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جهت مخالف مقررات عمل مى نمايدبلکه خانم وى  بيژن جزنى نه تنها دربين زندانيان ،محرک واخالل گروماجراجو بوده وهمواره در-
نيزدرميان مالقات کنندگان محرک وماجراجو بوده وهربارى که جهت مالقات شوهرش به زندان مى آيد موجبات مزاحمت وناراحتى مامورين 

  .را فراهم نموده است

 است درخيابان حقوقى کوچه ى مستوفى پالک منزل واقع(منزل بيژن جزنى درحضورخانم نامبرده وخدمتکاروى موردبازرسى قرارگرفت-
دنيايى -٣)پاتريس لومومبا(ميهن من کنگو-٢ کتاب جهانى ميان ترس واميد-١ومدارک مشروحه ى زير به دست آمد)طبقه ى سوم٢/١

دفترچه ى خطى يک -١١چمدان-١٠خرده بورژواها-٩ژان کريستف-٨کوبا-٧کتاب سياه گرسنگى -٦بيگانه -٥دوران کودکى -٤ممکن
سى -١٥)نوشته ى نامعلوم(آخرين نفس-١٤يک قطعه عکس از يورى گاگارين-١٣)کنفرانس دکترصديق اعلم(سه برگ اوراق-١٢)برگ٨٠(جلد

 يک برگ اعالميه باشگاه مهرگان درسال -١٦)نويسنده بيژن جزنى(وچهاربرگ کنفرانس مشروطه مربوط به درس آقاى دکترصديق
  )نويسنده خانم ميرزايى(مکراسى سه برگ مالزمه علم ود-١٧خورشيدى ١٣٤٠

زندانى فوق الذکربه طورکلى ازنظرسطح فکرونحوه ى رفتاردرداخل زندان باسايرزندانيان تفاوت فاحش داشته که وى راازسايرين متمايز -
با افراد تماس مى وى اکثراوقات خودراصرف نقاشى ومطالعه درداخل کتابخانه زندان نموده وبه اين نحووقت مى گذراندوکمتر. ساخته است 

گيردنقاشى هاى وى اکثرابدون مدل وازقدرت تخيل الهام گرفته است ودرپوشش ظاهرى ساده وداراى ايده هاى تندوبرمبناى ايده اى انقالبى 
ى است مثاليکى ازنقاشى ها تابلويى است از به دارزدن منصورحالج وآن طور که به نظر مى رسدمنظور از به وجودآوردن چنين منظره ا

  ترسيم شعر

  .مى باشدکه ازعقايد باطنى وى سرچشمه مى گيرد"منصوروارگرببرندم پاى دار مردانه جان دهم که جهان پايدارنيست"

  :گزارش معاينه ى جسد-

 ارتش پروانه ٥٠١بيمارستان :  بعدازظهر محل معاينه ٢: ساعت معاينه ٣٠/١/٥٤:سال تاريخ معاينه٣٥حدود:جزنى سن :بيژن شهرت: نام 
دادستانى ارتش وکميته مبارزه با خرابکاران تاريخ : درگيرى با مامورين درموقع فراراززندان اعالم کننده ): نوع حادثه( اعالم فوت٦٢٨٣:فند

 سال که درمعاينه جاى آثارخفگى ومسموميت نداردسوراخ هاى ورودى ٣٥متعلق به مردى است درحدود: شرح معاينه جسد٢٩/١/٥٤:فوت
سانتى متر مشاهده ٥/١سانتى مترباالترازابروى چپ به قطر درحدود٢سانتى متر وديگرى درحدود١ ابروى چپ به قطر حدوددوگلوله يکى روى

مى شودگلوله هادرمغزاصابت وفاقدسوراخ خروجى مى باشندازحفره هاى ورودى گلوله هامايع مغزهمراه خونابه خارج مى گردداستخوان 
گى است باتوجه به مراتب فوق علت فوت اصابت گلوله درجمجمه وآسيب مغزى تعيين ومجوز جمجمه دراين قسمت سوراخ توام باخردشد

  دفن طبق اعالم دادستانى ارتش ونماينده ساواک مقرر درفوق صادرگرديد 
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)بيژن جزنی ( سياهکل   

 

يادداشت هايي درباره رفيق بيژن جزني ، سياهکل ، بنيان گذاری سازمان چريک های فدايي 

 خلق ايران در وبالگ هاي ايران

   
  

ى رپذيرى از تحوالت آمريكايتاث  بيژن جزنى ، نخست عضو سازمان جوانان حزب توده ايران بود و پس از سرخوردگى از آن و     -۱ - ۱
 در سياهكل آن حادثه ۱۳۴۹كه در سال )) چريكهاى فدايى خلق ايران  ((التين و كوبا يك سازمان تروريستى راه اندخت بنام 

 . در زندان شاه كشته شد۱۳۵۴وى پس از دستگيرى در سال .آفيرد تروريستى را

 
 ينده ايرانپا

فرهنگ شيعى شهادت و خون و بها دادن  شناخته بود و تحت تاثيراو از جمله كم شمار چپى هايى بود كه كنه پليد اسالم را       -٢ - ٢
 شهيد شد و گويا اگر يادم مانده باشد ، او را به ناجوانمردانه اى، بدست ساواك  قرار نداشت، گرچه خود او به وضع به آخوند ها

  .يزدزندان بگر در يك صحنه ئ ساختگى، كشتند و گفتند كه ميخواسته از بيرون از زندان برده و
 بطور نا جوانمردانه اى كشته ١٣٥٤سال   و در١٣١٦متولد .بيژن جزنى فارغ التحصيل دكتراى فلسفه از دانشگاه تهران بود       -٣ - ٣

ظريفى وگروه _بايد گفت ميان رهبران مختلف فداييان يعنى گروه جزنى او را رهبر فداييان مى دانند اما در حقيقت.شد
 . تفاوتهاى زيادى بودوگروه حميداشرف پويان_احمدزاده

 
بنام  تحقيق نسبتا خوبى توسط مازيار بهروز.كتابهاى مختلفى درباره همه اينها مراجعه كنيد ميتوانيد براى مطالعه در اين زمينه به

من .تزمينه ها را ندارند نسبتا جامع و كامل اس بچاپ رسيده كه براى كسانى كه وقت مطالعه و تحقيق در اين" شورشيان آرمانخواه"
مصطفى  جداى از نوع نگرششان افرادى اصالح طلب و آرمانخواه بودند پيشنهاد ميكنم درباره ضمن احترام به اين چنين افرادى كه

  .بهشت زهرا ميباشد٣٣ويارانش در قطعه  مزار جزنى.كه عميقترين نظريات را در اين زمينه داشت نيز تحقيق شود شعاعيان

 .ناجوانمردانه كشته شد ست ويادش گرامى باد كه مردانه زي

اشرف چه كسانى هستند؟اصال فداييان  احمدزاده و پويان و.مشكل چندتا شد.من باالخره درست نفهميدم بيژن جزنى كه بود       -٤ - ٤
 كيست؟لطفا اگر معلوماتى داريد صرفه جويى نكنيد تا در اين صفحه ها همه استفاده چه كار كردند؟همان شعاييان كه نوشته ايد

 .نندك

 .سالم عرض مى كنم" گراد" خدمت دوست ناديده      -٥ - ٥

  .نوشته بوديد ديدم پيغام شما را در آن صفحه كه



از نوشته هاى شما كه در صفحات ديگر ديدم معلوم است اطالع .نبود حقيقت امر آن است كه سراغ اين صفحه نيامده بودم چون نيازى
اين زمينه بوده  طور كه در پيغامتان نوشته بوديد حتما منظورتان بحث بيشتر درهمان .زمينه بيشتر است خود شما از من در اين

واز .اوليه انقالب بود كه البته در حقيقت خيانت به او بود آنچه درباره بيژن جزنى تاسف آور است يكسرى بت سازى ها در مقاطع.است
كتاب رنجهاى او  عمده اين.درباره او نوشته است" ياس و داس"اخيرا فرج سركوهى در آخرين كتاب خود بنام همه بيشتر مطالبى بود كه

نوشته هايش بگونه اى بى ربط جا به جا به بيژن جزنى تاخته و  اما به شكل عجيبى در پى.در اين رژيم است كه البته كتاب بدى نيست
چه در قبل از  يم گروه ستاره سرخمن ادعا نميكنم انسانى قوى هستم اما فرج سركوهى عضو قد.داده است نسبتهاى عجيبى به او

 .نزديكانش بهترين داوران هستند انقالب وچه در بعد از انقالب يك شخصيت مبارز و محكم و مستقل نبوده و

مسعود ,جوانان سياسى آن عصر چهره هاى شاخص مصطفى شعاعيان بايد پذيرفت در بين...يك جوان احساساتى دنباله رو       -٦ - ٦
شعاعيان را يك  قضاوت ديروز ما كه با مطالعه امروز همراه ميشود.بيژن جزنى و مسعود رجوى بودند,پويان امير پرويز,احمد زاده

ومسعود )در حالى كه اكثرا آنرا نخوانده بودند(هم زده بود شهرتى به"ردتئورى بقا"پويان كه با.سروگردن باالتر از بقيه نشان ميدهد
 .بود حقيقتا در همان زمان هم ايرادات زياد و واردى به مشى آنها...."هم استراتژى  مبارزه مسلحانه"احمدزاده با

چشمگيرش قلم بسيار خوب او بود كه البته بايد  استعداد در خور توجه و. مسعود رجوى با استعداد اما فاقد شخصيت رهبرى بود
 ود برد و بمعنى كلمه قحط الرجال بودنبراى رهبرى از پارامتر ويژه واستثنايى زمان س او.تحت نظر يك رهبر واقعى مى باليد

كارامد را نگذاشت و رياست طلبى او هم  زيرا بهترينها اعدام شدند وعضو گيرى زياد وانبوه جوانان جايى براى خلق يك رهبر...
 .مزيد بر مشكالت شد

حرفهاى سركوهى .قرار گيرد مورد استفادهآثار او هنوز هم ميتواند .تعصب در آن مقطع زمانى يكى از بهترينها بود بيژن جزنى به دور از
ضعيف از كسى كه انصافا قابل توجه ترين وزنه در مبارزان در بندآن زمان  آن هم انتقام گيرى يك موجود.بيشتر به انتقام گيرى ميماند

  .و بستر ساز الهام بخش.بود
 

باز هم ميگويم كه . با مرگ مظلومانه اش يك سمبل بماندالزم بود و.مسلما اگر بيژن جزنى جان بدر ميبرد در اين رژيم زنده نمى ماند
  .آن عصر و زمان قابل قضاوت است اعتقادات او نسبت به

 
شايد اگر بيشتر عمر ميكرد . و مى بينيم امروز هم وجه فرهنگى او ميدرخشد.شود صمد بهرنگى هم بايد آنطور مرموز ميرفت تا جاودانه

 .فراموشى سپرده شدن نداشت سرنوشتى بهتر از شكنجه و مرگ و به" عليرضا نابدل"و"بهروز دهقانى"ياران مبارزش همانند

و " كورش الشايى"خونها مى بينم بشدت دلسردم ميكند و از طرف ديگر نسبت به  وقتى سرنوشت اين مبارزان و آنچه بعنوان نتيجه اين
رژيم از درون رسيده بودند و در آن زمان  هايت به نتيجه اصالحمبارزان و تئوريسين هايى كه در ن.احساس ارادتى ميكنم"نيكخواه پرويز"

 نيكخواه در روزهاى اول انقالب اعدام شد والشايى گريخت و آن روح پرشورش در غربت و از طرف تمام گروهها تكفير شدند و حتى

  .شود شايد الزم باشد امروز منصفانه تر نسبت به آنها نگريسته.گمنامى رفت 
 .سازنده از آن گرفته شود ود ديگر دوستان و بخصوص شما به ادامه اين بحث نتيجه اىاميدوارم با ور

  دوست عزيز بابك و مازيار      -٧ - ٧

 
 سالم

 در.حتى ظريفى را كه نزديكترين يارش ميدانند خيلى از او عقب تر بود.واقعا تنها بود بيژن جزنى.خوشحالم دوباره مالقاتت مى كنم

