزرگترم ھر کدام مشغول کاری شدند تا خانوادٔه پرجمعیتمان اداره شود
ھایم قصابی پدرم را اداره کردند و ھمه دنبال کسب رفتند و اصًال  کردند و مادر و یکی از برادر بافی می ھا در خانه قالی دختر

در واقع من تنھا عضو خانواده بودم که مدرسه رفتم و درس . ھا وجود نداشت ھا و گرایش ن به این مرزبندیفضایی برای فکر کرد
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ھا درس بخواند و قرعه به نام من که کوچکترین بچه خانواده بودم،  گفت باید یکی از بچه خواندم، آن ھم به اصرار مادرم که می
گشت و از وقتی که به دبیرستان رفتم با این مقوله آشنا  به خانواده برنمیدر واقع اگر گرایش سیاسی ھم پیدا کردم . افتاد

 .شدم

 ھمان محله عودالجان مدرسه رفتید؟   در

 - آلیانس یک سازمان یھودی. ھا واقع شده بود ھمان آلیانس بود که در محلٔه کلیمی   ای که رفتم مدرسٔه اتحاد یا اولین مدرسه
ھایی داشت، در این مدرسه تمام  گذاری کرده بود و در شھرھای دیگر ھم شعبه ن پایهھا قبل در ایرا فرانسوی از سال

اش  رفتم که میسیونرھای پروتستان مسیحی اداره» نور و صداقت«ای به اسم  بعد ھم به مدرسه. آموزان یھودی بودند دانش
ھایشان را آنجا به مدرسه بفرستند و  ھا رغبتی نداشتند بچه شان تبشیری است مسلمان کردند، میسیونرھا چون شیوه می

ھای مذھبی بودند؛ و بعد ھم دوباره در دورٔه دبیرستان برگشتم به مدرسٔه آلیانس  آموزانش اقلیت برای ھمین ھم بیشتر دانش
 .در خیابان ژاله) اتحاد(

 ھای سیاسی مطرح بود؟ در مدرسٔه اتحاد چه گرایش

جبھه ملی و جریان چپ به اوج خودش رسیده بود و طبیعی بود که این فضا در  محبوبیت ٣٠و اوایل دھٔه  ٢٠در اواخر دھٔه 
. ھا مطرح بود ھا ھمه جا این مباحث مطرح بود و در مدرسٔه اتحاد ھم به تبع ھمین بحث آن سال. ھا ھم ایجاد شود دبیرستان

ش به جریان چپ داشتند و آن ھم آزارھایی آموزان دبیرستان اتحاد دلیل دیگری ھم برای گرای ھا گذشته دانش اما از ھمٔه این
اش در قالب این حزب افکار  زاده و دارودسته آن روزھا داوود منشی. دید بود که جامعٔه یھودی از سوی جریان حزب سومکا می

شان به در واقع زور. ھایشان ایجاد وحشت و رعب بین جوانان یھودی بود ترین کار کردند و یکی از اصلی ھا را تبلیغ می نازی
تا  ٢٠از اواخر دھٔه . ھا بود توانستند اظھار وجود کنند در مقابل یھودی رسید و تنھا جایی که می جریان چپ و جبھه ملی نمی

شدند، به  ای در خیابان ژاله جلوی مدرسه اتحاد جمع می ھای یکدست قھوه ای از این دارودسته با لباس ھر روز عده ٣٢  سال
آن موقع در مدرسٔه اتحاد گرایش روشن . ترساندند ان را می آموز دادند و دانش دخترانه و شعار میخصوص بیشتر جلوی مدرسه 

بھمن قرار داشت که  ١۵سیاسی وجود نداشت و بیشتر ھراس و انزجار از حزب سومکا بود، اما مدرسٔه ما در جوار مدرسٔه 
ای و نزدیک به جبھه ملی در این  ھای توده بچه. کرده بودندھای سیاسی در آن جای خود را باز  دبیرستان پسرانه بود و جریان

 ١۵ھای مدرسه  ھا بایستیم به بچه ھا نبودیم و برای اینکه مقابل آزارھای آن مدرسه زیاد بودند، ما تنھایی حریف سومکایی
بیژن دوستی . ھای چپ ھم از ھمان جا شروع شد آشنایی من با بیژن جزنی و نزدیک شدن به گرایش. بھمن نزدیک شدیم

شد و بعد از چند زد و خورد شدید باالخره کار آنقدر باال گرفت که  ھا می داشت به اسم محمد فیضی که حریف ھمٔه سومکایی
بھمن ادامه پیدا کرد و  ١۵ھای مدرسه اتحاد و  ھا آنجا تجمع کنند، اما رابطٔه بچه پلیس دخالت کرد و اجازه نداد که سومکایی

 .مفکری ھمراھش آمدجور ھمدلی و ھ یک

 تان با بیژن جزنی از ھمان جا آغاز شد؟ یعنی دوستی

ای داشتند، پدرش ھم جزو افسرانی بود که  ھایش گرایش توده کرد که پدر بزرگ و ھمٔه دایی ای زندگی می بله، بیژن در خانواده
آموزی حزب توده به  آن موقع ھنوز سازمان دانش. بعد از شکست فرقه دموکرات آذربایجان مجبور شده بود به شوروی فرار کند

و آمد   ھا رفت و آمد داشت و من با ھیجان خاصی با آن  ھا رفت شد به آن ی بود که میشکل رسمی وجود نداشت، اما محافل
گرفتند و جریان چپ مفری بود برای ما و جایی که احساس  ھا کمتر مورد توجه قرار می ھا در این فضا به ھر حال اقلیت. کردم می
ای را در بازداشت گذرانده بود، اما بعدش  ه بود و چند ھفتهبار بازداشت شد بیژن آن موقع یک . دھند کردیم به ما اھمیت می می

این اولین بازداشت من . دوباره ھر دو با ھم بازداشت شدیم ١٣٣٢مرداد  ٢٨به دلیل صغر سن آزادش کرده بودند، تا اینکه بعد از 
آموزی حزب توده  ھای دانش وزنامهبود، حوالی پاییز بود که با یکی، دو تا از دوستانم در چھارراه استانبول مشغول فروختن ر

ھای قدیمی که ھنوز باقی مانده بود را پخش  شد و برای ھمین ھم نسخه بودیم، چند وقتی بود که دیگر روزنامه منتشر نمی
به . کردیم، یک دفعه چند نفر با لباس شخصی به سمت ما ھجوم آوردند، دوستانم فرار کردند، اما من نتوانستم و گیر افتادم می

ندان قصر منتقل شدم و آنجا دوباره بیژن را دیدم، در واقع آنقدر کوچک بودیم که ما را به زندان عمومی نبردند بلکه در دارالتأدیب ز
 .بعد از ھفت ماه از زندان آزاد شدیم و دیگر فقط دو دوست معمولی نبودیم. یعنی بند مربوط به نوجوانان زندانی بودیم

 ید به دبیرستان؟بعد از زندان دوباره برگشت

خیر، وسط سال تحصیلی بود و دیگر امکانش برای من نبود، برای ھمین ھم به شکل متفرقه امتحان دادم و دیپلمم را گرفتم و 
پردازی  ای بود، ذھن خالق و ایده العاده بیژن آدم فوق. در کنکور شرکت کردیم و در رشته فلسفه دانشگاه تھران درس خواندیم

ھای ذھنی سیاسی بسیاری داشت اما در دانشگاه شاگرد اول بود، درس خواندنش استثنایی بود،  درگیریداشت، با اینکه 
توانست برود و دکترا بخواند، اما برای نرفتنش  وقتی درسش را در رشتٔه فلسفه تمام کرد شاگرد اول آن سال شد، بعد ھم می

کرد  ھا تفقد می برند و او ھم به آن ھی را ھر سال پیش شاه مییک دلیل بیشتر نداشت، آن ھم این بود که برگزیدگان دانشگا
 .و بیژن حاضر نبود این کار را بکند و برای ھمین ھم قید گرفتن دکترا را زد

ھا راه انداختید؟ ایده اولیه اینکه یک شرکت راه بیندازید مربوط به چه  ھمان وقت   کسب و کار مشترکتان را ھم
 کسی بود؟

سینمایی بود به اسم . آزاد شدن از زندان به سینما عالقمند شدم، البته از قبل کمی با سینما آشنا بودم بعد از ١٣٣۴سال 
دانست چقدر  ھای داخل ویترین سینما بودم، صاحب سینما که می مایاک در چھارراه استانبول، روزی مشغول تماشای عکس
دھد را  ھایی که در سینمایش نمایش می شنھاد کرد که پوستر فیلمفیلم دیدن را دوست دارم، آمد و گفت بیکاری؟ گفتم بله، پی

تواند منشا یک کسب  کارمان شروع شد، بعد به فکرم رسید ھمین می. به من بدھد که ھر روز در جاھای مشخصی بچسبانم
گرفتیم و چند نفر را  ھایشان را می شدیم و پوستر ھا طرف حساب می و کار باشد، به زودی جایی دست و پا کردیم که با سینما

خیلی زود کار به جایی رسید که بعضی از . چسباندیم ھا را روی در و دیوار شھر می ھم استخدام کردیم و ھمگی با ھم پوستر
اش خوب بود، پوستر فیلم مشھور ھندی  ھمان اول ذوق ھنری داشت و نقاشی   کردیم، بیژن از ھا را خودمان طراحی می پوستر

 .جای شھر پوستر را چسباندیم، کار و بارمان گرفته بود  طراحی کرد و بعد ھم ھمه را خودش» واکسی«

 رفتید؟ خودتان ھم سینما می
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داد، گاھی برای تماشای فیلم به سینما  ھا بود، البته مشکالت مالی چندان این اجازه را نمی بله، سینما تفریح آن روز
ھایی مثل تارزان بود که ھمگی از بازی جانی ویسمولر در این فیلم  ماشای فیلمتر ھم برایمان ت از ھمه به یادماندنی. رفتیم می

 .حیرت کرده بودیم

 در واقع اولین شرکتی که راه انداختید پرسپولیس بود؟

اسم دفتر را ھم گذاشتیم موسسه . آباد توانستیم در ساختمان علمی یک اتاق اجاره کنیم در خیابان شاه ١٣۴٩سال 
ھای دیگر دفتر را ھم اجاره داده بودند و پنج، شش نفر آنجا ھر کس  شد کارھای تبلیغاتی انجام بدھیم، اتاق پرسپولیس و قرار
و آمد   ای، عباس کیارستمی و اصغر بیچاره در ھمین ساختمان کار و رفت اکبر صادقی، نصراهللا افجه علی. کرد کار خودش را می

شان  سری اسالید داشتیم که بیژن آماده ساختیم، یک ای تبلیغاتی صامت میھا اسالیدھ اول کار ما برای سینما. کردند می
ھا  کشید و من و منوچھر کالنتری و دایی بیژن ھم به سینما ھا نقاشی می داد و روی آن کرد، سر و شکل بھشان می می

 .رساندیم ھا می کردیم و این اسالیدھای تجاری را در سراسر کشور به سینما سرکشی می

 ی بود؟ آیا به جز شما شرکت دیگری ھم بود که کار ساخت اسالید تبلیغاتی انجام بدھد؟چه سال

، آن موقع اصًال مفھومی به اسم تبلیغات و آگھی چندان جا نیفتاده بود و ما ٣۵و  ٣۴ھای  گشت به سال شروع کار ما برمی
به این ایده رسیدیم که پیش از نمایش  ٣۶و  ٣۵ل سا. ساختیم ھا اسالیدھای تبلیغاتی می اولین گروھی بودیم که برای سینما

ھا را  ھمان دفتری که داشتیم اصغر بیچاره ھمکارمان شده بود، بیژن اسالید   در. ھا اسالیدھای تبلیغاتی نمایش بدھیم فیلم
و سینما تنھا  ھا ھنوز تلویزیون نبود آن سال. کرد ھا عکاسی می کرد و اصغر بیچاره ھم از آن کرد و رنگشان می طراحی می

ھای سینما فعال بود و کسب و کار ما  ھا سالن داد، در ھمه شھرستان رسانٔه تصویری بود که به زندگی مردم رنگ و طراوت می
رود ولی در میانٔه دھٔه  بار سینما می دھد که ھر ایرانی در بھترین حالت شش سال یک ھا نشان می حاال آمار. عالی شده بود

 .توانستند راھی سینما بشوند ھا طوری بود که ھمه مردم می اقیمت بلیت سینم ٣٠

 ھا ھم مشتری داشت؟ یعنی اسالیدھای تبلیغاتی شما در شھرستان

ھا با  ھا گاھی ماه ھا و سرکشی به سینما ھا چنان قابل اعتنا بود که برای رساندن اسالید ھا در شھرستان بله، تعداد سینما
االن تصورش . ھایی ھم در شھرھای بزرگ راه انداختیم ھا نمایندگی ه آن شھر بودیم و بعدماشین در حال سفر از این شھر ب

اولین سینمای عمومی به نام  ١٣٠۵سال . رفتند میلیون نفر ماھانه به سینما می ٢٠حدود  ۵٠ھم مشکل است اما در دھه 
کرد که به زودی سینما در کمتر از یک  علی وکیلی بنیانگذار این سینما ھرگز فکر نمی. زار افتتاح شد گراند سینما در خیابان الله

ھزار صندلی  ٣٠٠دھد که بیش از  در ایران نشان می ١٣۴٧سرشماری سال . ترین تفریح مردم ایران تبدیل شود دھه به اصلی
ھزار نفر در  ١٨٠از این رقم نزدیک به . رفتند ھزار نفر در ایران به سینما می ۶٠٠ینما وجود داشت و به شکل متوسط روزانه س

سینما  ١٢٧ھزار نفر جمعیت،  ٧٠٠با دو میلیون و  ۴٠حتی تھران در اواخر دھه . اند ھا به سینما رفته تھران و بقیه در شھرستان
سینما داشت و آذربایجان  ١٩استان اصفھان . پرداختند صندلی به نمایش فیلم می ٧٣٣ھزار و  ١٠۴داشت که جمعا ھر روز با 

این روند صعودی . اش داشت ھای مراجعه به سینما را نسبت به جمعیت سه میلیون نفری ترین سرانه سینما یکی از باال ٣۴با 
ھای کوچکی  سالن سینما داشت و در شھرستان ۴٠ان آذربایج ١٣۵۴نیز ادامه داشت و برای نمونه سال  ۵٠تا اواخر دھه 

پرداختند با  ھایی به زبان فارسی می ھا جدا از اینکه به نمایش فیلم ھمچون نقده و میاندوآب و سراب و مرند سینما
 .ھای تبلیغاتی رونقی دوچندان گرفته بودند ھای ترکی و آگھی پرده میان

 ساخت؟) پرسپولیس(موسسه شما ھای تبلیغاتی تولید ایران را  اولین فیلم

ھا صدا ھم  تصمیم گرفتیم روی اسالید. بله، ولی تا قبل از رسیدن به ساخت فیلم تبلیغاتی باز ھم کار ما تغییراتی کرده بود
بین ھا دور بعد. آمدند ھا ھمراه با صدا از سالن سینما به نمایش درمی بگذاریم و چند تا ضبط صوت خریدیم و به این ترتیب اسالید

ھا را ھم سپردم به موزه،  کرد را به موزه سینما ھدیه کردم؛ آن ضبط صوت فیلمبرداری که بیژن جزنی با آن کار مستند می
ھای تجاری در  که ھنوز حتی آگھی ١٣٣۵گردد به سال  پخش اسالید با صدا برمی. اند یا نه دانم جایی نمایششان داده نمی

 .ھا ھم چندان باب نبود روزنامه

 ت تیزرھای تبلیغاتی را بعد از این شروع کردید؟ساخ

ھایمان را در  ھا ما بخشی از اسالید آن سال. بله، یکی از اولین تیزرھای تبلیغاتی را برای شرکت آدامس خروس نشان ساختیم
ھا را فیلم  ینچرا ھم«: در دفتر آقای رضایی مشغول کار بودیم، آمد و گفت  یک بار. کردیم  دفتر ابوالقاسم رضایی چاپ می

ساخت آگھی تبلیغاتی در ایران یک . کردیم بشود، اما با کمک او اولین تیزر تبلیغاتی را در ایران ساختیم فکر نمی» .گیرید نمی
ھا  ھا برای مردم ھمین آگھی ھای اول بخش اعظمی از جذابیت سینما توانم بگویم سال انقالب در این زمینه بود، به جرأت می

تر بودند و ما برای تلویزیون ھم  ھا خیلی جلو آمد، البته ھنوز سینما ھا می ھا بود که تلویزیون ھم داشت به خانه ھمان وقت. بود
 .ھای تجاری کردیم شروع به ساخت آگھی

 ھمکارانتان در اول راه چه کسانی بودند؟

که با کمک اسحاق فنزی خیلی از  ھا شرکت تبلی فیلم ھمان دفتر موسسه پرسپولیس و بعد   تر برایتان گفتم که از پیش
ھای  خواھیم آگھی مطرح کردیم که می  آن جمع دوستانه   ھای آشنا و نامی امروز سینما با ما رفت و آمد داشتند، ما در چھره

تبلیغاتی را به شکل فیلم بسازیم و خب ھمه چیز آماده بود و به این ترتیب علی حاتمی، عباس کیارستمی و چند نفر دیگر 
عباس کیارستمی آگھی بخاری ارج را ساخت و . شان را برای شرکت ما ساختند ھای تبلیغاتی ین باال زدند و اولین آگھیآست

علی . احمد شاملو را در متن گنجانده بود» ای بر بام سالم، سالم، بنشین، خوش نشسته! برف نو! برف نو«شعر مشھور 
جیک «رو شد، یادم ھست با شعر  ساخت که خیلی با استقبال روبه انداز بانک ملی یک آگھی حاتمی ھم برای صندوق پس

تا مدتی ما ھمچنان تنھا موسسه ساخت . انداز ساخت این آگھی را برای تشویق پس» جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود
معطوف به سینما  را ثبت کردیم و در موسسه جدید فعالیتمان را تنھا» تبلی فیلم«آگھی تجاری بودیم و برای ھمین موسسه 

و  ٣٩ھای  ظرف سال. علیشاه شمیران منتقل کردیم و بعد ھم رفتیم به خیابان صفی آن وقت دیگر دفتر کارمان را به پیچ. کردیم
کار ما یکی از درآمدھای عمده . فرد از این دست بودیم کار ما گسترش پیدا کرده بود و در واقع تنھا تشکیالت منحصر به ۴٠

 .کردند ھا را قابل اعتنا می ھا گردش مالی سینما کرد و ھمین آگھی مین میھا را تا سینما
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ھای بیژن جزنی ادامه پیدا کرد؟ ماجرای عروسی قالبی که در آن بازداشت شدید چه  بعد از این بود که بازداشت
 بود؟

کنیم  گفت کاری که ما می ھا به شوخی می داد و گاھی وقت تر بیژن چند باری بازداشت شد، او کارش را با جدیت انجام می بعد
کشی  ھایی که در سرش در زمینٔه سیاست داشت خط گی برای بورژوازی است، اما اصوال بین کار شرکت و ایده عمله

آن . ستگیر شده بود و ھر بار از محکومیت جدی و طوالنی جسته بوددر این فاصله او چند باری د. مشخصی وجود داشت
بود و دیگر بعد از  ٣٣اوایل سال . بازداشت در عروسی ھم در مجلسی که در خیابان سپھساالر برگزار شده بود اتفاق افتاد

ھای حزب توده به  گردھماییھای قالبی پوششی بود برای  دادند و این عروسی مرداد اجازٔه برگزاری تجمع را نمی ٢٨کودتای 
آوری کمک مالی، اما آن عروسی قالبی لو رفته بود و به محض اینکه وارد شدیم دستگیرمان کردند، البته بازداشت  منظور جمع

 .طوالنی نبود و فقط دو ماه طول کشید

 کرد؟ ھای سیاسی که در ذھنش داشت صحبت می جزنی با شما دربارٔه ایده

ام او ذھن  دوران دانشجویی خط بیژن عوض شده بود، او یک فعال سیاسی معمولی نبود، قبال ھم گفتهھمان    به ھر حال از
نوشت این  ھایی که گھگاه می شد از مقاله ھا دیگر یک تئوریسین و متفکر شده بود و می درخشان عجیبی داشت و در آن سال

اما ما دربارٔه . مسلحانه علیه حکومت در ذھنش جان گرفته بود ھای تئوری مبارزٔه ھا بود که به نظرم ایده ھمان وقت. را فھمید
 .کردیم، بحث ما رفاقت و کار بود و بس این مسائل با ھم صحبت نمی

 خواستید یا جزنی؟ ھا چه بود؟ شما نمی دلیل وارد نشدن در این بحث

الزم است بگویم بیژن . توده ھم نشدمجایی ھمراه بودم، اما ھرگز حتی عضو رسمی حزب  کنم ھر دو طرف، من تا یک فکر می
کرد،  ای را به کسی تحمیل نمی به لحاظ خصوصیات فردی انسان بسیار شریفی بود، مالحظات خودش را داشت و ھرگز ھزینه

