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  دماوند: فرستنده

  ٢٠١۵ می ٢٣
  

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

٣  

  :به ادامۀ گذشته

 به بعد سازمان ۵٢در واقع از : " به آن اشاره شد مدعی شده کهًبالمحمد رضا شالگونی در مقاله ای که ق: سؤال

  آيا اين ادعا با واقعيت انطباق دارد؟." فدائی آشکارا در مسيری افتاده بود که بيژن توصيه می کرد

ت با استناد به انتشارات خود سازمان فدائی و از جمله نبرد خلق ارگان سازمان و اظھارا.  نه ، به ھيچ وجه:پاسخ

 ، نظرات بيژن در ۵٢ گفت که در سال تأکيد بايد با ً سازمان فعاليت می کردند اتفاقادرونرفقائی که در آن مقطع در 

له با استناد به فاکت ھای موجود اين جا أمسالبته فکر نمی کنم که جای پرداختن به اين . ًسازمان فدائی اصال مطرح نبود

ًمثال حداقل .   نمی گذارد که چنين بحثی به درستی طرح و پاسخ داده شودحبهمصاباشد چون محدوديت ھای حاکم بر اين 

 بايد قبل از ھر چيز ً کنم که وقتی کسی چنين ادعائی می کند اوالتأکيدکه روش برخورد روشن باشد بايد  برای اين

 با تکيه بر عملکرد ً ثانيا نشان دھد وبا استناد به نوشته ھای خود بيژنمسيری که مدعی است بيژن توصيه می کرده را 

 بايد ثابت ًسازمان فدائی ثابت کند که مسير حرکت آن سازمان با مسيری که بيژن پيشنھاد می کرده ھمسان بوده و ثالثا

 مطلب ۀدر حالی که نويسند.  بيژن انتخاب شده بودۀکند که در واقعيت ، مسيری که سازمان فدائی پيش می برد به توصي

اما تاريخ را با فرض و ادعا .  يک ادعای تو خالی و پوچی کرده استًز اين کار ھا را نکرده و صرفامزبور ھيچ کدام ا

  . نمی توان توضيح داد

  

  بگذاريد اين سؤال را مطرح کنيم که نظرات بيژن جزنی از چه زمانی در زندان ھا مطرح شد؟: سؤال

ژن و گذشته در حالی که نام بي. ام نظرات بيژن مطرح نبود چيزی به نً در زندان ھای شاه اصال۵٠ ببينيد در سال :پاسخ

 بيژن نه نوشته ای داشت و نه نظر مشخصی ًاما اصال. ش برای شروع مبارزه مسلحانه امر شناخته ای بوداش و تالش

ری فيق با تجربه ای بود که اطالعات زيادی ھم داشت اما در آن زمان دستگاه فکبيژن، ر. که بخواھد آن را طرح کند

 ھم نوشته و اثر شناخته شده ای که در سطح جنبش ۴۶ گروه جزنی در ھمان سال ًاساسا. خاصی را نمايندگی نمی کرد

مسائل جنبش ضد "جزوه ای تحت نام   تنھا نوشته ای که بعدھا به آن زمان نسبت داده شد .پخش شده باشد، نداشتند

 که گفته می می باشد" مونيست ھای ايران در شرايط کنونیاستعماری و آزاديبخش خلق ايران و عمده ترين وظائف ک

 ١٩" در خارج از کشور از سوی ١٣۵١اين جزوه در آذر ماه سال . شود متعلق به رفيق حسن ضياء ظريفی می باشد

  .  اصلی اش منوچھر کالنتری، دائی بيژن جزنی بود ، منتشر شده بودۀکه گردانند" بھمن
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اولين جزوه ای است که بيژن در زندان نوشته است که آن را ھم به طور غير اصولی به " دآن چه يک انقالبی بايد بدان"

در مورد اين جزوه ، الزم است بگويم . در نتيجه به عنوان نظر، او مطرح نبود. رفيق علی اکبر صفائی نسبت داده بود

ن جزوه رفيق علی اکبر صفائی نبوده  آۀ در زندان ھای شاه اين موضوع که نويسند۵٣ يا اوايل ۵٢که در اواخر سال 

