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 بيژن جزني        
 زندگي و فعاليت هاي او                

 
 ۱۳۸۱ ، بهمن۱۱ شماره –به نقل از نشريه نگاه نو 

 محمدحسين خسروپناه

 ۱۳۸۲سازمان اتحادفداييان خلق ايران : تنظيم مجدد 
 
 

ــا ۱۳۴۰جنــبش چــپ ايــران در ســالهاي   ــيرو  ۱۳۵۷ ت ي از مواضــع  دو گــرايش جديــد را  تجــربه كــرد، يكــي مائويســم و پ
ــيچهــره شــاخص گــرايش اخــير  . حــزب كمونيســت  چيــن و ديگــري اســتقالل طلبــي از شــوروي و چيــن   ــيژن جزن .  اســتب

ــي در ســال   ــيژن  جزن ــيا آمــد ۱۳۱۶ب ــدرش .  درتهــران بدن ــي(پ ــادرش  ) حســين جزن ــود و م ) عالمــتاج نظــري(افســر ژاندارمــري ب
ــه دار ــن دو  .  خان ــيژن در ســالهاي بي ــي ب ــا ورود ارتــش   ســال. دوره ديكــتاتوري ســپري شــد دوران كودكــي ونوجوان هايــي كــه ب

ــران   ــه اي ــن ب ــاي    ) ۱۳۲۰ شــهريور ۳(متفقي ــا كودت ــاز شــد و ب ــاه از ســلطنت آغ ــرداد ۲۸ومتعاقــب آن اســتعفاي رضاش ــه ۱۳۳۲ م  ب
انند هايـي م    سـال، جامعـه ايـران تـالش كـرد تـا از طـريق احـزاب سياسـي و روزنامـه هـاي آزاد بـه هـدف                             ۱۲در ايـن    . پايـان رسـيد   

دربيــن ايــن احــزاب، . اســتقالل، دموكراســي و حاكميــت قــانون، نوســازي اجتماعــي و مشــاركت در قــدرت سياســي دســت يــابد  
ــتري   ازحــزب تــوده ايــران  ــرنامه و شــعارهاي آن بســياري را و از جملــه خــانواده جزنــي و كالن  اقــبال بيشــتري بــرخوردار شــد و ب

ــرد   ــب ك ــود جل ــه ســوي خ ــان و نوجوا. را ب ــتن جوان ــان آن     پيوس ــازمان جوان ــريق س ــوده، از ط ــه حــزب ت ــانواده ب ــن دو خ ــان اي ن
آنـان بـه تدريـج درتشـكيالت ايـن سـازمان و سـپس حـزب تـوده رشـد كـردند و مسـئوليت هـاي مهم حزبي را                               . حـزب آغـاز شـد     
ــي كــه در ســال  : عهــده دار شــدند ــود، از فرور  ۱۳۲۲رحمــت اهللا جزن ــه آن پيوســته ب ــان ب ــا تشــكيل ســازمان جوان ــن  همــزمان ب دي

ــه بعــد عضــو كميــته ايالتــي تهــران حــزب بــود و در ســالهاي   ۱۳۲۷مــاه   مســئول  ســامان درجــه داران آن حــزب  ۱۳۳۴ تــا ۱۳۳۲ ب
خـانواده بـيژن جزنـي نيز    ] ۱. [ تـا عضـويت در كميـته مركـزي سـازمان جوانـان پـيش رفتـند            –عمـوي ديگـر بـيژن جزنـي         . نـيز شـد   

ــي كــه ســتوان    ــر بركــنار نمــاند؛ حســين جزن ــود در ســال  از ايــن ام ــدارم ب ــوده شــد ۱۳۲۳يكــم ژان و عالمــتاج ] ۲[ عضــو حــزب ت
 . كالنتري عضو سازمان زنان