. کرد ھا به دلیل مراعاتی بود که او می ای ندادند و ھمٔه این ھیچ کدام از نزدیکان او بعدًا بخاطر دوستی و آشنایی با بیژن ھزینه
ھاست که سبب  کردم این معذوریت بیژن با خانوادٔه من آشنا بود و مادرم را خیلی دوست داشت، ھمیشه احساس می

کردیم و گاھی  ھا تبلی فیلم کارمان را می در موسسٔه پرسپولیس و بعد. ھایی بکند گذاری شود در امر سیاسی فاصله می
زاده دوست دیگری  محمد چوپان. ھای سیاسی داشتند کالنتری و بیژن مراوده آمدند، مثال مشعوف بیژن ھم می  ھا دوستان وقت

دادند و این یکی از  آمد، اما چیزی بروز نمی بود که با بیژن در تدارک تشکیل گروه بود، ھر چند گاھی به دفتر کار ما می
 .ھا بود ھای عالی آن ویژگی

شوم، راستش فکر  جایی وارد مباحث سیاسی می  من تا یک دانست که به ھر حال من اھل مبارزه نبودم، خودش ھم می
دانستند در آن فاز آخر ھمراھشان نیستم و با  شناختند و می جا کافی است، دوستانم من را می کردم برای من تا ھمین می
حیٔه گفتم برای یک یھودی ایرانی تا ھمین جایش ھم با رو به شوخی می. ھایشان به آن شکل ھم موافق نیستم ایده

ھا ھم مدتی  ھایی که ساواک از دفتر ما تھیه کرده بود مدام اسم من آمده است، بعد در گزارش. آید کارش جور درنمی محافظه
اما . نھایت مشخص شد که من و بیژن تنھا ھمکار بودیم و من آزاد شدم  ھایی ھم داشتم، اما در  بازداشت شدم و بازجویی

گرایانه نقش بسزایی در رشد سینما و ادبیات  ھای چپ دھٔه رشد تفکرات بود و ایده ۴٠و  ٣٠دھٔه نباید یک نکته را نادیده گرفت، 
ھا را در ایران متحول کرد  ای در ایران آمد، نسلی که بسیاری چیز ھا بود که نسل تازه و ھنر ایران داشتند، برای ھمین تاثیرگذاری

ھا گرایش به جریان چپ فراگیر بود و تفکر چپ طرفداران  آن سال. گذاری کردند ھمان نسل پایه   و ھمٔه این تحوالت را بازماندگان
 .بسیار زیادی داشت

 گنجاندید؟ ساختید این رویکرد را می ھای تجاری که می شما در کار تبلیغات و آگھی

گر پخشیران را تاسیس کردیم ھا که دی البته بعد. کرد اش را در کار وارد نمی ھا و رویکرد سیاسی خیر، گفتم که بیژن کال ایده
  ھای بعد از انقالب و زمانی که وارد حوزٔه سینمای داستانی شدیم، توجه به مسائل فرھنگی و تاریخی در اولویت یعنی سال

ھا خوش  کردیم که گاھی به مذاق سینمادار ھا ھم ما مسائلی را رعایت می ھمان سال   اما در. ھایم قرار گرفت انتخاب
گرفت و تصویری که از زنان در سینما وجود داشت کمی  ھا پا می فارسی در آن سال  ای به اسم فیلم ھر حال پدیدهآمد، به  نمی

رفتیم، در این  ھا و تیزرھایمان زیر بار استفادٔه ابزاری و تبلیغاتی از زنان نمی اغراق شده بود، اما ما ھرگز در ساخت آگھی
 .ھا نبود داد اما بیشتر از این داشتیم خودش را نشان میھایی که در ذھن  ھا شاید آن ایده زمینه

روند از رفاه و  ام که ماموران ساواک وقتی بار آخر به خانٔه جزنی می تان چطور بود، جایی خوانده زندگی شخصی
 .شوند اش فراھم کرده بود متعجب می کیفیت زندگی که برای خانواده

ای  ھای بلند پروازانه کردیم و البته ایده ساب بانکی پول نداشتیم، اما سخت کار میما از صفر شروع کردیم، برای باز کردن یک ح
خوشبختانه دربارٔه بیژن . شدند و ھمین ھم باعث شده بود بعد از چند سال دستمان به دھنمان برسد داشتیم که عملی می

بود و بعد ھم ھر دو در دانشگاه تھران  ھای نوجوانی با میھن خانم قریشی آشنا کرد، او از سال ھم ھمین مساله صدق می
. ازدواج کردند و زندگی خیلی خوبی داشتند ٣٩ھا با ھم سال  کالسی ما بود و آن خواندند، یعنی میھن خانم ھم فلسفه می

ھا  ھایش بابک و مازیار را با محبت عمیقی دوست داشت و تمام تالشش این بود که برای آن بیژن عاشق ھمسرش بود و بچه
ھا دوست دارند روی آن تبلیغ کنند، آن ھم اینکه  متاسفانه یک تصویر غلطی وجود دارد که خیلی. گی خوبی را فراھم کندزند

نکتٔه دیگری ھم بود، بعد . خواھد فقر و نداری و زندگی سخت را تبلیغ کند، ولی بیژن ھرگز چنین تفکری نداشت چپ دلش می
ھای او  او و ھمراھانش شد، ساواک و دولت با دارایی  اژدی تلخ، پایان قصٔه زندگیاز بار آخری که بیژن بازداشت شد و آن تر
تر متداول شد، ھمزمان با بازداشت و محاکمٔه او اموالش مصادره نشد و ما  ھای بعد کاری نداشتند، یعنی برخالف آنچه در سال

و برای ھمیشه از ایران رفتند و ساکن فرانسه ھا سھام بیژن را بفروشیم و چند سال بعد ھمسر و دو پسر ا توانستیم بعد
 .شدند

 ھمکاری شما و جزنی در تبلی فیلم تا چه سالی ادامه داشت؟

و کارمان حفظ شد، یعنی بیژن   درپی شد، شراکت ھای بیژن پی که بازداشت ۴٠ما ھرگز قطع ھمکاری نکردیم، حتی در دھٔه 
بت مرگ جھان پھلوان تختی اجتماع بزرگی برگزار شد که واقعا در نوع به مناس ۴۶پاییز سال . رسید ھایش می به ھمٔه کار
   ریز این گردھمایی بیژن بود و نظیر بود، گردھمایی خیلی بزرگی بود که معتقدم ساواک را ترساند، تئوریسین و برنامه خودش بی

ھمان    .یا فعال دانشجویی طرف نیستھمان موقع بود که دیگر ساواک به این نتیجه رسیده بود با یک مبارز سیاسی معمولی 
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ھایی دارد و به نظرم دربارٔه شکل  خواھد تشکیل بدھد چه ویژگی دانست گروھی که می ھا دیگر بیژن به روشنی می وقت
 .مبارزه و مسلح شدن اعضای گروھش اطمینان داشت

 این آخرین بازداشت جزنی بود؟ بعد از آن باز ھم ھمدیگر را دیدید؟

، اما  گفتند اعدام سال زندان را گرفتند، البته قبلش می ١۵دھندٔه  ال او و ھفت نفر دیگر بازداشت شدند و حکم تکانھمان س   در
ضیا ظریفی و احمدزاده  -بیژن به زندان رفته بود، اما ھمچنان پویا بود و در زندان با یکی شدن دو گروه جزنی . بعد تخفیف دادند

در زندان  ۴٨بیژن تا فروردین . خلق تشکیل شده بود، در حالی که رھبرانش در زندان بودند ھای فدایی و پویان سازمان چریک
دھنده بود، ھر  روحیٔه او تکان. توانستم به دیدنش بروم تاج خانم مادرش و میھن خانم، من ھم گاھی می قصر بود و به جز عالم

ر شده بود، فراغتی پیدا کرده بود و بھترین ھایش به شکل محسوسی بیشت ھا و خوانده دیدمش دانسته بار که می
رو شد، او و گروھی دیگر را به  تر به دلیل فرار یارانش که با شکست روبه بعد. ھمان دوران زندان است   ھایش محصول نقاشی

کند،  توانست عوض دانم چطور بود که زندان روحیٔه او را نمی رفتم، نمی زندان قم تبعید کردند، آنجا ھم به دیدنش می
اخیرا جایی متن دفاعیات او را در آخرین . فرستاد ھمگی تاییدکنندٔه ھمین روحیه ھستند ھایی که از زندان بیرون می مقاله

وجوی  داد او در جست ھا بود، یک جور مانیفست بود که نشان می تر از این دادگاھش خواندم و به نظرم این دفاعیه نبود بلکه فرا
 .چیست

ای بابا شما «: فریده ھمسرم در ضمن تعارف گفت. یی که در زندان قم به دیدنش رفتیم، ھمراه ھمسرم بودیکی از آن بارھا
قدر از تنھا ماندن پرویز  خوب اگر این«: ھمان لحن خاص خودش گفت   بیژن با» .را تنھا گذاشتید و رفتید) ھارون(ھم که پرویز 

من و دوستانش امیدوار بودیم که او بعد از تمام شدن » .ا پیش خودمآورمش اینج ناراحتید، ھمین امروز به یک اشاره می
ھا بیشتر شد و  رسید ھمه چیز عوض شده است، سختگیری آید، اما بعد از واقعٔه سیاھکل به نظر می حبسش بیرون می

اغراق ھنوز  بی ١٣۵۴فروردین  ٣٠. ھا کمتر و وقتی به زندان اوین بازگرداندنشان او را ندیدم، یعنی اجازه مالقات ندادند مالقات
دانستیم که ماجرای فرار و کشته شدن در حین فرار از  ھمان موقع می   شد، ترین روز زندگی من است، ھیچ کس باورش نمی بد

شد،  فروردین در روزنامه خواندم، باورم نمی ٣٠روز سختی بود، خبر کشته شدن او و یارانش را صبح زود روز . زندان دروغ است
فروردین رخ داده بود و بیژن به  ٢٨اما آن واقعه شب . شنوم کس را نمی کردم صدای ھیچ خورد و من فکر می ھا زنگ می تلفن

 .جاودانگی پیوست و ما در پیلٔه خودمان ھمچنان زندگی کردیم

 ھا روی شرکت ھم زیاد بود؟ آن موقع فشار

ھا احساس  اما بعد از آخرین دستگیری بیژن آن. بردند اواک ریخت در دفتر کار ما، ھمٔه اسناد و مدارکمان را میچند بار س
کند، برای ھمین دفتر تبلی فیلم بعد از دستگیری بیژن جزنی تعطیل شد، یعنی  کردند او یک شبکٔه پیچیده را اداره می می

ک وقفه ما دوباره فعالیتمان را شروع کردیم، اما مجبورمان کردند اسم موسسه بعد از ی. ساواک فشار آورد و کار ما تعطیل شد
 .مان با عنوان پخشیران شروع شد را ھم عوض کنیم و برای ھمین فعالیت دوباره

 بعد از مرگ جزنی چطور؟ کار در شرکت پخشیران ادامه داشت؟

ھا را  تر برای تلویزیون، اما ھمچنان تیزرھای تبلیغاتی سینماساختیم، حاال دیگر بیش ھای تبلیغاتی را می ھمان آگھی   بله، ما
 .ھای دیگری ھم وارد کار شده بودند، اما ما ھنوز اعتبار بیشتری در این زمینه داشتیم ھا و گروه کردیم، شرکت ھم کار می

 کردید؟ ھای زیادی با اھالی سینما داشتید، فعالیت سینمایی نمی با توجه به اینکه ارتباط

اما در برخی موارد . ، آن موقع با وجود اینکه موقعیتش ھم بود خیلی درگیر کار سینمای داستانی یا مستند نبودیمخیر
به  ۵۴در سال » جان طبیعت بی«ھایی داشتیم، مثال سھراب شھید ثالث دوست خیلی خوب من بود و برای ساخت  ھمکاری

اش را در دفتر ما  ھای زیادی از تدوین و کارھای فنی پخشیران داشتیم بخشروزی که در  آمد و با توجه به امکانات به دفتر ما می
ھا مسئول فنی  را منصور یزدانی انجام داده بود و بعد  فیلمبرداری آن» آرامش در حضور دیگران«انجام داد، در جریان ساخت 

 .ھایی از این دست داشتیم جور بود و با ناصر تقوایی ھم ھمکاری ھم ھمین ١٣۵١استودیو پخشیران شد، در سال 

نزدیک شدید چطور؟ انقالب تغییری در وضعیت کارتان ایجاد  ۵٧ و ۵۶  ھای تر که به جریان انقالب و شلوغی بعد
 کرد؟

اما . کارمند در پخشیران مشغول بودند ٣٠٠ھا چندین نمایندگی داشتیم و بیش از  ما در تھران و شھرستان ۵۶اواخر سال 
افتد و برای ھمین  ای بود که احساس کردیم معلوم نیست چه اتفاقی دارد می دیگر شرایط به گونه ۵٧فروردین سال 

. کرد ھا داشت تغییر می دیگر تعطیل بودیم، چون به شکل مشخصی فضا ۵٧ھایمان را خیلی محدود کردیم و در شھریور  فعالیت
به این نتیجه رسیده بودم در این زمینه یعنی ساخت تیزر و  احساس کردم باید مدتی صبر کنیم و فضا را بسنجیم، بعد ھم دیگر

ایم، ما اولین گروھی بودیم که اقتصاد را وارد حاشیٔه سینما کرده  آمد را انجام داده ھای تبلیغاتی ھر آنچه از دستمان برمی فیلم
  .آمد حاال وقت کارھای دیگری است بودیم و به نظرم می
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 اندھا برای من خاطره  ی آن ھمه
 مجید کیانزاد

 

 

گیری گروه  ھای شکل  ی زمینه وگو، ابتدا کمی در باره آقای کیانزاد، با سپاس از شما برای شرکت در این گفت
 .بیژن که شما نیز عضو آن بودید، توضیح بدھید

دادند که تا قبل از  ھا را جوانانی تشکیل می ای وجود داشتند که بخشی از آن ھای پراکنده گروه ١٣٣٨تا سال  :مجید کیانزاد
فعالیت . خاستند ی سیاسی چپ برمی ھایی با زمینه یا عضو سازمان جوانان حزب توده ايران بودند و یا از خانواده ١٣٣٢مرداد 

ی آشنایی اعضای این محافل را با ھم فراھم  زمینه ١٣٣٨ماه  بیستم دی]١[آموزی این محافل در تظاھرات و اعتراضات دانش
ی امینی،  زمان بود با تشکیل کابینه که ھم ۴٠سال . که من به دانشگاه رفتم ١٣۴٠این آشنایی ادامه یافت تا سال . آورد

وجوی راه بود و پاسخ دادن به این سئوال که شرایط چیست  عمومًا نسل جوان در جستی فعالیت مقداری بیشتر شد و  زمینه
  .چرخیدند ھای زیرخاکی دست به دست در محافل می در این دوران مقاالت و کتاب. و به کدام سمت باید رفت

یم و یا مطالبی را تایپ و داد ما عمدتًا به رادیو پیک گوش می. ای شرکت داشتم ، من در دانشگاه در ھسته۴٠در ھمان سال 
مکانیک آشنایی پیدا  -سندیکای کارگر  نژاد و از طریق او با در ھمان ارتباط، به طور مثال با اسکندر صادقی. کردیم پخش می

. دیگر و برپایی جشن اول ماه مه ھایی در جھت مطالعاتی و یا کمک به ھم  ای شد برای ھمکاری این آشنایی زمینه. کردیم
ھای صنفی دانشجویی، با تعداد دیگری از دوستان آشنا شدم و باز  تکنیک رفتم، در فعالیت ی پلی تی من به دانشکدهبعدھا وق
  .جا محفلی مطالعاتی را تشکیل داديم ھم در آن

ی این جوانان نسبت به مصدق سمپاتی باالیی داشتند و از سوی دیگر منتقد حزب توده  این نکته را ھم اضافه کنم که عمده
  .ايران بودند، اما ضد حزب نبودند

ی  ھا در جبھه ی ما در آن سال عمده. کم محافل موجود به ھم نزدیک و نسبت به ھم نظری شان در کنار ھم جمع شدند کم
مثًال اجازه . ی ملی ھم مشکالت خود را داشت البته حضور در جبھه. ای بود برای مبارزه و تالش  ملی فعالیت داشتیم که عرصه

نشد که بیژن جزنی به خاطر چپ بودن کاندیدای نمایندگی دانشجویان برای حضور در کنگره بشود و یا حسن ضیا ظریفی  داده
  .در حالی که از سوی دانشجویان به عنوان نماینده انتخاب شده بود، در کنگره پذیرفته نشد

ھای  ت قرار بگیرند و گرایشی ملی در یک سم طور نبوده که دانشجویان چپ فعال در درون جبھه گویا این 
گیری  ی ملی با سمت تر جبھه بلکه بین دانشجویان چپ و بخش جوان   .سیاسی غیرچپ در سمت دیگری

  طور است؟ ھمین. ھای زیادی وجود داشته اند سویی پیوندھا و ھم  سیاسی غیرچپ،

کردیم که نسبت به ھم شناخت پیدا کنیم و  یاز ھر دو سو تالش م. دیگر داشتیم بله، ما مناسبات گسترده و دمکراتیکی با ھم
ھایی که داشتند، نسبتًا شناخته شده  ھا و فعالیت دانشجویان چپ به خاطر شرکت در تظاھرات. ھای ھمکاری را بیابیم زمینه

ی ملی   هکاران و متعصبین درون جبھ مخالفینی از سوی محافظه. شدند ی ملی با آنان روبرو می بودند و با این شناخت در جبھه
مثًال خود  . گرفتند فکر آنان صورت می ھای زیادی با اعضای حزب ملت ایران و سایر نیروھای ھم داشتیم و از سوی دیگر ھمکاری

" جناح چپی"به ھرحال . شد ای داشت و از سوی آقای متین دفتری و امثالھم حمایت می بیژن جزنی ارتباطات بسیار گسترده
  .دستش بازتر بود" جناح راست"داشت، اگرچه ی ملی وجود  در درون جبھه

  ...گیری گروه و حضور شما در آن، آقای کیانزاد برگردیم به چگونگی شکل 

بود،  ١٣۴١کنم اواخر سال  در یکی از این قرارھا که فکر می. ی ملی قرارھایی را با ھم داشتیم بله، ما جوانان چپ درون جبھه
این آشنایی و معرفی من از سوی دوستی مشترک . لین بار با بیژن جزنی آشنا شدممن ھم شرکت داشتم و در آنجا برای او

دھندگان تظاھرات  گروه ما جزو سازمان. به بیژن، موجب شروع ھمکاری من با بیژن و برخی از فعالین دانشجویی حزب توده شد
. منسجم محفل دانشجویی ما با گروه بیژن شدارتباط من با بیژن، موجب ارتباط . ھا بود و دیگر تظاھرات آن سال ۴١اول بھمن 

چند . جانبه نبودند این نکته را ھم اضافه کنم که ارتباطات یک. ھا بودند، به بیژن پیوستند ترین به این ترتیب، این بخش که از جوان
مثًال من عضو . نی شدنددھندگان گروه جز ھای خود را داشتند و بعدًا از تشکیل گروه کوھنوردی وجود داشتند که ھرکدام فعالیت

" کاوه"گروه کوھنوردی . ای بود برای ھم ورزش کردن و ھم شناسایی مناطق مختلف بودم که زمینه" کانون کوھنوردان تھران"
از ) کانون کوھنوردان تھران(و گروه ما ) گذاران آن بودند و عزیز سرمدی از پایه که سعید کالنتری و علی اکبر صفایی فراھانی (

  .ھایی داشتیم ھم آشنا بودیم و تماس قبل با
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تا جایی که من اطالع دارم، . شروع شد و تا زمانی که از زندان آزاد شدم، ادامه یافت ۴١به ھرحال آشنایی من با بیژن از سال 
بعدًا . محفلی داشتند ٣٢ھای بعد از  بیژن و منوچھر کالنتری و شخصی به نام کوروش ایزدی و احتماًال دکتر شھرزاد، در سال

عباس سورکی " ی ایران آوران حزب توده رزم"این گروه و گروه  ۴٣-۴٢ھای  ماند و بعدھا در سال کشد، بیژن می ایزدی کنار می
ھایی با سعید  در کنار این دو گروه، بیژن از قبل ارتباط. پیوندند ھم می  که با معرفی حسن ضیاءظریفی صورت گرفته بود، به

   .ھم داشت) اکبر صفایی فراھانی گروه کوھنوردی کاوه را تشکیل داده بودند بیژن بود و ھمراه علی که دایی کوچک(کالنتری 
  .ی اصلی و ردیف اول گروه بیژن و حسن ظریفی به این شکل تشکیل شد توان گفت که ھسته می

ھای جوانان حزب توده و  سازمان در ٣٢ھای قبل از  ی اول گروه بیژن را نسلی تشکیل داده بود که در سال به این ترتیب، ھسته
از جمله کسانی که . ھایی داشت و نسل ما عمًال نسل دومی بود که در ارتباط با این گروه قرار گرفت ی ملی فعالیت یا جبھه