 نظری دادن به رفيق صفائی به او نسبت داده است، به عنوان ۀبلکه رفيق جزنی آن را به قولی برای به اصطالح اتوريت

) و آن طور که گفته می شود خود بيژن ھم(کسانی که در زندان دور رفيق بيژن جمع بودند . يک بحث داغ مطرح بود

آن ھا ھمان موقع ھم !  بيژن می باشدۀ مزبور را او ننوشته و ھر کس جز اين بگويد قصدش تخطئۀومدعی بودند که جز

امروز ديگر بر اساس شواھد غير قابل انکاری .  بيژن طرفداران خط مسعود احمدزاده را می کوبيدندۀتحت نام تخطئ

 ء شھادت دھم اين است که وقتی رفقادر اين مورد يکی از داليلی که خود من می توانم. حقيقت موضوع روشن گشته

 گروه جنگل اطالعات شان را در اختيار بقيه رفقای فدائی ۀاوين در بارتگاه  در بازداش۵٠ در سال مفتاحی و احمدزاده

مقاله ای نوشته می گذاشتند که من نيز جزء آن ھا بودم ھرگز ھيچ اشاره ای به چنين امری که رفيق علی اکبرصفائی ھم 

 کردند که رفقای جنگل نظراتی که ما نوشته بوديم را خوانده و تأکيد عکس هبلکه ب. ختيار آن ھا گذاشته، نکردندو يا در ا

  .قبول کردند و اين باعث شد که ما ھر چه بيشتر به ھم نزديک شويم

 در ۵٢ و ۵١ مند می باشند بايد بدانند که حتی در ساله  نظری در آن دوره عالقۀکسانی که به دانستن تاريخ مبارز

.  چيزی به نام اختالفات بيژن و مسعود مطرح نبود-  در آن زندان بودم ً تا وقتی که من شخصا-زندان عادل آباد شيراز 

 وقتی از تبعيد به تھران منتقل شد برای اولين بار از طريق زندانيان چريک فدائی که حامل نظرات ۵٠ًاساسا بيژن سال 

او به تدريج اقدام به نوشتن نمود و در مقطعی مطالبی نوشت که . عود و پويان آشنا شدسازمان خود بودند با نظرات مس

ديدی را از جنبش مسلحانه ارائه می داد و در آن ھا نظرات سازمان چريکھای فدائی خلق به طور پوشيده مورد تحريف 

ًان صورتی که بعدا علنی شد منظور از به واقع به ھم. کوبيده شده بود" اپورتونيسم چپ"قرار گرفته و به عنوان نظرات 

نادرست در  بسيار ۀاين شيو. نظرات چريکھای فدائی خلق در کتاب رفيق مسعود احمدزاده بود" اپورتونيسم چپ"

.  کسی متوجه اصل موضوع نشودءی يک سازمان و بنيانگذارانش بود که باعث شد در ابتدائبرخورد به نظرات پايه 

يان متوجه مغايرت نظرات بيژن با نظرات سازمان خود شده بودند اين موضوع را مطرح می بعد ھا که برخی از زندان

کردند ولی مؤيدين  و طرفداران بيژن تا مدت ھا مغاير بودن دو نظر را انکار کرده و می گفتند که بيژن دارد نظرات 

ی چريکھای ئی که نظرات پايه ياسيت چيز ديگری بود زندانيان س اما چون واقعي.می دھد" تکامل"سازمان را  ۀاولي

ی ئفدائی خلق را می شناختند به حقيقت موضوع پی برده و مطرح کردند که آن چه بيژن می گويد تکامل نظرات پايه 

درست از دل چنين پروسه ای بود که در اواخر سال . سازمان چريکھای فدائی خلق نيست ، بلکه رد آن نظرات است

 عنوان سؤالبنابراين در پاسخ خالصه وار به . ان بيژن و مسعود در زندان شکل گرفت طيف طرفدار۵٣ و اوايل ۵٢

 در ً شروع به نوشتن کرد ولی آن چه به نام نوشته ھای بيژن مطرح می باشد عمدتا۵١شده بايد گفت که بيژن از سال 

  . در زندان نوشته شده اند۵٣ و ۵٢سال 

  

