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  دماوند: فرستنده

  ٢٠١۵ می ٢٢
  

  !چھل سال بعد از جنايت تپه ھای اوين
  )مصاحبه ای با فريبرز سنجری(

٢  
  

  :به ادامۀ گذشته

ابل استنباط بود که رژيم شاه با کشتار زندانيان سياسی می خواست در توضيحاتی که داديد اين موضوع ق: سؤال

ھزينه ھای پشتيبانی از جنبش مسلحانه را باال ببرد آيا اين مربوط به حيطۀ جامعه بود يا زندان ھا را ھم در بر می 

  گرفت؟

ای سياسی با شرايطی ما ھرگز نبايد فراموش کنيم که اوضاع حاکم بر زندان ھ. به ھر دو بخش مربوط می شد: پاسخ

 طبقاتی در کل ۀکه بر کل جامعه حاکم است ھمسوست و در واقع اوضاع زندان ھای سياسی انعکاسی از شرايط مبارز

بنابراين رژيم با اين اقدام، ھم به سازمان ھای مسلح پيام می داد که در مقابل عملياتی که عليه رژيم می . جامعه می باشد

ر است و ھم در سطح جامعه به کل توده ھا بار ديگر و با وضوح تمام نشان می داد که در کنيد جان اسرای تان در خط

ھمان طور که خبر اين جنايت در سطح جنبش قرار بود جو . مقابله با آن ھا به ھيچ معياری به جز قھر پايبند نيست

ر داده و آن شور و شوق ييرا تغدر زندان ھا ھم در نظر داشت که جو . رعب و وحشت باز ھم بيشتری را  ايجاد کند

 و در اين جو  مبارزاتی که نتيجه اش پيوستن زندانيان پس از آزادی به جنبش بود را به فضای ترس و واھمه تبديل کند

زندان را که به صورت دانشگاھی  افکار و ديدگاه ھای تسليم طلبانه نسبت به خط مشی قھر آميز پرداخته و به تقويت

  .بيون در آمده بود به عکس خود مبدل سازدبرای تربيت انقال

    

  ُبا توجه به اھداف فوق حال اين سؤال جای طرح دارد که چرا اين نه نفر برای کشتار انتخاب شده بودند؟: سؤال

بر اين اساس کشتار زندانيان سياسی به واقع نمی .  ھمان طور که گفتم ھدف رژيم ضربه به جنبش مسلحانه بود:پاسخ

. ُمين نه نفر ختم شود و ھمان طور که در آن زمان در زندان ھم گفته می شد، ليست ديگری ھم در کار بودبايست به ھ

به واقع اگر رژيم با اعتراضات گسترده نسبت به اين کشتار ھا که با توجه به فعاليت ھواداران جنبش مسلحانه در خارج 

نمی گشت ، بعيد نبود که بالفاصله زندانيان سياسی رو ه از کشور در مطبوعات معتبر جھان نيز منعکس شد ، روب

ُاما در مورد ھمين ليست اول، اين نه نفر کسانی بودند که به قول زندانيان دوران . مبارز ديگری را ھم به کشتارگاه ببرد

  و حتی در زندان ھم در تبليغ بودند و حاضر نبودند از اعتقادات شان دست بکشند" سر موضع"جمھوری اسالمی 

ذواالنوار کاظم . اعتقادات شان مصر بودند و مھمتر اين که آن ھا کسانی بودند که با جنبش مسلحانه شناخته می شدند
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رفقای گروه جزنی . مصطفی جوان خوشدل ھم از کادرھای آن سازمان بود.  عضو مرکزيت سازمان مجاھدين خلق بود

  .طرفداری می کردند و با اين سازمان شناخته می شدندًنيز که در زندان کامال از سازمان چريکھای فدائی خلق 

 چھل از اولين نيرو ھائی بودند که پی به ۀآنھا در دھ. در مورد رفقای گروه جزنی بھتر است کمی توضيح دھم 

درست است که آن ھا موفق به انجام عمل خاصی .  مسلحانه برده و سعی در عملی کردن آن داشتندۀضرورت مبارز

کسانی پيدا شدند که : " مسلحانه مطرح کردۀ که در ارتباط با تأئيد ضرورت مبارزقول رفيق مسعود احمدزادهنشدند و به 

اما ھنوز شروع نکرده در بند .  مشخص نيست، دست به عمل مسلحانه بزنندًمی خواستند با اشکالی که برای ما کامال

ژی ھم يسترات مسلحانه ھم ۀکتاب مبارز. (ش فراھم کنند مثبت يا منفی برای جنبۀافتادند و بنابراين نتوانستند تجرب

 مسلحانه ۀ بر ضرورت مبارزتأکيد اناما در ھر حال گروه جزنی از اولين طاليه دار).  ٣٧تاکتيک، قطع جيبی صفحه

 در  حزب تودهۀ از نظر سنی از بيشتر زندانيان جنبش مسلحانه مسن تر بوده و در مبارزات دورً اکثراءاين رفقا. بودند