به او تهمت جاسوسى براى رژيم مى  دانشجويان)كه از توده اى هاى قديمى بودند(ر پدر و عموى توابشدانشگاه هم كه بود بخاط
 ماجراى عمويش را نميدانم شنيده ايد يا نه؟.سازمان برنامه گرفته بود بخصوص آنكه عمويش رحمت جزنى پست خوبى در.زدند

 .ميرسد او به يك خيابان بن بست.  ميكننددرگيريهاى خيابانى توده اى ها مامورين او را تعقيب در جريان

خانه مربوط به بيوه مهران )روى درخت.(ميرود و وارد خانه ميشود از شاخه باال.شاخه درختى از يكى از خانه باغها وارد خيابان شده بوده
  .يعنى خانم منير اصفيا بوده است ورزشكار دربارى معروف

او را تهديد ميكند .اسلحه به حياط مى آيدورحمت جزنى را باالى درخت مى بيند بامنير از صداى خش خش شاخه ها مشكوك ميشود و
. سپس اگر خواست تحويلش دهد قصد تحويل دادن او را داشته اما جزنى قسمش ميدهد كه اول داستان او را بشنود.مى آورد وبه پايين

 .بوده است نظرش عوض ميشود وحتى عاشقش ميشودسمپاتى چپ  پس از شنيدن ماجرا منير كه خود يك مترجم دربارى البته با

طرز فكر اصالح از  كنند و با وساطت منير و برادرش صفى اصفيا او بخشيده شده و در سازمان برنامه با همان در ادامه آنها ازدواج مى
 .بازى مى كندايهاى قديمى نقش مهمى در آينده  رحمت جزنى در وساطت وكاريابى براى توده.درون مشغول به كار ميشود

در .بود ظن مبارزين, وجريان توبه كارى پدرش و اجازه آمدن به ايران از شوروى هميشه مورد سو اما بيژن مسبوق به اين جريانات



زندان رفته بود تا از او بخواهد توبه نامه بنويسد را نفى  او حتى پدرش را كه به.حاليكه خودش يكى از منتقدين توده ايها و رژيم بود
  .ديگر پدرى ندارم ه بود و گفته بود منكرد

  .ميداد استعداد او اگر در يك گروه منسجم بكار ميرفت خيلى ثمر
مثال گروههاى فدايى در دوران مسووليت حميد .داشت همه آنها كه نامبردى يك جاى كارشان عيب.اما از آنچه ديده اى دلسرد نشو

هايشان  همين گروه مجاهدين در زمان حيات بهترين.ه و سر به نيست ميكردندگانشان را تسوي اشرف بر طبق وظايف سازمانى بريده
كنار آن چند ايرانى بى گناه هم بطرز فجيعى  حتى مهدى رضايى مثال براى ترور يك مستشار آمريكايى بمبى منفجر ميكردند كه در

يابان با انفجار ماسوره چشم و دستش را از هنگام تنظيم بمب جهت كار گذاشتن در خ همين آقاى لطف اهللا ميثمى.كشته مى شدند
هر جا نتيجه اى گرفته نمى شود .شد بمبى كه اگر در جاى تعيين شده منفجر ميشد باعث كشته شدن چند سرباز بى گناه مى. داد دست

  ......بود بايد بدنبال علت اصلى در درون همان وسيله
 

 .نمى توانم پيغام خصوصى بفرستم چون ظاهرا.را بنويسلطفا بابك ومازيار عزيز در صورت امكان آدرس ايميلت 

 پيروز باشى

 سالم رفقا      -٨ - ٨

  !بيژن از بزرگترين نظريه پردازان چپ است
  !بيژن ستاره شد يادمان باشد كه خون

 !به اميد اتحاد دوباره ى چريك هاى فدايى خلق

  د كه مانند همرزمانشرفيق بيژن جزنى يكى از رهبران سازمان چريكهاى فدايى خلق بو      -٩ - ٩

 جان خود را فداى آرمان انسانى خويش ساخت

 ياد و نامش هميشه جاويد باد

بسيارى از كتاب ها و نوشته . حال زندگى و مبارزه بيژن جزنى را مى آورم  خدمت دوستان گرامى در اينجا مختصرى از شرح -١٠ -١٠
 .كنيد  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پيداچاپ شده است و شما مى توانيد انها را در سايت هاى جزنى نيز

 شرح حال زندگى بيژن جزنى

 با وجود آن که شرايط سنى. ران درآمديبود که به عضويت سازمان جوانان حزب توده ا  ساله١٠.  در تهران متولد شد١٣١٦بيژن در سال 

سال ، حوزه مخصوصى برايشان تشکيل شد و  ١٣متر از  سال بود اما به علت فعاليت و عالقه چشم گير چند نوجوان ک١٣عضويت حداقل 
و ترور محمدرضا شاه ، يورش به سازمان هاى حزبى آغاز گرديد با تصويب نامه  1327  بهمن١٥در . بيژن يکى از افراد اين حوزه بود

وى به عنوان رابط بين . مى گردد فعاليت هاى مخفى بيژن در سن خيلى پايين آغاز. وزيران حزب توده غيرقانونى اعالم شد هيات
 .هاى پرارزشى را به سازمان جوانان عرضه نمود کادرهاى مخفى ، فعاليت خستگى ناپذيرى را شروع و کمک

وى . دهد فعاليت هاى مخفى سازمانى از يک سو و فعاليت هاى علنى در سطح دانش آموزان ادامه مى  را به١٣٣٢ تا ٢٩بيژن سال هاى 
مخفى و روابط محدودتر را به او و ديگر مبارزان   مرداد زندگى٢٨ در اين دوران غنا بخشيد ولى کودتاى به آموزش هاى تئوريک خود

 .مورد يورش اوباشان قرار گرفت و اقداماتى براى به آتش کشيدن آن صورت گرفت خانه او و دايى هايش. تحميل نمود

نزديکش از اتخاذ روش هاى قاطع و   شده بود و بيژن و رفقاىدوره بحث هايى پيرامون مشى در ميان فعالين حزبى درگير در اين
آن ها با تحليل درست از وضع نيروها در قبل از کودتا . درون حزبى را شروع کردند بيژن و رفقايش مبارزه. قهرآميز پشتيبانى مى کردند

. کودتا نگذشته بود که بيژن بازداشت گرديد ى ازچند ماه. نيروها در انقالب دموکراتيک ايران اشتباهات حزب را بازگو مى کردند و نقش
هاى وى به علت صغر سن و به هم ريختگى دستگاه هاى نظامى و باالخره نفوذ افسران  با وجود بدست آمدن مدارکى مبنى بر فعاليت

در . ا بازداشت مى شود مجدد١٣٣٣ماه  چند ماه بعد يعنى در ارديبهشت. اى در دادرسى ارتش ، پس از چند هفته آزاد مى گردد توده
 به خاطر وضعيت.  آزاد و فعاليت هاى خود را پى مى گيرد١٣٣٤در بهار . محکوم مى گردد  ماه زندان٦ بارديگر بازداشت و به ١٣٣٣پاييز 

يل مى استخدام مى گردد و شب ها به ادامه تحص بد معيشتى خانواده از آن جا که بيژن به نقاشى عالقه داشت در يک موسسه تبليغاتى
 .رفقايش از جمله محمد چوپان زاده در تدارک تشگيل گروهى برمى آيد در همين سال ها با برخى از. پردازد 

مقاالت و خط مشى  بيژن در تنظيم. اولين نشريه گروه به صورت پلى کپى با دستگاه دست ساز منتشر مى گردد ١٣٣٨در فروردين 
دستگيرى يکى از اعضاى گروه انتشار مرتب نشريه متوقف مى   با لو رفتن گروه و١٣٣٨در پاييز . نشريه نقش بااهميتى پيدا مى کند

  .که به مناسبت هاى مختلف اعالميه هايى صادر گردد گردد و تصميم براين مى شود
همين  دررفيق سعيد کالنترى . فعاالنه شرکت مى کند و اعالميه هايى نوشته و توزيع مى گردد  دى ماه گروه٢٠در تدارکات جنبش 

  .رابطه دستگير مى گردد اما کوچک ترين ضربه اى به گروه منتقل نمى گردد



بيژن در رشته فلسفه در دانشگاه تهران  در اين دوره.  گروه تصميم مى گيرد که در فعاليت هاى جبهه ملى شرکت نمايد١٣٣٩بهار  در
يک در کادر مرکزى گروه انتخاب مى گردد و اعضاى کادر هاى علنى و دموکرات وى به عنوان مسئول فعاليت. مشغول به تحصيل بود

  .موظف مى شوند که به هيچ وجه در فعاليت هاى علنى شرکت نکنند مخفى نيز
دانشگاه تهران که ديگر  در دادگاه نظامى همراه با اعضاى کميته.  بارها طعم زندان را مى چشد١٣٤٢ تا ١٣٣٩هاى  بيژن در فاصله سال
  . ماه زندان محکوم مى شود٩ه بود به از جبهه ملى جدا شد

نيروهاى انقالب « دانشکده اش به نام   با عنوان شاگرد اول رشته فلسفه فارغ التحصيل مى شود و رساله پايانى١٣٤٢سال  در
 ان بهپى از آن براى کسب دکتراى فلسفه در دانشگاه تهر. تاريخ معاصر ايران است يکى از آثار باارزش تحقيقاتى در» مشروطيت 

  .تحصيالت خود ادامه مى دهد
 نظامى –که گروه به آن رسيده بود ، گروه به عنوان يک سازمان سياسى   با توجه به اتخاذ خط مشى جديدى١٣٤٢در فروردين ماه 
اليت هاى نيز مسئوليت فع در اين دوره. رفيق ديگر در کادر مرکزى آن انتخاب مى گردند٣بيژن و . نوينى مى گردد فعاليتش وارد فاز

تختى يکى از بزرگ ترين مبارزات بيرونى انجام مى گردد که در   به مناسبت مرگ١٣٤٦در پاييز . علنى به عهده بيژن قرار داشت
  .معينى داشته است سازماندهى آن گروه نقش

الى که اسلحه اى با خود تامين سالح همراه با رفيق سورکى در ح تدارک مبارزه مسلحانه در دستور کار گروه قرار مى گيرد و براى
دادستان . کند بيژن تحت شديدترين شکنجه ها قرار مى گيرد ولى او چون کوهى استوار مقاومت مى. افتند داشتند به دام پليس مى

 . سال زندان محکوم مى شود١٥نهايتا به   رفيق ديگر تقاضاى حکم اعدام مى کند و٧نظامى ابتدا براى بيژن و 

 به دنبال فرار نافرجام رفقايش به زندان قم تبعيد مى گردد و پس از شروع جنبش مسلحانه . در زندان قصر بود١٣٤٨بيژن تا فروردين 

دليل فشارهاى بين المللى منتفى مى گردد  محاکمه مجدد او به.  به اوين منتقل و تحت شکنجه قرار مى گيرد١٣٤٩در سياهکل در سال 
 با وجود حساسيت ويژه پليس ، بيژن در دوره زندان در زمينه غنابخشيدن به تئورى .يابدولى هم چنان شکنجه و آزار او ادامه مى 

به مطالعه و نوشتن ادامه مى دهد و اثار با  در اين دوره وى خستگى ناپذير. انقالبى و هدايت سازمان گام هاى باارزشى بر مى دارد 
از  تحليل هاى اجتماعى تنظيم کرده و با ترفند هاى مختلفى به بيرون تشکيالتى و –تئورى  ارزشى در زمينه هاى مختلف ، تاريخى و

اين مطالب . بهمن تئوريک منتشر مى شود 19 اين مطالب از سوى سازمان چريکهاى فدايى خلق در نشريه اى به نام. زندان مى فرستد
  .نقش ويژه اى پيدا مى کند  نظرى و تشکيالتى سازمان–در هدايت سياسى 

 نفر از زندانيان مجاهد ٢ نفر از رفقاى گروه و ٦ همراه با ١٣٥٤ فروردين ٣٠در   به زندان اوين برده مى شود و١٣٥٣ندماه در اواسط اسف
  .هاى اوين تيرباران مى گردد در تپه