 بعدھا در ارتباط با این گروه قرار گرفتند، علی اکبر صفایی فراھانی و محمدرضا محمد صفایی، احمد افشار، فرخ نگھدار، حمید
در جریان درگیری سیاھکل   ی اعضای آن تکنیک تشکیل شده بود و بعدًا ھمه چنین گروه چپی که در پلی ھم. بودند... اشرف و

  .جان باختند، از دیگر اعضای گروه بودند

علت تمایل . ی ملی اشاره کردید ھای اعضای بعدی گروه و کًال جوانان چپ در جبھه آقای کیانزاد، به فعالیت 
  ی ملی چه بود؟ چپ آن دوره به فعالیت در جبھهجوانان 

ای بود  ی ملی عرصه ای بود که نسبت به مصدق در نسل ما وجود داشت و از سوی دیگر، جبھه علت آن از یک سو سمپاتی
  .ای در این بخش علنی و کسب تجربه برای یک فعالیت نیمه

ی  پذیرش به معنای آن بود که تنھا راه را مبارزهآیا این . ی مسلحانه تشکیل شد گروه بر مبنای پذیرش مبارزه 
  دیدید؟ مسلحانه می

مبنای نظر بیژن شرکت در ھر نوع فعالیتی بود و بر ھمین مبنا، فرم تشکیالتی . دیدیم ی مسلحانه نمی خیر، ما تنھا راه را مبارزه
ی شھری داشتیم و از سوی دیگر، گروھی ھم ھا گروه به این صورت بود که یک گروه کوه و جنگل و گروھی در ارتباط با فعالیت

ی مسلحانه به عنوان تنھا راه طرح  در آن زمان، مبارزه. علنی سازماندھی شده بود ھای علنی و نیمه برای انجام فعالیت
  .شد، بلکه فعالیت در سه جبھه مورد نظر بود نمی

وزیر وقت آقای منوچھر  اھمیت این تظاھرات به حدی بوده که نخست  .بپردازیم ١٣٣٨دی  ٢٠کمی به تظاھرات  
دھد که البته به  دی ماه مجلس، طی بیاناتی توضیحات مفصلی در این باره به مجلس می ٢٣ی  اقبال در جلسه

  ...است" خائنین"تمامی در محکوم کردن این حرکت و نسبت دادن آن به 

. نین حرکتی، یک شوک جدی به حکومت شاه وارد کرد و طبیعی است که مجلس به آن بپردازد، چ٣٢مرداد  ٢٨بله، بعد از 
ای که  ھای پراکنده در آن زمان، گروه بیژن ھنوز تشکیل نشده بود، اما محفل. سعید کالنتری نیز در ھمین ارتباط دستگیر شد

ی حرکت نبودند، اما جوانان چپ ھمیشه در  روع کنندهش. ی اصلی گروه را تشکیل دادند، در این حرکت فعال بودند بعدًا ھسته
  .ھا بودند ترین گونه حرکات جزو فعال این

به نظر شما . اتفاق افتاد ١٣۵۴فروردین  ٣٠ایی که در  آقای کیانزاد، اگر موافق باشید، بپردازیم به چرایی فاجعه 
  جزنی و یارانش ھمراه دو مجاھد گرفت؟ ای و با چه ھدفی تصمیم به از میان برداشتن بیژن ساواک بر چه زمینه

ھا بیژن را  کنیم و ساواکی طبع را ترور می دانستیم نیک اگر ما می«: ام که گفته است من نقل قولی را از حمید اشرف شنیده
طرف  جویی از ی یک انتقام کنم زمینه اگر این نقل قول درست باشد، من فکر می» !زدیم کنند، دست به این عمل نمی اعدام می

سازماندھی شده بود، ھرکدام از ما را به جایی  ۴٨از سوی دیگر، بعد از فرار ناموفقی که در سال . ساواک مطرح بوده است
دانست که بیژن یک تئوریسین و  ساواک این را ھم می. ی این افراد در زندان برای ھمه روشن بود مقاومت ھمه. تبعید کردند

دگاھی که بعد از انقالب برای او تشکیل دادند، اشاراتی به این موضوع کرده بود که شما تھرانی ھم در دا. فرد مطرحی است
برداشت من این . تأثیر نبودند گرفتند، بی مسلمًا ترورھایی که صورت می. کردید و ما ھم شما را دوستان ما را اعدام انقالبی می

ھا بود و از  یرون از زندان فعالیت داشتند و تضعیف روحیهی اصلی آن از یک سو ترساندن کسانی بود که در ب است که زمینه
  .جویی طرف دیگر انتقام

  نفر را اعدام کردند؟ ٩ای، مشخصًا این  بر چه زمینه 

البته این نظر در میان  . نفر در زندان مقاومت کرده بودند و تبدیل به سمبل شده بودند ٩ی این  شاید یک علت این بود که ھمه
خواست خودی  گردد و حکومت می ن دوران وجود داشته و دارد که علت آن به تشکیل حزب رستاخیز ھم برمیھای آ گروھی ھم

کنم، به خصوص اگر این نقل قول از حمید اشرف درست باشد، نوعی  اما من فکر می... سره کند و نشان بدھد و یا کار را یک
تواند مطرح باشد که بخواھند وضعیت موجود  لبته این مسئله ھم میا. جویی و پاسخ به ترور افرادی از ساواک بوده است انتقام

  .را با کشتن رھبران خاتمه بدھند

ھای انقالب، حکومت  توان گفت که ھراس از شروع زمینه با توجه به این که سه سال بعد از آن انقالب شد، می 
  را به فکر از بین بردن رھبران انداخته باشد؟

عتقد به وجود این حد از ھوشیاری در حکومت باشیم، باید به این سئوال پاسخ بدھیم که چرا جاست که اگر م مسئله این
کنم دستگاه امنیتی شاه تا این حد قدرت  من فکر نمی  .ای ندارم من چنین ارزیابی. ی مسائل را بگیرد نتوانست جلوی بقیه

توان گفت که دستگاه امنیت وحشی شده بود  می. بین ببرد ھا را از نفر بخواھد زمینه ٩بینی داشت که با اعدام کردن این  پیش
دانم که برای  من وجود این درجه از ھشیاری را در رژیم شاه بعید می. جویی به ھدفش برسد خواست از راه انتقام و می

  .جلوگیری از رخ دادن انقالب، خواسته باشد پیشاپیش چپ را بزند

  و در گروه بیژن جزنی چگونه است؟ ۴٠ی  ن در دھهتا تان از فعالیت نگاه امروز و ارزیابی 

چه در آن دوران، نه فقط در سطح  کنم آن من فکر می. کنم خودم را در آن فضا قرار بدھم برای ارزیابی آن دوران، سعی می
اعتقادم این است که در آن دوره، رمانتیسم . گذشت، تاثیر بسیار باالیی روی ما داشت ی ما، بلکه در سطح جھانی می جامعه

، )شود ای که تدوین کرده بود، دیده می و در خط مشی(ه مثًال در خود بیژن وجود داشت بخشی از رئالیسمی ک  انقالبی در کنار
مثًال وقتی پاتریس . گذشت نیز قرار داشتیم به ھرحال، ما تحت تاثیر این مسائلی که در دنیا می. اثر خود را روی ما گذاشته بود
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افتد،  دیدیم ھر نھضتی در ھر جای دنیا اتفاق می یر بودیم و میکشیدیم یا شاھد اتفاقات الجزا کشتند، ما رنج می لومومبا را می
شود که آن نسل یا این گروه بیژن، سواد  گاھی گفته می. تاثیر نبود این روی ما بی. شود به سوی خشونت کشیده می

کرده بودند،  گردم که ھمه از خارج از کشور آمده بودند، در انگلیس تحصیل من به گروه نیکخواه برمی. سیاسی نداشتند
ای که در آن دوره  ھای چریکی یا به گروه. مھندس یا استاد دانشگاه بودند، اما وقتی به ایران برگشتند، راه مائو را انتخاب کردند

مگر در کشور آلمان گروه . کنم گذاری شده بود و حداقل انتخابات آزاد داشتند، فکر می ھا پایه در کشورھایی که دمکراسی در آن
کرد؟ نظر من این است که جوی بود حاکم بر  فعالیت نمی" ی سرخ ستاره"شکل نگرفته بود و یا در ایتالیا گروه " ماینھوف -بادر"

ای که  خواھم توجیه کنم که در آن زمان، ما راه دیگری نداشتیم، نه چنین چیزی نیست، ولی تحت تاثیر جو جھانی نمی. ما
تا زمانی که . شکی نیست که خود دیکتاتوری شاه عامل بسیار مھمی بود. تاتوری شاهی دیک حاکم بود، قرار داشتیم، به اضافه

ھا بسته  ی راه اما وقتی ھمه. شدند ھایی ھم می ھا فعال بودیم و بحث ی آن امکان فعالیت علنی وجود داشت، ما در ھمه
  .رفتند د، تمایالت به این سمت نمیشدن ھا بسته نمی شاید اگر راه. ی مسلحانه ھم تشدید شد شدند، گرایش به مبارزه

ترین آن در دی  آموزی که بزرگ ھای صنفی دانشجویی و دانش ی ملی و فعالیت در حرکت اتفاقًا عضویت در جبھه 
دھد که آن نسل با وجود جو حاکم بر دنیا و اعتقاد به سرنگونی رژیم شاه،  اتفاق افتاد، نشان می ١٣٣٨ماه 

سرنگون باد "بیژن شعار   مثًال . ھای مدنی را ھم داشت و شرکت در جنبش آمیز ی فعالیت مسالمت زمینه
یعنی دیکتاتوری فردی را نشانه گرفته بود و نه شخص ". مرگ بر شاه" را طرح کرده بود و نه " دیکتاوری شاه

ی ایجاد ھای مدن شد و امکان فعالیت توان نتیجه گرفت که اگر فضا باز می ھا، می آیا بر این زمینه  .شاه را
  رفت؟ شد، شاید این نسل راه دیگری می می

به اعتقاد من، در آن . ی مسلحانه فکر کرد ھای گرایش به سمت مبارزه و به زمینه" چرا؟"توان پرسید  سال می ۵٠امروز، بعد از 
موزی و دانشجویی بود و آ مان ھم دانش پایگاه. زمان، از یک سو، رمانتیسم انقالبی حاکم بر آن دوره ما را اسیر خود کرده بود

ی ما بسیار  اما از سوی دیگر ھمه. ھا ھم به ھمین سمت گرایش داشتند کردیم، آن حتی اگر به فعالین کارگری برخورد می
طور که گفتید، شعار بیژن نه  تحت تاثیر بیژن بودیم که جزو ھشیارترین آن نسل بود ـ ھم او و ھم حسن ضیاءظریفی ـ و ھمان

ھایی وجود  دھد که بله، چنین زمینه ھایش نمایان است، نشان می ود و نوع نگاه او به جامعه که در نوشتهبه دیکتاتوری ب
  .داشتند

  ی علت دستگیری گروه بیژن ھم توضیح بدھید؟ اگر ممکن است در باره 

خطای جدی ھم  اما به نظر من، یک. ھای بسیاری آمده است، یک علت آن نفوذ ساواک بوده است طور که در نوشته ھمان
ای  نخورده با گروھی ادغام شد که سابقه به این شکل که گروھی جوان و دست. صورت گرفت و آن ھم ادغام دو تشکیالت بود

به نظر من، این یک خطای . ھا وجود داشت ھا صورت گرفته بود و شناسایی کامل نسبت به آن ھایی از آن داشت، دستگیری
  .نفی بیژن و یا عباس سورکی نیست، اما نقدی است قابل طرحتشکیالتی جدی بود که به معنای 

اگر ممکن است . فرار ناموفقی توسط سعید کالنتری از زندان سازمان داده شده بود ١٣۴٨آقای کیانزاد، در سال  
  ی این فرار چه بود و با چه ھدفی صورت گرفت؟ زمینه. کمی ھم در این باره توضیح بدھید

کند، نیامده که زندان بکشد و فرار از زندان ھم  ی مسلحانه را قبول می داشت که وقتی آدم مبارزه نگاھی در آن زمان وجود
ممکن است این استدالل بر آن نوع نگاه منطبق باشد، اما بحث اصلی این است که به عواقب . بخشی از ھمان مبارزه است

مک از بیرون فکر شد و در نھایت راھی که انتخاب شد، بافتن برای فرار، به نقب زدن از درون زندان تا ک. شکست فرار فکر نشد
خود داستان فرار و چگونگی آن مفصل است که شاید در فرصت دیگری باید . و باال رفتن از دیوار بود  ھای پشمی طناب از جوراب
در حالی که اگر . ف تبعید شدیمھای مختل اما اصل قضیه این است که ما بعد از این فرار ناموفق، ھمگی به زندان. به آن پرداخت

ھای دیگر مذھبی و غیره را داشتیم و  ی ما در یک زندان جمع بودیم و ھم امکان تماس با گروه گرفت، ھمه این اقدام صورت نمی
  .توانست انسجام پیدا کند ھم خود گروه می

ما دور . ھا بود ، جزو بارورترین دوره)۴٨تا فروردین  ۴٧از مھرماه (قصر بودیم  ٣ای که ما با ھم در زندان شماره  به اعتقاد من، دوره
به . ی فرار، این فرصت را از دست ما گرفت ولی متاسفانه برنامه. دیگر بھره بگیریم ھای ھم توانستیم از توانایی ھم بودیم و می

جراجویی بود و این برخورد نظر من، این فرار که تحت فشار سعید کالنتری صورت گرفت و بیژن مخالفت جدی با آن نکرد، یک ما
من بعدھا خواندم که سعید کالنتری به بیژن گفته . ھا را بگیریم، اشتباه بود بیژن که ما اگر نظرمان منفی است، نباید جلوی بچه

  .کنیم بود که اگر دستور تشکیالتی بدھی، ما این نقشه را اجرا نمی

  .ای دارید، بفرمایید تان در آن دوره خاطره تبه عنوان سئوال آخر، اگر راجع به اعضای گروه و فعالی 

در ھمگی ما نوعی صمیمیت وجود . ھا برای من خاطره اند ی آن کنم و ھمه و می  ھا زندگی کرده ام با تک تک آن من تمام زندگی
دیگر فرصت  ما به ھم. کنم این آزادی در میان ما وجود داشت در دوستی واقعی نوعی آزادی وجود دارد و من فکر می. داشت

یا انعطافی که در رفتارھا وجود . داد فرصت گوش دادن به دیگران را به خود می. این خصلت در خود بیژن ھم بود. دادیم بیان می
شود شخصیتی مثل بیژن یا حسن ضیاءظریفی با آن ھمه  کنم چطور می ھمیشه فکر می. داشت، برای من ویژه است

ھای  ما تنھا به دلیل مسائل سیاسی به ھم نزدیک نشدیم، بلکه جنبه. پیش گرفتندانعطافی که داشتند، راه مسلحانه را 
  ای فراتر از کار در یک گروه و یا تشکیالت بود ی ما، رابطه  دیگری ھم وجود داشتند و تک تک ما با ھم دوست بودیم و نوع رابطه

 

بود که در اعتراض به  ٣٢مرداد  ٢٨، اولین حرکت اعتراضی گسترده بعد از کودتای ١٣٣٨دی  ٢٠آموزان در  تظاھرات دانش ]١[
ھای چپ آن دوره که بعدًا از  محفل. ی ریاضی صورت گرفت  ی راه یافتن به رشته تغییری در سیستم نمرده دادن و شیوه

این تظاھرات با . ت فعال داشتند، اما فراخوان اصلی از سوی آنان داده نشده بودبودند، در آن شرک" گروه بیژن"دھندگان  تشکیل
. آموز دستگیر شدند که البته بسیاری از آنان بعد از چند روز آزاد شدند صدھا دانش. سرکوب شدید نیروھای امنیتی ھمراه شد

ظاھرات در حدی بود که مجلس شورای ملی وسعت این ت. سعید کالنتری نیز در ھمین تظاھرات شناسایی و دستگیر شده بود
 .توضیحاتی در این رابطه به مجلس ارائه کرد) منوچھر اقبال(وزیر وقت  دی ماه به آن پرداخت و نخست ٢٣در تاریخ 
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 گروه بیژن جزنی می خواستند
 رھبری فعال درست کنند

 صدر ابوالحسن بنی
 

 

 

فروردین سالگرد شھادت بیژن جزنی، ضیاء ظریفی و دیگر یاران ایشان باضافه  دانید که سیآقای بنی صدر می
 .ھای خود با آنان برایمان بگوئیدخواستیم از گذشته می. دو تن از بنیانگذاران مجاھدین خلق

ا من درس آقای ظریفی که دانشجوی دانشکده حقوق بود را در آنجا شناختم، بیژن جزنی ھم دانشجوی علوم اجتماعی بود و ب
شناسی عملی ھم گرفته بود به عنوان واحد و در  خواند و درس جامعهرشته فلسفه می. عملی داشت شناسیجامعه 

- با او آشنا شدم و در ھمان موسسه علوم اجتماعی به مناسبت آغاز فعالیت نظریه  ٣٩جریان تجدید حیات جبھه ملی در سال 
به من ھشدار . ای داردای بود وخودش ھم گرایش توده، گفتند که او پدرش تودهکرد و من پرسیدم او کیستھایی اظھار می

ای باشد نه، چپ به معنای آن روز کلمه اما اینکه توده. به تدریج من دیدم که بله افکار چپ دارد. دادند که حواسم را جمع کنم
کتر بختیار که مسئول تشکیل جبھه ملی بود بر این گرچه د. ای نیست وقت به آن نتیجه رسیدم که تودهدر آن. محل تردید است

  .ھا شرکت کنندای است و در کنگره جبھه ملی ھم نگذاشت که این ھا تودهنظر نبود و گفت که ما در اشتباھیم و جمع این

آیا شما . نفر از فعالینی را که افکار چپ داشتند از جبھه ملی اخراج کردند ٧٠یا  ٦٠گفته می شود که حدود  
  .کنید؟ و به شمول بیژن جزنی، ضیاءظریفی وتعدادی دیگرچنین خبری را تایید می

حتی دوستان دانشجوی طرفدار خلیل ملکی را ھم از سازمان دانشجویان بیرون . وقت در دانشگاه زیر بار این چیزھا نرفتیمما آن
ھا وارد کنگره با این حال چند نفری از آن. ح رای بیاورندھا نامزد بشوند و باصطالاما در انتخابات کنگره نگذاشتند این. نگذاشتیم

  .ھا مجید احسنشدند از جمله آن

  ضیاء ظریفی در کنگره بود یا نه؟ 

متن . مجید احسن بود و در آنجا ھم متنی تھیه کرده بود برای سخنرانی که به او وقت ندادند و من آن متن را خواندم. نه نبود
من به خاطر خواندن آن ھزينه سنگینی . روز رھبری جبھه ملی بوده سیاست آمریکا و روش آن مربوط به حمله خیلی سخت ب

مرحوم دکتر صدیقی به من گفت آقا عضویت شما در : آمد که این بھای سنگینی استروز ھا به حساب میالبته در آن. پرداختم
  .د، کار خود را خراب کردیدھا را خواندی که برداشتید متن این چپیشورا مسلم بود بعد از این

طرز فکر و فلسفه ما یکی نبود ولی در دید و نگرش نسبت به این روش رھبری جبھه ملی دوم چه در سیاست داخلی و چه 
  .سیاست خارجی نزدیک بود

  ھمکاری عملی در جریان مبارزات بین دانشجویان با افکار متفاوت وجود داشت؟ 

که یک رھبری باشد نه بر اصل تقدم آزادی بلکه برای ھمان شعار دوران ر مصدق و توقع ایندر حین ھمکاری و در ارتباط با دکت
که دانشجویان با مصدق و این) وقت من به فرنگ امده بودمآن(مصدقی یعنی استقالل و آزادی با ھم، این منجر شد به مکاتبات 
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تا این ھنگام این ھمکاری ادامه داشت، ولی من خازج از بنابراین . مصدق روش جبھه ملی دوم را طی چندین نامه انتقاد کرد
منوچھر کالنتری که نسبی ھم با جزنی داشت به پاریس آمد و خبر داد که . کشور بودم تا اینکه آقای حبیبی به خارج آمد

ه جوری ما من گفتم مناسبتش چیست که بدون اطالع چ. اندسازمانی تشکیل شده و من و آقای حبیبی را ھم آنجا عضو کرده
اما . ھای مشترک من گفتم ھمکاری درست روی یک زمینه. را عضو کردید آنجا؟ خوب شما مارکسیست ھستید و ما مسلمان

ھا اطالعات ھا ھمکاری به این ترتیب بود که آنبنابراین تا دستگیری آن. اینکه در یک سازمان دو فکر باشد ترتیب درستی نیست
  .٤٦شد تا سال فرستادند در خارج منتشر میخبر و مطلب را می. شدندتی مطلع میفرستادند و از اطالعارا می

ھا را باصطالح در حال ھا در جریان محاکمه و فرستادن ناظر به ایران و بعد ھم که آنبعد ھم که دستگیر شدند خوب دفاع از آن
  .شد و وحدتی در آن مساله بوجود آمددادهجا در پاریس یک اجتماع خیلی خیلی بزرگ ترتیب فرار بودند، کشتند، این

