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  عزت پايدار: نويسنده

  ٢٠١۵ می ١٧
  

  "!به عبارت ديگر"تخطئۀ رفيق جزنی، 
 

به عبارت " ه نام تلويزيون بی بی سی در يکی از برنامه ھای خود ب) ٢٠١۵ می ۵(١٣٩۴ ارديبھشت ١۵در تاريخ 

 انسانھای ۀھم. بحثی را در مورد رفيق بيژن جزنی با حضور ھمسر سابق وی، خانم ميھن قريشی پيش برد" ديگر

ھشيار و آگاه می دانند که اين رسانه ھمچون ديگر رسانه ھای امپرياليستی جز مسموم کردن اذھان و کور کردن آگاھی 

 نيز صادق   آن روزۀاين واقعيت در مورد برنام. ری را تعقيب نمی کندآنان از طريق تحريف واقعيت ھا ھدفی ديگ

  .  اما ببينيم که بی بی سی در اين برنامه ھدف خود را چگونه از طريق خانم قريشی پيش برد .بود

  پنجاه میۀگو حول تحريف واقعيت چريکھای فدائی خلق و کل جنبش مسلحانه در دھ و پيشاپيش بايد اشاره شود که گفت

 شخصيت ۀ آن بود که ھدف فوق اين بار از طريق تخطئ  بسيار چشمگير و قابل تأمل در اين برنامهۀاما نکت. چرخيد

انقالبی رفيق بيژن جزنی و تقليل واقعيت وجود او از يک مبارز مدافع جنبش مسلحانه که خونش نيز در ھمين رابطه 

  . مسلحانه پيش برده شدۀ و مخالف مبارزتوسط دژخيمان ساواک بر زمين ريخته شد به يک فرد ترسو

ًبسياری می دانند که خانم قريشی در شرايط نسبتا آزاد پس از قيام بھمن و در اوج روی آوری توده ھا به سوی سازمان 

چريکھای فدائی خلق ايران به عنوان ھمسر رفيق جزنی با نام ميھن جزنی در ميتينگ ھای اين سازمان شرکت می 

 افتخار ۀ پنجاه چنان مايۀايط که داشتن ھرگونه ارتباط با جنبش مسلحانه در سالھای پرشور و انقالبی دھدر اين شر. کرد

 خود را به جنبش مسلحانه مربوط می ۀبود که حتی دست اندر کاران جمھوری اسالمی ھم با داستانسرائی ھائی متقلبان

از جمله اين که گويا در . ر آن ميتيگ ھا تحويل می دادکردند، او نيز داستانھائی از خود به ھواداران شرکت کننده د

در آن ايام که .  شاه در ارتباط با چريکھای فدائی خلق قرار داشته و سيانور زير لب بر سر قرارھا می رفته استۀدور

س نام و عکس رفيق بيژن جزنی نه فقط به عنوان مدافع جنبش مسلحانه بلکه حتی به نادرست به عنوان فردی در رأ

 در اين  .ميھن جزنی برو بيای زيادی داشت" رفيق"چريکھای فدائی خلق به طور وسيع تبليغ می شد، وی به عنوان 

گاه خوش باور   بی اطالع و  به گوش مردم..." بگو به ميھن که خون بيژن"با ندای  سرودی ھم ساخته شد که  دوره 

در آن سرود يک " ميھن" است می شود مدعی شد که منظور از البته امروز که آن جو و شرايط تغيير کرده(رسانده شد 

ولی حداقل ھواداران سازمان در آن زمان می دانند که با آن واژه سعی شده بود دو ! مفھوم عام بوده است يعنی وطن

    ).را روی خود دارد" پرنيان شفق"اين سرود نام زيبای . مفھوم خاص و عام توأمان القاء شود

 دوران گذشته است و مرتجعين رنگارنگ به ھر ترتيب در جھت بی اعتبار کردن جنبش مسلحانه و به امروز ديگر آن

ً پنجاه شديدا و وسيعا تالش کرده و برای اين ۀ مسلحانه چريکھای فدائی خلق در دھۀخصوص بی ثمر نشان دادن مبارز ً

در چنين اوضاعی است که خانم . دار سازند انقالبيون مرتبط با اين جنبش را تخطئه و خدشه ۀمنظور می کوشند چھر
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ميھن قريشی را در پشت تلويزيون بی بی سی می بينيم که البته ھمچون سابق با عنوان ميھن جزنی، ھمسر بيژن جزنی 

بنا به تجربه از اين دست از برنامه ھای بی بی سی می شد حدس زد که اينبار ھم قرار . به ببينندگان معرفی می شود

ه بر نام رفيق بيژن جزنی و شھادت او در زندان خط انقالبی و ھويت واقعی چريکھای فدائی خلق مورد است با تکي

معلوم شد که اينبار . اما اين برنامه فراتر از آنچه تا کنون بود پيش رفت. حمله و تحريف قرار گرفته و تخطئه گردد