که چرا برخی بيژن را   اينۀطرح کرده ايم اما بگذاريد نظرتان را در بارگر چه می دانيم که سؤاالت متعددی م: سؤال

  از بنيانگذاران سازمان فدائی خطاب می کنند ھم بپرسيم؟ 

البته نمی شود فقط گفت برخی، چون اين نظر نادرست در سطح وسيعی در جنبش پخش شده و به باور خيلی ھا : پاسخ

آن چه اين ادعای . ال برای آن ھا به صورت يقينی ترديدناپذير در آمده استتبديل گشته است و اين امر غير واقعی ح

ًنادرست را تقويت می کند اين واقعيت است که در گروه جنگل رفقائی حضور داشتند که قبال با گروه جزنی در ارتباط 

وه جزنی چند تن از رفقای ولی کسانی که بر اين امر تکيه می کنند ديگر توجه نمی کنند که پس از دستگيری گر. بودند
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 جنگل ۀًمثال گفته می شود که رفيق صفائی فراھانی، فرمانده دست.  آن گروه چه پروسه ای را از سر گذراندندۀباقيماند

ًقبال عضو گروه جزنی بود ولی ديگر نمی گويند که اين رفيق بعد از تالشی گروه جزنی به ھمراه رفيق صفاری آشتيانی 

قعی که به ايران آمد با يک گروه تازه که مشخصات ديگری داشت و متفاوت با گروه جزنی بود به فلسطين رفت و مو

چريکی در شھر و ۀ سال مبارز تحليل يک"د اشرف در يق حميرف. ًرو شد، گروھی که بعدا گروه جنگل ناميده شده روب
کادر، سازمان  ٨ با ۴٧ د در پائيز سالاين گروه که بعدھا به گروه جنگل معروف ش :"در اين باره نوشته است که " کوه

  ".نفر افزايش يافت ٢٢ به ۴٨ تا زمستان ۴٧  پائيزۀداده شد و تعداد نفرات در فاصل

بنيانگذاران سازمان چريک ھای فدائی نبود بلکه از  با صراحت بگويم که بيژن جزنی از ءبه طور کلی، در ابتدا

اين گروه از . سورکی ، ظريفی، جزنی شناخته می شود رفقا  يا گروه"گروه جزنی"بنيانگذاران گروھی بود که به نام 

بيان اين واقعيت  کنم که تأکيدبگذاريد . يک تئوری واحدی پيروی نمی کردند و به واقع گروه فاقد ھرگونه تئوری بود

دانستم، ندارد   نظرات بيژن با خط چريکھای فدائی و اين که من ھيچ وقت نظرات بيژن را درست نمی به اختالفربطی 

  .بلکه طرح اين موضوع تالشی است برای اين که واقعيت ھمان طور که بوده ، شناخته شود

در حالی که سازمان .  دستگير شده و از آن زمان به بعد تا زمان شھادتش در زندان بوده۴۶ سال ]جدی[ دی١٩بيژن در 

.  به وجود آمد۵٠ه و گروه جنگل در فروردين سال چريکھای فدائی خلق با ادغام دو گروه يعنی گروه رفيق احمدزاد

 گروه جزنی يعنی سال ھای اول شرايط سال ھای  فعاليت.  با تالش رفيق غفور حسن پور شکل گرفتًگروه جنگل اساسا

 دوم اين دھه متفاوت و برخورد آن ھا ھم با مسائلی که برای پيشبرد ۀ چھل با سال ھای فعاليت گروه جنگل در نيمۀدھ

 خود ءِعکس گروه جزنی ، گروه جنگل از ابتداه ًمثال درست ب.  مسلحانه بايد به آن پرداخته می شد ، متفاوت بودۀرزمبا

در گروه جنگل . ًرا برای حرکت مسلحانه آماده می کرد و دقيقا گروه با توجه به الزامات اين ھدف سازمان می يافت

 آن ھائی که بدون تعمق . ساخت تشکيالتی ديگری پا گرفته بود اجتماعی متفاوت از گروه جزنی و با-شرايط سياسی 

روی تفاوت ھای اساسی بين شرايط شکل گيری و ساختار تشکيالتی گروه جزنی با گروه جنگل، رفيق جزنی را مؤسس 