ای اعالن یک عرصه توافقی یک جلسه. وقت بدون اینکه اظھار نظر کنم در کنفدراسیون نبودم ولی خوب ھمه آمدندچون من آن
تراض شد و جمعیت خیلی بزرگی ھم آمد و در حمایت و دفاع از قربانیان جنایت خیلی کار شد، ھم در اروپا و ھم در آمریکا اع

  .ایخیلی خیلی گسترده

  است؟علت اینکه رژیم در آن شرایط تصمیم به ارتکاب این جنایت گرفت به نظر شما چه بوده 

گویند که این نیروی مارکسیسیتی ایرانی است که به استقالل بھا داده، گرچه می. ھا یک جریان چپ مستقل ایران استاین
ھا را لو داده، ولی گمان من این نیست که حزب توده ناراضی بوده از لو ه آنشخصی بوده به اسم شھریاری که از ساواک ک

کدام از محورھا نه مسکو و نه پکن، راضی نبودند که یک جریان مارکسیستی در کشوری آن وقت ھیچکه آنبرای این. ھارفتن آن
خورد است برای اینکه او اصال نان این را میخورژیم ھم نمی. ھم مثل ایران روی پای خود بایستد و بگوید استقالل اصل است

ھا جانشین ھستند و ایران به که حزب توده را به عنوان عامل روس مترسک بزرگی بکند به این عنوان که اگر من نباشم آن
  .ھا این رفتار را کرددلیل این بود که رژیم سابق با آن. رود، خودش را توجیه می کردکلی از بین می

توانست باشد که از آینده خودش که رژیم شاه دست به چنین جنایتی در آن مقطع زد این ھم میاینآیا علت  
چون این رفتار مثال با مذھبیون که بعدا به حکومت . کرد که چپ ممکن است جانشینی باشدبیمناک بود و فکر می

  .ھا ھم بوددر حالیکه دسترسی به سران آن. رسیدند در آن دوران نشد

-ھایشان بعدھا جھش ایدئولوژیک کردند، ولی آنگرچه بعضی. ھا را ھم اعدام کردا مجاھدین ھم آن کار را کرد یعنی آنخوب ب
روز گمان من این نیست که آن. ھا کردرژیم ھمان رفتار را با آن. آمدروز در آغاز کار این سازمان به نظر یک سازمان اسالمی می

  .اول کارشان بود. ھا بیایند جای او را بگیرند، نه، چون وسعت که پیدا نکرده بودنرژیم ھنوز در این ترس بود که ای

نفر را جدا کردند به سلول انفرادی بردند و  ٤٠. درست سه روز بعد از اعالم حزب رستاخیز بود و انحالل احزاب 
  .این عزیزان را شھید کردند

-مشروعیتی که می. دلیل این بودند که این رژیم مشروعیت ندارد ھااین. خواھدقضیه این است که، ھر رژیمی مشروعیت می
این را این گروه از بین برداشت و این مساله کم . گرفت از اینکه اگر من نباشم بدتر از من حزب توده وابسته به روسیه است

-اگر شاه مثال یک. جور شدندانستند چنانکه عمال ھم ھمیھا از دست رفتن استبداد را مساوی با سقوط میان. اھمیتی نبود
  .ماندھا را برقرار کند دلیل موجھی برای آن انقالب نمیشد آزادیسال زودتر از انقالب حاضر می

داد برای اینکه این مھمترین و در واقع وقت به این گروه بیشتر حساسیت به خرج میولی مطلب این است که آن رژیم در آن
که شاه کند ایرانستان چنانداد بابت این بود که اگر من نباشم حزب توده ایران را مید میتنھا مشروعیتی که آن رژیم به خو

  .این را این گروه از دستش بیرون آورده بود. زدھمین حرف را در انقالب ھم می

بعد شما آقای بنی صدر تاثیر این حرکت بیژن جزنی و ضیاء ظریفی و دیگران و جنبش فدایی را در آن دوران، به،  
در . بینیدھا را به روی نھضت سیاسی ایران چگونه میاز شھادت این فعالین، رھبران، تاثیر افکار و تمایالت این

  چه جھت بیشتر تاثیر داشتند؟

اما در . ھا ھنوز به این نتیجه رسیده بودندشود گفت که آنعرض کنم به شما اینکه آزادی یک ارزش است در این زمینه نمی
در مساله استقالل به نظر من ایران از این جھت مبتکر یک حرکتی است در جنبش چپ که بعد از جنگ . الل چرامساله استق

بود و خلیل ملکی قبل از گروه جزنی در ایران ھا در یوگوسالوی کردهتوانید بگویید که تیتو قبل از اینروز، البته شما می دوم تا آن
ھای اساسی ھم در آن دانیم که نه، یک وقت است که شما تعدیل، اما ھمه میشود گفتھا میاز این حرف. بودکرده

این طبیعتا خوشایند ھیچ کدام از . دادندبودند و به استقالل بھا میھا مواضع را تغییر ندادهاین. دھید مثل تیتوایدئولوژی می
سیار موثر و مھم شد و آن از باب اینکه یک افق یک، از نظر داخلی از نظر من بسیار ب. روز نبودھای مراکز جھانی آنقطب

برای اینکه نظام دیگری جانشین نظام حاکم بشود بدون اینکه بیم از آن داشته باشیم . جدیدی را در سیاست ایران می گشود
ت این حرکت از این جھ. که از طریق عناصر شرکت کننده در این تحول قدرت خارجی در کشور ما دخل و تصرف خواھد کرد

کردیم با اینکه از نظر ایدئولوزیک کامال مخالف آن ایدئولوژی به این دلیل ھم ما حمایت می. بسیار بسیار مھم و با ارزش بود
  .بودیم

این جنبشی که شروع شد بر این اصل نیز استوار بود که ما باید در مقابل بی عملی بایستیم، فداکاری بکنیم،  
عملی ھا به بیآن. بزرگ ایجاد بکنیم و به ھمین دلیل عنوان فدایی مطرح شد صادقانه برزمیم تا بتوانیم تحولی

  .ھا در نھضت ھم انتقاد داشتندھا در شرکت آنھا و عدم حضور آنایھا و جبھهایرھبری توده

توده جوانان، . یاای، چه تودهچه جبھه. ایران جوانان دانشگاھی فعال بودند، رھبری غیر فعال بودروز در صحنه سیاسی  آن
کردند که بروند حاال ھمه چی استقبال ھا خیال میرفتند توی روستاھا، توی کارخانهدانشجویان می. توده مردم غیر فعال بودند

آخرین ھم این است که در جنوب . شودھا شھری میاالن این سه سال است که جنبش. امروز را نگاه کنید. شد، نه نبودمی
به اصطالح این حلقه وسط که . توده مردم ھم فعالند. وی دانشگاھی حضور ندارد، رھبری فعال وجود نداردتھران بود، دانشج

ھا در واقع بر این خط بودند که این پس آن. وجود نیامدهاتصال برقرار کند، جنبش را عمومی کند و تحول را ممکن بگرداند، ھنوز به
. بری غیر فعال بشوند، به اصطالح زمینه فراھم کنند برای ایجاد یک رھبری فعالدو کار را با ھم انجام دھند یعنی جانشین رھ

امروز بیشتر معلوم است که کار . این یک کار عظیمی بود. حلقه اتصال بشوند با توده غیر فعال، توده غیر فعال را ھم فعال کنند
  .ھا چقدر مھم بودآن
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ھا به شما مراجعه کرده بودند و گفته بودند شما را و آقای نآقای بنی صدر شما در صحبت تان اشاره کردید که آ 
شاید یک فکری پشت این پیشنھاد بوده باشد و آن اینکه برای ایجاد . حبیبی را ھم به عضویت گروه پذیرفتیم

ھا این کنید که فکر آناین را آیا تائید می. جنبشی برپایه استقالل و آزادی، وحدت در ایدئولوژی ضروری نیست
  بوده؟

قبل از آن بر . تواند داشته باشدای میشکل جبھه. شود داشته باشدمنتھا ما گفتیم که این شکل حزبی نمی. بله اینجور بود
ای ھم به مصدق نوشتیم که شما این احزاب را دعوت کنید به انحالل در یک این نظر بودیم که حزب واحد داشته باشیم و نامه

عضو  ٢٠٠تا سازمان بشود و ھر کدام ھم  ٢٠٠کنم به اینکه من اگر دعوت می. واب داد خیرمصدق به ما ج. سازمان بزرگ
ھایی که بودند در سازمان نھضت ملی ایرانی و کودتا و بعدش گفتیم چرا، گفت به دلیل اینکه آن سازمان. بیشتر نداشته باشند

فرستد ما اگر سازمان را بزرگ کردید این عواملش را میاما ش. ھا نفوذ کنندساواک نتوانست در آن. شناسنداین را ھمه می
بینید بعد از مدتی می. آیند رودھند میھا ھم چون پشتشان به کوه قاف ساواک است شعارھای تند میداخل شما آن

  .دست ساواک است سازمان را شما درست کردید اما 

  حق با مصدق بود؟ 

حق با او . خواھند نفوذ کنند و بروند باالھا چگونه میسیون ما دیدیم این عوامل اینحق با مصدق بود برای اینکه در کنفدرا. بله
گفتیم . گیردخواستیم عمل کنیم دیگر موافق نبودیم که ھمکاری در یک سازمان انجام میبنابراین ما که برای این خط می. بود

ھای دراز رابط ما برای مدت. اری داشته باشندنه ھمکاری باشد ولی ھر کس مطابق فکر خودش سازمان بدھد، با ھم ھمک
  .ھم ھمان آقای کالنتری بود

  .آقای بنی صدر خیلی ممنون از صحبتی که در این زمینه و به مناسبت این سالگرد داشتید 

  .متقابال متشکرم
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 !بیژن جزنی در خود بودنش رھبر بود
 بھزاد کریمی

 

بر یک نکته درنگ داشت و آن رابطه اظھار نظر کننده است با موضوع مورد اظھار  ھای شما، می باید پیش از پرداختن به پرسش 
وقتی یک نفر در باره شخصی و یا موضوعی حرف می زند مھم و الزم است که روشن شود نسبت خود او با فرد یا موضوع . نظر

این، یک دین . ضوع بحث کدامستصحبت چیست و دستکم این را نیاز است که خود صحبت کننده بگوید حد رابطه او با مو
 !ایی از تاریخ مخصوصًا در برابر مورخان ھمان دوره از تاریخ عمومی است بر گردن بازیگران دوره

فقط چند روز . من ھیچگاه شانس این را نیافتم که بیژن جزنی را از نزدیک ببینم و برای ھمیشه ھم در این حسرت بزرگ ماندم
زندان شماره یک قصر  ٣و  ٢قتلگاه اوین بود که با دومین بار محکوم شدنم در دادگاه نظامی، از بند  پس از انتقال او و یارانش به

جدا می کرد، ھمان بندی که بیژن و رفقای گروه او تا چند روز قبلش  ٦منتقل شدم که فقط یک در نیمه باز آن را از بند ٥به بند 
زو داشتم که ھر چه زودتر نام آورانی را که سالھا با نامشان زیسته بودم از نزدیک در آستانه انتقالم به این بند آر. در آنجا بودند

اولی و ! صفرخان قھرمانی، بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و شکراهللا پاکنژاد: ببینم و در راس ھمه آنھا ھم این چھار نفر
بسیار متاسف شدم که چرا نشد با . ء ظریفی را نهچھارمی را دیدم و به تبادل عاطفه با آنھا رسیدم، ولی دریغا که بیژن و ضیا

تفاوت سنی من با . بیژن که او را به رھبری قبول داشتم، از نزدیک به صحبت بنشینم و از دریای تجربه و دانش او بیشتر بنوشم
او در باالی ! بحق نیز او دھسال یعنی نیم نسل بود، اما با شناختی که از او یافته بودم تفاوت برایم خیلی بیش از اینھا بود و

بود که نام او و  ٤٧اولین بار در بھار سال . قله نسل من قرار داشت و چونان فانوس دریایی می ماند برای ما ملوانان جوان
ھای او و  گروھش را شنیدیم و در آستانه سیاھکل بود که در یکی از جلسات گروھی که داشتیم بگونه افواھی راجع به دیدگاه

آنجا بود . بر می گردد ٥١اما شناخت واقعی من از آثار و شخصیت بیژن به اواسط سال . ھایی کردیم یکدیگر صحبتگروھش، با 
ھای فدایی  با بروز اولین اختالفات فکری درون چریک. ھای او پی بردم که از طریق چند نفر از رفقا در زندان به جایگاه و توانایی

و مبلغ و مروج دیدگاه ھای وی در مناسبات درون زندان شدم و مدتی پیش از مرگش و  خلق، به تمامی در جبھه او قرار گرفتم
آثار جزنی را در طول . از طریق شبکه فوق مخفی سازمان در زندان، بگونه غیر مستقیم در ارتباط تشکیالتی با او نیز قرار گرفتم

! ام دوباره به اقتضاء، دست به ریز نویسی آنھا زدهام و  ھای زندان بارھا ریز نویسی کرده و بعد درشت نویسی نموده سال
. ام ام و بعدھا در جھاتی، البته پیش خود و برای خود نقدشان نیز کرده محتویات آنھا را به دقت خوانده و از آنھا بسیار آموخته

اند ھر حرکت او را  باط با او بودهدورادور و به واسطه رفقایی که از نزدیک در ارت ٥١ام به جزنی چنان بوده که از ھمان سال  عالقه
ھا و تعلقات سیاسی من، ھمانی بود که برای بیژن و  آبشخور آموزش. زیر رصد داشتم و بر ھر حرف و عمل او می ایستادم

ھایی که من و  شان در میدان رفقای گروه او، ولی با ده یا دوازده سال تقدم آنھا نسبت به ما و ارجحیت حضور مستقیم
اما، تحوالت فکری من و ما درست در ھمان سمتی بود که بیژن متقدم ما آن را . فقط شنونده وقایع آن میادین بودیمھمساالنم 

من ھیچوقت . پیموده بود و ھمین ھم کمک می کرد تا که او را خوب بفھمم و نیز با ھمه وجودم او را در مقام رھبری خود بیابم
این البته یک ادعاست، ولی ادعایی ! و نه کمتر از خیلی از رفقایی است که با او بودنداو را ندیدم، ولی بر آنم که شناختم از ا

  !ایی است در تار و پود او که پیش مدعی، جاگرفته

 -----------------------  

شما چه جايگاھی برای بیژن جزنی در جنبش فدائی قائل ھستید؟ به عنوان نظريه پرداز يا پراتیسین و يا ھر دو؟ 
  او در جنبش فدائی را چگونه ارزيابی می کنید؟ تاثیر

یک جریان و یا نھاد اجتماعی، برای شخصی جایگاه ! جایگاه رھبری، اگر که بر معنای واژه رھبر تامل درخور داشته باشیم
ا را تولید رھبری قایل می شود که او بتواند پرسش ھای چشم دوختگان به خود را پاسخ بگوید و در امروز آنھا اطمینان به فرد

چنین کسی می باید که ھمواره حرفی تازه داشته باشد و نیز حرفی رھگشا در مسیر عمل و برای عمل، و خود نیز به . کند
مستعد در رھبر ! بیژن جزنی، چنین شخصیتی بود برای جنبش فدایی. تمامی مظھر عمل شود در ھمان حرفی که گفته است

اگر عمل . ر ھمان گروه معروف به جزنی ـ ظریفی ھم چنین جایگاھی داشتاو د. شدن از ھمان عنفوان جوانی خویش
اجتماعی و سیاسی، عملی است مشترک و ھیچکس نمی تواند در تنھایی خود بشکفد، اما روندھای تاریخی مجموع 

عصاره   ند از طریق ھمینایی از دل آنان بیرون زند تا که تاریخ بتوا شرایطی را پدید می آورند که در یک لحظه از سیرشان، افشره
. روشن کنندگان موتور حرکت ھستند که روشن دارنده موتور حرکت ھم می مانند ھا، پدید آورنده  این زایش. به سخن درآید

ھیچکس از ! بیژن نیز در خود بودنش بیژن جزنی بود! اینان، رھبرانند. اینان، در خود بودنشان است که منشاء اثر جلوه می کنند
حتی ضیاء ظریفی، این انسان بسیار فرھیخته در موضوع و موضع ! ن گروه، بدون وجود او ھمانی نبودند که شدندافراد ای

ظریفی در ھمه این سالھا، این تنھا فروتنی او نبوده  در کم مطرح شدن نام ! رھبری، ھیچگاه رھبری جزنی را به چالش نگرفت
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حسن، نزدیک ترین و ! ر روی ھمه افراد گروه و از جمله وی را باید دیدکه عمل کرده است، بلکه بیشتر سایه سنگین بیژن ب
یاری دھنده ترین مشاور بیژن بود در مسایل، ولی او و ھمگان می دانستند که این جزنی است که می باید حرف آخر را فرموله 

رکت فدایی خلق تا سطح بدل شدن آن بیژن، در ھمه روند شکل گیری، برآمد عملی و تکوین ح. کند و به ماده عمل فرا برویاند
داشت؛ از نظریه پردازی و تبیین علت وجود این جنبش تا که تحول در   به جنبشی فراگیر، حضوری سمت دھنده و تعیین کننده

در نبودش بسی  او حاضر در ھر لحظه از این جنبش بود حتی در پی قتلش و در چند سال پس از مرگش نیز، و . نوع عمل آن
در کادر جنبش فدایی، بیژن در آن . اند که قادر به احراز چنین موقعیتی ھستند تنھا رھبران تاریخی! ز زمان زنده بودنشبیشتر ا

او از . مقطع تاریخی گامی از بقیه جلوتر بود و تا بود پیوسته کوشش داشت که قدمی جلوتر از موقعیت حال را به تبیین برخیزد
نماھا در موقعیت تقریبًا انفراد قرار گرفت، " چپ"زندان که ظاھرًا زیر یورش چپ روھا و ھمه سرتر بود و حتی در مقطعی از 

ھای بردبارانه با شورشگرانی که  ھایش و انجام بحث با نوشتن: قدرتمندانه توانست که نقش ھژمونیک خود را حفظ و ایفاء کند
مبتکرانه امکانات موجود در محدوده زندان و به تمامی در  آنان را از خود او می دانست، و نیز سازمان دادن دینامیک و بسیار

او اگر در تنھایی صحرای لوت گیر می ! بیژن به این دلیل رھبر بود که مظھر خالقیت جوشان بود! خدمت جنبش بیرون از زندان
با ساختن رنگ از او . افتاد، باز ھم می جوشید و می خروشید و ھرگز ھم در الک خود فرو نمی رفت و از پای نمی نشست

ھای تک افتاده از ھم بر روی آن تابلو می  ھای تشنه کویری و تراشیدن بوم نقاشی از آن شنزار برھوت، به تصویر خار بنه ریشه
ھای او طی  نقاشی! ھای تک افتاده را به یکی شدن فرا بخواند و پیام و راه حل جمع شدن را به آنان بدھد نشست تا که بته

ایی ھستند از روحیه نقش آفرینی او و  نه فقط نشانه حس و عاطفه ھمسری و پدری، که بیش از آن جلوه دوره زندان قم،
  .عالیمی از خصوصیت سامانگرایانه و رھبری کننده وی

از   او به اتکای اطالعات پراکنده. بیژن، آدم تیزھوش زمانه خود بود و نبض و سمت حرکات سیاسی جامعه را در دستانش داشت
ھای زندان کسب می کرد،  در مالقات" میھن"شان که آنھا را از ھمسر و ھم رزمش  ضربه خورده  ھای بقایای گروه و جوشجنب 

دست نوشته اشتھار یافته به  ١٣٤٩او در آبان ماه . در حال تکوین" سیاھکل" بگونه پیشواز رونده رو کرد به پالتفورمیزه کردن 
را، از زندان به بیرون فرستاد تا که در اختیار گروه قرار " نچه که یک انقالبی باید بداندآ"اثری از صفایی فراھانی تحت عنوان 

حمید اشرف را طی کرده  -فرخ نگھدار -میھن -ھای من، این جزوه مسیر دست به دست گردیدن بیژن بر اساس دانسته. بگیرد
فداکاری، خالقیت و جوشان بودن را می خواست که اقدامی از ایندست، استعداد، توانایی، احساس مسئولیت، جسارت و . بود

او ! به باور من، پرسش اینکه جزنی نظریه پرداز بود یا پراتیسین، در مورد او ناقص است. او ھمه اینھا را یکجا در خود داشت
ر و عاقبت آن سان او می دانست که آخ! آگاھانه تصمیم گرفته بود تا سیزیف چپ ایران زمانه خود شود  او. بیش از این دو بود

ھایش گفته بود که تصور زنده ماندن او در  ھایش چیست؟ این را بارھا به نزدیک ترین ھا و خود آتش زدن خود را به آتش افکندن
و خوب می دانیم آن که عافیت بر گزیند، محال است بتواند یک چنین پیشگویی برای سرنوشت ! زندان، خوش خیالی است