 کار در شرايط ھای مختلف را پيدا کرده ۀ حضور فعال داشته و تجرب۴٢ تا ٣٩ ملی در سال ھای ۀ سی و يا جبھۀدھ

ش خود را در ميان بسياری از زندانيان به عنوان فردی دارای يخود رفيق جزنی در زندان به تدريج با نوشته ھا. بودند

 که به پوشيده ایظرات خود در ميان برخی از زندانيان سياسی و حمالت  نۀاو با اشاع. تئوری و خط دھنده شناسانده بود

نموده بود در " اپورتونيسم چپ" خط اصيل سازمان چريکھای فدائی خلق و کتاب رفيق مسعود احمدزاده تحت عنوان 

ی رسيده بود در اين پروسه کار به جائ. اواخر حتی به تقابل فکری طرفداران مسعود و خودش در زندان دامن زده بود

 تئوريسين جنبش ۀکه طرفداران رفيق جزنی در ذھن خود برای او مقامی چون مقام رفيق کبير مسعود احمدزاده به مثاب

اينھا . در ھمين راستا گروه جزنی حتی به جای گروه جنگل بنيانگذار سياھکل ھم خوانده می شد. مسلحانه قائل بودند

برای ساواک مھم نبود که اين سخنان در مورد گروه جزنی و . ر مانده باشندمسائلی نبودند که از چشم ساواک به دو

ن بود که ساواک خود شاھد بود که به ھر حال رفيق جزنی و  يشخص او با واقعيت انطباق دارد يا نه بلکه آنچه مھم بود ا

  .گروه جزنی به وزنه ای در زندان تبديل شده بودند

 در زندان شروع کرده بود به خارج از ۵١ که نگارش آنھا را از حدود سال  از سوی ديگر نوشته ھای رفيق جزنی

يکی از آن ھا . ساواک عواملی در داخل زندانيان داشت که کسی پی به ھويت شان نبرده بود. زندان ھم منتقل شده بودند

البته اين .  می دادمسعود بطحائی از گروه فلسطين بود که گزارشات دقيقی از وضع زندان در اختيار ساواک قرار

 روشن شد؛ اما اين که چه منابع ديگری ھم در ميان زندانيان فعال بوده اند بر کسی ًموردی است که بعد از قيام کامال

ان مأمور به ،که زندانيان در زندان قزل قلعه درست کرده بودندرا ی ن نفوذی ھا بودند که جا سازيھمي.  آشکار نيست

.  مقاالتی که در آن محل جا سازی شده بود به دست ساواک افتادۀو با يورش ساواک ھمساواک گزارش داده بودند 

برخی از جزوات کشف شده، مقاالتی بودند که بيژن نوشته بود، مقاالتی که به بيرون از زندان فرستاده شده و در خارج 

ًاتفاقا دو مبارز مجاھد ھم که .  شدمنتشر می"  بھمن تئوريک١٩"از کشور توسط دائی رفيق جزنی در نشريه ای به نام 

برای کشتار و انتقام گيری آشکار رژيم از انقالبيون مسلح و برای مقابله با جنبش مسلحانه انتخاب شده بودند نيز در 

بنابراين جای تعجب نبود که تھرانی، شکنجه گر ساواک در .   خود اتھام ارتباط با خارج از زندان را داشتندۀپروند

 اوين ۀ اين جنايت مطرح کرد که وقتی که اين زندانيان را به باالی تپۀالبی بعد از قيام بھمن در تشريح صحنشرايط انق

رضا عطارپور فاتحانه پا پيش گذاشته و گفت ھمان طور که شما و رفقای شما در دادگاه ھای انقالبی خود  "می برند

نيد ما ھم شما را محکوم کرده و می خواھيم حکم را  می کءرھبران و ھمکاران ما را محکوم کرده و حکم را اجرا

 آن چه در فوق گفته شد انتخاب اين مبارزين ۀبا توجه به ھم). ١٨٢ صفحه - شکنجه گران می گويند " ( کنيمءاجرا

   . اتفاقی نبود،انقالبی
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ن کشتار وحشيانه را ی که از جنايت ياد شده می گذرد ھمواره تأکيد شده که ساواک شاه اي طوالنيۀدر فاصل:  سؤال

ًاما اخيرا در رابطه .  ھمان طور که شما ھم توضيح داديد-جھت وارد کردن ضربه به جنبش مسلحانه سازمان داده بود

سازمان فدائيان ً، مسايل ديگری عنوان می شود ، مثال ۵۴ سال ]حمل[ زندانی سياسی در فروردينُنهکشتار با دليل 

سپس در توضيح قتل . بود" نابود کردن گروه رفيق جزنی"ھدف اصلی آن جنايت اقليت در سايت خود مدعی شده که 

تر جلوه کند، دو مجاھد نيز به ھمراه  خبر جعلی اين جنايت عادی"دو مجاھد انقالبی مطرح کرده است برای اين که 

 دو مجاھد را نظر شما در مورد اين ادعا چيست ؟ به خصوص آيا ساواک". گروه رفيق جزنی به گلوله بسته شدند