ــيژن جزنــي ۱۳۲۵در ســال  ــا    ۹ كــه ب ــه فــرقه دموكــرات آذربايجــان پيوســت و آذرمــاه همــان ســال، ب ــود، پــدرش ب  ســاله ب
ــال        ــا س ــرد و ت ــرت ك ــوروي مهاج ــه ش ــتار، ب ــان خودمخ ــي آذربايج ــران باز  ۱۳۴۵فروپاش ــه اي ــه ب ــه    ك ــور ب ــت، در آن كش گش

ــربرد ــن] ۳. [س ــتگاه         از اي ــدري در چهارصدردس ــه پ ــه خان ــالش ب ــرزندان خردس ــراه ف ــه هم ــد ب ــار ش ــتري ناچ ــتاج كالن رو، عالم
بــيژن جزنــي، ] ۴. [بازگــردد و بــا خــانواده پرجمعيــت كالنــتري زندگــي كــند ) ســابق و مــيدان شــهداي فعلــي(تهــران مــيدان ژالــه 

ــش،     ــادر و اقوام ــتظار م ــرخالف ان ــبود؛   ب ــت ن ــدر ناراح ــرا، ] ۵[از دوري پ ــت   …« زي ــدرش نداش ــي از پ ــرات خوش ــي .  خاط م
 ] ۶[» .گفت او مستبد و خشن بود، نمونه يك ارتشي با همان انضباط سرباز خانه اي

درحضــور «قــابل تحمــل نــبود و او كــه در ] ۷[ پرجنــب و جوشــي مانــند بــيژن جزنــي یبــه واقــع چنيــن نظمــي بــراي كودكــ
] ۸[نشــد » خواســت مــي كــرد و هــيچ كــس جلــودار شــيطنت هــايش  رف شــنو بــود،  در غــياب او هــرچه مــي پــدر ســربه راه و حــ

هرچه « هـا بعـد بـه همسـرش مـي گفت           امـا ايـن احسـاس دوام نيافـت و سـال           . طبيعـي بـود كـه از غيبـت پـدر خوشـحال هـم باشـد                
 ]۹[» شد  خالي اورا حس كردم و گاهي دلم به شدت برايش تنگ ميجایبزرگتر شدم بيشتر

ــي كــرد كــه        ــي گذاشــت؛ او در محيطــي رشــد م ــيژن جزن ــنده سياســي ب ــير اساســي درآي ــزرگ تاث ــه پدرب زندگــي درخان
هـاي حـزب تـوده بـه صـورت حـرفه اي فعاليـت مـي كـردند و فضـاي حـاكم بـر خـانواده كـامالً از ايـن امر                                   افـراد آن در سـازمان     



٢ 

اليـت هـاي خـود را در سـازمان زنـان گسترش داد و به طور                 چـنان كـه عالمـتاج نـيز درپـي بازگشـت بـه خانـه پـدري فع                  . مـتاثر بـود   
ســاله بــود، بــه همــراه دائــي اش ] ۱۰[ ، زمانــي كــه ۱۳۲۶بــيژن جزنــي هــم در ســال ] ۱۰. [حــرفه اي در آن ســازمان كــار مــي كــرد

 (در پــي غيرقانونــي شــدن حــزب تــوده] ۱۱. [عضــو ســازمان جوانــان حــزب تــوده شــد) كــه دو ســال از او بزرگــتر بــود(مــنوچهر 
ــان ادامــه داد  ) ۱۳۲۷ بهمــن ۱۵ ــه فعاليــت خــود درســازمان جوان ــا كادرهــاي   . جزنــي جــوان ب ــه مناســبات خانوادگــي ب ــا توجــه ب ب

حـزب و سـازمان، كـه موجـب اعـتماد بـه او مـي شـد و بـه سـن اندكـش، كـه توجـه مـاموران فـرمانداري نظامـي و شـهرباني را بر                                        
.  سـازمان جوانـان برگـزيده شـد و  در ايـن زميـنه بـه فعاليـت پرداخت                    نمـي انگيخـت، بـه عـنوان رابـط بيـن كادرهـاي مخفـي شـده                 