او می خواست که ققنوس شود و پر بسوزاند تا که در جنگل آتش . ھایش، آگاھی و خود آگاھی داشت دهاو بر خود کر! خود کند
ھا در خود را به  ھای بی بدیل خود در آن زمان و مکان بود که عزم کرد تا بالقوه او در وقوف تمام به جایگاه و توانایی. در گیرد
رھبری جنبشی قرار بگیرد و بماند که بس سختگیر بود و در دوره عروج خود، ھا برای خود بدل کند و در نتیجه، در مقام  بالفعل

به باور من، اھمیت ھمین اقدام بیژن در تحریر نوشته مورد اشاره و ارسال آن به ! به راحتی کسی را بر راس خود نمی نشاند
ج در این جزوه برای شرایط زمانی آن دوره، ایی و رھنمودھای استراتژیک و تاکتیکی مندر بیرون و نیز تزھای دارای جھات برنامه

قرار داشتن آدمی در . ایی درک و ارج گذاری شود ھنوز ھم که ھنوز است در نگاه به تاریخ نتوانسته است در سطح شایسته
خویش و تالش سترگش برای سمت دھی به پراتیکی واقع در شرایط عدم امکان عاملیت مستقیم   متن حرکتی دور از دسترس

این کار جسارت فکری، شھامت ! در آن، ھرگز نباید کاری شمرده شود خرد، که اراده کردنی است بس کالن و بزرگخود 
  .شجاعت عملی می خواھد که بیژن آنھا را در خود داشت اخالقی و 

نفره که دو  ٩و  ٤و  ٥نفر از کادرھای اولیه سازمان در ترکیب  ١٨پس از اعدام . زندان و جنبش ٥١و  ٥٠سری بزنیم به سالھای 
" گروه دوم"رھبر اصلی سازمان رفقا مسعود احمد زاده و عباس مفتاحی جزو آنھایند، فقط تعداد معدودی از رفقای موسوم به 

ھا، بیژن  با این نقل و انتقاالت در زندان. شانس زنده ماندن می یابند و از قتلگاه اوین به چند زندان مرکزی منتقل می شوند
یدا می کند تا از نزدیک با خوانش و پراتیک نوینی از مبارزه مسلحانه روبرو شود که با دیدگاه نظری و متدیک او و جزنی امکان پ

و اختالف با رویکردی که، رفقای ھم تبار و . رفقایش از این مبارزه تفاوت داشت و در جھات مھمی حتی مورد تایید او نبود
وارد روند وحدت با حاملین این رویکرد شده و با پیمانی خونین و در پی  ٤٩اش در زمستان  ھم سنخ و برخًا خود آموخته

در این برھه بسیار حساس، او در برابر این پرسش قرار . اند را تاسیس کرده" ھای فدایی خلق چریک"سیاھکل، به اتفاق ھم 
ھای امیر پرویز پویان و  محتوی مکتوباختالف، چه نسبتی را می باید برقرار کرد و با  -می گیرد که با ھمین پدیده اشتراک

ھا چه برخوردی باید بکند؟ در یک کالم،  مسعود احمد زاده و موج نیروی شیفته و عمل گرای اصیل گرد آمده در پشت این نوشته
کمی بعدتر  او! ایی کردن آن؟ ایی و مسلحانه کردن آن و یا که مبارزه مسلحانه و توده کدام نوع از مبارزه مسلحانه؟ مبارزه توده

ایی است که  را نوشت ولی پس زمینه آن چیزی نبوده جز اینکه، مبارزه توده" ایی می شود؟ چگونه مبارزه مسلحانه توده"جزوه 
ھا به سطح  ھا گسترش یابد ولی در ادامه خود به ھمت پیشاھنگ مسلح سازمانگر مبارزه توده می باید بر زمینه مطالبات توده

او، نوشته پویان را یک اثر روانشناسی اجتماعی درخشان ارزیابی می کرد ولی نه چیزی ! انه فرا برویدایی مسلح انقالب توده
ھای  او، اثر مسعود را نه در مقدمات آن ھمچون آماده بودن شرایط عینی انقالبی قبول داشت و نه که در نتیجه گیر. بیش از آن
اکید می ورزید و چشم انداز رسیدن به ارتش انقالبی را جایگزین ایی آن که بر نقد سالح بجای مبارزه سیاسی ت خط مشی

بیژن، تنھا و تنھا روحیه انقالبی پشت این نوشته و این پیام مرکزی آن را می پذیرفت که . تاسیس حزب پیشاھنگ می کرد
ابر وضع پاردوکسال اکنون در بر ٥٠بیژن سال ! مبارزه سیاسی انقالبی در ایران، بی توسل به سالح میسر نیست: می گفت

با اراده مسلح انقالبی صدیق و فداکار اما به گمان خود دچار خطا چه باید کرد؟ او ! پیش آمده می بایست که تصمیم می گرفت
به تمامی با این رویکرد اصیل در : این چنین تصمیم گرفت  به شیوه انقالبی عمل نمود، از موضع رھبری به اقدام بر خاست و 

  !بزداید" انحراف"ھای آن، تا که از آن  ایی در تمکین به چپ رویآمیزد ولو جاھ

ھا بودند به ھسته مرکزی اندیشه  که نزدیک ترین" گروه دوم"کوتاه مدتی از این تدبیر نگذشته بود که بالفاصله برخی کسان از 
ا شدند و در برابر او جبھه مسعود، متوجه رفتار ھوشمندانه جزنی کاریزم" مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتیک"

آنھا . بر او شوریدند بی آنکه خود چنته پری از استدالل داشته باشند ! را دیدند در لباس نو" سنت"آنھا در وجود بیژن، ! گشودند
ن و در قضاوتی منصفانه باید گفت که به درستی نیز، که بیژن به تجدید نظر برخاسته است در نوع نگاه آنزما  دریافته بودند

اند، در میان خود و در  امروز نیز آنانی که صادقانه و معصومانه در ھمان باورھای مسعود و پویان مانده! ھژمون بر مبارزه مسلحانه
در مشی مسلحانه را در فکر بیژن می جویند ولی احترام این جانباخته فرھیخته در جنبش آنچنان " انحراف"دل خود شروع 

    !ژن نامی نبرند و ھمه حمله را بر انواع رھروان بعدی او متمرکز کننداست که ترجیح می دھند از بی
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ایی  سمت دھی به آینده حرکت مسلحانه! در این دوره از زندان است که سخت ترین ایام سیاسی بیژن جزنی فرا می رسد
ندان و جنبش از یکسو و ھای سیاسی مطرح در ز که بگونه توفنده شروع شده و نیز تعیین نسبت چریک فدایی با ھمه جریان

او در این . در ھمان حال حفظ مسئوالنه اشتراک سنگر مبارزاتی در برابر ساواک نماینده سرکوب شاه دیکتاتور از سوی دیگر 
ھای معتقد به صحت  ایی "توده"تصمیم می گیرد که از یکسو کار آرام ! مقطع به جنگ یک تنه بر می خیزد در برابر انواع جبھات

ھای تازه وارد زندان شده را از نظر تئوریک و سیاسی خنثی  کرد حزب توده در گذشته و اکنون بر روی برخی از چریکمطلق عمل
را به مقابله برخیزد، با " سه جھان"و مدافع تئوری " پرو چینی"ھای  کند، خصومت ایدئولوژیک و حتی شخصی مائویست

کتیک ترسیم عکس مار به جای کلمه مار توسط مسعود رجوی در مناسبات در بیفتد، موذیانه بودن تا" رادیسم"نیھلیسم پدیده 
شود نشان دھد و از سوی دیگر، کار سخت " جبھه خلق"بین مجاھدین و فداییان را به گونه متین و بی آنکه منجر به شکاف در 

درون این جنبش نو پا آن نظامی مارکسیستی را پیش ببرد و با ھر آنچه که  -متحول کردن جنبش چریکی چپ به حزب سیاسی
در امروز نمانیم به دیروز برگردیم و تصمیم او را به محک بکشیم تا ! می پندارد پاکسازی ایدئولوژیک کند" اصول"را انحراف از 

نه او را امروز می توان نگاه این پھلوان و فنون پھلوانی او را زیر نقد برد و در واقع ! بدانیم که چه بزرگ مردی بود در روزگار خویش
ھای او ثبت تاریخ ھستند و  ھای آن روزگار را، اما نمی توان بر این حقیقت چشم پوشید که پھلوانی که یکی از تیپیک ترین نگاه

مظھر تجلی ھمه توان خویش در خدمت ھمه آمال خود بود و در  او . ھرگز نمی توان در برابر آن به احترام کاله از سر برنداشت
او با بیشترین انرژی و با بکار گرفتن ھمه توش و توان خود، . ترین سطح مسئولیت را به نمایش گذاشتعالی  ھمین راه ھم

رھبری ھمه سطوح از مبارزه کالسیک چپ ھم در نظر و ھم در عمل، و چه در مبارزه با پلیس سیاسی در داخل زندان و چه 
جنبش بیرون را در خود متمرکز کرد و نیز با این یقین که، کسی مھم تر از آن در تبدیل زندان به پایگاه لجستیک فکری و کادری 

باند ثابتی ـ حسین زاده در ساواک ھم بر آن   درست ھمان یقینی که. جز او نمی تواند این رسالت را بر عھده داشته باشد
بیژن جایگاه ! ین خاموش کردندھای او بر باالی تپه ١٣٥٤ام فرودردین ماه  بودند و آخرش ھم شعله جان بیژن و یارانش را در سی

واالی خود در جنبش انقالبی را خوب می شناخت و تنھا، فھم درست جایگاه خود و عمل به اقتضای جایگاه است که از میان 
  !سربازان تاریخ، سردار می سازد و در قامت سردار آنھا را بر می کشد

ھای  و آن اینکه، بزرگی! خ پایان ببرم تا که در امروز بیایستیمو اما این پرسش شما را می خواھم با یک نکته تلخ و بسیار تل
ھای چپ انقالبی آن دوره درنظر گرفت و  ھا و ساده دیدن بیژن در آن زمان را در ھمان حال می باید که در کادر آسان پنداری

وران خود، دیگر مدتھاست که ھای د از نظر نباید دور داشت که بیژن جزنی قیام کرده به نیت پاسخ دھی برای پرسش. سنجید
او اگر می ماند، . او قھرمان بزرگ زمانه خود بود. پاسخگو نیست و قرار ھم نیست که مکان دیروز پاسخگوی زمان امروز باشد

ھای تازه قرار می گرفت و باز آزمون می داد تا که با محک ھمروزگار خود باز سنجیده شود و  مسلمًا در معرض تحوالت و انتخاب
تردید، این زیانبار ترین نگاه خواھد بود ھرگاه که ھمه بزرگی ھا در رفتگان تعریف شود و ھمه خطاھا به نام زندگان نوشته بی 
بنابراین تمجید امروزین من از شخصیت بزرگ او در حالی است . ما نمی دانیم که اگر بیژن می ماند بطور قطع چه می کرد. آید

! تی از آئین ما رخت بر بسته که خود آئین نیز در امروز ما ھمانی نیست که آن زمان بودکه اکنون دیگر نه فقط شخصیت پرس
ما شاگردان ! ھای دیروز میخکوب بمانیم ھا ـ و نیز در ھمه جھات ـ بس عظیم تر و بزرگتر از آنند که ما در پھلوانی ابعاد دگرگونی

امروز نه فقط به پشتوانه چھل سال سراسر شگفت از سیاست  آن روز این انسان ھمیشه خالق و جوشان و برتر از ھمه ماھا،
ایم از طراز دیگری از سیاست، که اساسًا این خود طرز نگاه به سیاست است که در ماھا  طی شده به سطح فھمی رسیده

ھا در  ی شخصیتاما اینجا، صحبت از تاریخ است و ارج گذار. ھا نیز در عرصه نظر و روش و بسیاری از بنیان. دگرگون شده است
بیژن جزنی فرھیخته، فرزند شایسته زمانه خود و شایسته ترین بوده است در : باید گفت که ھمان تاریخ صورت گرفته و لذا می

ھای  اگر چه تاریخ را بھیچوجه نمی توان بگونه پسابینانه به پیش بینی ذھنی نشست و روی پیش بینی. میان ھمگنانش
ایی بتوان به ذھن خیال پرداز اجازه تخیل داد می توان گفت که بیژن اگر می ماند چپ  ر لحظهمطروحه نیز شرط بست، اما اگ

او، رھبری بزرگ بود و ! ایی بیابد متفاوت از اکنون خود ایران نه که بطور قطع و یقین، اما به احتمال زیاد می توانسته کارنامه
      ! رھبری بزرگ رفت

پیش بینی کرد که آيت اهللا خمینی برای ھدايت مبارزه  ١٣٥٠وائل دھه بیژن جزنی اولین کسی بود که در ا
با اين پیشینه، خمینی از محبوبیت بی سابقه ای در میان : "او نوشت. ضدشاه از شانس باالئی برخوردار است

اسی در توده ھا، به ويژه صاحب کاران خروه بورژوا، برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سی
نظر شما در مورد اين پیش بینی ". اختیار دارد، از شانس بی سابقه ای برای موفقیت برخوردار است
  شگفت انگیز چیست؟ چگونه او توانست چنین پیش بینی داشته باشد؟

یا اصًال  اما. سی و پنج سال است که از این پیش بینی داھیانه بیژن جزنی سخن گفته می شود و بر آن تاکید صورت می گیرد
بکلی و یا که بسیار کم روی این پرسش مکث می شود که چطور بیژن توانست به این پیش بینی و ھشدار سیاسی برسد و 
بیشتر از آن حتی، بسیار کم بر این تکیه می شود که یک چنین پیش بینی در ھمان زمان با چه نسبت تنظیم کردنی بین چپ 

  .می خواھم روی ھر دو این وجوه تامل کوتاھی بورزم! رژوازی نیز ھمراه بوده است؟انقالبی با آیت اهللا نماینده خرده بو

کامًال درست است که بیژن اولین کسی بود که یک چنین پیش بینی کرد، ولی این واقعیت را ھم ببینیم که او در زمره 
و این یعنی ! رشیدی نیز بودھای آن نسل بازی کرده در میدان سیاست دو سال نخست و دو سال آخر دھه سی خو آخرین

بیژن، این واقعیت بعدًا تعبیر شده را از آنرو پیش بینی کرد که خود در نوجوانی و جوانی، ! تجربه سیاسی و قطع تجربه سیاسی
او در تاریخ سی . زیرا که او، تاکتیک سیاسی را ھوشمندانه در توازن قوا می فھمید. میدان ملی مصاف سیاسی را آزموده بود

اش اگر یک چشمش به انتخاب آرمانی و اجتماعی و  ھای سیاسی، در ھمه نوشته ه خود و بھنگام نقد عملکرد جریانسال
سیاسی بود، چشم دیگرش اما مدام بر موضوع توازن قوا تمرکز داشت و ھمه جا از این زاویه حرکت می کرد که فالن یا بھمان 

ھای خود به نمایش بگذارد و در  تواند آرایش سیاسی صحنه را در تاکتیکجریان در این یا آن مقطع سیاسی تا چه میزان می 
در  ٤١تا  ٣٩ھای  کجا از تشخیص درست تعادل قوا باز مانده و دچار چپ روی یا راست روی شود؟ بیژن، در دوران فعالیت سال

و . ھا خود و جریانش با دیگر جریان مقام نماینده چپ جوان خود بنیاد، ھم در صحنه بود و ھم که در کار تنظیم نسبت ھر روزه
بیژن، ھم فعال درون . دقیقًا درست ھمین ھم است که به آن ممارست سیاسی و باال بردن قوه تشخیص سیاسی می گویند

بیژن در گیر ! ھم متنقد جدی نحوه عمل آن بود در قبال امینی تحمیل شده توسط کندی بر شاه  صفوف جبھه ملی دوم و
سرمایه "ھای دارای وجوه مثبت شاه که می رفت تا نتایج آنھا را پشتوانه دیکتاتوری نوع  برابر موضوع رفرم پاسخگویی بود در

خرداد ماه خمینی بود علیه شاه و نیز قرار گرفته در رابطه با  ١٥جزنی، شرکت کننده مستقیم شورش . خود کند" داری وابسته
ایی  و اینھا از سوی جوانی که کودکی و نوجوانی آن در خانواده .سنتی" خرده بورژوازی"ترکیب اجتماعی ھمین شورش 

ایی و کمونیست، درگیر در مبارزه و مباحثات تعطیل ناپذیر، و حامل تجارب دھه بیست به شمول دو سال تعیین  بتمامی توده
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و فھم توازن قوا در آن  اش را در باره انقالب مشروطیت و از سوی کسی که تز دانشگاھی. کننده آغازین دھه سی گذشته بود
اینھمه تصویر سازی من برای .گذرانده بود و آنھم زیر نظر استاد فرھیخته و از کادرھای محوری جبھه ملی، یعنی دکتر صدیقی

اینست که بگویم اگرچه پیش بینی بیژن جای غرور دارد و موجب ستایش، ولی بیش از آن نشانگر اھمیت نفس تجربه 
موضوع مرکزی اینست که ما، با قطع تجربه عملی در میدان ! اجعه گسست نسلی در سیاستسیاسی است از یکسو و ف

اش ـ و این رقم خود در بھترین  جنبش فدایی جز در چند ده نفر اولیه. ملی سیاست و تجربه سیاسی بزرگ ابعاد مواجه شدیم
وشه خود داشتند، متاسفانه در وسیع ترین حالت البته ـ که تجارب سیاسی در مبارزه گسترده ملی اواخر دھه سی را در ت

ایی بود و زحمات بیژن و مشابھات زحمات او برای آموزش دادن تاریخ معاصر سیاسی ایران به نسل  ترکیب خود فاقد چنین تجربه
این ! از راه رسیده فدایی ھم بھیچوجه نتوانست برای روبرو شدن فدایی خلق با بغرنجی ھای سیاسی بعد انقالب کفایت کند

جنبش از معبر خون گذشته، زمانی با پذیرش مسئولیت مبارزه سیاسی بزرگ ابعاد مواجه شد که کادرھا و اعضای زنده مانده 
این جنبش، با گسست دراماتیک تجربه در کار سیاسی، . ایی بودند آن، عمومًا در بھترین حالت فعاالن دانشجویی برجسته

ن قوا شد که حتی بیشترین تجارب نیز در برابر وضع فوق بغرنج پیش آمده و برای مواجھه زمانی وارد امتحان بازی در میدان تواز
ھای میلیونی کم می آورد چه بماند به ما که با فقدان تجربه عملی کار  با حاکمیت یابی اسالم سیاسی متکی بر اراده توده

بیژن جزنی، نبوغ و الھام . ر قرار گرفته بودیمسیاسی علنی در سطح جامعه در جایگاه رھبری نیرویی نزدیک به میلیون نف
  !آسمانی نداشت، او ھوشمند سیاسی مجربی بود با پاھایی بر روی زمین

اما یک چنین پیش بینی، ھنوز ھم به معنی این نیست که بخواھیم درستی نوع نسبت بین فکر بیژن با این پدیده سیاسی 
در ھمه آثار خود و در پراتیک زندانش بر حفظ تفکیک صفوف پرولتاریا و خرده  بیژن! تحقق یافته را امری تضمین شده تلقی کنیم

اما او در مبارزه علیه امریکای . بورژوازی تاکید داشت و به این اعتبار، می توان گفت که او به دنبال خمینی نمی رفت
بر موضوع تقابل امریکا و رژیم خمینی برآمده از امپریالیست پشتیبان رژیم شاه ھم بسیار جدی بود و بنابراین با قرار گرفتن در برا

و با علم و اعالم  ١٣٤٢در ھمان شورش خرداد سال   او! دل انقالب می بایست که دست به انتخاب سیاسی مشخص می زد
در  قسمًا جنبه ارتجاعی دارد، خود اما شرک کننده فعال  این نکته که مقاومت خمینی در برابر شاه متعھد به کاپیتوالسیون

اینھا یک طرف قضیه است، طرف دیگر اما تمرکز بیژن است در ھمه آثارش و بویژه در اثر سیاسی ! صفوف ھمان تظاھرات بود
، بر اھمیت موضوع مبارزه با دیکتاتوری شاه که او را در عالم سیاست مستعد می کرد تا "نبرد علیه دیکتاتوری شاه"اش  مرکزی

بیژن نماند تا نشان دھد که وقتی آن . با دیکتاتوری جدید را نیز پی بگیرد و به خمینی نه بگویدبا سقوط دیکتاتور قدیم، مخالفت 
اش در نبرد علیه دیکتاتوری به تمامی محقق شد، چگونه می توانسته در برابر دیکتاتوری تازه رو به عروج  پیش بینی داھیانه

اگر او را داشتیم، او چگونه می خواست آن تناقضات  سیاست مشخص بکند؟ ھیچکس نمی تواند با قطعیت داوری کند که
عینی رو آمده و نیز تناقضات نھفته در ذھن ھمه ما و از جمله خودش را سر و سامان بدھد؟ دوره بعد از بیژن، عینیت یافته 

، او ماھر تر از یک چیز ولی قطعی است و آن اینکه! ھای او ھای خود اوست اما متجلی در وجود پیروان متفاوت انتخاب تناقض
او، ھم توازن قوا را می فھمید و ھم استعداد بزرگی داشت در چشم . ھمه ماھا می توانست با این کالف تناقضات روبرو شود