  قربانی عادی جلوه دادن کشتار گروه جزنی کرده بود؟

ُ ذھن کسانی است که حتی تاريخ رخ داده را ھم با تنگ نظری خود ۀ چنين نظری با واقعيت انطباق ندارد و ساخت:پاسخ

ين جنايت گرفتند ، ًاتفاقا در شرايطی که اين کشتار صورت گرفت برای کسانی که تصميم به ا.  ر می دھنديي شان تغۀويژ

آن ھا با اين کشتار قصد پيام رسانی به دو سازمان مسلح . جلوه دادن کارشان بود" عادی"آن چه که زياد اھميت نداشت 

 مبارزه و به کل طرفداران جنبش مسلحانه را داشتند و خودشان ھم می دانستند که نمی شود اين جنايت ۀفعال در صحن

چون از ھمان لحظه ای که اين خبر در نشريات دولتی منعکس . ت نيز اين را نشان دادخود واقعي. را ماست مالی کرد

ن ن خارج از کشور و به خصوص کنفدراسيون جھانی دانشجويان و محصالن سياسی و فعاالا زندانيان و مبارزۀشد ھم

نويسنده .  خوانده ام،ه کرديدکه به آن اشاررا مطلبی . ايرانی در خارج از کشور ، داستان فرار را دروغ اعالم کردند

رحمانه، دو تن از مجاھدين خلق نيز به قتل رسيدند، اما ھدف اصلی شاه و  گرچه در اين کشتار بی: "مدعی شده است

تر جلوه کند، دو مجاھد نيز به   که خبر جعلی اين جنايت عادی برای اين. ساواک او، نابود کردن گروه رفيق جزنی بود

  ". نی به گلوله بسته شدندھمراه گروه رفيق جز

والنه سخن می گويند بايد گفت که برای برجسته کردن گروه رفيق جزنی نمی توان تاريخ ؤبه اين ھا که چنين غير مس

 کافی شناخته شده ھستند و نيازی نيست برای برجسته نشان دادن ۀبه انداز" گروه رفيق جزنی" و ءآن رفقا. سازی کرد

واقعيت اين است که ساواک با ارتکاب به اين جنايت جنبش مسلحانه و دو سازمان اصلی . مودآن ھا واقعيت را تحريف ن

در آن زمان سازمان مجاھدين يکی از نيرو ھای اصلی جنبش مسلحانه بود و . درگير در آن را آماج قرار داده بود

 آن چه که اين سازمان در جريان اين واقعيت ھيچ ربطی به. ًضربه زدن به اين سازمان برای ساواک کامال مطرح بود

.  چنين ترھاتی قرار دادۀتحوالت بعدی خود به آن تبديل شد، ندارد و نمی توان اوضاع کنونی مجاھدين را دستاويز اشاع

چنين اظھار نظرھائی تنھا نشان می دھند که نادانی . البته به نظر نمی رسد که چنين اظھار نظری را کسی جدی بگيرد

  .م شود چه جلوۀ مضحکی پيدا می کندأظری خرده بورژوائی تووقتی با تنگ ن

  

حال که به مجاھدين اشاره شد بگذاريد نظرتان را در مورد اظھار نظر اخير محمد رضا شالگونی در ھمين : سؤال

ساواک : "مدعی شده که" بيژن فقط يک نفر نبود يک جريان بود: "وی در مطلبی تحت عنوان.  رابطه سؤال کنم

 ۀبی ترديد شھيدان زنده ياد، خوشدل و ذواالنوار، مبارزان بسيار محکم و رزمند. نگران سازمان مجاھدين نبودچندان 

من آن ھا را در ھمان بند شش قصر ديده بودم و به ياد دارم که چندبار برای بازجوئی ھای مجدد آن ھا را به . بودند

به عبارت ديگر، می خواھم . ھدين نقش خيلی مھمی نداشتنداما آن ھا در رھبری سازمان مجا. بردند"  مشترکۀکميت"

  "بگويم حساسيتی که ساواک روی نقش گروه جزنی داشت، در مورد رھبری مجاھدين نداشت

چه مشاھدات کسانی که در آن سال ھا در زندان بودند و چه .  اين اظھار نظر به ھيچ وجه با واقعيت انطباق ندارد:پاسخ

ھا در رابطه با سازمان مجاھدين منتشر شد نشان می دھد که ساواک نسبت به تحرکات ھر دو  آثاری که بعد ۀمطالع

رژيم شاه ھر دو سازمان را در چھارچوب جنبش مسلحانه دشمن اصلی خود تلقی می کرد و .  حساس بودًسازمان کامال
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برای پيشبرد نظرشان از يک ) قليتھم شالگونی و ھم سازمان ا(اين مدعيان . برای نابودی شان برنامه ريزی کرده بود

طرف به اغراق گوئی در مورد گروه جزنی پرداخته اند و از طرف ديگر با اتکاء به موقعيت سازمان مجاھدين فعلی 