ه گروه جنگل اعالم می کنند، در واقع ضمن تحريف تاريخ، نقش رفيق غفورحسن پور و بقيه يارانش در اين گروه را ب

رغم تمايل به حرکت مسلحانه اما قادر به اين  اگر به تاريخ گروه جزنی مراجعه کنيم  اين گروه علی. حاشيه می برند

اين .  شناسائی جنگل را با موفقيت در مقابل خود قرار داد و به آن عمل نمودۀکه گروه جنگل برنام حرکت نشد در حالی

  .اسی در زمينه ھای گوناگون بين دو گروه ياد شده بودامر اتفاقی نبود بلکه ناشی از تفاوت ھای اس

بررسی عينی  ً مبارزه شد و اتفاقاۀھمان طور که می دانيم سازمان چريکھای فدائی با تئوری مشخصی وارد صحن

 چريکھا در تداوم مبارزات شان ، روشن بودن تئوری روندھای تاريخی نشان می دھد که يکی از رمز ھای توانائی

 مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان مدون شده بود و حاصل چھار سال ء رفقاۀی که به وسيلتئوري. ان بودشراھنمای 

گروه رغم ھمه احترامی که بايد برای  بنابراين علی.  تئوريک و عملی آگاه ترين کمونيست انقالبی ايران بودۀکار فشرد

اين تصور غير واقعی با توجه به اين . مان فدائی تلقی نمود ساز گذارانجزو بنيانرا  توان آن ھا جزنی قائل بود نمی

افته که سازمان فدائی در شرايطی با استقبال وسيع مردم مواجه و علنی شد که باند فرخ نگھدار بر يع ي وسۀواقعيت اشاع

ه کار گرفته  چنين نظر نادرستی بۀ امکانات آن سازمان در جھت اشاعۀدر اين شرايط به طور طبيعی ھم. آن حاکم بود

سفانه کار اين تاريخ سازی به أمت. شد تا بنيانگذاران واقعی سازمان و راه آن ھا ھر چه بيشتر در حاشيه قرار گيرند

. جائی رسيده که حتی فرخ نگھدار معلوم الحال ھم با وقاحت تمام مدعی شده که از بنيانگذاران اين سازمان بوده است

ى خلق كه من ھم جزء بنيان گذاران اين سازمان ئھاى فدا سيس سازمان چريكأتداى تھمان اباز : " خودش چنين استۀگفت

را بيان کرده می شد  ن دروغ بزرگ اگر تنھا محدود به دروغگوئی که آني البته ا) با شيرين فاميلیمصاحبهدر (" بودم

وقتی آب  که گفته اند ستي کرد که  بی جھت نتأکيدگرش می شد از آن گذشت و تنھا يلی از دروغ ھای ديمثل خ
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زمانی که در . ًن دروغ بعدا از سوی بی بی سی ھم تکرار شدي اما ھم.سرباالئی برود قورباغه ھم ابو عطا می خواند

 داشت مجری مصاحبهبی بی سی با فرخ نگھدار " گريبه عبارت د "ۀ برنام١٣٩٠ سال ]حمل[ن ماهي فرورد٢۵خ يتار

 ۀن رسانيب اين ترتيبه ا. معرفی نمود"  خلقئیيانگذاران سازمان چريکھای فدايکی از بن"برنامه، وی را به عنوان 

  .ژه ای دارديری ويگيخ سازمان فدائی چه پيف تاريستی نشان داد که در تحرياليامپر

   

ً حتما. ش در جھت تحريف تاريخ سازمان فدائی صحبت کرديدبی بی سی و تالش" گربه عبارت دي "ۀاز برنام: سؤال

  ارديبھشت ماه١۵در اين برنامه که به تاريخ .  اخير اين برنامه با ھمسر سابق بيژن جزنی ھم اطالع داريدۀمصاحباز 

که تالش می شد تا از زبان ھمسر سابق بيژن جزنی جنبش مسلحانه تخطئه گردد برای   پخش شد در حالی]ثور[

در اين برنامه حتی کار تحريف نظرات بيژن به آنجا رسيد که . ھيچ ترفندی کوتاھی نشدکوبيدن جنبش مسلحانه از 