 با   جزنی ھم می باشد و کوشش بر آن است که شخصيت انقالبی خود رفيق بيژنۀعالوه بر موارد فوق، ھدف، تخطئ

بازيچه قرار دادن خانم قريشی به عنوان ھمسر سابق رفيق بيژن جزنی از زبان او به بينندگان گفته شود که بيژن آن 

 مسلحانه محور ۀًاصال اين بيژن جزنی نبود که می نوشت مبارز. طور که تصور می شود مدافع جنبش مسلحانه نبود

نه، در اين برنامه از .  مسلحانه ارائه می دادۀی کردن مبارزئ است و يا رھنمودھائی برای توده  مبارزاتیديگر اشکال

 مسلحانه ۀزبان خانم قريشی بر اين واقعيت ھا خط بطالن کشيده شد و او اعالم کرد که گويا رفيق بيژن مخالف مبارز

او گفت که بيژن از ترس زندانيان سياسی معتقد . می شودبود و می گفته است که اين تاکتيک باعث کشته شدن جوانان 

ِ خود را علنا بيان کند و به ھمين دليل گويا يواشکی در گوش يکی از ھم زندانی ھای ۀبه مشی مسلحانه نمی توانست عقيد ً

 تا آنجا پيش ميھن قريشی البته به اين ھم بسنده نکرد و.  مسلحانه را قبول ندارمۀخود گفته است که من تاکتيک مبارز

 چھل که از ۀ ملی در اوايل دھۀرفت که حتی با استناد به ورقه ھای بازجوئی رفيق جزنی در دوران فعاليت در جبھ

" ايسم"ًطرف دست اندرکاران رژيم جمھوری اسالمی در کتابی درج شده است تالش نمود با اين ادعا که بيژن اصال به 

  . لنينيست بودن را ھم از اين رفيق سلب کند-اعتقاد نداشت عنوان کمونيست و مارکسيست

 قھر آميز سعی دارند ۀ مبارزۀ به واقع او در خدمت به دستگاه ھای تبليغاتی بورژوائی که با کوبيدن کمونيسم و شيو

کارگران و توده ھای تحت ستم را از داشتن ھر سالح سودمندی برای مبارزه با استثمارگرانشان محروم سازند از بستن 

  . و تھمتی به رفيق جزنی خودداری نکردء افتراھيچ

ًبش مسلحانه و مشخصا رستاخير ن خانم قريشی که در سالھای قبل در خارج از کشور ھم از وصل کردن خود به ج

برای نشان دادن خوش خدمتی به بی بی سی به حقارت آميز ترين شکل وقتی مجری  سياھکل دست بر نمی داشت حال 

 تمسخر ۀ اين دروغ پرداخت که گويا توده ھا از چريکھا حمايت نمی کردند وسط سخن او دويد و با خندۀبرنامه به اشاع

 که اشاره ای بود به چگونگی دستگيری -"تازه طناب پيچشان ھم می کردند"آميزی در تأئيد سخنان مجری گفت که 

 ھای رژيم شاه که در تبليغات رسانه رفيق علی اکبر صفائی، فرمانده جنگل چريکھای فدائی خلق توسط لباس شخصی

   . ھای شاھنشاھی از آنھا به عنوان مردم نام برده شد

  : مورد بحث بی بی سی را چنين می توان بيان کردۀبه طورخالصه، برخی ديگر از نکات مطرح شده در برنام

جزنی به عنوان فردی معتقد به  رفيق بيژن ۀ مسلحانه و خراب کردن چھرۀ مبارزۀًگو عمدتا تبليغ عليه شيو و اين گفت

 مسلحانه ديدی ۀرفيق جزنی ھر چند از مبارز . روشنفکران انقالبی در ايران را ھدف خود قرار داده بودۀ مسلحانۀمبارز

  . مسلحانه بودۀمتفاوت از ديد بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق داشت ولی با ھر تفسيری به ھر حال مدافع مبارز

 برنامه ای که بی بی سی در چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل ارائه داد ديگر مطرح نشد که گويا در اين برنامه خالف

 سياھکل با تفسيری کشدار ۀ و اگر تا ديروز حماس رفيق بيژن جزنی بنيانگذار سازمان چريکھای فدائی خلق بوده است

 مسلحانه با نام رفيق بيژن نفی شود از ۀمبارزبه صورتی به اين رفيق ربط داده می شد در اين برنامه که قرار بود کل 

او خطاب به مجری و در حين جلب تأئيد وی گفت که . زبان خانم قريشی گفته شد که سياھکل ربطی به بيژن نداشت

  .نداخت، چون می دانيد که وقتی که سياھکل به وجود آمد بيژن در زندان بودنيسياھکل را بيژن راه 

ًرفيق جزنی که اساسا درکی از نظرات منسجم چريکھای فدائی خلق در کتاب رفيق مسعود در گذشته طرفداران نظرات 