 خود از ۀ پنجاه که به نوبۀدر ميان مردم آزاديخواه ايران به توھم پراکنی در مورد سازمان مجاھدين خلق اوايل دھ

  . دست زده اند،برخورد دار بود) وده ھای مبارز و آزاديخواهت(ی ئپشتيبانی توده 

 اما چه موقعيت فعلی سازمان مجاھدين و چه گرايش به تجليل و حتی اغراق در تجليل از گروه جزنی نمی توانند 

ين عمليات  برخی از پر سرو صدا ترًاتفاقا. دستاويزی باشند که با تکيه بر آن ھا بتوان واقعيات تاريخی را انکار نمود

ً مثال. ُ قبل از کشتار نه نفر رخ دادۀمجاھدين که تأثير زيادی ھم در گسترش جو انقالبی به جا گذاشت در ھمان دور

البته اگر مدعيان .  اعدام کردند۵٣ سال ]حوت[ اسفند ماه٢٧ مشترک را مجاھدين در ۀسرتيپ زندی پور رئيس کميت

ضع ايدئولوژيک در سازمان مجاھدين چندان نگران سازمان مجاھدين نبود ر موييمطرح می کردند که ساواک به دليل تغ

 اين ۀاما تا جائی که بحث بر سر جنبش مسلحانه و عمليات مسلحان. آن وقت اين می توانست موضوع قابل بحثی باشد

حتی . بود تحوالت درونی مجاھدين انعکاس وسيع و عمومی پيدا نکرده ۀ ھنوز مسال۵٣سازمان است در اواخر سال 

کتاب .( ھميشگی منتشر شده بودتاعالميه ای که مجاھدين بعد از ترور تيمسار زندی پور دادند با ھمان آرم و ھمان آي

بنابراين برای ساواک مھم اين بود که مصطفی جوان ).  ٢٨٧ جلد دوم صفحه -" سازمان مجاھدين خلق پيدائی تا فرجام"

 گفتم ً ھستند که به بخشی از جنبش مسلحانه تعلق دارد که ھمان طور که قبالخوشدل و کاظم ذواالنوار اعضای سازمانی

ھمچنين اين دو مجاھد انقالبی در زندان ھم مواضع سازمان شان مبنی .  می دانسترژيم آن جنبش را دشمن اصلی خود

سازمان خود دست بر نمی  مسلحانه را تبليغ کرده و حتی از درون زندان ھم از تالش برای ارتباط با ۀبر تأئيد مبارز

نه با " خوشدل و ذواالنوار در رھبری سازمان مجاھدين نقش خيلی مھمی نداشتند"که  از سوی ديگر گفتن اين. داشتند

". ساواک چندان نگران سازمان مجاھدين نبود" که واقعيت انطباق دارد و نه دليل قانع کننده ای برای اثبات اين ادعاست

و ) ١٠٩ جلد سوم صفحه -کتاب قبلی (وق، کاظم ذواالنوار از اعضای مرکزيت مجاھدين بود  عکس ادعای فًچون اوال

 خود واقعيت يعنی انتخاب آن ھا برای ترور بيش از ھر ادعائی بيانگر آن است که ساواک چه حساسيتی نسبت به ًثانيا

 شود پرسيد که مگر رفقای گروه تازه اگر صرف در مرکزيت سازمان بودن برای ساواک مطرح بود ، می. آن ھا داشت

 اوين به قتل رسيدند در رھبری سازمان فدائی قرار داشتند؟ پاسخ اين است که در اين ۀجزنی که در جنايت ھولناک تپ

 کنم که بيان اين واقعيت تأکيدالبته در اينجا .  نقشی نداشتندًنداشتند بلکه اساسا" نقش خيلی مھمی"زمينه آن ھا نه تنھا 

ثيرات رفيق جزنی أ مسلحانه و يا تۀ و روحيه و جسارت انقالبی آن ھا و اعتقادشان به مبارزء اين رفقاۀگذشتربطی به 

کھای يدر زندان و مقاالتی که می نوشت و برخی از آن ھا ھم به دست سازمان رسيده بود و يا حتی موضع سازمان چر

  . ندارد، شش درج شدهۀمار نبرد خلق شۀيفدائی خلق بعد از شھادت رفيق جزنی که در نشر

 

 چھل بيش از آن که فرزند حزب توده ۀچپ دھ: "در ھمين نوشته محمد رضا شالگونی مدعی شده است که: سؤال

 حزب ًسنت ھای مسلط جنبش کمونيستی ايران و مخصوصا"در حالی که گروه جزنی با "  ملی بودۀباشد، فرزند جبھ

البته شالگونی برای اين ادعاھای ". به جريان ھای مذھبی خوشبين نبودند"و به ھمين دليل " توده ، بار آمده بودند

ً چھل را که ظاھرا ۀخود ھيچ دليل و نشانه ای ارائه نکرده است با اين حال فکر می کنيد که او بر چه اساسی چپ دھ