 اين برنامه و اين ادعا ھا چه ۀدر بار.  باور نداشته است" ايسمی"ھمسر سابق ايشان مدعی گشت که بيژن به ھيج 

  می گوئيد؟ 

يچ انسانی حتی با آگاھی کم ولی انسان با وجدان به نظر من ھ. دمين برنامه را ديگر ايلی ھای ديبله من ھم مثل خ :پاسخ

نمی تواند اين برنامه را ببيند و به خاطر اين که شخصيت انقالبی بيژن در آن برنامه از طرف چنان کسانی مورد توھين 

 ژن جزنی که در تمام سالھای گذشته درين برنامه ھمسر سابق بيدر ا. قرار گرفت احساس تنفر و خشم به او دست ندھد

دن آرمانھای يزی برای کوبيد حال به دستاويژن جھت مطرح کردن خود سود جوي شخصی اش با بۀتالش بود از رابط

ژن يروز بيآنھائی که تا د.  ل شده بوديژن با ھر نگرشی به آن باور داشت تبديھمسر سابق خود و جنبش مسلحانه ای که ب

ن می گفت را بدخواه و کم اطالع جلوه می دادند امروز يس جز ااھکل جا می زدند و ھر کين سيسيان گذار و تئوريرا بن

 امپرياليستی بی بی سی حرجی ۀًمسلما به رسان.  اھکل ربطی نداشتيژن به سيند بين افتاده اند که بگويبه صرافت ا

 مجری ژن جزنی باياما ھمراھی حقارت آميز ھمسر سابق ب. نيست که کارش پخش برنامه عليه منافع مردم ايران است

 امپرياليستی و حتی کاسه داغ تر از او شدن در تمسخر آرمان ھای بيژن چيزی جز خشم و نفرت ايجاد نمی ۀيک رسان

 انقالبی مدافع جنبش ٨کرد، به خصوص اگر به ياد آوريم که اين برنامه درست در چھلمين سالگرد شھادت بيژن و 

  . مال کردن خون بيژن برای اميال حقير بودمسلحانه عليه رژيم شاه تھيه شده بود که معنايش پاي

ژن حتی انقالبيونی را مورد تمسخر قرار داد که برای بيژن چنان مظھر پاکی بودند که وی در شعری که يھمسر سابق ب

 که تا جان در بدن داريم و با قلبی که آکنده ست از مھر :"برای آنھا سرود يعنی رزمندگان سياھکل سوگند ياد کرد که

 ھم موضع ،حال خانم قريشی" .قدم در راه بگذاريم و سر در راھتان بازيم و طرحی نو در اندازيم /ز شور آزادیوطن و

با بی بی سی با خنده و تمسخر به ياد مجری برنامه می آورد که مردم نه تنھا از آن رزمندگان حمايت نکردند بلکه 

  .طناب پيچشان ھم کردند

 مخدوش شده ای ۀگذشت و کوشش شد به عبارتی چھر" به عبارتی ديگر"ر آن برنامه  آنچه دۀ ھمۀ البته صحبت در بار

م مضحک تر ين برنامه شاھد بوديفاتی که در ايان ھمه تحريدر ماما، . از بيژن به مردم ارائه شود در اينجا مقدور نيست

ژن جزنی که مربوط به سالھای ي بکی از بازجوئی ھایيه بر جمله ای در ين ادعای خانم جزنی بود که با تکياز ھمه، ا

ژن جزنی به يت اعتقاد بيان ساواک مطرح شده واقعي چھل می باشد و روشن است که برای گمراه کردن بازجوۀاول دھ

ست و يژن خود را مارکسياما ب. سمی باور نداشتيچ ايژن به ھيسم را انکار نموده و مدعی شد که بيسم و کمونيمارکس

ن سالھای زندگی اش می باشد گواھی می ي نوشته ھای وی که مربوط به آخرۀن را ھمي دانست واسم میيباورمند به کمون

ن آرمانھا گذاشته برخورد کرد و گستاخانه ين نمی شد با کسی که جانش را در راه ھمين مغرضانه تر از ايبنابرا. دھند