 
 !يادشان گرامى باد 

 احمد آزاد گرامى -١١ -١١

خص بود كه تاگر هم نمى نوشتيد م.دن جزنى استف بوبه مستضع نكته جالبى كه در اين بيوگرافى بود پرداختن.از زحمت شما متشكرم
خانواده مذهبى و  همانطور كه رژيم آخوندى در بيوگرافى هايى كه مى نويسد همه در.فداييان نوشته است اين بيوگرافى را سازمان

زيرا مى خواهند .كش بودندشود از خانواده اى فقير و زحمت مستضعف زاده شده اند در بيوگرافى هاى گروههاى چپ هم غالبا نوشته مى
  .پرولتاريا و زحمتكشان مستضعف نسبت دهند همه تحوالت را به طبقه

 او در دو موسسه تبليغاتى و فيلمسازى كار مى كرد كه.ندارى هم كار سياسى نمى كرد جزنى خوشبختانه فقير نبود و از سر فقر و

ديگرى موسسه تبلى فيلم اگر درست  كانون آگهى پرسپوليس ويكى (حداقل در آمد ماهيانه اش فقط از همان موسسه فيلمسازى 
  . بود۴۰ تومان در سال ۱۵۰۰)نوشته باشم

  .من يكى از ارزشهاى او بود كه در عين رفاه پا در عرصه مبارزه گذاشت اين بنظر
 روحش شاد

 :با سپاس از توجه شما به مطلب ، بايد نکاتى را پاسخ دهم -١٢ -١٢
د راينجا من . اختراع نکرده اند ولى داستان زندگى بيژن را فدائيان.  اين مطلب را سازمان فداييان نوشته استگفته ايد اوال همانگونه که
)  نوشته محمدحسين خسروپناه١٣٨١ ، بهمن١١ شماره –به نقل از نشريه نگاه نو  هاى او زندگى و فعاليت-بيژن جزنى ( شما را به مقاله 

پدرش به فرقه دموكرات آذربايجان   ساله بود،٩ كه بيژن جزنى ١٣٢٥در سال :  مفصل مى نويسد ايشان در اين مقاله .دهم ارجاع مى
 كه به ايران بازگشت، در آن ١٣٤٥خودمختار، به شوروى مهاجرت كرد و تا سال  پيوست و آذرماه همان سال، با فروپاشى آذربايجان

پدرى در چهارصدردستگاه تهران ميدان  به همراه فرزندان خردسالش به خانهاز اين رو، عالمتاج كالنترى ناچار شد ] ٣. [سربرد كشور به
  .خانواده پرجمعيت كالنترى زندگى كند بازگردد و با) سابق و ميدان شهداى فعلى(ژاله 



 ه با برخىاش و ادامه دوستى و رابط زندان، بيژن جزنى ضمن حفظ عقايد و تعلقات سياسى پس از آزادى از: وى سپس ادامه مى دهد که  

 مرداد سال سوم دبيرستان را گذرانده ٢٨كودتاى  او كه در. اش پرداخت از اعضاى سازمان جوانان و حزب توده، به سازمان دادن زندگى
همراه  الملك ثبت نام كرد و در ضمن به ناگريز، در هنرستان نقاشى كمال. تحصيل ادامه دهد بود نتوانست به دبيرستان بازگردد و به

   .تاسيس كرد آباد اش پرويز يشايايى كانون آگهى پرسپوليس را در خيابان شاه ديمىدوست ق
و استعدادى که داشت در مدت کوتاهى مشتريان بسيارى را  وى توانست با ذوق. اين دفتر کوچک تبليغاتى ممر درآمد بيژن جزنى بود

گشاى تشكيل  موفقيت اقتصادى اين كانون راه: فوق تبليغاتى ديگر نيز تاسيس کند و بقول نويسنده بدست آورده و يک موسسه
اين موسسه به لحاظ اقتصادى بسيار . تبليغاتى در ايران بود  شد كه كار آن پخش فيلم هاى١٣٤٠در اوايل دهه » موسسه تبلى فيلم«

   زندگى مرفهى براى جزنى كه مدير عامل آن بود، فراهم كرد موفق بود و امكانات مالى و
اين زندگى  بيژن جزنى. ولى نوشته سازمان فداييان نيز نادرست نيست. بيژن جزنى زندگى مرفهى داشت  است کهگفته شما صحيح

موفقيت در کار ازاد خود و رسيدن به يک زندگى مرفه ، از  اين نکته شما کامال صحيح است که وى عليرغم. مرفه را براى خود فراهم کرد
  .شما هم آواز هستم  در اين نکته من با.  ديکتاتورى و براى آزادى و عدالت در ايران ادامه دادخود بر عليه آن چشم پوشيد و به مبارزه

 ۱۳۴۰بيژن جزنى از اوئل دهه . سازمان چريکهاى فدايى خلق ندادم در ضمن در نوشته قبلى خود به توضيحى در رابطه بيژن جزنى با
رجنبش دانشجويى  اين محفل بتدريج از محدوده فعاليت د. زمان داده بود جوان و بويژه دانشجويان را سا محفلى از فعالين سياسى

 با ورود حسن ضياء ظريفى به ۱۳۴۵در سال . حزبى در آمد فراتر رفت و با سازماندهى جديدى به صورت يک جمع سياسى با ساختار
چريکهاى  سازمان پويان ،-ه گروه احمد زادهاز پيوستن اين گروه ب.  ظريفى شهرت يافت-گروه جزنى  اين جمع به مرکزيت اين گروه،

از سازماندهان اوليه آن و مهمترين تئوريسين  فدايى، بدين ترتيب بيزن جزنى يکى از پيشگامان جنبش. فدايى خلق ايران بوجود آمد
  .بود ۵۰ و اوائل ۴۰اين جنبش در دهه 

 .يادش گرامى باد
  ١٣٨٢ بهمن، ٢١سه شنبه،  -١٣ -١٣

  
   چنين روزهايىسى و سه سال قبل در

  ثقل زمين کجاست
  

  د
  

  
         

من در کجاى جهان ايستاده ام
هاى خفته و خونين با بارى از فريا

اى سرزمين من
من در کجاى جهان يستاده ام

))خسرو گلسرخى                       ((
اين بغض زمانى ترکيد که هنوز على سى و سه سال قبل در چنين روزهايى يکى ديگر از بغضهاى فرو خورده اين سرزمين کهن ترکيد 

شريعتى آرزو نکرده بود که گلويش سوتکى باشد به دست کودکى گستاخ و بازيگوش ، اين بغض زمانى ترکيد که هنوز هيچ گنجشکى را رنگ 
چوپان اما  رمه را نمى نمى کردند تا به جاى قنارى بفروشند، اين بغض زمانى ترکيد که آدمها همه آد م بودند ، واين بغض زمانى ترکيد که 

  فهميد
   

اما هنوز کسى نپرسيده چرا سياهکل سمبل پايدارى شده است چرا سياهکل شرف و آبروى گيالن شده است ، آيا چون هم دربار و هم  -۱۴
از سياهکل مى مذهب با آنان که قصد آزاد سازى سياهکل را داشتند دشمن بودند ديگر پس از آن سياهکل سر بر نياورد ؟ چرا هنوز برخى 

  هراسند ؟ 
واما  انکه يکشنبه سياه سياهکل يادش مانده تنها مى فهمد که پس از سى  و سه سال دوباره آنروز که سياهکل متولد شد يکشنبه 

  بودامسال،
 مسلمانان بعد از از آنان که جنبش چريکى سياهکل را به راه انداختند تا مايه ضعف حاکميت شاه را فراهم کنند وآ ن هم در زمانى که همه

بيژن جزنى و حسن ضيا (( انقالب يا  به طرز مشکوکى در زندان بودند و يا اينکه جرات نطق زدن نداشتند اکنون کسى نمانده ا ست و از گروه 
ثيت از دست همه يا مردند ويا بيشترشان اعدام شدند ياد سلحشورى همه شان گرامى باد   و ياد همه آنانى که در راه اعاده حي)) ظريفى 

  رفته اين سرزمين در طول اين يکهزار و چهارصد سال و قبل و البته بعد از آن  گرامى باد تر ،
  :بقول يک شاعر که دغد غه داشت 

  : خطاب به جغرافياى ايران



  اين گربه سياه را
  ببين

  که پس از 
  هزارو چهارصد سال

  هنوز 
  ………………يک ولد سپيد نداشت 

  . سقط و يا نفله کردن نوزادان خود دارد چرا که اين گربه عادت به
  ..……………دانشيان ،بيژ ن جزنى ، … پر دوام باد راه خسرو گلسرخى ، ضيا ظريفى ، کرامت ا

   
۱۵-    

  به انديشه شان درود ،راه اين شير آهنکوه مردان پر رهرو باد 
  سر امد زمستون شکفته بهارون

  گل سرخ خورشيدباز اومد 
  شب شد گريزون

  الله زارن کوه ها 
  الله ها بيدارند

  ....................تو کوها دارند گل گل آ فتاب مى کارند
   

.  بررسى واقعه سياهكل كه آغاز گر جنبش مسلحانه عليه حكومت پهلوى بود ابتدا نگاهى به تاريخچه سازمان فداييان مى اندازيم   براى
 ١٣٤٢وه از پيوستن دو گروه مجزا با يكديگر تشكيل گرديد گروه نخست در سال  اين نام را نداشت اين گر١٣٥٠سازمان فداييان تا سال 

. بيژن جزنى ، عباس سوركى ، على اكبر صفايى فراهانى ، محمد آشتيانى و حميد اشرف تأسيس گرديد :  دانشجوى دانشگاه تهران ٥توسط 
  . نفر مى پردازيم ٥به بررسى كوتاهى از زندگى اين 

 در تهران بدنيا آمد و دوره دبيرستان را در ١٣١٦بيژن دانشجوى علوم سياسى بود وى در سال . صيت اصلى گروه بود او شخ: بيژن جزنى  
: بيژن جزنى در ابتدا عضو حزب توده ايران بود و در شاخه جوانان حزب فعاليت مى كرد او كتابهايى نيز نگاشته است . تهران به پايان برد 

لنينيسم خيانت مى كنند ، _ نه مبارزه مسلحانه توده اى مى شود ؟ ، نبرد با ديكتاتورى ، چه كسانى به ماركسيسم  ساله ايران ، چگو٣٠تاريخ 
  .مهره اى بر صفحه شطرنج ، ماركسيسم اسالمى و اسالم ماركسيستى ، طرح جامعه جامعه شناسى و مبانى استراتژى جنبش انقالبى ايران 

  .در مازندران بدنيا آمد و در رشته علوم سياسى در تهران مشغول تحصيل شد . جزنى عضو هيئت توده بود او نيز مانند بيژن : عباس سوركى  
   

  .اهل گيالن بود و دانشجوى فنى دانشگاه تهران از او جزوه اى به نام آنچه يك انقالبى بايد بداند در دست است : صفايى فراهانى 
جوانترين عضو :  مسئول آموزش نظامى گروه بود او دانشجوى حقوق در تهران بود حميد اشرف  در تهران بود و١٣١٣متولد : محمد آشتيانى  

  كتابهاى زير از حميد اشرف است .  در تهران ١٣٢٥گروه بود متولد 
   ساله ٣٠تحليلى از يك سال جنگ چريكى در شهر و روستا ، جمع بندى  
نگاهى به زندگى نامه اين گروه . مسعود احمد زاده و اميرپرويز پويان : رى گرديد  دانشجوى مشهدى مقيم تهران بنيانگذا٢گروه دوم توسط  

  .دوم نيز مى اندازيم 
 ، پشتيبانى سرسختانه از ١٣٠٠ كه به دليل مخالفت با خاندان پهلوى از اوايل دهه  مسعود احمدزاده از خانواده اى روشن فكر بود ، خانواده اى 

مسعود احمدزاده در دوران دبيرستان . ارى نزديك و پايدار با جبهه ملى و نهضت آزادى معروف شده بود  به همك١٣٢٨   مصدق پس از سال
باشگاه دانش آموزان مسلمان را تشكيل داد به جبهه ملى پيوست و در كانون نشر حقايق اسالمى در جلسات مذهبى محمد تقى شريعتى پدر 