 بـه تدريـج فعاليـت هاي        ۱۳۲۹نـي نشـد و از سـال         امـا فعاليـت مخفـي حـزب تـوده و سـازمان هـاي وابسـته بـه آن چـندان طوال                      ] ۱۲[
 . آن نيمه علني شد

ــي خــود       ــاي علن ــراي فعاليــت ه ــان ب ــازمان جوان ــوده و س ــبري حــزب ت ــن ، ره ــر اي ــت  عــالوه ب ــند جمعي ــي مان تشــكل هاي
ــران و            ــرات اي ــان دموك ــانون جوان ــيس، ك ــران و انگل ــت اي ــركت نف ــا ش ــبارزه ب ــي م ــت مل ــلح، جمعي ــواداران ص ــي ه  …ايران

ــد ــاه       . تشــكيل دادن ــن م ــه در فروردي ــود ك ــان ب ــازمان جوان ــي س ــاي علن ــه تشــكل ه ــران از جمل ــوزان ته ــش آم ــازمان دان  ۱۳۳۰س
 ]۱۳. [اعالم موجوديت كرد

ــيژن جزنــي ف ــته واحــد  ۱۳۳۱ و ۱۳۳۰عاليــت هــاي خــود را در ايــن ســازمان ادامــه داد و در ســالهاي    ب [ مســئول يــك كمي
ــران شــد   ۱۳۳۲و در ســال ] ۱۴ ــوزان ته ــازمان دانــش آم ــته بخــش س ــه صــلح شــرق   ] ۱۵. [ مســئول كمي ــي در خان در ضــمن، جزن

 البــته براســاس رهــنمودهاي حزبــي، صــابر و بــه ابــتكار او و] ۱۶. [شــهباز و در پخــش و فــروش روزنامــه دانــش آمــوزان فعــال بــود
 .  داير كردند۱۳۳۱محمدزاده و آصف رزم ديده باشگاه كوچكي در محله نفت آباد در سال 

ايـن كـار بيشـتر بـه مـنظور جلـب سـمپاتيزان بـه سـازمان جوانـان حـزب تـوده بـود و تـا حـدود زيـادي از بطالت نوجوانان                                    «
 ] ۱۷[» .كرد محله جلوگيري مي

 ۲۸ تا كودتاي    –] ۱۸[ به علت مرگ خواهرش منيژه         ۱۳۳۱ بـا وقفه اي دوماهه در تابستان         –لنـي بـيژن جزنـي       فعاليـت هـاي ع    
او كه خودرا حسين محمودي معرفي كرده بود        .  بازداشت شد  ۱۳۳۲اما در آذرماه    .  ادامـه يافت و پس از آن مخفي شد         ۱۳۳۲مـرداد   

با اين حال، به فعاليت هاي خود ادامه ] ۱۹. [مانت تا تشكيل دادگاه آزاد شدپـس از سـه مـاه بازداشـت در فرمانداري نظامي، با قيد ض     
 درجريان يك جلسه حزبي كه زيرپوشش جشن عروسي ساختگي برگزار شده بود، دستگيرش              ۱۳۳۲داد وبـار ديگـر در ارديبهشت        

 از سوي دادستان نظامي تهران احضار و در   ۱۳۳۲در اوايل   ] ۲۰. [كـردند كه اين بار هم با دادن اسم مستعار و احيانا ضمانت آزاد شد              
 ] ۲۱. [ ماه حبس قطعي محكوم شد۶دادگاه به 

پـس از آزادي از زنـدان، بـيژن جزنـي ضـمن حفـظ عقـايد و تعلقـات سياسـي اش و ادامه دوستي و رابطه با برخي از اعضاي                 
 مرداد سال سوم دبيرستان را گذرانده بود        ۲۸ او كه در كودتاي   . سـازمان جوانـان و حزب توده، به سازمان دادن زندگي اش پرداخت            

ناگريز، در هنرستان نقاشي كمال الملك ثبت نام كرد و در ضمن به             ] ۲۲. [ردد و بـه تحصـيل ادامـه دهد        گـ نتوانسـت بـه دبيرسـتان باز      
ا اين دفتر كوچك    اين كانون ي  «. همـراه دوست قديمي اش پرويز يشايايي كانون آگهي پرسپوليس را در خيابان شاه آباد تاسيس كرد                