  .  اعتقاد نداشت" سميا"مدعی شد که جزنی به 
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ک يالکتيم جالب است می بينيم که دينه شاھد بودين زمين روز ھا در ايبرخی از تالشھائی که ان برنامه و يه بر ايبا تک

له ای يرت می ماند امروز به وسيژن می کردند که انسان در حيژن بيروز آنچنان بيخ چنان کرد که آنھائی که تا ديتار

ن يروز و چه امروز آنچه برای ايدھد که چه د ھمين واقعيت نشان می.  ل شده انديژن تبدي بۀبرای خدشه دار کردن چھر

شبرد کار خودشان با سوء استفاده از نام يژن بلکه پيعده مطرح بود نه باور به آرمانھا و اعتقادات و روشھای مبارزاتی ب

  .  و اعتبار بيژن در رابطه با جنبش مسلحانه عليه رژيم شاه بود

    

 می دھد"رون سازمان فدائی قراررا در بي" گروه جزنی"که نظری "محمد رضا شالگونی مدعی است که : سؤال

 ۀبعدھا در ميان ھواداران روايت مسعود احمدزاده از مبارز " و ھمين نظر  اولين بار توسط مجاھدين ابداع شد"

  در اين باره چه می گوئيد؟" مسلحانه طرفداران قابل توجھی پيدا کرد

اما اين که اولين بار چه کسی چه حرفی را زده درستی و . عا چقدر صحت دارد به اين نمی پردازم که اين ادًفعال:  پاسخ

روشن است که با . بلکه بايد ديد که اين نظر آيا با واقعيت انطباق دارد يا ندارد. ن نمی کنديييا نادرستی آن نظر را تع

ً اتفاقا. ت يا نادرست اعالم کرد را درس نظریکه مجاھدين  به خاطر مصالح خود چه می گفتند نمی شود استناد به اين

اگر طرفداران مسعود احمد زاده در ھمان سال ھا و در زندانھای شاه مدعی بودند که رفيق جزنی را نمی توان عضو 

 نداشته و در زندان بوده است حرف درستی می زدند که چون  حضورًاساسا آنسازمانی اعالم کرد که در زمان تشکيل 

جالب است که خود او در مقطعی از دوران زندانش .  ھمين امروز ھم می توانند از آن دفاع کنندبا واقعيت انطباق دارد

شايد ھم اين . که به سخن امروزش ابداع مجاھدين بوده طرفداری می کرد" روايت"در طيفی قرار داشت  که از ھمين 

عکس ه ھمان چپی که ب. بوده است" لی مۀفرزند جبھ"طرفداری به اين خاطر بود که منشاء او از ھمان چپی است که 

پس عجيب نيست که !!! حزب توده که به جريانات مذھبی خوش بين نبود ، به آن ھا خوش بين بود" سنت ھا کمونيستی"

  . شالگونی از ابداع مجاھدين طرفداری کرده باشد

  

يق احمدزاده و رفيق جزنی  اشاره  شما بارھا به تفاوتھا و اختالفات فی مابين نظرات رفمصاحبهدر جريان اين : سؤال

اما با اين ھمه تأکيد داشتيد که ھيچ . که به خود اين اختالفات و موارد مشخص آنھا اشاره ای نکرديد کرديد در حالی

 تفاوتھا و ۀ امکان توضيح و تشريح ھممصاحبهھر چند که می دانيم در اين . وقت نظرات بيژن را درست نمی دانستيد

  حث نيست ولی آيا می شود به برخی از اين موارد اشاره کنيد؟ اختالفات مورد ب

 را ظرف مصاحبه این ين بود که چنين اختالفات از طرف من اي ھمان طور که اشاره شد علت عدم اشاره به ا:پاسخ

انھای شاه اما بگذاريد اول اين را بگويم که درست است که در زند.  ن اختالفات نمی دانستميمناسبی برای پرداختن به ا

ل نمی ين دلي کنم که اتأکيدد ين ھمه بايژن نداشتم و اکنون ھم ندارم،  اما با ايق بيدگاه ھا و نظرات رفيھرگز توافقی با د

 وی و جنبش مسلحانه مشغولند ۀ به تخطئًخ عماليف تارينم که فرصت طلبان  رنگارنگ با تحريشود که وقتی می بب