 هنگام تحصيل رشته رياضى در دانشگاه آريامهر به ماركسيسم روى آورد او در سال ١٣٤٠دكتر على شريعتى شركت مى نمود او در سال 
هم استراتژى هم : كتاب مبارزه مسلحانه .  براى مطالعه آثار چه گوآرا ، رژى دبره ، كارلوس ماريگال يك گروه كوچك مخفى ايجاد كرد ١٣٤٦

 در مشهد بدنيا آمد به جبهه ١٣٢٥در سال :  اعدام گرديد اميرپرويز پويان ٥٠ احمد زاده همراه با عباس مفتاحى در اسفند. تاكتيك را نوشت 
كتاب ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا از . ملى پيوست در دانشگاه ملى تهران ادبيات مى خواند و همان سال ها ماركسيست مى شود 

 عضو گروه دستگير گرديدند كه ١٤ با نفوذ ساواك به گروه اول ١٣٤٦در سال .  در يك درگيرى كشته شد ٥٠او در ارديبهشت سال . اوست 
كالنترى ، عزيز سرمدى ، احمد جليلى افشار ، محمد ) مشعوف(عبارت بودند از بيژن جزنى ، حسن ضياء ضريفى ، عباس سوركى ، سعيد 



مشعوف . ، حشمت اهللا شهرزاد و فرخ نگهدار چوپان زاده محمد كيانزاد ، محمد زاهديان ، مجيد احسان ، قاسم رشيدى ، كيومرث ايزدى 
  .كالنترى دايى بيژن جزنى بود

جزنى در زندان همراه با عده اى از دوستانش از جمله مشعوف كالنترى ، محمد چوپان . گروه جزنى به زندانهاى طويل المدت محكوم شدند  
 نفر ٤ اين ٥٤ فروردين ٣٠ط مأموران زندان دستگير مى شوند و زاده ، عزيز سرمدى و عباس سوركى قصد فرار از زندان را داشتند كه توس

  . همراه مصطفى جوان خوشدل و كاظم ذواالنوار از سازمان مجاهدين خلق اعدام مى شوند 
 صفايى فراهانى و آشتيانى به.  حميد اشرف و محمد آشتيانى دستگير نشدند ، حميد اشرف به بازسازى گروه پرداخت ٤٦در دستگيرى سال  

  . لبنان گريختند و در سازمان الفتح فعاليت نمودند و پس از مدتى به ايران بازگشتند و به گروه حميد اشرف پيوستند 
 با هم ادغام گرديدند كه گروه اول تيم روستايى و گروه دوم تيم شهرى را ١٣٤٩اين دو گروه مجزا يعنى گروه جزنى و گروه احمدزاده در سال  

سازمان فداييان پس از تحليل هاى گوناگون خود را براى جنگ . ه بيژن جزنى در اين سال در زندان بسر مى برد تشكيل دادند كه البت
  .  سازمان فدايى تيم روستايى خود را براى ايجاد پايگاهى به كوهستانهاى منطقه گيالن فرستاد  .چريكى آماده نمود 

اى جنگى سنگين به سرزمين هاى كوهستانى مشكل بود ، جنگل انبوه گيالن پوشش ورود ماشينه. " انتخاب منطقه گيالن چند دليل داشت" 
  . مناسبى در برابر حمالت هوايى بود ، دليل مهمتر اينكه دهقانان محلى داراى پيشينه و سنت راديكالى بودند 

  : بيژن جزنى نيز در مورد منطقه سياهكل چنين عنوان مى نمايد  
 عامل موقعيت استراتژيك و آمادگى نسبى مردم محلى از حيث آگاهى نسبى آنها براى هسته ٢ال بر اساس  منطقه جنگلى شم٤٩در سال " 

  . " چريكى انتخاب شد
   

 مردم به آگاهى نسبى در مورد ١٣٠٠در منطقه شمال به علت حركت هاى گذشته از جمله نهضت جنگل به رهبرى ميرزا كوچك خان در سال 
  . ؤثرى در سياسى شدن مردم شمال در آن زمان بود  بودند نزديكى اين منطقه به شوروى نيز عامل محركت هاى مشابه دست يافته 

مطابق برنامه مقدماتى تيم روستايى مى بايست از طريق زندگى با چوپانان كوهستان و برقرارى ارتباط با روستاييان و گردآوردن روستاييان 
  .رزمنده بومى زمينه عمليات را فراهم سازند 

على اكبر صفايى فراهانى ، اسكندر رحيمى ، احمد فرهودى ، محمد :  نفرى كه عازم جنگل هاى شمال گرديد شامل افراد زير بودند ١٦تيم  
على محدث قندچى ، محمد رحيم سماعى ، شعاع الدين مشيدى ، عباس دانش بهزادى ، هادى خدابنده لنگرودى ، جليل انفرادى ، ايرج 

  .ى ، محمد هادى فاضلى ، ناصر سيف دليل صفايى ، اسماعيل معين عراقى ، غفور حسن پور اصل ، مهدى اسحاقى نيرى ، هوشنگ نير
دسته جنگل پس از تصاحب يك اتوبوس و پخش اعالميه توضيحى در بين مسافران روستايى . اين تيم را صفايى فراهانى رهبرى مى نمود  

بل از انجام عمليات اصلى گروه يكى از اعضاء توسط پاسگاه ژاندارمرى سياهكل در اواسط دى ماه آن خود را به شهر سياهكل رسانيدند ، اما ق
 تن عبارت بودند از مهدى اسحاقى ، غفور حسن پور اصل، اسماعيل ٤ نفر ديگر نيز بازداشت مى گردند اين ٣دستگير مى شود و به دنبال آن 

  .معين عراقى و ناصر سيف دليل صفايى 
سته جنگل تصميم گرفتند پاسگاه را به تصرف خود در آورند آنان پاسگاه ژاندامرى را مورد حمله قرار دادند و پس از اعدام چريكهاى د 

 نموده و به سمت جنگل عقب نشينى كردند ، بر طبق برنامه دسته جنگل مى  مسئول پاسگاه اسلحه خانه آن را به نام خلق ايران مصادره
ز اقدامات مقابله جويانه دشمن بعد از اجراى عمليات فوق از منطقه خارج شده و خود را به كوهستانها برسانند و بايست به منظور جلوگيرى ا

خود را براى عمليات بعدى آماده نمايند اما در آخرين روز هاى قبل از عمليات سياهكل رفيق صفايى فراهانى فرمانده دسته جنگل طرح 
با اين طرح اعضاى دسته جنگل در منطقه باقى ماندند تا براى عمليات بعدى كه . ليات را پيشنهاد نمود ماندن در منطقه و شناسايى منطقه عم

فرضيه صفايى فراهانى آن بود . قرار بود چند ماه بعد در آن نواحى انجام شود دست به شناسايى تاكتيكى بزنند و سپس از منطقه خارج شوند 
ى عمليات تعقيب اعزام نخواهد كرد و يك چنين واحدى نمى تواند مزاحمتى براى عمليات كه دشمن در آغاز بيش از يك گروهان برا

شناسايى دسته جنگل فراهم آورد ولى بر خالف اين فرضيه دشمن كه از حمله به پاسگاه وحشتزده شده بود با تمام امكانات خود وارد عمل 
. ى عظيم متشكل از شمارى كماندو ، هليكوپتر و پليس به منطقه فرستاد شد ، شاه با شنيدن خبر حمله ، برادر خود را در رأس يك نيرو

 درجه ٢٠اعضاى گروه در شرايط دشوار از جمله سرماى . عمليات تعقيب همراه با درگيرى در كوهستانها به مدت سه هفته به طول انجاميد 
 روز رستاخيزى ١٣٤٩ بهمن ١٩د مقاومت نمودند و بدين ترتيب زير صفر ، كمبود غذا و امكانات تا آخرين لحظه و تا آخرين رمق و گلوله خو

  . گرديد كه تمام اندام رژيم شاهنشاهى را به لرزه در آورد 
  : اما اين رستاخيز داراى ويژگى هايى است كه در زير به برخى از اين ويژگى ها اشاره مى شود  
 سكوت را شكست و رژيم را كه در اوج قدرت نمايى و ثبات ظاهرى بود به سياهكل در شرايط سكون و خفقان و در اوج نا اميدى مردم) الف 

  .مبارزه مى طلبيد 



سياهكل در منطقه اى به وقوع پيوست كه فاقد هر گونه برخورد مسلحانه غير سياسى بود ، در گيالن نه برخورد هاى عشايرى و نه قاچاق ) ب
  .مسلحانه و سرقت مسلحانه ديده شده بود 

   
خورد يعنى حمله به پاسگاه سياهكل از جانب يك دسته چريك جنگلى با تصورات و مفاهيمى كه مردم از چريك داشتند مطابقت شكل بر) ج

   مى كرد ، خاطره ميرزا كوچك خان قسمتى از اين تصورات و خاطرات را تشكيل مى داد
 العاده اى كه در شمال برقرار شده بود نيرو و عمليات نيروى چريكها و دامنه عمليات آنها در كشور انعكاس وسيعى يافت ، وضع فوق) د

   .چريك ها را بسيار بزرگتر از واقع جلوه گر مى ساخت 
موفقيت چريكها در گرفتن و خلع سالح كردن پاسگاه و ادامه برخورد هاى نظامى در جنگل در تهران و ديگر شهرها يك پيروزى شناخته ) ه

  . شد 
 نفر چريك انقالبى حماسه سياهكل رقم خورد و به اين ترتيب مبارزه اى كه مخفيانه جريان داشت تبديل به ١٣م آرى ، به اين گونه و با اعدا

  .يادشان گرامى باد . جريانى اجتماعى گرديد و اين تحول به منزله تولد جنبش انقالبى مسلحانه بود 
   

  مفتاحى و يارانشان به حكم  بيدادگاه نظامى شاه خائن، شهادت فدائيان قهرمان مسعود احمدزاده، عباس ١٣٥٠اسفند  ۱۱ - ۱۶
تن ديگر از اعضاى سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران، عباس مفتاحى، مجيد  ٥فدايى قهرمان مسعود احمدزاده و ، ١٣٥٠ اسفند سال ١١در 

اسفند سال ١١ايشى و نظامى رژيم شاه، در روز احمدزاده، اسداهللا مفتاحى، حميد توكلى و غالمرضا گلوى،  پس از محاكمه توسط  بيدادگاه فرم
پله و  نيز فداييان دلير بهمن آژنگ، سعيد آريان، عبدالكريم حاجيان سه) دوازدهم اسفند(روز  فرداى آن. جوخه تيرباران سپرده شدند  به٥٠

  .مهدى سوالونى، نيز به حكم بيدادگاههاى فرمايشى تيرباران شدند

هاى خود منعكس كرد، اما اين فدائيان  ردن مردم و به ويژه روشنفكران محاكمه و محكوميت آنها را در رسانهرژيم شاه به منظور مرعوب ك
هاى ساواك نيز قهرمانانه مقاومت كرده بودند، در بيدادگاه نظامى شاه نيز دليرانه به افشاى ديكتاتورى وابسته شاه  پاكباز كه زير شكنجه

  .زده را تكان دادند بى مسلحانه دفاع كردند و از اين طريق جامعه اختناقپرداختند و از حقانيت نبرد انقال
   حزب خائن توده، نيروهاى بسيارى را به”سم” ناشى از و تسليمعملى  پرويز پويان، در شرايطى كه بى مسعود احمدزاده، عباس مفتاحى و امير

انداز روشن و  تأسيس يك سازمان انقالبى، چشم  انقالبى نهادند و با زهميدان مبار به ويژه درميان روشنفكران ماركسيست هرز داده بود، پا
 حزب توده خيانت، سد راه انفعال و قهرمانى جانبازى و  اين فدائيان قهرمان با. برابر بسيارى از جوانان مبارز ايرانى قرار دادند اميدبخشى را در