   !کاش می ماند و حیف که نماند! نبستن بر خصلت ارتجاعی قدرت جدید و ساختار جدید

تماعی، موقعیت و خصوصیات آن ھا پرداخت و بیژن جزنی با وجود محدوديت ھای زندان، به تحلیل طبقات اج
  نظر شما نسبت به شیوه برخورد او چیست؟. جايگاه شان را در تحوالت سیاسی کشور مشخص نمود

ھای آماری و ثبت تحوالت اقتصادی و جایگاه اجتماعی ناشی از آنھا  اگر تحلیل طبقاتی بخواھد بر اساس داده! محدودیت؟ کدام 
ھای ساالنه بانک مرکزی و ھر حاصل مطالعه  ما در ان زمان کتابچه! دیت چندانی در زندان نداشتیمانجام بگیرد، ما محدو

اقتصادی منتشر شده در کشور را با اشتیاق تمام در زندان می خواندیم و ھمه آنھا را نیز در شماتیسم ذھنی خود واریز می 
ایی آئینه تحوالت روی پوست جامعه بودند  ی نوع بوروکراتیک بگونهھا ھا را ھم که در گزارش روزنامه! کردیم و تحلیل می نمودیم

معتقد نیستم که در این زمینه کار . شان برخًا منعکس کننده واقعیات زیر پوست شھر، الاقل تورق می کردیم و در صفحه حوادث
بیژن جزنی، . ندان داللت بکندھای ز بسیار عجیب و غریبی در زندان صورت گرفته باشد که بر ویژگی کار تخصصی در محدودیت

واقعیت اینست . چارچوب تحلیل طبقاتی خود را از بیرون از زندان داشت و البته مبتنی بر پاردایم منبعث از انتخاب اجتماعی خود
آنھا جا  مبنی بر گذر ایران از فئودالیسم به سرمایه داری کامًال در  که بیژن و رفقایش وقتی که وارد زندان شدند، تحلیل و نگاه

ھای پروچینی شد  افتاده بود و او از بدو ورود به زندان در موضوع تحلیل از مختصات جامعه ایران، وارد مبارزه فکری قاطع با گروه
با اینھمه، بیژن به اتکای الگوی نظری و تحلیلی که از . نیمه فئودالی می دانستند - که ھنوز ھم جامعه ایران را نیمه مستعمره 

مداومش در   اش و با مطالعه انسان شناسانه و تحلیل گرایانه ھای دریافتی روزانه ندان با خود داشت، آن را با ھمه دادهبیرون از ز
برخورد با ھر کس که پایش به زندان می رسید ـ اعم از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و حتی زندانبانان نیز ـ تکمیل می کرد 

اما بر یک نکته دیگر نیز باید مکث کنم . ھای او انگشت گذاشت طبعًا می توان و باید بر خالقیت در اینجا البته و. و تطبیق می داد
. ایی بود در طیف جنبش فدایی و از جمله در خود بیژن جزنی ھای کمتر کلیشه و آن، نوعی از آزادگی در اندیشیدن و برداشت

ھای ناھمخوان در رشد جامعه را  اھا اجازه می داد تا که واقعیتنوعی از سھل نگری ایدئولوژیک در مقیاس آن زمان البته، به م
ھای نظری و تحلیلی، پاسخی  ھای نظری نفی نکنیم و برعکس حتی تالش بورزیم که ھمین گرھگاه به سادگی زیر پیشداوری

ھا  یلی نئو مارکسیستمطالعه نظریات تحل! لنینیسم اما مشخص و منطبق بر وضع ما - تازه بیابند ولو که در چارچوب مارکسیم 
یکی از جاھایی که می توان . و حتی کتب اقتصادی منتسب به جبھه بورژوازی در زندان، برای ماھا جنبه آموزشی داشت

ھا  "سازمان انقالبی توده"ھا و  "طوفانی"ھا،  ایی "توده"تفاوت نحوه برخورد بیژن نسبت به روندھای جاری با کادرھای جا افتاده 
  !اجتماعی ایران، از خود نمی بافت با خود می ساخت -بیژن در ارایه ماکت از ساختار اقتصادی! در ھمین جا بودرا دید، درست 

او خصلت ديکتاتوری فردی شاه را . بیژن جزنی در تدوين استراتژی سیاسی توجه جدی به نوع حکومت داشت
وسیله بسیج نیروھای اجتماعی طرح را به عنوان " سرنگون باد ديکتاتوری شاه"ديد و به ھمین خاطر شعار 

  نظر شما نسبت به اين شیوه برخورد چیست؟. نمود

بیژن، در سیاست یک ! نقطه قوت و ضعفی ھمزمان! شاید دقیق تر این باشد که بگوییم بیژن تمامًا به نوع حکومت توجه داشت
یگر سو بدرستی موضوع مرکزی سیاست از یکسو ھمه موضوع را در قدرت سیاسی می پنداشت، و از د. لنینیست واقعی بود

با آنکه ذھن او کامًال در تسخیر فکر . را ھمانا در تولید قویترین حلقه می جست در سیاست علیه ضعیف ترین حلقه سیاست
مبتنی بر بسیج انقالبی پایین علیه باال قرار داشت و فضای عمومی در اندیشه او، نه ساختار و فکر و رفتار مدنی بلکه به 

می ھمان جامعه انقالبی بود که می باید به انقالب بر می خاست علیه راس قدرتی که به دست خود بسیج بیشترین تما
نارضایتی در جامعه علیه خویش را تدارک می دید، اما حرفی که می زد در کادر مبارزه انقالبی بیانگر مھارت باالی یک معمار کار 

ھا است و  قعیت را می دید و لمس می کرد که خودکامگی منبع وسیع ترین نارضایتیبیژن، تیزبینانه این وا. کشته سیاسی بود
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فقط آن سیاست کردن در میان ناراضیان می تواند به نتیجه برسد که قادر باشد در کوتاه مدت وسیع ترین طیف ناراضی ھا را به 
حزب رستاخیز را اعالم کرد، بیژن  ١٣٥٣ن سال در زمستا" آریامھر"وقتی که اعلیحضرت ! سود اھداف دراز مدت خود مجتمع کند

کار این مردک : در اولین واکنش خود به ھمین پدیده این جمله شاھکار را به اطرافیانش گفت و به اطالع ھمه ما نیز رساند که
یر جزوه نبرد علیه در این زمان، از تحر! دیوانه تمام است، این ھا عالیم ھار شدن است از موضع بن بست، فواره رو به فرود دارد

دیکتاتوری شاه بگمانم نزدیک به دو سال می گذشت و بیژن بدرستی از ھمین تصمیم تازه شاه، صحت و اعتبار بیشتر تز خود 
جوھر این . ھمان تزی که، درست دو سال و نیم بعد در مقیاس ملی و کشوری، رو به تعبیر عملی گذاشت. را نتیجه می گرفت

اه می باید سیبل مقدم مبارزه در جامعه باشد، اگرچه مبارزه در این کانون نخواھد ماند بلکه در ادامه بی رفتار ش: تز آن بود که
او در . وقفه خود از شاه به سلطنت خواھد رسید و از سلطنت به پشتوانه خارجی آن و آنگاه به نظم اقتصادی ـ اجتماعی حاکم

وری، نطفه مبارزه برای سوسیالیسم را می دید و تز خود را به عنوان یک نبرد بالفعل و بسیج گر پیشنھادی خود علیه دیکتات
از اینرو ھم، معلوم نیست که اگر خود نظریه پرداز زنده می ماند وقتی که ھمین تز . نظریه دومینو وار مطرح می نمود

اختن را صادر می کرد و یا که به نقطه نخست وزیری بختیار می رسید، آیا فرمان درنگ در ت ١٣٥٧اش در مسیر انقالب  سیاسی
چگونه روبرو می " بعد از شاه نوبت امریکاست"ما امروز در حد یقین نمی دانیم که تز بیژن با شعار ! ادامه بی وقفه انقالب را؟

این اصل، پیام مرکزی این ! شد؟ اما یک چیز را می دانیم و آن اینکه، سیاست بی در نظر گرفتن توازن قوا، سیاست نیست
بیاد داریم که در ھمان زمان علنًا دوستانی بودند که در پشت این تز بیژن، سازشکاری ! ی ترین رفیق ما بود به ھمه ماداھ

سیاسی را آدرس می دادند و به نجوا می گفتند که جای عار دارد آنجا که یک کمونیست بخواھد روی اختالفات نوکران شاه 
ھای بعدی سخت بر آن  از رھبری مجاھدین خلق و بویژه پیکاری ھمان چیزی که بویژه دستکم بخشی! حساب کند
ایی است  بیژن اما می گفت که اگرچه رابطه شاه و دربار با اصل سلطنت و نیز طبقه حاکم بورژوا وابسته رابطه! می کوبیدند

تر طبقه حاکمه، عین ارگانیک، اما اجتناب جستن از ضرورت سیاسی مانوور دھی بر روی تضادھای ھیئت حاکمه و از آن بیش
  .بی سیاستی خواھد بود و نشانه یکی گرفتن سیاست با آرمان و برنامه

این رویکرد سیاسی به یادگار مانده به نام بیژن در تاریخ و ماندگار در تاریخ، امروز تنھا در فھم توامان جایگاه مدنی فضای  
   .ع حکومت است که می تواند ظھوری دوباره بیابدعمومی جامعه و سیاست کردن بر مبنای توازن قوا و فھم دقیق نو

بیژن جزنی بر شکاف شکل گرفته در جنبش جھانی کمونیستی بین چین و شوروی وقوف داشت اما براين نظر 
او طرح بی طرفی را زمانی پیش . بايد بی طرف ماند. بود که نبايد جانب اين و يا آن قطب کمونیستی را گرفت

جزنی به چه دلیلی به سیاست بی طرفی روی آورد و چه . ندو قطب تقسیم شده بودکشید که چپ ايران بین آ
  نقشی اين موضع در حیات جنبش فدائی داشت؟

مرز   ایی بود و اش توده اند بیژن در بنیادھای نظری خود و عالیق ایدئولوژیک  ایم که گفته از بیرون جنبش فدایی خلق کم نشنیده
صریح ترین . می باید تنھا در سیاست و صالحیت رھبری آن حزب جست و نه در مبانی نظری کشی او با حزب توده ایران را

گفتار در این مورد ھم قبًال متعلق به مصطفی شعاعیان بود وقتی که او در پی ترور شھریاری توسط تیمی از سازمان دست به 
ھا، که ھژمونی یابی نظرات بیژن در سازمان را نقطه  نقد جوابیه سازمان به نامه حزب توده زد و اندکی بعد ھم از آن پیکاری

شعاعیان البته در آن نقد خود از بیژن اسمی نیاورد و مخاطبش را سازمانی قرار داد . ایسم در سازمان تبیین کردند شروع توده
ھای نیمه دوم  سالکه حمید اشرف در راس آن قرار داشت، اما او در تحلیل نھایی ھمان چیزی را تکرار می کرد که از ھمان 

دھه سی نسبت به نظرات کسانی چون بیژن داشت و بیژن ھم البته متقابًال و به نوبه خود متعرض آراء او و ھمراھان وی با 
اما من در اینجا می خواھم از درون چریک ھای فدایی بر یک نکته ناگفته اشاره کنم و ! بود" مارکسیست ھای امریکایی"اتھام 

ر در سیاست و استقالل عمل سیاسی نسبت به ھرگونه تمکین نسبت به ھر دو قطب جھانی کمونیسم آن اینکه بیژن اگ
بیژن اگر با رھبری حزب توده مخالف ! ھا ھا نزدیک تر بود تا که به چینی حساسیت داشت، اما در عالیق ایدئولوژیک به شوروی

با انگشت گذاشتن بر بافت و ساخت و رفتار حزب توده  او. ھا در موضع انتقاد قرار داشت بود ولی نسبت به رھبری شوروی
نسبت به ظھور انقالبی این حزب در صحنه سیاسی کشور نا امید بود ولی در ھمان حال به اصالح مواضع اشتباه حزب 

ا اگر چه برعکس اولی به صراحت بیان نمی داشت، اما آن ر او این دومی را . کمونیست شوروی در عرصه جھانی امید داشت
ھای موردی خود نسبت به این یا آن رویکرد شوروی و چین طی دھساله پایان عمرش بارھا نشان  در نوشتجات و موضع گیری

ھای صمیمانه او مبنی بر  از این رو، ھر گونه قرار دادن تالش برای تفسیر ایستادگی. بیژن یک انترناسیونالیست بود. داده بود
تند که صالحیت تشخیص خوب و بد خود را دارند و حق تصمیم گیری در قبال مسایل پیش ھای ایرانی ھس اینکه تنھا کمونیست

روی جامعه ما نیز فقط و فقط با خود ما باید باشد، در تنگنای کادر نگاه ناسیونالیستی و نیز متعلق دانستن آن به رویکردھای 
  .ھای سیاسی ارایه شده و می شوند ل و گروهتفاسیری که، از سوی بعضی از محاف. ، غیر واقعی ھستند"جبھه ملی"نوع 

بیژن در پی تاسیس آنسان پیشاھنگ انقالبی در جنبش چپ ایران بود که بتواند خود بنیاد باشد و دارای شخصیت مستقل تا 
به  او از تجارب انقالب جنگل و حزب توده ایران. که در سر بزنگاه ھای سیاسی بر پایه مصالح جنبش چپ ایرانی تصمیم بگیرد

این واقعیت رسیده بود که انترناسیونالیسم در مسیر طوالنی خود می باید از رعایت مصالح ملی ھر جنبش انقالبی منفرد 
اما یک چیز دیگر ھم وجود داشت که برای . بگذرد و تاکید او بر امر استقالل نظر و عمل ھم دقیقًا از ھمین جا نشات می گرفت

ھای ایرانی  از ھر چیز بود و آن رنج و خشم ناشی از مشاھده صرف شدن بیھوده انرژی کمونیستبیژن رھبر اقدام و پراتیک برتر 
به نظر من، این بیشترین انگیزه بیژن بود . شان در مباحثات ایدئولوژیک بین چین و شوروی بود بجای تمرکز آنان بر وظایف انقالبی

دو حزب کمونیست شوروی و چین، و گرنه خود دارای مواضع  ھای او برای تعطیل کردن مباحث میان رھبری در توصیه کردن
  !عمومًا جانبدارانه بود در این دعواھا

تعطیل کردن مباحثی از ایندست، از دیدگاه پراتیک انقالبی طبعًا نقش مقطعی بزرگی در تمرکز انرژی سازمان بر عمل انقالبی 
کنیم و به قضاوت برخیزیم ـ که به باور من بیژن چنین نگاھی را  داشت؛ اما اگر خواسته باشیم از دید نظری و دراز مدت نگاه

حمل می کرد ـ این ھم است که چنین مباحثات حاوی یک رشته مسایل استراتژیک را نمی شود دور زد و آنھا را برای مدت 
مسایلی که، . نیز نیستندمسایلی از ایندست، مسایل فردای ما می شوند اگر نگوییم که جدا از امروز مان . طوالنی تعطیل کرد

نیروی تحول ناگزیر . دیدیم که چگونه در دوره ھای بعد در سرنوشت جھان و خود این دو کشور تا چه اندازه تعیین کننده شدند
ما نمی توانیم در کادر ایران . است از پرداختن به ھمه مسایل گرھی جھان و ھر چه ھم که جھان ما جھانی تر شود بیشتر

ھای موضوعات  ما را ھیچ راه گریز نیست و ناگزیریم از درنگ داشتن عمیق بر ریشه. ھای جھانی نپردازیم چالشبمانیم و به 
ھای دیگری سر  ھای مربوطه، تئوری ھا که در مسیر حل خود شاید ھم در نھایت از دل جدل تئوریک و متدیک مھم در ھمه عرصه

می خواھم مصاحبه . بگذار این را بگویم که رویکرد خود بیژن این چنین بود و! بزنند که رد کننده ھمه مواضع نظری موجود باشند
  !نی بیندیشیم و ایرانی عمل کنیمجھا: با شما را با این تاکید متدیک بیژن جزنی به پایان ببرم که به باور من چنین بود
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 متن دفاعیات من را
 بیژن جزنی به خارج از زندان رسانید

 خاوریرفیق علی 

 

 

آقای خاوری شما از جمله کسانی ھستید که در زندان رژیم شاه روزھایی را با بیژن جزنی گذرانده اید، بسیار 
 .مشتاقیم که از خاطراتتان با او برای ما بگوئید

و  ١٣٤٥تا  ١٣٤٤ھای قلعه در سالدوبار، در دو دوره فعالیت سیاسی زنده یاد بیژن جزنی و یاران او، نخستین بار در زندان قزل
  .ھای طوالنی داشتمدر زندان قصر، با او دیدار و بحث ١٣٥٤تا  ١٣٥٣ھای سپس در سال

قلعه آورده  بار نخست او را به اتفاق چند نفر از فعاالن کمیته دانشگاه و ھیئت تحریریه پیام دانشجو، برای مدت چند ماه به قزل
او . ھای شب تا صبح به گفتگویی دوستانه و صمیمانه بنشینیمفرادی من، از نیمه ما توانستیم چند بار، در درون سلول ان. بودند

او از دوران فعالیتش در . ھای سوسیالیستی دیدمرا جوانی پرانرژی، با استعداد، مشتاق مارکسیسم ـ لنینیسم و آرمان
افکار سوسیالیستی که تعیین کننده  ایران به عنوان آموزشگاه سیاسی ـ اجتماعی و اشنایی با سازمان جوانان حزب توده

 تحت تاثیر شدید شکست نھضت ملی و جنبش. کردھایش گردیده بود، یاد می سمت وسوی سرنوشت، عالیق و دلبستگی
  .ھای آینده با رژیم بودمرداد در اندیشه طرحی نو برای مقابله  ٢٨ای در توده

. کردیمھای سیاسی علیه رژیم صحبت میحتمالی مبارزات سازمانھای متنوع جامعه و چگونگی و نتایج اشبی از گرفتاری
» جبھه ملی«صحبتی بود بسیار صمیمانه و با اعتماد متقابل، به او گفتم نظرات تو در چارچوب شعارھای سیاسی و اجتماعی 

دیگرانی ھم : "و گفتخندید . گویند شتر سواری دوال دوالکنی میو به کاری که تو می: گنجد و با شوخی اضافه کردمنمی
  ".گوینددرست ھمینطور می

در اینجا ھم او و حسن ضیاءظریفی علیرغم تبلیغات متداول و روزمره ضد . بار دوم، مرحله بعدی دیدار در زندان قصر انجام شد
ایانه برای خودشان را با حکمت جو و من حفظ کرده بودند، و ھم چنان مذاکراتی جستجوگر ای روابط نزدیک و صمیمانهتوده

شد که از نمودھای صرفا احساسی و چپ به خوبی احساس می. دادیمایران انجام می  روزھای چپ آن بھبود روابط سازمان
  .خورد، ناراضی و ناراحت استھا کم به چشم نمینمایانه، که در آن دوران در زندان

. ورزیداندیشید و عشق میو راه انقالبیون آمریکای التین می گوارا به شیوهاو تحت تاثیر جنبش انقالبی به رھبری کاسترو و چه
او اولین کسی بود که با دفاعیات من برای ارائه به دادگاه . دیدمنیز ھمراه و ھمدم او می ١٣٤٤این عالقه را من در سال 

نویسم که ین بار است که میدر اینجا برای اول. خوشحال و راضی بود و در عین حال نگران از نتیجه دادگاه. نظامی آشنا شد
  .ھای سیاسی دیگری ھم داشتیمما ھمکاری. متن دفاعیات من را جزنی به خارج از زندان رسانید

ما ضمن حفظ روابطی دوستانه سعی داشتیم که ھر یک دیگری را به مواضع مورد اعتقاد خود برساند، امری که شدیدا به 
  .ازمند بودھای اخیر نیھای به ویزه سال آموزش تجربه
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را به مرحله » حل مساله زندانیان سیاسی«به بعد برنامه ویژه  ١٣٥٢ساواک با تمرکز عمده زندانیان سیاسی در تھران از سال 
شد، و به موجب این برنامه زندانی سیاسی یا باید زیر فشار شدید و مداوم تسلیم و با شرایطی از زندان آزاد می. اجرا گذاشت

ھا و  در واقع اعالم رسمی دور جدید شکنجه ١٣٥٣جو در تابستان شھادت رفیق حکمت. شدون نابود مییا به انحای گوناگ
پس از . جو را در زندان کمیته شھربانی و ساواک دیده بودجزنی، حکمت. فشارھای حیوانی و کشتار زندانیان سیاسی بود

-خواھند که او نمیچیزھایی از او می. است ال عبور دیدهای در ح جو را برای لحظهمراجعت از کمیته به من گفت که حکمت
به دنبال این درگیری در کمیته بود که پس از چند روز خبر شھادت ). طبیعی است که طبق معمول شرافتش را( خواھد بدھد 

  .ای نظیر را در انتظار بود زندان، ھر روز حادثه. جو اندوه عظیمی با خود به زندان آوردحکمت