 باز در -که البته کم ھم نبودند -و نظراتش ھر انحراف و لغزشی ھم که داشتند ژن ھر نظری که داشت يب. سکوت کنم

داخل جنبش مسلحانه قرار داشت و درست به دليل دفاع از اين جنبش بود که جنايتکاران ساواک خونش را بر زمين 

  :بنابراين .  ريختند

م به يفات و تخطئه ھائی که شاھد ھستي تحرستی است که از اين رفيق و از جنبش مسلحانه در مقابلي ھر مارکسۀفيوظ

سم باور يالي کند که بيژن جزنی يک فرد انقالبی و آزاديخواھی بود که آشکارا می گفت به سوستأکيدزد و يدفاع برخ

  .دارد
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 ۀواقعيت اين است که اختالفات وی با تئوری مبارز. ق جزنی مورد قبول من نيستيکه چرا نظرات رف نيدر مورد ا اما

کتاتوری يژن درک نادرستی از ديتنھا برای نمونه به اين اشاره می کنم که ب. حانه موارد متعددی را شامل می شودمسل

.  خلق ما می دانستۀک در مبارزيژي ستراتۀک مرحليکتاتوری شاه را ياو مبارزه با د. ران زمان شاه ارائه می داديدر ا

ه داری يکتاتوری را روبنای ذاتی نظام سرمايداشت نادرست، دبرن ي عکس اه مسلحانه بۀکه تئوری مبارز یدر حال

 ۀک جنبش انقالبی مردم ايران سرنگونی سلطيژيابی نموده  و معتقد است که وحدت ستراتي حاکم بر کشور ارزۀوابست

. ھد شد ما محو خواۀسم می باشد و ديکتاتوری تنھا در اين صورت از جامعيالي وابسته به امپرسم و بورژوازیياليامپر

ری مبارزات توده ھا يدر بستر اوج گ" کتاتوری فردی شاهيد"ژن يم شاه و به قول بيتجربه در عمل ھم نشان داد که رژ

امری . ديشتر به قدرت رسيگری بينی با وحشيم خميد و رژي متحق نگردًکی عماليژيسترات ۀچ مرحليسرنگون شد اما ھ

. ستيکی دو مورد نيدگاه ين دو ديگفتم که اختالفات ا. د ھمگان قرار داديژن را آشکارا در مقابل ديل بيکه نادرستی تحل

 مسلحانه ۀکه تئوری مبارز یدر حال.  کارگر بوده استۀاتش حزب طبقيژن حزب توده در مقطعی از حي از نظر بًمثال

 بود نمونه ای از ات خود حتی لحظه ای ھم نتوانستهيدر ح" ن است که  حزب توده ين حزب چنيابی اش در مورد ايارز

روشن است که ).  ٣۶صفحه ژی ھم تاکتيک، قطع جيبی ي کتاب مبارزه مسلحانه ھم سترات( "ست باشديک حزب کموني

ل می کرد که اين طور ھم شد و ما يی در درون سازمان تسھئراه را برای نفوذ افکار توده ن درک ھائی ي چنۀاشاع

  .مي شاھد بودًعواقبش را بعدا

ژن ين اختالفات بپردازم و تنھا در خاتمه چون در چند جا اشاره کردم که بيگری به ايتر است در فرصت دبه ھر حال بھ

الزم است نظر خود او را نقل ) البته به طور غير صريح(قلمداد می کرد " سم چپياپورتون" ق مسعود را ينظرات رف

ن کرده است، از کانال مبارزه با يبش مسلحانه کمرون از جنيسم راست که در بيمبارزه با اپورتون:" کنم که می گفت 

ن دشمن خلق و يکتاتوری شاه به مثابه عمده ترينبرد با د"(سم چپ درون جنبش انقالبی مسلحانه می گذردياپورتون

را با آنچه در عمل  م  و آنين نظر و رھنمود منتج از آن توجه کنياگر به ا ) ١٠٨بی، صفحه يسم، قطع جياليژاندارم امپر

که توجه کادر ھای جنبش مسلحانه را به سمت حزب  نين نظری به جای ايم که چنينينه می بيم به عيسه کنيرخ داد مقا