را ميراث انقالبى اين فدائيان شهيد بعدها كسانى به نام فدايى، اگر چه . دهم شكستن شاهى را در شدند و فضاى سرد و تاريك اختناق ستم
اين ياد پيش رفتند، اما است، بوسى آخوندهاى خونخوارى چون رفسنجانى و خاتمى   تا آخر خط خيانت كه آستانقرار داده ومورد خيانت 

  . كه در راه آزادى ميهن جان دادند، هميشه زنده استشهيدان 
  .يادشان گرامى باد 

   
 و اوايل دهه ۱۳۳۰ى فعاليت آنها از اواخر دهه  سابقه  از پيوند دو گروه که۱۳۵۰در اواخر فروردين  هاى فدايى خلق ايران سازمان چريک -۱۷

   .گرديد  شروع شده بود، تشکيل۱۳۴۰
پويان -ظريفى و نيز گروه احمدزاده-ه نام گروه جزنىرا ب هاى مارکسيستى آن دوران بودند، ترين هسته اين دو گروه که در واقع از مهم

مبارزه  هاى عملى نخست آن که هر دو گروه پيشگام تدوين و برداشتن نخستين گام: از دو جهت است اهميت اين دو گروه. شناسند مى
ت چريکى عليه رژيم شاهنشاهى دست  به حمال۱۳۵۰در دهه  چريکى در ايران بودند؛ و دوم آن كه از هر دو گروه تعداد كافى باقى ماندند تا

 .بزنند

 
 

 ظريفى-جزنى گروه
وام گرفته بود ) ۱۳۱۶-۱۳۵۴(و حسن ضياء ظريفى ) ۱۳۱۶-۱۳۵۴(بيژن جزنى  هاى اين گروه نام خود را از دو تن از اعضاى رهبرى خود به نام

  .گشت  بر مى۱۳۴۰ و اوايل دهه ۱۳۳۰اواخر دهه  و تاريخ آن به
 :کرد هاى زير اشاره توان به نام ها مى از دانشجويان دانشگاه تهران بودند و از بين آن ى اين گروه هندهاعضاى اصلى تشکيل د

، محمد صفارى )مهندسى کشاورزى(صفايى فراهانى  اکبر ، على)علوم سياسى(، عباس سورکى )؟(، حسن ضياء ظريفى )فلسفه(بيژن جزنى 
  ).مکانيک مهندسى(، و حميد اشرف )حقوق(آشتيانى 



هاى   به صورت هسته۱۳۳۰جوانان حزب توده بوده، در سراسر دهه   عضو سازمان۱۳۳۲ مرداد ۲۸اعضاى اين گروه عمدتا پيش از کودتاى 
حکومت شاه تاثير   خرداد و تحکيم۱۵، قتل عام ۱۳۴۲ فعال بود، اما شکست سال ۱۳۳۹-۱۳۴۲گروه، بين سالهاى  .مخفى، فعال مانده بودند

هاى کوبا و الجزاير به اين نتيجه رسيد که  گروه تحت تاثير تجربه. بود هاى گروه ى آن تغيير اساسى در تاکتيک ت که نتيجهژرفى بر آن گذاش
اى را تهيه و توزيع کرده بودند که رسما نظر  جزوه ، جزنى و ظريفى به اتفاق۱۳۴۵تا اواخر سال . مقابله با رژيم، مبارزه مسلحانه است تنها راه

ايران و علل اصالحات شاه  ى ، اين تحليل گروه از جامعه۱۳۵۰بعدها و در اوايل سال . کرد راه مبارزه اعالم مى ى ايران و ى جامعه بارهگروه را در
صرف تدارک اين وظيفه کرد و سازمانده اصلى تظاهراتى بود که به دنبال  را۱۳۴۶ و ۱۳۴۵گروه، دو سال . دستخوش تجديدنظرهاى عمده شد

  . صورت گرفت۱۳۴۶ماه  پهلوان تختى در دى هانمرگ مشکوک ج
تجربه  کم تجربه يا دهى کار مخفى بى علنى تجربه داشتند، ولى در امر مبارزه مسلحانه يا سازمان با آن که اعضاى گروه در فعاليت سياسى

و ) اک در تشکيالت رهبرى حزب تودههاى ساو يکى از نفوذى)  به خاطر تماس با عباس شهريارى۱۳۴۶همين امر باعث شد که در سال . بودند
در . بازداشت شدند ۱۳۴۶در نتيجه اعضاى اصلى گروه در بهمن . فعاليت نظامى شوند، به چنگ ساواک بيفتند ى پيش از آن که وارد مرحله

  :از  نفر دستگير شدند که عبارت بودند۱۴ها روى هم رفته  اين دستگيرى
زاد،  زاده، محمد کيان احمد افشار، محمد چوپان کالنترى، عزيز سرمدى،) مشعوف( سعيد بيژن جزنى، حسن ضياء ظريفى، عباس سورکى،

  .شهرزاد و فرخ نگهدار اهللا قاسم رشيدى، کيومرث ايزدى، حشمت
راهانى ف. ها در امان ماندند محمد صفارى آشتيانى و حميد اشرف از موج دستگيرى اکبر صفايى فراهانى، اما تعدادى از اعضاى گروه نظير على

هاى مبارزه  بخش فلسطين، روش سازمان آزادى هاى الفتح، وابسته با آشتيانى از ايران خارج شده، مدت دو سال در لبنان و در اردوگاه و
 .ايران ماند تا به بازسازى، تثبيت و رهبرى گروه بپردازد حميد اشرف نيز در. چريکى را فرا گرفتند

اى روبرو  شرايط اميدوارکننده وى که پس از ورود به ايران با. يران بازگشته، به حميد اشرف پيوست به ا۱۳۴۸سال  در نهايت، فراهانى در
 بهار و.  همراه آشتيانى با مقدارى ملزومات جنگى، وارد ايران شد۱۳۴۹در بهار سال  شده بود، براى تهيه اسلحه و مهمات به لبنان بازگشته،

، نخستين ۱۳۴۹در عين حال، در شهريور  کات براى شناسايى نواحى روستايى شمال کرد وتابستان آن سال را گروه صرف تکميل تدار
  .نمود پويان برقرار-ها را با گروه احمدزاده تماس

ى   که بوسيله۱۳۵۴در دادگاه نظامى، تا فروردين ) سال۱۵: جزنى) هاى طوالنى ى او، پس از محکوميت به زندان جزنى و ياران دستگير شده
اى علت مرگ آنها را کشته شدن  اطالعيه ، رژيم طى۱۳۵۴ فروردين ۲۹در . هاى اوين به قتل رسيدند، در زندان بودند تپه اواک درماموران س

  :اسامى مقتولين بدين شرح بود .به هنگام تالش براى فرار از زندان اعالم کرد
 - ۷کالنترى ) مشعوف( سعيد -۶ کاظم ذواالنوار -۵دل  مصطفى جوان خوش-۴افشار   احمد جليلى-۳ حسن ضياء ظريفى -۲بيژن جزنى  -۱

هاى فدايى خلق  خلق، و بقيه از چريک خوشدل و ذواالنوار از سازمان مجاهدين( عباس سورکى -۹زاده و   محمد چوپان-۸سرمدى  عزيز
 ).بودند

در مصاحبه  يان سياسى رژيم شاه دست داشت،اى از زندان مامور ساواک که در شکنجه دادن و قتل عده ، بهمن تهرانى،۱۳۵۸اما در تيرماه 
 : تن زندانى را فاش کرده، گفت۹اين  کرد، چگونگى قتل تلويزيونى و نيز در دادگاه انقالب که او را محاکمه مى

پور،  زندى ها، بعد از ترور سرتيپ ى ديگر چريک به دستور شاه و به تالفى عمليات مسلحانه کردند، که ها دوره محکوميت خود را طى مى آن
عطارپور، سعيد جليل اصفهانى، حسينى، رسولى و خود بهمن  مامورين اجراى قتل، سرهنگ وزيرى،. باران شدند هاى اوين گلوله در تپه

  .تهرانى بودند
  پويان-گروه احمدزاده

 
اين گروه،  ى اصلى چهره. دکردن هاى فدايى خلق را دو دانشجوى مشهدى مقيم تهران رهبرى مى چريک ى سازمان دهنده گروه دوم تشکيل

  ،۱۳۰۰که به دليل مخالفت با خاندان پهلوى از اوايل دهه  اى اى روشنفکر بود؛ خانواده ، از خانواده)۱۳۲۶-۱۳۵۱(مسعود احمدزاده هروى 
احمدزاده، . بود ى ملى و نهضت آزادى معروف شده ، و همکارى نزديک و پايدار با جبهه۱۳۲۸پس از سال  پشتيبانى سرسختانه از مصدق

ى ملى پيوست و در تظاهرات مذهبى  مسلمان را تشکيل داد، به جبهه آموزان آموز دبيرستانى بود، باشگاه دانش هنگامى که در مشهد دانش
  .کرد عليه شاه شرکت

 
ى ملى   به جبهه رستاندنيا آمد و هنگام تحصيل در دبي او نيز در مشهد به. ى مشابهى داشت نيز پيشينه) ۱۳۲۵-۱۳۵۰(امير پرويز پويان 

 .پيوست
-۱۳۵۱(عباس مفتاحى  به تهران آمد و با)شريف( ى رياضى دانشگاه صنعتى آريامهر براى ادامه تحصيل در رشته ۱۳۴۴احمدزاده در سال 

رکسيسم آشنا شده اکبر صفائى فراهانى برخورد کرده، از طريق او با ما على مفتاحى پيش از آن در شهر بومى خود، سارى، با. آشنا شد) ۱۳۲۴



شان يک  به اتفاق ديگر دوستان ، اين سه نفر))شهيد بهشتى( دانشگاه ملى -ادبيات(و پس از آمدن پويان به تهران  ۱۳۴۶ در سال. بود
  .کردند ى مسائل اجتماعى ايجاد ى مخفى براى بحث درباره هسته

در اين زمان، اعضاى گروه . مفتاحى نيز به او پيوستند زاده ودر اين مقطع، پويان مارکسيسم را پذيرفته بود و در ظرف يک سال احمد
بودند، كه بررسى  هاى سياسى و تئوريک را آغاز کرده ى مقاالت و کتاب و اسپانيولى را آموخته، ترجمه اى چون انگليسى هاى خارجى زبان

هاى چريكى  انقالبى برزيلى و طراح تئورى جنگ (Carlos Marighella) و كارلوس ماريگال ،(Regis Debray) گوارا، رژى دبره آثار چه
  .بود ى آن شهرى در زمره

 
  :توان به دو بخش تقسيم كرد تاريخ اين گروه را در اين مرحله مى

و ) مائو از مارکسيسم تعلق خاطر داشت گروه به برداشت( كه گروه تاسيس شد، مارکسيسم را پذيرفت ۱۳۴۷ تا اسفند ۱۳۴۶از بهمن  نخست
   .اش را گسترش دهد  تعداد و هم شبکهتوانست هم

در همين دوره، مفتاحى هم . در اين شهر ايجاد کنند اى را  هسته۱۳۴۷هايى با مشهد توانستند در اسفند  احمدزاده و پويان از طريق تماس
تبريز تماس   تشکيل شده درى هاى ادبى پويان، گروه توانست با يک هسته نيز از طريق تماس. آورد توانست در سارى يک هسته را به وجود

  .برقرار سازد
تشکيل ) ۱۳۲۲-۱۳۵۱(رضا نابدل  و على) ۱۳۱۸-۱۳۵۲(اى چون بهروز دهقانى  آينده ى تبريز را روشنفکران آذرى و مبارزان چريکى هسته
 اطالعاتى را آشکار سازد و به که لب بگشايد و  بى آن ، دهقانى زير شکنجه کشته شد،۱۳۵۰در دهه . مبارزه مسلحانه را پذيرفته بودند داده،

 ى دموکرات آدربايجان، حزب اى بود که فرقه ى جزوه نابدل نويسنده. نماد مقاومت در آمد همين دليل به صورت قهرمان جنبش چريکى و
  )ى ملى مساله آذربايجان و(داد  توده و سياست شوروى را در ايران به شدت مورد انتقاد قرار مى