 وصل می کند؟ از طرف ديگر آيا در  ملیۀمنظورش چپی است که سازمان چريکھای فدائی خلق را بر پا نمود به جبھ

 در درون آن فعاليت می کردند ، ،سنت ھای حزب توده که رفقای گروه جزنی قبل از استقالل تشکيالتی از آن حزب

 ملی خطاب ۀ چھل را فرزند جبھۀًواقعا عدم خوش بينی نسبت به جريانات مذھبی وجود داشت؟ و آيا می توان چپ دھ

 نمود؟ 
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نوشته ای که به آن استناد کرديد را خوانده ام اما باز وقتی اين نقل قول را می بينم به اين فکر می کنم که  با اين: پاسخ

که چطور می شود کسی شعور خواننده اش را آن قدر پائين بگيرد که چنين احکامی را صادر کرده و چنين برخوردی 

  .ی ھيچ گونه خوانائی با روش علمی بررسی تاريخ داردبکند، احکامی که نه با واقعيت انطباق دارند و نه چنين برخورد

.  ملی بيرون آمده بودندۀ چھل فعاليت می کردند از دل جبھۀ چپ ھائی که در طول دھۀاگر منظور اين است که گويا ھم

اين امر حداقل در مورد کمونيست ھائی که سازمان چريکھای فدائی خلق را بنا نمودند . اين ادعا با واقعيت انطباق ندارد

اگر بتوان به خاطر اين که در مقطعی چپ ھائی در . ًاما اساسا اين روش غير علمی بررسی تاريخ است. صادق نيست

که   آن ھا را فرزند جبھه ملی خواند آن گاه بايد به دليل اين– مثل رفقای گروه جزنی -جبھه ملی فعاليت می کردند 

منظور ! (ی که وی به آن تعلق دارد را نيز فرزند روحانيت ناميداسي سيفردی در مقطعی از زندگی اش طلبه بوده جريان

 آن چه که مھم ،در حالی که در بررسی واقعيت چپ در ھر کشور). محمد رضا شالگونی و سازمان راه کارگر می باشد

کس کرده است بررسی اين امر است که کمونيست ھای ھر کشور تا چه حدی خواست ھا و آرمان ھای کارگران را منع

  . اين جنبش چه گذشته ای داشته اندۀکه برخی از عناصر شکل دھند نه اين. و در عمل و نظر به دفاع از آن برخاسته اند

در .  چھل بيانگر خواست ھای بورژوازی ملی و اقشاری از خرده بورژوازی بودۀ ملی در اوايل دھۀمی دانيم که جبھ

ً کارگر با سرمايه داران بوده و کمونيست ھا اصوال ۀ طبقاتی طبقۀارز جنبش کمونيستی انعکاس مبًکه اصوال حالی

 ۀچپ دھ"بنابراين اگر کسی برای اين که نشان دھد پايگاه طبقاتی .  کارگر می باشندۀپژواک گر منافع و مصالح طبق

 قبل از ھر چيز با معرفی بکند ، بايد"  ملیۀفرزند جبھ"بورژوائی و يا خرده بورژوائی است و آن را به عنوان " چھل

به ھر حال بگذاريد در اين جا به . و عملکردش چنين امری را ثابت کند" چپ"تکيه بر آرمان ھا و برنامه ھای اين 

  . ھمين حد بسنده کرده و از اين روش نوين تاريخ نگاری بگذريم

 دست داد و رھبران  سازمان ھايش را ازۀ به تدريج ھم٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨حزب توده بعد از خيانتش در 

 انجاميد و ۴٢ تا ٣٩به ھمين دليل در جريان  بحران ھائی که به تحوالت سالھای . خيانتکارش ھم فراری شده بودند

خيانت ھای . ًفضای نسبتا بازی برای فعاليت سياسی به وجود آمد ، اين حزب ھيچ حضور قابل توجھی در جامعه نداشت

روشنفکر انقالبی حاضر به ھمکاری با "ه به قول رفيق مسعود احمدزاده ھيچ وجود آورده بود که اين حزب وضعی ب

چه به اين دليل و چه به دليل فقدان يک حرکت چپ نيرومند در آن سال ھا ، برخی از عناصر چپ جامعه در . نبود" آن

  .  ملی به فعاليت پرداختندۀدرون جبھ

باری شعار ھا و روش ھای مبارزاتی اين جبھه و در  ملی و بی اعتۀ و شکست جبھ۴٢پس از سرکوب خونين سال 

شرايط عدم حضور حزب توده و بدنامی آن، نيرو ھای جوان چپ شروع به تجمع برای تعمق در شرايط کردند و در اين 

 جنبش نوين کمونيستی درست به دليل خيانت ھا و ًاتفاقا. پروسه جنبش نوين کمونيستی پا به عرصه وجود گذاشت

ً حزب توده و فقدان يک حرکت کمونيستی اصيل در سطح جامعه بود که شکل گرفت و اجبارا می بايست رسوائی ھای

  .کار را از نو شروع می کرد

 شده است که  چپ در ايران در آن زمان در تأکيددر تحليل رفقای بنيان گذار سازمان چريکھای فدائی از اين جنبش 