نقاشي ها به . گرفت كرد و اين تبليغات به صورت نقاشي انجام مي   تجارتـي بـراي تجار بازار برحسب كااليي كه داشتند تبليغات مي           
ي اين كانون   دموفقيت اقتصا ] ۲۳[»  عهـده بـيژن بود و بستن قرارداد به اصطالح طرف حساب شدن با مشتري به عهده پرويز يشايايي                  

اين موسسه به   ] ۲۴. [ شد كه كار آن پخش فيلم هاي تبليغاتي در ايران بود           ۱۳۴۰در اوايل دهه    » موسسه تبلي فيلم  «تشكيل  راه گشـاي    
 ]۲۵[لحاظ اقتصادي بسيار موفق بود و امكانات مالي و زندگي مرفهي براي جزني كه مدير عامل آن بود، فراهم كرد  

رآمد كافي برخوردار بود به صورت متفرقه در آزمون ششم ادبي شركت             در حالي كه از شغل و د       ۱۳۳۷بـيژن جزني در سال      
آن گاه  ] ۲۷. [و سال بعد در رشته فلسفه دانشكده فلسفه و علوم تربيتي دانشگاه تهران ثبت نام كرد               ] ۲۶[كـرد و ديپلم خودرا گرفت         

 ۱۳۳۹ مهر ماه ۲۱نان حزب توده، در پـس از هشـت سـال عشـق پرشـور بـا ميهـن قريشـي، ياردوران جواني و از اعضاي سازمان جوا                
 .  بودركه حاصل آن دو پسر، بابك و مازيا] ۲۸[ازدواج كرد  
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ها هيچ   در اين سال   «:نويسد ميهن قريشي در اين باره مي     .  بـيژن جزنـي فعاليـت سياسي نداشت        ۱۳۳۷ تـا    ۱۳۳۴هـاي    در سـال  
. كرديم و كوشش براي پيشرفت در تحصيل و مطالعه         يفقط روي عشق خودمان حساب م     . چشـم انـداز سياسـي براي آينده نداشتيم        

چنان كه در . اما اين به معناي انفعال يا بي تفاوتي جزني نبود] ۲۹[» .در اين دوره سرگرمي ما بيشتر خواندن كتاب و رفتن به سينما بود          
دا شد و بيژن جزني به همراه       هوي» چشم انداز « پـس از اعتصاب رانندگان تاكسي تهران و اعتصاب كارگران خارك، آن              ۱۳۲۷سـال   

چـندنفر از دوسـتانش، بهمـن قريشـي، منوچهر كالنتري، محمد چوپان زاده، احمد جليل افشار، محفلي براي فعاليت سياسي تشكيل                      
 دي  ۲۰(و اعتصاب دانش آموزان تهران      ) ۱۳۳۸ خرداد   ۲۳(ايـن محفـل در جـريان اعتصـاب كارگران كوره پزخانه هاي  تهران                . داد

عالوه بر . رحـد تـوان و امكانات خود به فعاليت هايي مانند شركت در تظاهرات خياباني و پخش تراكت و اعالميه دست زد                    د) ۱۳۳۸
هاي محدود محفل جزني در      فعاليت] ۳۰. [كردند منتشر مي » ارعمجبهه واحد ضداست  « به امضاي    نداي خلق اين، نشريه اي با عنوان      

در .  و كشف يك قبضه سالح كمري دست ساز از او با احتياط بيشتري توام شد              ۱۳۳۸پـي دسـتگيري مشـعوف كالنتري در زمستان          
با اين حال تصميم    ».ساخت، انتشار آن متوقف شد     نتـيجه  از آن جـا كـه ادامـه انتشار نشريه گروه را با خطر جدي لو رفتن روبرو مي                     