او . ى تبريز را به گروه متصل ساخت اش با پويان، هسته هاى ادبى تماس ى تبريز، صمد بهرنگى بود که  شخصيت هستهترين اما شايد برجسته
هاى کوتاه او  داستان. ها آشنا بود حرمان آن اقشار پائين جامعه بود که در ميان کودکان روستايى آذربايجان کار کرده، با رنج و معلم جوانى از

سياه  ماهى در واقع،. خواستند وضع موجود را بپذيرند جديد ايرانيان بود که به عقيده او نمى سلحانه خطاب به نسلدر دفاع از مبارزه م
 چريکى مسئوليت حادثه دلخراش  جنبش. بخش نسل جديد گرديد و به وسعت خوانده شد او الهام ساعت در خواب و بيدارى٢۴  و کوچولو

  از نظر جنبش . متوجه رژيم شاه دانستفيزيکى و روانى عليه رژيم شاهنشاهى،  ، در متن جنگ تمام عيار۱۳۴۷مرگ بهرنگى را در سال 

هر چند تاکنون مشخص شده که حادثه ) ى قربانيان اين جنبش به دست دشمن و پيش از آغاز نبرد اصلى بود بهرنگى نخستين حلقه چريکى،
نگى بود و در که دوست بهر» حمزه فالحتى«کليد اين ماجرا شخصى است به نام  غرق شدن صمد در ارس تصادفى بوده است، وليکن شاه

  ).همراه وى مشغول شنا کردن بوده است هنگام حادثه

الگوى چينى   گروه، نظريه مبارزه مسلحانه و نيز تحليلى از برنامه اصالحات را ارائه کرد، ،۱۳۴۹  و۱۳۴۶در خالل دوره دوم، يعنى بين اسفند 
  .بحث ادغام را پى گرفت ه،ظريفى تماس برقرار کرد-ى گروه جزنى انقالب را رد کرد، و با باقيمانده

 
 ادغام

براى همکارى به  و پس از آشنايى با هم و آگاهى از نظرات و افکار سياسى يکديگر، در زمينه وحدت ۱۳۴۹ سرانجام اين دو گروه در سال
  . توافق رسيده، با هم ادغام شدند

  
  

 .ن را تشکيل دادندپويان تيم شهرى اين سازما-گروه احمدزاده ظريفى تيم روستايى، و-گروه جزنى
سازمان سياسى فعال و  ى ادغام، تاکيد بر ايجاد  درباره-بيشتر رهبران آن از اعضاى پيشين حزب توده بودند که-ديدگاه گروه جزنى 

هاى خودجوش و عمليات قهرمانانه   به نقش توده-ى ملى بودند جبهه که بيشتر عضو پيشين-اما اعضاى گروه احمدزاده . توانمندى بود
  .دادند هميت مىا

 :که گروه بر اين باور بود. معتقد به کار در شهر و روستا بود) جنگل(گروه بيژن 
 تبليغ مسلحانه است، عمليات مسلحانه در شهر و روستا چون هدف از اولين اقدام مسلحانه، تغيير فضاى سياسى جامعه و به طور کلى« 
تواند  تاکتيکى، مى ى کننده هاى مسلح در کوه و شهر، به مثابه يک عامل حمايت جود سلولگذشته از آن، و توانند يکديگر را کامل کنند و مى

را که در شهر امکان ادامه مبارزه ندارند، را به خود جذب کرده، با اجراى  تواند کادرهايى جنبش روستايى مى. [...] مورد استفاده قرار گيرد
همچنين، جنبش . کند» سياسى«وسيعى  ه خود مشغول دارد و اين مناطق را به طورمسلحانه، قواى دشمن را در مناطق وسيعى ب عمليات



 »...دشمن را تجزيه کرده، سيستم عصبى دشمن را نيز مورد آسيب قرار دهد   قسمتى از قواى چريکى شهرى با بر هم زدن شهرها،
سر انتخاب استراتژى و تاکتيک مبارزه مسلحانه  ى و منظم بر به مباحثات طوالن۱۳۴۹ماه  گروه جزنى و احمدزاده، در فاصله شهريور تا دى دو

. تنظيم کنند اى براى مبارزات آينده را پذيرفت و قرار شد دو گروه برنامه) جنگل(نظريات گروه جزنى  سرانجام، گروه احمدزاده. ادامه دادند
  .دپيوستن ، چهار تن از اعضاى تيم احمدزاده به گروه جنگل۱۳۴۹در نيمه اول بهمن 

 
 ۱۳۴۹در اواخر اسفند . بقاياى گروه جنگل در تهران گرد هم آمدند  بهمن به فرماندهى صفايى فراهانى، کادرهاى شهرى و۱۹پس از عمليات 

ترور سرتيپ فرسيو،  تشکيل شد و ضمن ارتباط با گروه احمدزاده و عمليات انتقالى،)  نفره۳نفره و يک تيم  ۵ يک تيم(دو تيم مستقل 
  . اجرا کردند۱۳۵۰فروردين  ۱۸ريزى و در  ظامى مامور محاکمه گروه جنگل را طرحدادستان ن

 يافته بود که با حمله به کالنترى قلهک، مسلسل نگهبان کالنترى را به غنيمت سازمان گروه احمدزاده نيز در آن موقع داراى يک تيم شهرى
 .گرفت

  .ايجاد شد «هاى فدايى خلق ايران سازمان چريک» ام شدند و گروه جنگل و گروه احمدزاده ادغ۱۳۵۰در اواخر فروردين 

 
  ى سياهکل حماسه

 
 

  به يک بانک در ونک حمله۱۳۴۹هاى وابسته به گروه احمدزاده، در پائيز  يکى از تيم  پيش از حمله گروه صفايى فراهانى به پاسگاه سياهکل،

قبل از آن نيز به چند بانک دستبرد . کرده بود هاى عمليات، مصادره ينه يکصد و شصت هزار تومان موجودى بانک را براى تدارک هز کرده،
پاسگاه  بدين ترتيب، حمله به. ها توسط باندهاى گانگسترى صورت گرفته است کرد يورش به بانک مى ها فکر زده شده بود و دولت تا مدت

 دو گروه جنگل  طورى که گفته شد، پس از حمله به سياهکل، به. ها در ايران بود از سوى چريک» اعالم شده«سياهکل اولين عمليات چريکى 
  .هاى فدايى خلق را ايجاد کردند و سازمان چريک و احمدزاده در هم ادغام شدند

 
شناسايى منطقه  اکبر صفائى فراهانى از دره مکار در نزديکى چالوس براى ها به فرماندهى على نفرى چريک ، گروه شش۱۳۴۹ شهريور ۱۵روز 

  طبيعى آن و نيز سهولت استتار و دفاع در کوهستان و جنگل، انتخاب گيالن به خاطر موقعيت.  به شرق گيالن به حرکت در آمدنداز غرب
 که امکان  ابتدايى، قرار بود پس از تکميل و شناسايى. ها بود هاى سنگين و هواپيما عليه مواضع چريک سالح همچنين اشکال استفاده از

تاکتيک عمليات به صورت حمله به يک پاسگاه نظامى و خلع سالح آن و  .داد، عمليات نظامى آغاز شود وه کوهستان مىتحرک الزم را به گر
از اولين عمليات چريکى،  اين نکته واضح بود که بالفاصله پس. العمل احتمالى دشمن مصون بمانند بود، تا از عکس ترک فورى منطقه

دادند، ولى با تداوم عمليات  ها نشان نمى نداشتند، واکنش مساعدى نسبت به آن ها از مقاصد چريکروستائيان منطقه که هنوز درک روشنى 
در . ها برخيزند مادى و معنوى آن رفت روستائيان منطقه به تدريج تحت تاثير قرار گيرند و به حمايت نقاط مختلف، اميد مى نظامى در

  .سياسى در سطح کشور بود حقيقت، هدف از عمليات، تبليغ مسلحانه و تغيير جو
 

 شمسى از جنبش ميرزا کوچک خان حمايت ۱۳۰۰راديکال خود، همچنان که در اوائل دهه  ها اميدوار بودند کشاورزان شمال، با سنت چريک
ديکتاتور کاسترو در قيام عليه باتيستا،  ها ظاهرا با طرح عملياتى فيدل طرح چريک. ها روى خوش نشان دهند بودند، به جنبش آن کرده
 بدين ترتيب که تيم جنگل، با شناسايى قبلى و تهيه و ذخيره کردن تدارکات و آذوقه و با ى امريکا در کوبا شباهت داشت؛ نشانده دست

ها را به هواخواهى خود  کشاورزان محلى، آن هاى طبيعى در چند نقطه جنگل، ضمن انجام عمليات چريکى و تماس با استفاده از پناهگاه
 .ها را براى عمليات آينده خود آماده کنند به سوى خود بکشانند و آن زند و محتمال افرادى را از روستاهابرانگي

ى دو ماهه و دو ماه و  گروه در دو برنامه .، عمليات شناسايى توسط گروه کوهستان در منطقه شمال مازندران پايان يافت۱۳۴۹بهمن  در اوائل
در اين . بود  تن شده۹تعداد افراد گروه بالغ بر . چالوس تا شرق مازندران را شناسايى کرده بود از درهنيمه از منطقه چالوس تا خلخال و 

 .ماه، عمليات را على رغم آماده نبودن عناصر شهرى آغاز خواهد کرد بهمن هاى موقع، فرمانده گروه اول به گروه دوم اعالم کرد که در نيمه

وى . عللى غير از ارتباط با گروه جنگل دستگير شد پور که افسر وظيفه بود، به ه جنگل به نام غفور حسناوائل بهمن، يکى از کادرهاى گرو در
ساير افراد  مرگ او گرديد، اعترافاتى کرد و اطالعاتى در دسترس ساواک قرار داد که موجب شناسايى پس از چند روز شکنجه، که منجر به

 تن در تهران دستگير ۷ تن در گيالن و ۳فاصله چند روز  ده سازمان امنيت شروع شد و در بهمن، حمله تدارک ش۱۳روز . گروه جنگل شد
 .شدند

 بهمن، ۱۶روز . رسيده بود) هاى ديلمان کوه) ى جنوبى سياهکل  نفرى جنگل از ناحيه شرقى مازندران به ارتفاعات منطقه۹گروه  در اين موقع،
هاى سياهکل  کوهپايه در همين اوان، يکى از افراد گروه به نام ابرج نيرى که در. داده شداطالع  ها در تهران به گروه جنگل خبر دستگيرى



خبر از از دستگيرى نيرى،  فرمانده گروه جنگل، بى.  دستگير شد دانست، مى ى گروه در آن منطقه را معلم بود، و محل انبار کوچک آذوقه
  .رارى دادن او به محل بفرستديکى از افراد خود را براى آگاه ساختن و ف تصميم گرفت

هاى کنونى به نام  در نقشه :اين مرد(شاغوزالت   هادى خدابنده براى انجام اين ماموريت از کوه پائين آمد تا به روستاى بهمن، ۱۹روز 
نيرى را در نظر گرفته  خانهکرد آگاه سازد، غافل از اين که ژاندارمرى  برود و از خطرى که او را تهديد مى ، نزد نيرى)باشد مى الت  شبخوس

  .شود پاسگاه سياهکل منتقل مى خدابنده پس از درگيرى مسلحانه با ماموران اسير شده، به. بود

 بهمن، پس از تصاحب يک اتومبيل کوچک در جاده به ۱۹آيند و در شامگاه  پائين مى افراد گروه جنگل با شنيدن صداى تيراندازى از کوه
 قبضه تفنگ و يک قبضه ۹که شامل  هاى پاسگاه در اين حمله موجودى سالح. مله به پاسگاه ژاندارمرى بودهدف، ح. روند مى سياهکل

شوند و گروه جنگل بدون دادن تلفات، دست خالى به  و فردى ديگر کشته مى نيز معاون پاسگاه. شود مسلسل بود، به غنيمت گرفته مى
 .رشت برده بود  رئيس پاسگاه، هادى خدابنده را به همراه خود به گردد، چرا که پيش از آغاز حمله، مى ارتفاعات بر