جمع بندی شده، نداشتند به نادرست اين طور جلوه می دادند که گويا رفيق مسعود احمدزاده نافی به کار بردن اشکال 
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ه آنھا توجه ندارد و می گفتند که فرق غير مسلحانه و بسيج و سازماندھی توده ھا در اشکال غير مسلحانه می باشد و يا ب

بر .  مسلحانه روی تاکتيک ھای غير مسلحانه ھم تأکيد داردۀبيژن با مسعود در آن است که جزنی ضمن قبول مبارز

 مورد نظر چريکھای فدائی خلق به ۀ مسلحانۀچنين زمينه ای در اين برنامه ميھن قريشی برای بی اعتبار کردن مبارز

ته شده از نظرات رفيق احمد زاده توسل جست و با به نمايش گذاشتن بی سوادی کامل سياسی خود ھمان تحريف شناخ

 مسلحانه ھمه چيز است و فقط بايد ۀژی ھم تاکتيک اين است که مبارزي مسلحانه ھم ستراتۀمطرح کرد که معنی مبارز

ه را به دگم بودن و بی سواد بودن متھم در ھمين راستا او مؤيدين نطرات رفيق مسعود احمدزاد. مبارزه مسلحانه کرد

کرد و البته ديگر مصلحت نديد ياد آوری کند که آن کسانی که از نظر ايشان خيلی باسواد بودند و ھمگی ھم زير نام 

ھمانھائی که در شرايط بعد -بيژن سينه می زدند چگونه در عمل سازشکاری و خيانت خود را بر ھمگان آشکار کردند

 خود با استفاده از اعتبار بيژن در ۀ و امکانات زيادی در اختيار وی قرار داده بودند تا او نيز به نوبءفضااز قيام بھمن 

  . ميدان داری بکند،تحقق مقاصدی که در مغايرت با منافع توده ھای تحت ستم ايران قرار داشت

ران ايران را با ابراز ناراحتی خود از  بی بی سی ميھن قريشی در ضمن فراموش نکرد پشتيبانی از سرمايه داۀدر برنام

 را به سزای اعمال خود جھان چيت ۀ فاتح يزدی، سرمايه دار کارخان١٣۵٣اين که چريکھای فدائی خلق در سال 

 که در اعتراض به حقوق صنفی جھان چيتفاتح يزدی کسی بود که برای سرکوب کارگران  .  بيان کند،رسانده بودند

ليس شاه متوسل شد و آنھا نيز سينه اين کارگران را آماج و از کرج به تھران می رفتند به پخود به طور مسالمت آمير

اين خانم پيام دفاع خود از سرمايه داران در مقابل کارگران را اينگونه به بينندگان برنامه بی . گلوله ھای خود قرار دادند

  .بی سی اعالم نمود

ريشی در پاسخ اين امر که ساواک چطور متوجه شد که نوشته ھای بيژن يک مورد قابل توجه ديگر آن بود که ميھن ق

جزنی در بيرون از زندان پخش می شود از روی بی اطالعی يا ھر دليل ديگری يکی از موارد را اين طور توضيح داد 

ژن جزنی بود  مأموران ساواک به خانه ھای تيمی حمله کردند دست نوشته ھائی که مال بي۵٣- ۵٢که گويا وقتی در سال 

ًچرا که اوال مطابق اسناد و مدارک منتشر شده نوشته ھای رفيق . اين ادعا با واقعيت انطباق ندارد. را در آنجا پيدا کردند

 به درون سازمان ١٣۵٣ً اساسا در سازمان وجود نداشت و آن نوشته ھا تنھا در اواخر سال ١٣۵٢بيژن جزنی در سال 

ًثانيا واقعيات بيانگر آنند که در آن زمان اصال ساواک موفق به ھيچ حمله ای . يافته اندچريکھای فدائی خلق ايران راه  ً

ًثالثا که اصل مسأله ھم در اينجاست دست نوشته . به خانه ھای تيمی چريکھا نشده بود که به دست نوشته ای دست يابد

وشته شده و به بيرون فرستاده می شدند و ھای رفيق بيژن در زندان توسط زندانيان سياسی ديگر روی کاغذھای نازک ن

  .آنھا دست خط خود رفيق بيژن نبودند

ُ بی بی سی و رل تحقير آميز خود او و  ی خانم ميھن قريشی در شوی رسوایئ شک می توان در رابطه با ھنر نمابدون

ت افشای ھر چه بسيار بيشتر نوشت اما به نظر می رسد که اين مختصر در جھ  شخصيت مبارز رفيق جزنیۀتخطئ

 ھيچ دروغی ابا نداشته و سعی در تخطئه و ۀبيشتر طرفداران سرمايه داران و کسانی که برای تداوم سيستم آنھا از اشاع

  . کافی باشد،خدشه دار کردن چھره ھای مبارز مردم را دارند

  ٢٠١۵ می ١۴

 

 

 