 لنينيسم و رويزيونيسم و اپورتونيسم يک مرزبندی - لمللی بين مارکسيسمشرايطی به سر می برد که اگر در سطح بين ا

اما در بستر اين . قاطع شکل نمی گرفت امکان داشت که بی اعتباری حزب توده به بی اعتباری کمونيسم ھم بينجامد

ه ما در آن سال در ھمين راستا بود  ک.  مرزبندی، گرايش به مارکسيسم رشد کرد و تالش شد تا جای خالی آن پر شود

 ربطی به حزب توده نداشتند و چون حزب توده ًھا شاھد شکل گيری محافل گوناگون مارکسيستی ھستيم که عمال

الزم برای مراحل بعدی مبارزه را فراھم کند ، اين گروه ھا کار را از نو شروع "  تئوريک و تجربیۀسابق"نتوانسته بود 

  .کردند
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 ۀی که به اين ترتيب پا گرفت يکی از اصيل ترين جنبش ھائی بود که طبقيش نوين کمونيست کنم که جنبتأکيدھم چنين بايد 

 ملی ناميدن ، جدا از بی اطالعی گوينده اش ۀدر نتيجه اين جنبش را فرزند جبھ. کارگر ما تا آن زمان تجربه کرده بود

بر اين نکته  از سوی ديگر اگر کسی. دتالشی است برای توجيه تمايالت عملی کسانی که بر ھيچ اصولی پايدار نيستن

"  حزب توده ، بار آمده بودندًسنت ھای مسلط جنبش کمونيستی ايران و مخصوصا"انگشت می گذارد که گروه جزنی با 

 تا ٣٩ ملی در سالھای ۀ اعضای اين گروه از فعال ترين نيرو ھای جبھۀ ھمً کند که اتفاقاتأکيدچرا فراموش می کند که 

 ۀدر انتشار نشري"  ملیۀسازمان دانشجويان دانشگاه تھران وابسته به جبھ"خود رفيق جزنی در چھارچوب  بودند و ۴٢

 ]جدی[يا رفيق حسن ظريفی از چھره ھای فعال اين جبھه بود که در دی ماه. فعاالنه ھمکاری می کرد" پيام دانشجو"

ول دانشگاه ؤش با مخالفت شاپور بختيار که مست ملی، صالحيۀ جبھۀ اولين کنگری در جريان انتخابات اعضا١٣۴١سال 

چپ در ايران به روايت اسناد . ( اعتراضی از سوی وی منجر شدۀتھران بود مواجه شد و اين امر به انتشار يک نام

ۀ رغم اين سابقه ، بنا به داليلی که شمردم حتی گروه جزنی را ھم نمی توان فرزند جبھ اما علی) ٢٣٠ صفحه - ساواک 

  . چھلۀمداد کرد چه رسد به کل چپ دھملی قل

ھم چنين اين واقعيتی است که بيشتر رفقای گروه جزنی در دوران فعاليت ھای حزب توده ھر کدام به شکلی دخيل بوده 

اما به اين دليل ھم نمی . است ھا نيز واقعيتی انکار ناپذير در ميان آن" یئتوده "شه ھای اند و جان سختی افکار و اندي

، )به مفھوم قبول حزب توده و نه داشتن گرايشات فکری مشابه با انديشه ھای حزب توده(ی خواند ئتوده "ھا را  توان آن

  .  ملی خواندۀی و فرزند جبھ مليۀھا را جبھ  ملی ھم نمی توان آنۀھا در جبھ طور که به دليل فعاليت آن ھمان

  

با سنت ھای مسلط جنبش "زنی و رفيق بيژن چون  شالگونی که گروه جۀاما شما ھنوز در مورد اين گفت: سؤال

چيزی " بنابراين به جريان ھای مذھبی خوشبين نبودند"، " ًکمونيستی ايران و مخصوصا حزب توده، بار آمده بودند

  نگفتيد؟

، دنداگر اين حرف را کسی چھل سال پيش می زد باز ھم به او می خندي. بلی، به اين موضوع ھم بايد پرداخت: پاسخ

 هب.  رسد به امروز که طشت رسوائی حزب توده در اتحاد با جمھوری اسالمی و نيرو ھای مذھبی از بام افتاده استچه

 بررسی مواضع و ديدگاه ھای حزب توده نشان می دھد که بند ناف ًاتفاقاعکس چنين نظرات انحرافی و غير تاريخی ، 

اگر به تاريخ اين حزب مراجعه کنيم .  ھای مذھبی بريده بودند در نزديکی با مذھب و جريانء ھمان ابتدااين حزب را از

 بر قبول اسالم از طرف اين تأکيد اين اظھارات، پر از مواضعی در تأئيد مذھب و حتی ۀ عکس نظر گويندهدرست ب

 ۀچريکھای فدائی خلق و بختک حزب تود"برای کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه خوانندگان را به کتاب . حزب است