ها تا پايان يافتن   چريک  اسفند به طول انجاميد،۱۸عملياتى نظامى که تا  طى.  تيم جنگل به محاصره نيروهاى مسلح درآمد از فرداى آن روز،
ها براى تهيه خوراک از جنگل بيرون  و ژاندارم ها دور از ديد نظاميانچند روز بعد، چهار تن از آن . دهند مهمات به مقاومت ادامه مى آذوقه و

  .برند مى آيند و به خانه يک کشاورز پناه مى
 

ها  زند و هدف و آرمان چريک ها حرف مى صفائى فراهانى براى آن .کنند ها در آن جا، خانه را محاصره مى روستائيان با اطالع از حضور چريک
 مردم را از  سپاهى دانش روستا، شوند، ولى کدخدا و ها مى چند تن از روستائيان خواستار آزادى آن. دهد سلحانه شرح مىم را از اقدام به نبرد

 هاى مسلح، بى آن که براى آزادى سرانجام، چريک. ترسانند مى که در انتظارشان است،  ها را از مجازاتى دارند و آن ها بر حذر مى کمک به آن

کنند و به تهران  ها را دستگير مى رسند و آن مى ها و ماموران ساواک سر مدتى بعد، ژاندارم. شوند  تسليم مى ل شوند،خود به اسلحه متوس
  .فرستند مى

نارنجک، خود و چند تن از افراد   تن با انفجار۲شود؛   ساعت بعد روشن مى۴۸ها، که در جنگل متوارى شده بودند، تا  چريک سرنوشت بقيه
  تن اسير۷ نفرى جنگل ۹ى  بدين ترتيب از دسته. آيند و فرسوده به اسارت در مى  تن ديگر گرسنه۳ و  سازند،  را نابود مىنيروهاى مسلح

  .شوند مى

 اسفند ۲۷ تن به حکم دادگاه نظامى در تاريخ ۱۳اين عده،  از.  تن دستگير شدند۱۷ نفرى جنگل و شهر، ۳۳هاى  در مجموع از افراد تيم
دادستان  ، سرتيپ فرسيو،۱۳۵۰ فروردين ۱۸افراد گروه جنگل که در عمليات شرکت نداشتند، صبح روز   تن از۵.  شدند تيرباران۱۳۴۹
  .ى دادرسى ارتش را ترور کردند اداره

 
 سرتيپ و ترور اى که مخفيانه منتشر کردند، ضمن اشاره به عمليات سياهکل خلق ايران در اولين اعالميه هاى فدايى ، چريک۱۳۵۰در بهار 
  :اعالميه گفته شده بود در اين.  آمادگى خود را براى ادمه مبارزه با رژيم اعالم نمودند فرسيو،

شان به ما  كشانى هستيم كه در طول صدها سال با افشاندن خون فرزندان انبوه زحمت ما[...] هر جا ظلم هست، مقاومت و مبارزه هم هست  «
ى  يورش قهرمانانه[...] چريکى شروع شده است  مبارزه[...] مندانه دست يافت  ادگى و زندگى شرافتتوان به آز اند كه چگونه مى داده ياد

ايران  دهد که مبارزه مسلحانه تنها راه آزادى مردم  بار ديگر به روشنى نشان مى در گيالن، هاى از جان گذشته به پاسگاه سياهکل چريک
ى سياهکل را  جنايتکار نشان داديم که راه قهرمانانه سگاه کالنترى قلهک و اعدام فرسيوى با حمله به پا هاى فدايى خلق، ما چريک. است

 [...]ادامه خواهيم داد 

كشته شدند، اما از جهتى هم با موفقيت همراه  جريان سياهكل از يك معنا با شكست مواجه شد، يعنى تمام اعضاى گروه دستگير و اكثرا
  .تازه و قهرآميز عليه رژيم شاه بود ركتىگر آغاز ح شد، بدين معنى كه نشان

 
دانيم كه آثار  چه مى گر. شدند، برخوردار نبودند ها روبرو مى تئوريك الزم براى مواجهه با مسائلى كه با آن گذاران فدائيان از زمينه همه بنيان

هاى گروهى مورد تجديدنظر   كار مخفى، در بحثنوشته شده بود يا در شرايط هايى كه در زندان پردازان فدائيان، چه آن منتشر شده نظريه
اين آخرى پس از تاسيس سازمان به . بودند نويسندگان اصلى اين آثار جزنى، احمدزاده، پويان، فراهانى، ظريفى و حميد مومنى .قرار گرفت

 ند جزوه نوشت، اما او بيشتر يك، نيز چ۱۳۵۱-۱۳۵۵هاى  اشرف، رهبر اصلى سازمان بين سال .آن پيوست، اما تاثير زيادى بر آن گذاشت

  .پرداز دهنده و كارپرداز بود تا نظريه سازمان
 

است كه كار نظرى و  احمدزاده و پويان در تاريخ فدائيان جايگاه خاصى دارند و اين عمدتا به خاطر تاثيرى در ميان اعضاى نامبرده، جزنى،
 هاى چريكى نيز به طور كلى بر جاى جنبش كمونيستى ايران و ديگر گروه لكه برهاى فدائيان، ب ها و سياست ها، نه تنها بر برنامه عملى آن

 .گذاشت



وشت، در ميان دانشجويان و ن مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا ضرورت تحت عنوان) ۱۳۵۰-۱۳۲۶(مقاله تئوريكى كه امير پرويز پويان 
ماركسيست ايرانى درباره  پويان در اين مقاله، كه نخستين اثر تئوريك يك. ها گذاشت شد و تاثير عميقى بر آن روشنفكران وسيعا پخش
 تئورى"و اين انفعال را ا. به مبارزه سياسى اعتقاد داشتند، را مورد حمله قرار داد هايى كه صرفا تحركى و انفعال گروه مبارزه مسلحانه بود، بى

  .ناميد و خواستار مبارزه مسلحانه شد" بقا
 

دهى بنيان تئوريك  شكل به وضوح بيشترين تاثير را در) ۱۳۵۱-۱۳۲۶(اثر مسعود احمدزاده  هم استراتژى، هم تاكتيك،: مبارزه مسلحانه
اقتصادى از -وى تحليلى اجتماعى. داشت۱۳۵۷فدائيان پس از انقالب  ى نزديك به شش سال و بنيان تئوريك در گروه انشعابىفدائيان برا

انقالبى و نقشى كه مبارزه  دهى جنبش طبقاتى آن ارائه كرد و به مسائلى چون طبقه كارگر و متحدانش، سازمان جامعه ايران و ساخت
  .پرداختكند،  مسلحانه پيشاهنگ ايفا مى

تاثير را بر جنبش كمونيستى به طور عام، و  تر بود و بيشترين تر و قابل از همه بزرگسال) ۱۳۱۶-۱۳۵۴(پرداز، بيژن جزنى  نظريه از اين سه
. بود عميقى از تاريخ معاصر ايران داشت كه در ميان فعاالن نسل او و نسل پس از آن نادر وى درك. فدائيان به طور خاص باقى گذاشت

خمينى در ميان ... مثال او با اذعان به محبوبيت آيت ا .بخشيد كه ديگران فاقدش بودند اى مى سلطش بر تاريخ ايران به او بينش سياسىت
جنبش ضد  خمينى... بينى كرد كه ممكن است آيت ا  پيش۱۳۵۰شايد اولين كسى بود كه در اوايل دهه  هاى معينى از جمعيت كشور، بخش

  :شاه را رهبرى كند
 كاران خرده بورژوا، برخوردار است و با امكاناتى كه براى ها، به ويژه صاحب ميان توده اى در سابقه با اين پيشينه، خمينى از محبوبيت بى«

  ."است اى براى موفقيت برخوردار سابقه فعاليت نسبتا آزاد سياسى در اختيار دارد، از شانس بى
 

  جامعه شناسى و مبانى استراتژيك جنبش انقالبى خلق ايران طرح

 
ها را  كه اين كار انجام شد، تاكتيك دهى پيشاهنگ يا روشنفكران انقالبى بود، اما عقيده داشت زمانى جزنى ايجاد و سازمان مشغولى اصلى دل

توصيه  ناميد و به فدائيان او تبليغ سياسى را پاى دوم جنبش مى. تبليغات سياسى نيز پرداخت يد و در كنار اقدام نظامى بهبايد وسعت بخش

به همراه شش تن ديگر از پايه گذاران اصلى فدائيان،  ۱۳۵۴ قتل او در زندان در فروردين. كرد كه به اين جنبه بيشتر توجه داشته باشند مى
 .شد تا با نظريات او هماهنگ شود و هنگامى صورت گرفت كه جنبش آماده مى ن جنبش بودضربه بزرگى به اي

 
توان گفت او، بر خالف احمدزاده و  در واقع مى. نداشت نوشت، راهى براى دفاع از نظرياتش در داخل سازمان آنجا كه او از داخل زندان مى از

 دستگير ۱۳۴۷سال  از آن جا كه اكثر اعضاى باتجربه در. بر گروهش از دست داده بودتاثير و نفوذ خود را  پويان، به هنگام تولد سازمان،
ظريفى -ترين عضو گروه جزنى عمليات سياهكل، اشرف كه جوان شدند، رهبرى گروه به دست اشرف و فراهانى افتاد و با مرگ فراهانى در

در زندان بود كه  اما تنها پنج سال پس از قتل جزنى و رفقايش. فتدر جريان تشكيل سازمان فدائيان پذير بود، اكثر تزهاى احمدزاده را
  .فدائيان تزهاى جزنى را پذيرفتند

رژيم شاه، تاريخ جنبش  اصالحات ارضى، نحوه تعامل با. اى داشتند مالحظه نظر قابل تحليل جامعه ايران اختالف پردازان دو گروه، در نظريه
  .نظرها بود از جمله اين اختالف  تئورى مبارزه مسلحانهكمونيستى ايران و به ويژه حزب توده، و

مجاهدين خلق ايران تاثير فدائيان را بر جامعه چنين  سازمان. ترين سازمان چريكى بودند  فعال۱۳۵۰-۱۳۵۷هاى  فدائيان در فاصله سال
  :كند توصيف مى

 ۱۳۵۰اش در اوايل  سازمان مجاهدين را بر خالف ميل و آمادگىشدند و اين كار،  هاى سياهكل وارد عمل  چريك۱۳۴۹تا اين كه در سال ... « 
هاى  دادند، چريك اگر اين كار را انجام نمى مان معرفى نمايند، چون كرد كه ايشان نيز وارد عمل شوند و موجوديت خود را به جامعه وادار

 ."بست  در اذهان نقش مىگرفته، به عنوان پيشگام نيروهاى مبارز ]مجاهدين[فدايى ميدان عمل را از ايشان 

نيروهاى شاه را درگير اقدامات چريكى  فدائيان،. هاى زيرزمينى نيز موجوديت خود را اعالم كردند عمليات سياهكل، ديگر گروه كمى پس از
 را از دست) نجزنى، احمدزاده، ظريفى، فراهانى، پويان، اشرف و ديگرا(رهبران اصلى خود  گرچه آنها تمام. فشرده و عمدتا شهرى كردند

فدائيان بر پايه تحقيقات انجام . عمل، حفظ كردند هاى چريكى نقش برتر خود را، چه از لحاظ نظرى و چه در عرصه دادند، اما در ميان گروه
هاى  سيستمارك در مورد اصالحات ارضى در ايران انجام دادند كه در نوع خود تنها كار عميقى بود كه هايى را نيز ، پژوهش۱۳۴۰شده در دهه 

هاى  بررسى ساخت اقتصادى روستاهاى كرمان، بررسى شركت بررسى ساخت اقتصادى روستاهاى فارس،: از جمله(ايرانى انجام داده بودند 
  ).نتايج مستقيم آن سهامى زراعى، اصالحات ارضى و

 
  :توان به دو مرحله تقسيم كرد  را مى۱۳۴۹-۱۳۵۷دوره 

http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/teory bagha-pooyan.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/teory bagha-pooyan.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/teory bagha-pooyan.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/teory bagha-pooyan.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/teory bagha-pooyan.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.siahkal.com/enteshar1/massoud.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/BIJAN- TARH JAMEHSHENASI1.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/BIJAN- TARH JAMEHSHENASI1.pdf
http://www.etehadefedaian.org/bargiaztarikh/BIJAN- TARH JAMEHSHENASI1.pdf