فراخواندند، ھمه زندانیان از جمله  ٨را از بلندگوی زندان به زیر ... ه آخرین بار جزنی، حسن ظریفی، سورکی، سرمدی، وقتی ک
  !و ھمان شد. جزنی و یارانش لحن شوم دعوت به شکنجه و نابودی را در این صدا به خوبی احساس کردند

  .ناپذیر فرو بردو اندوھی وصف خبر کشتار وحشیانه جزنی و یارانش زندان را در ماتمی سنگین 

ھای  ھا را در تپهرژیم، جزنی و یارانش، این فرزندان با وفای مردم را دزدانه به رگبار مسلسل بست تا شاید ندای حق طلبانه آن
ما به  ساز ھمان طوفانی شد که در تاریخخبر این حادثه شوم در کنار حوادث دیگر نظیر آن، از جمله زمینه . اوین خاموش کند

  .نامیده شد" ١٣٥٧"انقالب بھمن "

گرفت؟ و ماند در کجای این جنبش چپ امروز ایران قرار میاگر زنده یاد جزنی زنده می: امدر خاتمه من بارھا از خود پرسیده 
  ".نه در میانه و نه در سمت راست این جنبش: "دھدشناختی که از او دارم پاسخم را اینگونه می

  .نش گرامی بادیاد او و ھمرزما
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 ١٣٥٦سال سازمان در پائیز 
 !مواضع بیژن جزنی را پذيرفت

 مجید عبدالرحیم پور

 

شما چه جايگاھی برای بیژن جزنی در جنبش فدائی قائل ھستید؟ به عنوان نظريه پرداز يا پراتیسین و يا ھر . ١
 دو؟ تاثیر او در جنبش فدائی را چگونه ارزيابی می کنید؟

در اواخر سال . شنیده بودم ١٣٤٧نام او را از سال ھای . را نداشتم که از نزدیک با رفیق بیژن جزنی آشنا بشوممن این شانس 
در  ١٣٥٢در اواخر سال . در زندان تبریز، توسط یکی از زندانیان سیاسی به طور پراکنده با برخی نظرات جزنی آشنا شدم ١٣٥٠

ان سیاسی که از زندان تھران به آنجا منتقل شده بود، بخشی از نوشته جزنی در باره ، یکی دیگر از زندانی)رضائیه(زندان اورمیه 
، با ١٣٥٣ریزنویس این مطلب را ھنگام آزادی از زندان در خرداد . ساله را در اختیارم گذاشت که برای من جالب بود ٣٠تاریخ 

، رفیق بھروز ارمغانی مسئول گروه ١٣٥٣واخر خرداد سال حدود یک ماه بعد از آزادی من از زندان اورمیه در ا. خودم بیرون بردم
 ٢، حدود ١٣٥٠بھروز بعد از دستگیری در اواسط بھار سال . سابق ما، از طریق محمدرضا حدادپور و مھری با من تماس گرفت

روری برآنچه برگروه ما بعد از مالقات با بھروز در تبریز در خانه پدری او، طی یک نشست و م. سال با بیژن رابطه تنگاتنگی داشت
گذشته بود، بھروز درجریان گفت و شنود در باره مسائل مربوط به جنبش و ھمکاری با سازمان چریکھای فدائی خلق ایران، 

او با احترام خاصی از ییژن یاد می کرد و اھمیت . جوھر نظرات بیژن در زمینه اھمیت کار سیاسی را با من در میان گذاشت
  .قائل بودویژه ای برای او 

در این مقطع فدائیان، در جنبش دانشجوئی، در میان نسل جوان چپ و بخش بزرگی از روشفکران و ھنرمندان جامعه، در داخل 
اغلب محافل و گروه ھای چپ که در شھرھای بزرگ و کوچک ایران پراکنده و به نحوی . و خارج کشور نفوذ گسترده ای یافته بود

  .با ھم ارتباط داشتند، به لحاظ سیاسی به دفاع از سازمان فدائیان برخاسته بودند از انحاء و به شکل شبکه ای

ِبیژن که خود از نظریه پرادازان و تدارک کنندگان مبارزه مسلحانه بود، از ھمان آغاز، در نقد مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم 
ای فدائی خلق ایران بدل شده بود، این نظر را پیگیرانه مطرح تاکتیک ـ نظر رفیق مسعود احمد زاده ـ که به راھنمای عمل چریکھ

این نظر در . کرد که مبارزه نباید تنھا به شکل و روش مسلحانه باشد بلکه باید دیگر اشکال و روش مبارزه نیز به کار گرفته شود
در زندانھا و نیز  ١٣٥٣از اواخر سال اما . ابتدا در درون سازمان و دیگر نیروھای فدائی در زندان با مقاومت سنگین مواجه شد

  .درون سازمان، تمایل به نظرت بیژن جزنی در زمینه اھمیت کارسیاسی یشتر و بیشتر شد

سازمان، نفوذ سیاسی وسیعی در جنبش دانشجوائی و میان نیروھای روشنفکری پیداکرده و حمایت معنوی   باتوجه به اینکه
لف رژیم شا و بخشی از مردم بدست آورده و خود را تثبت کرده کرده بود ، این قابل توجھی در میان نیروھای سیاسی مخا

توده ای می شود؟ من بعد از مخفی شدن در اسفندسال   مبارزه مسلحانه چگونه  سوال درمیان فدائیان مطرح شده بود که
و رھبری سازمان و مسئول شاخه که عض) خسرو (، با رفیق علی اکبرجعفری ١٣٥٤این سئوال را در حدود فروردین سال  ١٣٥٣

او نفوذ گسترده سازمان در جنبش دانشجوئی را نشانه ای از توده ای شدن مبارزه مسلحانه . ما بود در میان گذاشتم
نظر به سابقه فعالیت سیاسی گروه ما و عالیق شخصی من به اھمیت کار سیاسی، به دفاع از . قلمدادکرد و من نپذیرفتم
چگونه مبارزه مسلحانه توده ای «چندی بعد، مھدی فوقانی مسئول تیم ما، جزوه . سی پرداختماھمیت و نقش کارسیا

من اما بعد از مطالعه حدس زدم که . بیژن جزنی است  را در اختیار من قرار داد ولی نگفت که این جزوه، نوشته» می شود؟
و مجاھدین، نام بیژن جزنی در درون سازمان و در سطح تن دیگر از رفقای ما  ٨بعد از ترور بیژن و . باید نوشته جزنی باشد

آنچه یک « قبل از آن در خانه تیمی رشت، جزوه . جامعه به عنوان یکی از برجسته ترین رھبران پایه گذار سازمان مطرح شد
   . را مطالعه کرده بودم» انقالبی باید بداند

  »مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتیک«احمدزاده در زمینه  بیژن به عنوان نظریه پرداز ،علیرغم اینکه نظر رفیق مسعود
با این . و روشھای مبارزه قرارداده بود  را مورد نقد و انتقاد قرار داده بود ولی خود، مبارزه مسلحانه را به عنوان محور دیگر اشکال

صرفا مسلحانه به دیگراشکال و روش ھای  ھمه، او نقش تعیین کننده در جھت تغییر روش و شکل مبارزه سازمان از مبارزه
این تغییر جھت در آن مقطع گام مھمی به سمت کاربست دیگر روشھا و اشکال مبارزه در میان طرفداران مبارزه . مبارزه داشت
  .مسلحانه بود

این است که این  شاید امروز این تالش در جھت تغییر در روش و شکل مبارزه فدائیان، بی اھمیتی به نظر بیاید ولی واقعیت
جھت گیری، در آن شرایط و فضائی که گرایش مثبت نسبت به مبارزه مسلحانه در جھان، منطقه و جامعه ما وجود داشت و 

بیژن اما علیرغم اینکه . اغلب نیروھای سازمان به دیگر اشکال مبارزه اھمیت چندانی قائل نبودند، کار بسیار سخت و بزرگی بود
ل شدید مامورین رژیم شاه بود، این تغییر و جھت گیری مثبت را با درایت، ھوشیاری و تدبیر، گام بگام پیش در زندان و زیر کنتر

نظرات و تالش ھای مستمر و پیگیرانه او در این زمینه ، یکی از مھمترین عوامل و زمینه ساز تغییر نظرسازمان چریکھای . برد
  .ش ھای مبارزه بودفدائی خلق ایران در جھت پذیرش دیگر اشکال و رو
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من در برخی . اقداماتی مشخصی در جھت کاربست دیگر روش ھا و اشکال مبارزه انجام داد ٥٤رھبری سازمان از اوایل سال 
یکی از مھمترین اقدامات، . اینجا به طور فشرده به آن ھا اشاره می کنم. نوشته ھا و مصاحبه ھا به این اقدامات پرداخته ام

بود » نبرد خلق«این نشریه متفاوت با . بود» نبرد خلق کارگران و زحمتکشان«نشریه خبری ـ سیاسی بنام تھیه و انتشار یک 
این نشریه خبری ـ سیاسی، متاسفانه به دلیل دستگیری بھمن روحی آھنگران که از اعضای موثر . که قبال منتشر می شد

باط با تعدادی از کارگران با تجربه در زمینه کارسندیکائی، ارت. رھبری سازمان بود و ضربات بعدی، فقط یک شماره منتشر شد
تغییر سازماندھی تیم ھای سازمان و ھواداران در جھت کارسیاسی و تشکیالتی در کارخانه ھا و محل کار و زندگی، تغییر 

  .بود ازجمله اقدامات در جھت یاد شده... ساختار و روش تصمیم گیری در درون سازمان در جھت مشارکت اعضا و

با این ھمه الزم است صراحتا گفته شود که علیرغم اینکه نظرات رفیق بیژن جزنی در باره اشکال و روش مبارزه، نسبت به 
نظرات رفیق مسعود احمدزاده و دیگر ھم نظران او، تعدیل یافته و ھمه جانبه بود ولی متاسفانه بر محور مبارزه مسلحانه تبیین 

ه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتیک مورد نظر مسعوداحمدزاده را مورد نقد و انتقاد قرارمی داد و او از یکسو مبارز. شده بود
بر دیگر اشکال مبارزه تاکیدمی کرد و از سوی دیگرخود، بر نقش محوری مبارزه مسلحانه در میان دیگر اشکال و روشھا تاکید 

ه را پای دوم جنبش می دانست و از سوی دیگر مبارزه او از یکسو کاربست اشکال روشھای غیرمسلحانه مبارز. داشت
تا آنجا که من اطالع دارم ، رفیق بیژن تازمانی که زنده بود نتوانست این تناقض بزرگ در نظر . مسلحانه را محور می دانست

ار می گرفت، در مورد بیژن در این زمینه نتوانست، روش نقد و انتقاد را که در مورد دیگر نیروھای سیاسی بک. خود را رفع کند
  .نظرات خود بکار بگیرد

در پروسه غلبه نظرات بیژن در میان فدائیان در درون زندان و سازمان، نقش محوری مبارزه مسلحانه نیز به تدریج زیر سئوال 
من فکر . باشد در این مقطع متاسفانه رفیق بیژن جزنی در میان ما نبود که شاھد نقد و انتقاد طرفداران نظریات خود نیز. رفت

می کنم، با استعداد، خالقیت و دانش و تجاربی که او داشت، می توانست راسا، این تناقض نظری خود را درجھت پذیرش 
   . اما رژیم شاه مجال چنین تغییری را به او و دیگر یارانش نداد. کامل دیگر اشکال مبارزه رفع کند

او خصلت ديکتاتوری فردی شاه را . جدی به نوع حکومت داشتبیژن جزنی در تدوين استراتژی سیاسی توجه . ٢
نظر شما نسبت به . طرح نمود   را به عنوان شعارسیاسی محوری" نبرد باديکتاتوری شاه" ديد و به ھمین خاطر 

  اين شیوه برخورد چیست؟

این موضع، با . بود» تاتوری شاهنبرد با دیک«یکی دیگر از مباحث بسیار مھمی که بیژن در زندان مطرح کرد، استراتژی سیاسی 
سرنگونی «چریکھای فدائی خلق ایران، از بدو اعالم موجودیت از سیاھکل، استراتژی سیاسی . مخالفت ھای جدی روبرو شد

را به عنوان » نبرد با دیکتاتوری شاه«را مطرح کردند اما جزنی، دو سه سال بعد، موضع » رژیم شاه وابسته به امپریالیسم
. من نمی خواھم در اینجا وارد استدالالت بیژن و مخالفان نظر او بشوم. سیاسی در آن مرحله از جنبش ارائه کرداستراتژی 

بیژن در اینجا نیز، . ولی واقعیت این است که این استراتژی سیاسی، در آن شرایط ، واقع بینانه، خالقانه و منطبق با شرایط بود
ھبر سیاسی کارآزموده و پخته که در سیاست گذاری استراتژیک و تاکتیکی توجه به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی و یک ر

  .جدی به توازن قوا دارد، برآمد کرد

من در زندان ھائی که رفیق بیژن و حسن ضیاء ظریفی بودند، نبودم . در عین حال الزم است به یک نکته بسیار مھم اشاره کنم
، در تکمیل نظرات و تحلیل ھا و ١٣٤٩بعداز آغاز مبارزه مسلحانه در اواخر سال و اطالعی در این زمینه ندارم که آیا آنھا 

استراتژی سیاسی مورد نظرشان، مباحثی در باره ضرورت، اھمیت و نقش آزادی و دمکراسی و انتخابات آزاد مجلس ملی در 
به بعد خوانده ام و اطالع  ١٣٥٤را از سال حیات ملت و ساختمان جامعه، طرح کرده بودند یا نه؟ تا آنجا که من نوشته ھای بیژن 

  .دارم، این ارزش ھا، ضرورت ھا و نیازھا و اھداف در این نوشته ھا برجسته و عمده نبودند

، چند سال قبل از اعالم موجودیت چریکھای فدائی خلق ایران از ١٣٤٧و این در حالی است که ِبیژن جزنی خود در سال 
آزادی یعنی تامین حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران که در قانون اساسی و اعالمیه  من خواستار«: سیاھکل، می گوید

چون ھر اصالح و . من این آزادی را الزمه حیات ملت ایران بشمار می آورم. حقوق بشر جھانی تصریح شده است می باشم
فقط در سایه آزادی و دمکراسی . اقدامی در ھرزمینه بخواھد به نتایج مطلوب برسد، این آزادی و دمکراسی ضروری است

است که ملت ایران می تواند نیروی خالقه خود را در ساختمان کشور به حد کمال بکار بگیرد و ایرانی آباد و پیشرفته به دنیا 
ت که اینھا مسائلی اس. انتخابات آزاد که باید مجلس ملی را بوجود آورد، باید بطور صحیح و بی طرفانه انجام شود... عرضه کند

  .»ازسالیان گذشته برایشان فعالیت کرده ام

  :یاء ظریفی، یکی دیگر از برجسته ترین پایه گذاران گروه جزنی می گویدضحسن 

پیشرفت و ترقی واقعی مملکت، تکامل واقعی جامعه ایرانی در گرو حل . مھمترین مساله در کشور آزادی و دموکراسی است" 
و حل این مساله است که در اخذ تصمیمات، مردم، نه در حرف، بلکه واقعًا در عمل به در گر. مساله آزادی و دمکراسی است

  ).کتاب زندگی نامه حسن ضیاء ظریفی ـ نوشته ابولحسن ضیاء ظریفی ـ ویکی پدیا..." (حساب آیند

بدست آوردن آزادی ھای ما برای «: صفائی فراھانی یکی دیگر از پایه گذاران و رھبران چریکھای فدائی خلق ایران نیزمی گوید
اولیه، برای به دست آوردن شرایط دمکراتیک که در آن شرایط، تمامی ملت از آزادی ھای اولیه که آزادی بیان، اعتقاد و 

  ).نقی حمیدیان. کتاب پرواز با با بال ھای آرزو(» مطبوعات از ابتدائی ترین آن است مبارزه می کنیم

 پردازان و پایه گذارانی نسبت به ضرورت و اھمیت و نقش آزادی، دمکراسی و انتخابات اما علیرغم علم و آگاھی چنین نظریه
آزاد در جامعه ما، متاسفانه آنھا این ارزش ھا و اھداف را در مباحث و نوشتجات و متن اھداف و مشی سیاسی مورد نظر خود 

  .برجسته و عمده نکردند

در این نوشته نیست ولی عدم انجام این کار به ھر دلیلی ـ از جمله به  اینکه به چه دالیلی چنین نشده است، مورد بحث ما
ایراد او خطای سیاسی رفیق   باشد، یکی از بزرگ ترین و شاید بزرگترین لحاظ عقل نظری و یا به لحاظ سیاسی و یا ھر دو ـ 

  .لق ایران استبیژن جزنی به عنوان برجسته ترین نظریه پرداز جنبش چریکی و سازمان چریکھای فدائی خ

ببعد و پس از سیاھکل در پروسه تکمیل نظرات سیاسی خود و ھنگام  ٤٧اگر بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی از سال ھای 
نبردبا دیکاتوری شاه «، آزادی، دمکراسی و انتخابات آزاد مجلس ملی را، در بطن و متن »نبرد با دیکتاتوری شاه«تبیین و تدوین 

ردند، آیا این احتمال وجود نداشت که جریان فدائی از مسیری غیر از آنچه قرار داشت، قرار بگیرد؟ در ، برجسته و عمده می ک»
  .زمینه کاربست اشکال و روشھای غیرمسلحانه چنین شد
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و آن بخش از نظرات بیژن و » نبرد با دیکتاتوری شاه«، استراتژی سیاسی ١٣٥٥متاسفانه رھبری وقت سازمان نیز تا تیرماه 
رھبری وقت سازمان، جزوه . ضیاء ظریفی در باره آزادی، دمکراسی و انتخابات آزاد را در درون سازمان، به بحث نگذاشتحسن 

بھروز ارمغانی . ، در اختیار ھمه تیم ھا قرار نداده بود١٣٥٥نوشته رفیق بیژن را، قبل از ضربات تیرماه » نبرد با دیکتاتوری شاه «
ت رھبری سازمان درآمده بود و بعد از درگذشت رفیق علی اکبرجعفری در اوایل سال به عضوی ١٣٥٣که از اواخرسال 

اشاره کرد ولی ھیچوقت به عنوان یک موضوع مھم سیاسی، در دستور   مسئول شاخه ما شد، یکی دوبار به این موضوع١٣٥٤
بعد از ضربه خوردن (برای اولین بار این جزوه . برای من دلیل این کار رھبری سازمان روشن نیست. بحث تیم ھا قرار نگرفت

 ٨تھران و مشھد و بعد از کشته شدن تمامی رھبران سازمان در   انتقال من از رشت به ... شاخه ما در رشت، تھران و قزوین و
که او گفت . مسئول تیم مشھد، در اختیار من قرار گرفت) رحیم(توسط رفیق حسن جان فرجودی ) در اواخر تیرماه  ١٣٥٥تیرماه 

در انزمان پاره ای از رفقا، با . جزو آثار رفیق جزنی است و نظر مرا در باره انتشار بیرونی آن خواست» نبرد با دیکتاتوری شاه«
عمده استدالشان این بود که رژیم نباید به تاکتیک ھائی که جزنی در این جزوه مطرح کرده . انتشار این جزوه موافق نبودند

حسن . طرم است تا آنزمان، نوشته ھای بیژن جزنی توسط سازمان در سطح جامعه منتشر نشده بودتا آنجا که خا. پی ببرد
این . موافق انتشار آن بود و من نیز بعداز مطالعه جزوه، از انتشار آن بدلیل اھمیت سیاسی اشی دفاع کردم) رحیم(فرجودی 

ھت تغییرسیاست استراتژیک سازمان نقش تعیین کننده این نوشته بیژن نیز، این بار در ج. جزوه در سطح جامعه منتشر شد
  .ایفا کرد

 ١٣٥٦ما در پائیز سال . بود که مسئولین وقت سازمان، ھمه نوشته ھای بیژن را منتشر کرد١٣٥٥تیرماه سال  ٨بعد از 
  .م، پذیرش مواضع بیژن جزنی توسط سازمان را رسما اعالم کردی»پیام دانشجو« آذر، طی انتشار  ١٦بمناسبت 

تا انقالب بھمن  ١٣٥٦و نه ما مسئولین وقت سازمان در طول سالھای ١٣٥٥تیرماه  ٨متاسفانه، نه رھبری وقت سازمان تا 
نقش و اھمیت نظری، برنامه ای و استراتژیکی و تاکتیکی ارزشھا، اھداف و نیازھای آزادی، دمکراسی و انتخابات آزاد در  ١٣٥٧

سیاسی و تامین پیشرفت، عدالت اجتماعی و رفاه مردم و استقالل کشور را مورد توجه حیات ملت، دمکراتیزه کردن ساختار 
  .جدی قرار ندادیم

تاریخ را نمی توان به گذشته برگرداند ولی می شود با شناخت، نقد و بررسی آن و راه ھای تاکنون رفته، درس ھائی بزرگی از 
  .اذ مواضع و راه ھا و روش ھای جدید آن ھا را به کاربستآن استنتاج کرد و برای جلوگیری از تکرار خطاھا و اتخ