که بگذريم به واقعيت فرياد ھای " سنت ھای مسلط"اما از اين .   رفيق اشرف دھقانی رجوع می دھمۀنوشت" خائن

ژيک با اسالم خمينی قرار دارد می رسيم که امروز يکه سوسياليسم حزب توده در وحدت سترات کيانوری مبنی بر اين

ن، توده  جدا از اي!مذھبی بگذاردرو ھای يب توده نسبت به ننی حزيرا به حساب بدب دا می شود که آنيکمتر فرد آگاھی پ

 اين سخنان را به ۀاين که چه مصالحی گويند.  بدبين نبودند- از ھر فرقه اش - ی ھا در زندان ھا ھم نسبت به مذھبی ھا ئ

 جدی بودن ۀبيان چنين ادعا ھای نادرستی واداشته امر ديگری است ولی با سنجش سخنان او با واقعيت می توان درج

از ھر دانش آموزی ھم در  امروز !ادعای عدم خوشبينی به مذھب در سنت حزب توده را بر آورد کردوی در ابراز 

 اين ھا خودشان يکی از ً کنی به تو خواھد گفت که اتفاقاسؤالمورد خوشبين نبودن حزب توده به جريان ھای مذھبی 

   .متحدين جريان ھای مذھبی بوده و ھستند

که ھمواره در تالش است با جو روز و تمايل مخاطبش حرف زده و ) محمد رضا شالگونی(ار گوينده سخنان فوق از قر

که تعريف و تمجيد   نفرت توده ھا از بنياد گرائی اسالمی و ھرگونه حکومت مذھبی برای اينۀحرکت کند ، با مشاھد
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بيھوده نيست . ل به تطھير حزب توده پرداخته استخود از بيژن را تکميل کند چنين حرف بی ربطی زده و در عين حا

تو در اين مدت که در زندان ھستی، چرخش ھای عجيب و غريبی کرده ای و : "که زمانی رفيق جزنی به وی گفته بود

به نقل از " (ی با خودت برخورد نکنی، نمی توانی در يک موضع اصولی پايدار بمانیئشه  و به طور ريًاگر عميقا

  ). ١۴٢ صفحه -"  زندگی و آثار بيژن جزنیۀ در بارجنگی"کتاب 

  

چرا اين روز ھا کسانی که آرمان ھا و راه بيژن را قبول ندارند جلو افتاده و از وی سخن می گويند و به قول : سؤال

 خودشان از او تجليل می کنند؟

او را بنيان گذار سازمان فدائی اکثر کسانی که امروز از بيژن سخن می گويند و می کوشند .  جالبی استسؤال :پاسخ

جلوه دھند ھمان ھائی ھستند که با اعمال و رفتار شان خط فاصل قاطعی بين خود و آن بخش از نظرات بيژن که 

.  با نظرات بيژن در اين زمينه ھا ندارندھيچ ھمراھیًآن ھا علنا .  مواضع انقالبی وی را منعکس می کرد،  کشيده اند

با در نظر گرفتن اين امر بايد در . ن وی بوده انداشالگونی حتی در زمان حيات بيژن جزء مخالفبرخی از آن ھا ھمچون 

نبايد فراموش کرد که سال ھاست که بخشی از کسانی که . ًانگيزه ھای اين افراد در ظاھرا دفاع شان از جزنی دقت نمود

آن ھا .  برده اندپيش" دفاع از بيژن"پوشش زير ھدفشان کوبيدن خط انقالبی چريکھای فدائی خلق می باشد اين ھدف را 

ًاين ظاھرا شيفتگان با توسل به بيژن ، ديدگاه ھای انقالبی رفيق مسعود احمدزاده را چپ و نادرست جلوه می دھند و بعد 

خط ، "اوضاع سياسی ايران و جھان"ر شرايط جامعه و يا به قول اقليتی ھا يي تغ ھمچونئیبر پارامترھا با تکيه بيژن

ده يده ھا و ديدگاه ھائی ديھمان طور که امروز شاھديم که در دستگاه فکری آنان ا. بطالن بر کل نظرات بيژن می کشند

  .می شود که ربطی به نظرات بيژن ندارند

اگر به تاريخ سازمان فدائی بعد از قيام مراجعه کنيم خواھيم ديد که روشی که امروز در حمله به چريکھای فدائی خلق و 

 ھمان روشی است که باند فرخ نگھدار در آن ًخط انقالبی آن ھا با نام تجليل از رفيق جزنی در پيش گرفته شده دقيقا

اگر کسانی که امروز سنگ دفاع از بيژن را بر سينه می زنند کمترين نزديکی فکری با . روزھا  از آن استفاده می کرد

ً، مواضعی که اتفاقا نام بيژن با آنھا در ميان مردم ايران مطرح شده، نظراتی داشتند که بيانگر مواضع انقالبی او بود

َآنوقت به اتخاذ کنندگان اين روش زياد حرجی نبود، اما خيلی از اين ھا نه فقط مبارز  مورد نظر بيژن بلکه ۀ مسلحانۀَ