در خالل اين . شد رسمى سازمان تلقى مى مشى ، كه اشرف هنوز زنده بود، تزهاى احمدزاده خط۱۳۴۹-۱۳۵۴مرحله اول، بين سالهاى  در
مشى جديد را بپذيرد و با چالش يك گروه انشعابى  را جبران كند، خط) و ديگران اشرف(مرحله سازمان مجبور شد فقدان رهبرى خود 

  .به حزب توده به مقابله برخيزد متمايل
شد كه طرحريزى آن را سازمانى برعهده داشت كه در اين  اى مشخص مى عمليات نظامى اول، عمدتا با:  عمده داشتمرحله نخست دو ويژگى

دوم، گسترش سازمان بود، فرآيندى كه . دادند فدائيان بسيارى از اعضاى قابل و از خود گذشته خود را به اين خاطر از. تجربه بود كم خصوص
  .تر فراهم آمد مسلح كوچك هاى وهبا جذب اعضاى جديد و وحدت با گر

هاى خود را  سازمان آماج. شناختى روشنى داشت و هم جنبه سياسى و نظامى روان رويارويى فدائيان با رژيم شاه در اين دوره هم جنبه
هاى  ستبرد به بانكد. كرد نيز دنبال مى گزيد كه به نيروهاى امنيتى ضربه روانى وارد سازد، در عين آن كه اهداف سياسى را برمى طورى

 نقى دار، سرگرد ساواك على كارخانه-العابدين فرسيو، محمد صادق فاتح يزدى سرلشكر زين) رژيم، ترور سران عمده سياسى و اجتماعى

 .اين حمالت بودند هاى نفتى امريكايى، از جمله گذارى در دفاتر شركت ، و بمب)على شهريارى طبع، عباس نيك

. شد كرد كه عمدتا از نبود شفافيت در ساختار تشكيالتى آنها ناشى مى هاى ديگر، مسائلى در ميان فدائيان بروز در فرآيند وحدت با گروه
مصطفى  منجر به جدايى آمده به هنگام وحدت با گروه جبهه دموكراتيك خلق، كه در نهايت اين زمينه، مسائل پيش بارزترين مثال در

 .انتقادات بسيارى را متوجه فدائيان كرد تئورسين پر استعداد و برجسته گروه و مرگ مظلومانه وى در درگيرى با ساواك بود كه ،شعاعيان

بودند،  ه رژيم حمله كردهبا وجود آنكه فدائيان به شدت ب. بست رسيده بودند خود با رژيم به بن در پايان مرحله اول، فدائيان در مبارزه
كند،  هموار مى" موتور بزرگ"را براى به حركت درآمدن  راه" موتور كوچك"ديكتاتورى ترك برنداشته بود و نظر احمدزاده مبنى بر اين كه 

تغيير، زمانى مطرح شد  هنياز ب. ها آغاز شد ، ارزيابى مجدد استراتژى و تاكتيك۱۳۵۴ و اوايل ۱۳۵۳اواخر سال  در نتيجه، از. تحقق نيافته بود
 ،نبرد خلق اين تغيير، رسما در نشريه فدائيان،. پذيرش تزهاى جزنى بود نتيجه، رد تزهاى احمدزاده و. كه سازمان، قوى و اشرف، زنده بود

 . منتشر شد۱۳۵۵در سال 
htm.Siahkal-Bijan-Weblag/bargiaztarikh/org.etehadefedaian.www://http  

 

 

 
  )بيژن جزنی ( گفتگوی دو زندانی در حياط زندان قم 
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رام گرفتآزردند تا در دل خلق آاو را   

 

 

  ناجوانمردانه كشته شد مردانه زيست و

  !بيژن ستاره شد يادمان باشد كه خون
  بيب مردی بود با کرداری عجيز غرياد گرفتم او که در میان نزدیکان نيدرد را از او 

  دیوانه پنداشتندش دروغگو گفتندش جاسوس لقبش دادند
  ....................اما

  دياه سالهای نفی اميسالهای س
  ک شدنيسال های چر

  د ياه با اسم سپي سالهای سخت تحمل انقالب های س
  قانت در برابر تو يسالهای بی عدالتی رف

  
د بـا مـرگ   الزم بـو  و.بيژن جزنى در آن مقطع زمانى يكى از بهترينها بود مسلما اگر بيژن جزنى جان بدر ميبرد در اين رژيم زنده نمى مانـد 

د وقتی يب را برگزيآن عصر و زمان قابل قضاوت است جزنی مشی عج باز هم ميگويم كه اعتقادات او نسبت به.مظلومانه اش يك سمبل بماند
ـ قانش را به خود جلب کنند زيچ وجه سعی نمی کرد تا اعتماد رفيبه هسته ويا هنگامی که به جبهه ملی ها پ   يدر حزب توده بود و        را انهـا دور ي

فتنـد و نتوانـد     يد که مبادا تاب سختی عمل را نداشته باشند و از مجرای مبارزه بـه دور ب                يترسيد و م  يديش م يتر نسبت به نقطه اعتقادی خو     
  حفظ اسرار کنند

  
 او برامد اما زندان جزنی ده اراىيفى را كه نزديكترين يارش ميدانند خيلى از او عقب تر بوبارها در سدد نفحتى ظر.واقعا تنها بود بيژن جزنى. 

به او تهمت جاسوسى  دانشجويان)كه از توده اى هاى قديمى بودند(دانشگاه هم كه بود بخاطر پدر و عموى توابش در.واقعی را به او نشان داد
کرد که درد در چشمان او وقتی از جامعه به خانه باز می گشت موج میزد زیرا او را ين جزنی قل ميرد مهبراى رژيم مى زدند اما سکوت میک

کش ياوه گو وابسته به قدرت و داراری مشی که حماقت به همراه دارد اما او سکوت کرد دوستان نزديرداز پال يهمیشه فردی دیدند خ
خواندند را به يلی را که اورا جاسوس مين فرست را گرفتو داليه بدهند اما او از خلقش اچوقت سعی نکردند باورش کنند به او فرصت مبارزيه

ماجراى عمويش را نميدانم شنيده ايد يا .سازمان برنامه گرفته بود بخصوص آنكه عمويش رحمت جزنى پست خوبى در.خ سپرديزباله دان تار
  نه؟
 

 .ميرسد او به يك خيابان بن بست. را تعقيب ميكننددرگيريهاى خيابانى توده اى ها مامورين او  در جريان

خانه مربوط به بيوه مهران )روى درخت.(ميرود و وارد خانه ميشود از شاخه باال.شاخه درختى از يكى از خانه باغها وارد خيابان شده بوده
  .يعنى خانم منير اصفيا بوده است ورزشكار دربارى معروف



  .اسلحه به حياط مى آيدورحمت جزنى را باالى درخت مى بيند  ميشود وبامنير از صداى خش خش شاخه ها مشكوك

  
سپس اگر خواسـت   ا بشنودقصد تحويل دادن او را داشته اما جزنى قسمش ميدهد كه اول داستان او ر.مى آورد او را تهديد ميكند وبه پايين

سمپاتى چپ بوده است نظرش عوض ميشـود وحتـى عاشـقش     پس از شنيدن ماجرا منير كه خود يك مترجم دربارى البته با. تحويلش دهد
  .ميشود

 
صـالح از درون  طرز فكـر ا  كنند و با وساطت منير و برادرش صفى اصفيا او بخشيده شده و در سازمان برنامه با همان در ادامه آنها ازدواج مى

 .ايهـاى قـديمى نقـش مهمـى در آينـده بـازى مـى كنـد         رحمـت جزنـى در وسـاطت وكاريـابى بـراى تـوده      .مشـغول بـه كـار ميشـود    

در حاليكـه  .بـود  ظن مبـارزين , وجريان توبه كارى پدرش و اجازه آمدن به ايران از شوروى هميشه مورد سو اما بيژن مسبوق به اين جريانات
زندان رفته بود تا از او بخواهد توبه نامه بنويسد را نفى كرده بود و گفته  او حتى پدرش را كه به.توده ايها و رژيم بودخودش يكى از منتقدين 

  .ديگر پدرى ندارم بود من
 

ز حرکت های سعی داشتند او را ا.استعداد او اگر در يك گروه منسجم بكار ميرفت خيلى ثمرميداد امابا عدم اعتماد به او و بازی دادن اعتقادی                   
  گروهی دور کنند

 
 نفـر  ۱۳مثال گروههاى فدايى در دوران بعد از اعدام .داشت همه آنها كه نفیش کردند يك جاى كارشان عيب.اما از آنچه ديده اى دلسرد نشد
هايشـان رامثـل    ينهمين گروه مجاهدين در زمان همان دئران بهتر.گانشان را تسويه و سر به نيست ميكردند بر طبق وظايف سازمانى بريده

گران را وابسته ينه د......بود هر جا نتيجه اى گرفته نمى شد بايد بدنبال علت اصلى در درون همان وسيله.مهدى رضايى را جاسوس مینامید
ن جـا  بد معيشتى خـانواده از آ  نامند به خاطر وضعيتيلی ها او را فردی مرفه مين جزنی که خيد هميبه قدرت یا جاسوس و وطن فروش نام

 در همين سال ها بـا برخـى از  . استخدام مى گردد و شب ها به ادامه تحصيل مى پردازد  که به نقاشى عالقه داشت در يک موسسه تبليغاتى

مت دروغ گـو و فـردی بـا عـدم ثبـات             .رفقايش از جمله محمد چوپان زاده در تدارک تشگيل گروهى برمى آيدکه همه او را وابسته به حک                 
 بيژن در تنظيم. اولين نشريه گروه به صورت پلى کپى با دستگاه دست ساز منتشر مى گردد ۱۳۳۸تند   اما   در فروردين ت می پنداشيشخص

دستگيرى يکى از اعضاى گروه انتشار مرتب نشـريه    با لو رفتن گروه و۱۳۳۸در پاييز . مقاالت و خط مشى نشريه نقش بااهميتى پيدا مى کند
که به مناسبت هاى مختلف اعالميه هايى صادر گرددو جنبش ادامه یافت او شـهادت را پزیرفـت    اين مى شودمتوقف مى گردد و تصميم بر

هنوز کسى نپرسيده چرا سياهکل سمبل پايدارى شده است چرا سياهکل شرف و آبروى گيالن شده است ، آيا چون هم دربار و هم مذهب                         اما  
من بودند ديگر پس از آن سياهکل سر بر نياورد ؟ چرا هنوز برخى از سياهکل مى هراسـند                   با آنان که قصد آزاد سازى سياهکل را داشتند دش         

  ؟ 
واما  انکه يکشنبه سياه سياهکل يادش مانده تنها مى فهمد که پس از سى  و سه سـال دوبـاره آنـروز کـه سـياهکل متولـد شـد يکشـنبه                    

 بودامسال،
ا مايه ضعف حاکميت شاه را فراهم کنند وآ ن هم در زمانى که همه مسـلمانان بعـد از                    از آنان که جنبش چريکى سياهکل را به راه انداختند ت          

بيژن جزنى و حسن ضيا     (( انقالب يا  به طرز مشکوکى در زندان بودند و يا اينکه جرات نطق زدن نداشتند اکنون کسى نمانده ا ست و از گروه                         
شورى همه شان گرامى باد   و ياد همه آنانى که در راه اعـاده حيثيـت از دسـت                     همه يا مردند ويا بيشترشان اعدام شدند ياد سلح        )) ظريفى  

ن قدم در راه مبارزه اعتمـاد اسـت   يرفته اين سرزمين در طول اين يکهزار و چهارصد سال و قبل و البته بعد از آن  گرامى باد تر اما بچه ها اول   
  قانش يم همهاند جزنی دل ازده باشد از رفخواهش میکنم رفقا به همه فرصت مبارزه بدهید مبادا که او ه

   هم در دل بالگ جاش ميدم اما هفته اينده من لينک ها را ميزارم رفيقان از کامنت های شما شرمنده شدم هرکسی به من لينک بده من 
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