کھای فدائی خلق ي جنبش مسلحانه و سازمان چرۀرو ھای راستی که به اشکال گوناگون در صدد تخطئي نۀتوده و ھم

" اپورتونيسم چپ"  مسلحانه را به عنوان ۀبی و تئوری مبارزدن به چشم آنھا نظرات انقاليبودند ،جلب کند؛ با خاک پاش

ج نظرات و يگر زنده نماند تا نتايژن دي خود ب۵۴سال ]حمل[ن يت فرورديسفانه با جناأمت. خطر عمده جلوه می داد

در ن نيروھای صديق جنبش انقالبی بودند که وقتی چشم باز کردند خود را يند و اينه ببيرھنمود ھای خود را به ع

يشه د می کرد انديدند که خطر اصلی و آنچه جنبش مسلحانه را تھديآنھا زمانی فھم. افتندي" ی ھای جوانئتوده  "ۀمحاصر

کھای فدائی خلق به دست دارو دسته ای يگر کار از کار گذشته بود و سکان سازمان چريی بود که دئھا و افکار توده 

 جلوه می دادند اما درست در خالف جھت آرمان ھای او حرکت می ژنيکه خود را رھرو ب یافتاده بود که در حال

  .  کردند

  

با اين که سؤاالت متعددی در اين زمينه وجود دارد اما چون نمی خواھيم گفتگوی مان بيش از اين طوالنی : سؤال

  شود ضمن تشکر از شما اگر موردی ھست که مايل به بيانش ھستيد در اين جا مطرح کنيد؟

 است که مطالبی که اين روز ھا در مورد رفيق بيژن جزنی گفته و نوشته شده حاوی موارد متعددی است  روشن:پاسخ

 ولی پرداختن به موارد ديگر ويژه به نسل جوان می توان  و بايد به آن ھا پرداخته که به لحاظ انتقال تجارب تاريخی ب

اتمه با وام گيری از لنين رھبر بزرگ انقالب کارگری اما بگذاريد در خ.  ديگری موکول کنيممصاحبۀرا بھتر است به 

 کنم که جوانان ما بايد ياد بگيرند که در پشت ھر يک از تأکيدکه اين روز ھا ھم يکی از آماج ھای حمله به کمونيسم شده 
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ند  و گرنه در سياست ھميشه فريب خواھ جو کنند و جمالت و اظھاراتی که می شنوند منافع طبقات مختلف را جست

وليتی بيان ؤبا تکيه بر اين رھنمود انقالبی است که بايد به حرف ھا و سخنانی که امروز بدون ھيچ ھزينه و مس. خورد

جوان ھای ما بايد از خودشان بپرسند که براستی کسانی ، امثال فرخ نگھدار ، که نظر مارکس در . می شود، گوش داد

و يا اين " کند کند، دنيا را جھنم می تصور می" مامای تاريخ"ن که قھر را آ" نقش قھر در تاريخ را با گفتن اين که ۀبار

ھای  پرورد که سرگذشت نھضتی که ارنستو چه گوارا نماد نامدار آن است، ھم در دل خود ھمان حقايق تلخی را می"که 

چه ) ١٣٨٧آبان  ۶  به تاريخ خلقئیھای فدا چريک  کتابۀمقاله در بار ("پروريد تراژيک فدائيان خلق در دل می

سلحانه تا سرنگونی ديکتاتوری  مۀمبارزفسيری معتقد بود که نزديکی و نسبتی با رفيق جزنی دارند که با ھر ديدگاه و ت

 مسلحانه ۀنمود که با اين که اين نظر بيژن که مبارزھم چنين بايد به اظھارات کسانی دقت . شاه تاکتيک محوری است

روف ھمچون سياه روی سفيد در دسترس است، امروز و بعد از شھادت وی در تالش تاکتيک محوری است به قول مع

 ۀکردن ، ھمۀ نظرات او را در بار" بيژن"، "بيژن" بھتر بتوانند ضمن ًاند تا ھمين ايده را ھم از بيژن بگيرند تا بعدا

 ھيچ خطری نداشته  و عقيم آن ھاخطر مسلحانه به کناری گذاشته و از او چيزی بسازند که برای ديدگاه ھای بی ۀمبارز
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