در . ارکسيسم دم می زنندحتی مارکسيسمی که بيژن به آن باور داشت را ھم انکار کرده اند و آشکارا از عدم قبول م

نبايد در " دلم می خواست مثل بيژن باشم"چنين اوضاعی وقتی که فرخ نگھدار مقاله می نويسد و مدعی می شود که 

 به جای اظھار ۴٩ مثل بيژن باشد ، در ھمان سال ًچون اگر کسی می خواست واقعا. رياکارانه بودن اين آرزو شک کرد

می دانيم که فرخ . يژن روی آرمان ھای خود می ايستاد و تن به خفت ندامت نمی دادندامت در درگاه شاه، ھمانند ب

 با ۴٩ ]عقرب[ سال زندان محکوم شد اما در آبان۵ به جرم ھمکاری با گروه جزنی دستگير و به ۴٧نگھدار در سال 

اند و در ھمان شرايط زندان در حالی که بيژن در زندان م. نوشتن نامه به شاه درخواست عفو کرد و از زندان آزاد شد

ری در ييد من نبوده تغيچ وقت ھم مورد تائي ھ، اين امر ھم که ديد او نسبت به اين مبارزه- مسلحانه دفاع کردۀاز مبارز

ھيچ گاه نبوده : "از سوی ديگر کسی که امروز مدعی است که در شرايط قبل و بعد از قيام بھمن. واقعيت فوق نمی دھد

نديشيده باشم که اگر بيژن بود چگونه می ديد و چگونه واکنش نشان ميم گيری ھای حياتی به اين ني تصاست که من در

به خصوص در دوران ھای منتھی به انقالب و پس از انقالب ، اين خيال که اگر بيژن بود چه می کرد لحظه ای . می داد

دلم می خواست مثل : "تحت عنوان" اخبار روز" با سايت مصاحبهاز اظھارات فرخ نگھدار در ." (ھم مرا رھا نمی کرد

می گويد؛ کسی است که بعد از قيام بھمن و در ستاد " صادقانه" ھم دارد که اين حرف ھا را تأکيدو   !")بيژن باشم

در درون ) رفيق مسعود احمدزاده بوديميعنی رفقائی که در زندان پيرو خط (به خاطر جلوگيری از فعاليت ما " ميکده"
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ًکه اتفاقا درست می " ما نه مسعود را قبول داريم و نه بيژن را"  در حضور خود من با وقاحت اعالم کرد که سازمان

 از ل شد و در ھمسوئی با آنھا بخش بزرگیيسوی حزب توده متماه در ادامه نظرات واقعی اش بچرا که ديديم که . گفت

  . آن سازمان را به پا بوسی ارتجاع برد

 کيانوری بود امروز نه ۀکاساستقرار جمھوری اسالمی ھم در مورد بيژن جزنی، يکی که در زمان .دنيای عجيبی است

 ما او را و ۀھم: "می گويد که" صادقانه"و خيلی ھم " ثرترين چھره ھای اقليتؤم"فقط از طرف خودش بلکه از سوی 

با لگد مال کردن آرمان ھای انقالبی بيژن  آن ھا ۀاما فراموش می کند که بگويد ھم". حسن ضياء ظريفی را قبول داشتيم

 داشت، به شکل گيری وضع فعلی ياری رساندند، و تأکيدآن " کيژيستراتنقش "يژن بر جزنی و سازمان مسلحی که ب

 البته با تفسير من -  مسلحانه ۀديگری که در زندان يکی از چھره ھای مخالف بيژن بود و در ھمان زندان ، تئوری مبارز

" ميخ تابوت مشی چريکی" را نادرست اعالم کرده بود و تا ديروز افتخارش اين بود که - ه به آن داده بود در آوردی ک

ش مطرح می کرد، يتی که بيژن در آخرين نوشته ھاي مسلحانه، به رواۀمبارز: "را کوبيده ، حال مدعی می شود که

را به ميان ) ًمثال تھيدستان خارج از محدوده(اضات  اعترۀی نباشد، بلکه حتی شعلئممکن بود نه تنھا مزاحم کار توده 

، بيژن فقط يک نفر نبود: "ۀاز اظھارات محمد رضا شالگونی در مقال( ."کارگران و زحمتکشان بخش ھای ديگر بکشاند

  ")يک جريان بود

ستاويزی بيش  اين ھا بيانگر آنند که بيژن برای مداحان امروزی اش ھم چون سال ھای اول بعد از قيام بھمن دۀھم

نيست تا با آن نظرات انقالبی متعلق به کارگران و زحمتکشان را مورد حمله قرار دھند و در عين حال خود بيژن را ھم 

  . بکوبند، مسلحانه عجين شده استۀنه فقط به عنوان يک فرد بلکه به عنوان جريانی که نامش با مبارز

شاملو بگوئيم که براستی روزگار غريبی است نازنين ، يری از که با وام گ در چنين وضعی چه می شود گفت جز اين

  .تاريخ و صداقت را در پستوی خانه نھان بايد کرد
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