با این ھمه می گویم کاش، خود رفیق بیژن و حسن ضیاء ظریفی و دیگر نظریه پردازان و کادرھای برجسته نظیر مسعود 
رزه مسلحانه احمدزاده، پویان، بھروز دھقانی و عباس مفتاحی و دیگر گروه ھای بزرگ و کوچک که در تدارک نظری و عملی مبا

بودند، ھنگام تببین نظر و تداراک عمل، آزادی را، دمکراسی را و انتخابات آزاد را درمرکز سیاست ھای استراتژیکی، تاکتیکی و 
  .روش ھا و اشکال مبارزاتی خود قرار می دادند

دايت مبارزه پیش بینی کرد که آيت اهللا خمینی برای ھ ١٣٥٠بیژن جزنی اولین کسی بود که در اوائل دھه . ٣
با اين پیشینه، خمینی از محبوبیت بی سابقه ای در میان : "او نوشت. ضدشاه از شانس باالئی برخوردار است

توده ھا، به ويژه صاحب کاران خروه بورژوا، برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در 
نظر شما در مورد اين پیش بینی ". برخوردار است اختیار دارد، از شانس بی سابقه ای برای موفقیت

  شگفت انگیز چیست؟ چگونه او توانست چنین پیش بینی داشته باشد؟

. خوب بیژن، ھنگامیکه نظرات خود در باره مسائل مختلف در زندان را تبیین و تدوین می کرد، سرشار از شناخت و تجربه بود
ای سیاسی پرورش  ن از ھواداران و فعاالن حزب توده ايران بودند و بیژن در خانوادهشما می دانید که خانوادٔه پدری و مادری بیژ

در جریان فعالیت ھای سیاسی سازمان جوانان حزب توده ایران قرار می گیرد و در ادامه  ١٣٢٦سالگی در سال ١٠از . یافت
. چند بار دستگیر و زندانی می شود١٣٤٤ مرداد تا سال ٢٨پس از کودتای . ھای خود ادامه می دھد به فعالیت ١٣٣٢تاسال 
بیژن در این فاصله در رشته فلسفه . ھمراه برخی رفقایش گروه تشکیل می دھند و نشریه ای منتشر می کنند ١٣٣٨درسال 

ای  بیژن و عده ١٣٤٢در سال . با شروع کار جبھه ملی دوم به فعالیت در آن جبھه می پردازد ١٣٣٩در . وارد دانشگاه می شود
او مستقیما در شورش طرفداران خمینی علیه . ای سیاسی به نام پیام دانشجو منتشر می کنند ز دوستانش مدتی نشریها

از ھمین سال ھا، گروه جزنی وارد فاز نوینی می شود که بیژن در این پروسه . شرکت می کند ١٣٤٢خرداد ماه  ١٥شاه در 
توسط ساواک  ١٣٤٦دی  ١٩بیژن ھمراه چندنفر از اعضای گروه در . نقش ویژه و مسئولیت ھای سنگینی برعھده می گیرد

الزم است در اینجا به یک نکته مھم اشاره شود که بیژن جزنی، نگاھش به . سال زندان محکوم می شود ١٥دستگیر و به 
رگ شده و به یک فرد او ضمن اینکه سال ھا در صفوف حزب توده فعالت کرده و اساسا در دامن حزب بز. مسائل نگاه نقادانه بود

سیاسی فعال بدل شده بود، ھنگامیکه در پاره ای نظرات و راه و روش و اعمال حزب توده، ایراداتی مشاھده کرد، به نقد آن 
یا ھنگامیکه در جبھه ملی دوم فعال بود، لحظه ای از نقادی و انتقاد از . پرداخت و از جزب و در واقع از خود فاصله گرفت

  . ھای جبھه دست برنداشتسیاست ھا و روش

خوب بیژن با چنین تربیت و زندگی سرشار از کار و تجربه سیاسی و تشکیالتی، مطالعه، تحصیل و رابطه فعال با نیروھای 
آزاد   گوناگون سیاسی نظیرحزب توده و جبھه ملی و برخی نیروھای مذھبی از یکسو و زندگی و فعالیت و مشاھده شرایط

و بعد از آن و نیز اصالحات ارضی و شورش طرفداران خمینی و  ١٣٣٢مردادسال  ٢٨شرایط کودتای  و ١٣٣٢ – ١٣٢٠سالھای 
. از سوی دیگر، به یک شخصیت و کادر سیاسی با تجربه، کارآزموده و پخته در سیاست تبدیل شده بود ١٣٤٢سرکوب سالھای 

ب شناخت در باره فرھنگ و سنن و ساختار اقتصادی و در زندان نیز به مطالعه و بحث و کس ١٣٤٦او بعد از دستگیری در سال 
  .ایران ادامه می داد اجتماعی و سیاسی جامعه و نیز نیروھای سیاسی کشور 

خوب ھمه اینھا به عالوه استعداد و توانائی و خالقیت فردی او در تبیین و تدوین نظرات و سیاست ھای راھبردی و کاربردی به 
  .که بتواند، در باره خمینی آن ارزیابی واقع بینانه و داھیانه را ارائه بدھدبیژن این امکان را داده بود 

، این »نبردبادیکتاتوری شاه«در اینجا نیز الزم می دانم به این موضوع اشاره کنم که اگر بیژن در تدوین استراتژی سیاسی 
و اھمیت و نقش محوری آزادی و دمکراسی در شناخت و ارزیابی از خمینی و نیروھای اجتماعیش را ھمراه با تاکید بر ضرورت 

 ١٣٥٧ـ  ١٣٥٥حیات جامعه، مدنظر جدی قرار می داد، شاید سازمان چریکھای فدائی خلق ایران در قبل از انقالب، در سالھای 
ن کاش ِبیژن که در مقام نظریه پرداز، پراتیسین، سیاست ساز و یکی از رھبر ا. مسیری غیر از آن را طی می کرد که کرد

  .برجسته فکری سازمان چریکھای فدائی خلق ایران بود، چنین می کرد
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 بیژن جزنی،
 چه باز ھم باید از او آموخت آن

 پویا غالمرضایی

 

ھا و چه توسط دیگران گفته و بررسی  چه تا به امروز در ارتباط با بیژن جزنی و تاثیر او، چه توسط سوسیالیست در بین تمام آن
شک دوران  این در حالی است که بی. ترین توجه را به خود جلب کرده است فعالیت دانشجویی او شاید کمگشته، دوران 

اما .او بود که به خوبی نوع نگرش او از میان آن قابل رصد کردن است   ھای طالیی فعالیت دانشجویی بیژن جزنی یکی از دوران
گرا مفید و حتی الزم  از آن را در مقطع کنونی توسط دانشجویان چپ برداری چه که واکاوی نگاه سیاسی بیژن جزنی و گرته آن

ھای ایران با شرایطی است که در آن بیژن جزنی فعالیت دانشجویی داشت و با  روی دانشگاه گرداند، شباھت شرایط پیش  می
توان امیدوار بود که این  د، میشان حاصل کرده ان ھای ھایی که او و ھمراھانش در آن زمان در کاربست تاکتیک نگاه به موفقیت

 .ھای پیش رو نیز ثمربخش افتد ھا درسال ھا در شرایط دانشگاه شیوه

محمدرضا پھلوی، که برای دریافت . زمان بود ورود جزنی به دانشگاه تھران با ایجاد فضای باز سیاسی از طرف رژیم پھلوی ھم
این . دی و سیاسی بود، ناگزیر شد فضای سیاسی کشور را باز کندوام از دولت دمکرات کندی مجبور به انجام اصالحات اقتصا

، طی ١٣٣٩تیر  ٣٠ی ملی با استفاده از این موقعیت، در  رھبران جبھه. ھا شد ھای سیاسی در دانشگاه امر سبب رونق فعالیت
دانشجویانی (و اعضای محفل او بیژن جزنی . ی ملی دوم را رسمًا اعالم کردند و به فعالیت پرداختند ای موجودیت جبھه اطالعیه

  .ی ملی دوم استقبال کردند از فعالیت جبھه) که مشی چپ داشتند و جزنی موفق به جذب آنان شده بود

ھای دانشجویان و  شدند، به سازمان ھا که تحت تأثیر مبارزات چریکی در آمریکای التین، به تدریج از مواضع حزب توده دور می آن
ھای فردی و  جزنی در سازمان دانشجویان دانشگاه تھران به فعالیت پرداخت و به دلیل توانایی. ستندی ملی پیو جوانان جبھه

ھای سیاسی  ، فعالیت١٣۴۴تا  ١٣٣٩ھای  در سال. ی فعالیت سیاسی، به یکی از فعاالن جنبش دانشجویی تبدیل شد سابقه
ھا فعال بود و چند  دھی تظاھرات دانشجویی و ھدایت آن ناز یک سو در سازما. جزنی عمدتًا در پیوند با جنبش دانشجویی بود

ی ملی نقش و تأثیر جدی  ھای سازمان دانشجویان جبھه ھا و فعالیت گیری بار دستگیر و زندانی شد و از سوی دیگر در تصمیم
  .داشت

زنی اندیشه و مشی ی ملی تاکتیکی و از روی مصلحت بود، زیرا ج این نکته کامال مشخص است که ھمکاری بیژن با جبھه
اش خط مشی و استراتژی  جزنی و اعضای محفل. پروراند گراھا سودایی دیگر در سر می ای داشت و در زیر پرچم ملی جداگانه

ی ملی تبلیغ  دانستند و ضمن انتقاد از آن، نگاه سیاسی خود را در بین اعضای جبھه ی ملی را ناکارآمد می ی جبھه منفعالنه
  .کردند می

ی ملی با این مشی موافق نباشند و در برابر آن واکنش نشان دھند، اما جزنی و ھمراھانش از  ود که مسئوالن جبھهبدیھی ب
ھای یک سازمان جداگانه را بنا  این فرصت برای جذب بیشتر جوانان و دانشجویان و توانمند ساختن خویش بھره بردند و پایه

ھای  ھا و آرمان بسیار فعال بودند و بسیاری از اندیشه» پیام دانشجو«ی  ھی نشریهد چنین در انتشار و سازمان ھا ھم آن. نھادند
به این  . ھای مختلف سیاسی در جنبش دانشجویی بود ی متحد جناح پیام دانشجو نماد جبھه. کردند خود را در آن منعکس می

ن بود و بیژن جزنی امور فنی مانند سردبیر و مسئول گردآوری مطالب و اخبار آ حسن حبیبی ١٣۴٣ ترتیب که تا اوایل
ی  ای برای پیام دانشجو انتخاب شد که تقریبًا ھمه ھیئت تحریریه ١٣۴٣در بھار . سازی و چاپ اّول آن را بر عھده داشت آماده
گرفت و ھوشنگ کشاورز صدر، متین دفتری، مجید احسن و منصور سروش درآن حضور  ھای دانشجویی را در بر می جناح

  .دار بودند سازی و چاپ و بھزاد نبوی پخش آن را عھده بیژن جزنی آماده. داشتند

حکومت . ھدف از نگارش این تاریخچه ی کوتاه مبارزات دانشجویی رفیق بیژن، نمایاندن شباھت آن دوران با زمان حال است
ر به باز کردن درھایش بر روی مجبو  ھای اخیر در آن قرار گرفته بود، بستی که در سال جمھوری اسالمی ھم با توجه به بن

فضای جامعه و به تبع آن  -مدت حتی کوتاه-داری جھانی شد، این شرایط به صورت ناخودآگاه به آزاد شدن نسبی  سرمایه
ی موفق رفیق  توانند از تجربه گرا در ایران می آمدن چنین شرایطی، دانشجویان چپ حال در صورت پیش. انجامد ھا می دانشگاه

زمان به تالش در  فکر خود، به صورت ھم ھای کوچک از دانشجویان ھم قدار وسیعی بھره گیرند و با ایجاد ھمان ھستهبیژن به م
شان خواھد شد بلکه به بسط  ھای نه تنھا باعث افزایش تاثیر فعالیت  این عمل. جھت اتحاد تاکتیکی با گرایشات دیگر بپردازند
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از طرف دیگر این ھمکاری با گرایشھای دیگر، .شود  شتر از میان دانشجویان منجر میشان در فضای دانشگاه و یارگیری بی نگاه
گرا را که ھمواره به دلیل حساسیت باالی حکومت نسبت به آنھا، بسیار بیشتر از دانشجویان  ھای باالی دانشجویان چپ ھزینه

 .لیبرال بوده است، به مقدار قابل توجھی پایین خواھد آورد

گیری  ھای کارآمد ضربه نیز یکی از شیوه - که بیژن جزنی خود یکی از مبدعانش بود -اسی گرداگرد یک نشریه ھای سی فعالیت
نگارنده نیز در فعالیت دانشجویی خود، از . ھا توسط بسیاری تجربه شده است فشار حاکمیت بر دانشجویان است و سال

توانند از نشریه در نقش یک سنگر سود  دانشجویان می. رده استھمین شیوه بھره برده و از کارایی باالی آن اطمینان حاصل ک
سازی فکری دانشجویان و در شرایطی که فضای دانشگاه امکان فعالیت  جویند که در شرایط سیاسی بسته، از آن برای آماده

  .کنند دھد، از آن برای حرکت به سوی جلو، یارگیری بیشتر و افزایش نفوذ در دانشگاه استفاده بیشتر را می

گیری و عروج  ھای بیژن جزنی وجود دارد که باعث شکل عالوه بر فعالیت دانشجویی، نکات منحصر به فرد دیگری در دیدگاه
گذاری او بیش از آنکه به دانش سیاسی و آگاھی نسبی او بر  تاثیر. کاراکتر رفیق بیژن در فضای سیاسی ایران گشته است

ای است که در زمان خود، از دید بسیاری از  ھای ھوشمندانه کارگیری تاکتیک ن بهعلم مارکسیسم ربط داشته باشد، مرھو
  نظریاتی که البته نتوانست یا مجال آنرا نیافت که تاثیر کافی را بر نوع نگرش کلی. ھای چپ ھم به دور مانده بود تئورسین

  .جنبش فدایی در سالھای قبل از انقالب داشته باشد

ھای رفیق بیژن که الزم است بیشتر به آن پرداخته شود، برخورداری او از  ھا و فعالیت آموز از دیدگاه یار پندای دیگر و بس اما نکته
او با وجود ارزش . تر در بین فعالین سیاسی تاریخ ایران قابل مشاھده است ای که کم خصیصه. ی خودانتقادی باالیش بود روحیه

مھابا و  ل بود، ولی در صورتی که متوجه خطایی در سیاست آنھا می شد، بیبسیاری که برای فعالیت سازمانی و حزبی قائ
ی جزنی را  این نوع نگاه تیزبینانه و موشکافانه. پرداخت بدون در نظر گرفتن عواقب ابراز علنی این مخالفت، به نقد محکم آن می

در ذیل به چند مورد اساسی و منحصر به فرد آن ھایش مشاھده کرد که  ھا و دیدگاه توان به راحتی از خالل برخی از فعالیت می
  :به اختصار اشاره خواھد شد

از . ای سیاسی پرورش یافت ايران بودند و بیژن در خانواده  خانوادٔه پدری و مادری بیژن از ھواداران و فعاالن حزب توده -١
ھای  به فعالیت ١٣٣٢گیرد و در ادامه تاسال ایران قرار می   ھای سیاسی سازمان جوانان حزب توده سالگی در جریان فعالیت١٠

ھا فعالیت در  اما با وجود سال. ، چند بار دستگیر و زندانی می شود١٣۴۴مرداد تا سال  ٢٨پس از کودتای . خود ادامه می دھد
به حزب ھایی  و از سوی دیگر، از طریق خانواده اش، وابستگی- ھایی که به خاطر حزب توده متحمل گشته بود  حزب و ھزینه

مرداد انفعال رھبران حزب توده در مقابله با شاه و حمایت از مصدق را  ٢٨بعد از کودتای  -داشت که در باال به آن اشاره شد
مشاھده و از طرف دیگر ارتباط حزب با شوروی و انقیاد رھبران حزب در برابر این کشور، بیش از پیش جزنی را از این حزب دور 

  .ان سرسخت آن تبدیل کردکرد و به یکی از منتقد

ای  چنین در زمانی که در سازمان فداییان نظریات طیف احمدزاده به طور کامل از طرف اکثریت غالب به عنوان برنامه ھم -٢
ی مسلحانه ھم استراتژی  مبارزه''ھای گوناگون، استراتژی  ناپذیر پذیرفته شده بود، او اولین کسی بود که با نگارش جزوه خدشه
ی فدائیان، بی اھمیت  ممکن است امروز این تالش در جھت تغییر در روش و شکل مبارزه. ی نقد کشید را به بوته" اکتیکو ھم ت

و بدیھی به نظر بیاید ولی در صورت نگاه دقیق به فضای آن زمان، مشاھده خواھیم کرد که این جھتگیری، در آن شرایط که 
. ی ما وجود داشت، کار بسیار سخت و بزرگی بود قصی نقاط دنیا و نیز جامعهی مسلحانه در ا گرایش مثبت نسبت به مبارزه

ای،  که در زندان و تحت کنترل شدید مامورین بود، این تغییر در سیاست کلی را به صورت ھوشمندانه رغم این بیژن اما علی
ترین  ی آن، یکی از مھم پیگیری مصرانه ھای غالب در سازمان و گام پیش برد و در نھایت، این استمرار در نقد سیاست به گام

عوامل تغییر نظرسازمان چریکھای فدائی در جھت پذیرش دیگر اشکال مبارزه بود و به تبع آن دیگر ھواداران مبارزه ی مسلحانه 
  .ھای دیگر مبارزه پی برده و آن را به کار بستند ھم به اھمیت روش

ی خود بسیار جسورانه بود و حتی با  را مطرح کرد که در زمانه" دیکتاتوری شاهمخالفت با "ی  بیژن جزنی در زندان نظریه -٣
ھای فدایی خلق، سیاست  از بدو اعالم موجودیت چریک. ھای بسیار شدیدی در میان کادر رھبری سازمان ھمراه شد مخالفت

ن مطرح شد، کامًال تابوشکنانه بود بود و این استراتژی جزنی که حدود سه سال بعد از آ" سرنگونی رژیم شاه"رسمی سازمان 
  .دید ترشخصی جسارت بیان آن را در خود می گمان کم و بی

ی ضدشاه از  پیش بینی کرد که آيت اهللا خمینی برای ھدايت مبارزه ١٣٥٠ی  بیژن جزنی اولین کسی بود که در اوائل دھه -۴
پیشینه، خمینی از محبوبیت بی سابقه ای در میان توده ھا، به با اين : "او در جایی نوشته بود. شانس باالئی برخوردار است

ويژه صاحب کاران خورده بورژوا، برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد، از شانس 
  ".بی سابقه ای برای موفقیت برخوردار است

شک نوع نگاه حزب توده و اھمیتی  ای گذرانده بود و بی ی توده یک خانوادهھای کودکی و نوجوانی خود را در  رفیق بیژن سال -۵
لذا این . درآمد قائل بود، تا پایان عمر ھمراه او باقی ماند گیری از اقشار کم ھای کارگری و عضو که سنتًا این حزب برای فعالیت

داد و در واقعیت اھمیتی به  شجویان انجام میھای فدایی که عضوگیری خود را از میان دان نوع نگاه در میان سازمان چریک
ھای اعضای  در خاطرات و نوشته. داد، بسیار نادر و از این جھت حضور این نگاه ضروری بود تر شدن خود نمی تر و کارگری ای توده

و جزنی از معدود بینیم که این ضعف تشکیالتی ازطرف اکثر کادرھا و رھبرھای آن دوره مورد غفلت قرار گرفته بود  سازمان می
  .ی بسیاری، به این ضعف بارھا اذعان کرده بود کسانی بود که به گفته

ھا اشاره شد، تنھا از یک شخصیت و کادر سیاسی باتجربه، کارآزموده و پخته،  ای که در باال به آن نظرات سیاسی و فکری
ی تشکیالتی فراوان،  یک محیط سیاسی، تجربهی زندگی و تربیت در  آمد که این خود نتیجه چون رفیق بیژن جزنی برمی ھم

و بعد از آن و نیز اصالحات  ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨و شرایط کودتای  ١٣٣٢-١٣٢٠ھای  آزاد سال  مطالعه، تجربه و فعالیت در شرایط
ن حزب چو تر از ھمه ارتباط با نیروھای گوناگون سیاسی ھم ومھم ١٣۴٢ارضی و اعتراض طرفداران خمینی و سرکوب سالھای 

به عالوه استعداد و توانایی و خالقیت فردی او در تبیین و تدوین نظرات و . توده و جبھه ملی و برخی نیروھای مذھبی بود
یگانگی میان گفتار و کردار تمام  ھای راھبردی و کاربردی، از بیژن جزنی کاراکتری ساخت که نامش نمادی از سیاست

شان ھم امروز دیگر نسبت به حقانیت  ترین مخالفان ھدف خود مبارزه کردند و سرسخت انقالبیانی است که تا پای جان در راه
ی آنھا  خواھانه خواھانه و برابری ی آنھا علیه رژیم شاه، ایثار و شجاعت، صداقت میان گفتار و کردار و اھداف آزادی نفس مبارزه

  .ترین تردیدی ندارند کوچک