 ]۳۲[گرفتند كه در مواقع ضروري اعالميه هايي منتشر كنند  

 اي باز سياسي فعاليت در فض
ورود بـيژن جزنـي بـه دانشـگاه تهـران همـزمان بـود بـا بحران اقتصادي و سياسي جامعه ايران كه رژيم شاه را ناگزير به عقب            

 .  به بعد بود۱۳۳۲اين بحران نتيجه ناكارآمدي سياست هاي اقتصادي رژيم  و هزينه هاي فزاينده نظامي از سال . نشيني كرد

ت ايـران كـه بـا كسري پرداخت ها و تورم روز افزون مواجه شده بود از صندوق بين المللي پول و                        دولـ  ۱۳۳۹در اوايـل سـال      
 ميليون دالري را مشروط به      ۳۵اما صندو ق بين المللي پول، پرداخت كمك         . دولـت آمـريكا تقاضـاي كمـك هـاي فـوق العاده كرد             

. عديل برخي برنامه هاي اقتصادي از سوي دولت ايران كرده كشور، كاهش دستمزدها و ت جانجـام اصـالحاتي مانـند سـامان دادن بود         
 ميليون دالري آمريكا به ايران را به پذيرش انجام اصالحات سياسي و اقتصادي از      ۸۵كـندي نـيز پرداخت كمك       . اف. دولـت جـان   

 . سوي رژيم شاه مشروط كرد

شاه به .  مرداد شد۲۸يم برآمده از كودتاي  بحـران اقتصـادي و فشارهاي خارجي براي انجام اصالحات، موجب بي ثباتي و رژ              
 اعالم كرد كه انتخابات دوره بيستم مجلس        ۱۳۳۹ خرداد   ۱۵در  . منظور مهار اين بحران كه در حال تبديل شدن به بحران سياسي بود            

ي سياسي كشور اين وعده اگر چه تحقق نيافت، اما بيانگر عقب نشيني حاكميت ايران و گشايش فضا    . شـوراي ملي كامالً آزاد است     
 طي اطالعيه اي موجوديت جبهه ملي دوم را رسماً اعالم كردند و به              ۱۳۳۹ تير   ۳۰رهـبران جـبهه ملـي بـا آگاهـي از اين امر در               . بـود 

 . فعاليت پرداختند

آنان كه تحت تاثير مبارزات چريكي در آمريكاي       . بـيژن جزنـي واعضـاي محفـل او از فعاليت جبهه ملي دوم استقبال كردند               
جزني در سازمان   .  تدريـج از مواضـع حـزب تـوده دور مـي شـدند بـه سـازمان هاي دانشجويان و جوانان جبهه ملي پيوستند                         هتيـن بـ   ال

 :دانشجويان دانشگاه تهران به فعاليت پرداخت و در نتيجه عوامل سه گانه زير به يكي از فعاالن جنبش دانشجويي مبدل شد

 تا  ۱۳۲۹هاي   هرات و چگونگي حضور در درگيري هاي خياباني بود كه در سال           عـامل اول، تجـربه سازماندهي و هدايت تظا        
 . اين تجربه ها مي توانست با توجه به شرايط روز تظاهرات دانشجويي به كارآيد.  از سرگذرانده و آموخته بود۱۳۳۲

بيژن در « : مـي نويسد ايـرج واحـدي پـور در ايـن بـاره      . گشـت  عـامل دوم، بـه ويژگـي هـا  و تواناهايـي هـاي فـردي او بازمـي                   
ولي اين به آن معنا نبود كه تصميم        . موردي نبود كه بدون مطالعه كافي اقدام به تصميم گيري نمايد          . تصـميم گيري سريع و قاطع بود      
بـه علـت روابـط گسـترده اش، هميشه اطالعات وسيعي در اختيار داشت كه با توجه به تجربه اي كه                      . گـيري و حركـت را كـند كـند         

 مي توانست خيلي راحت تصميم بگيرد و درعين حال خونسرد و آرام هم باقي               -بـه وضـوح بيشـتر از همـه اطرافيانش بود           و   -داشـت 
 و] ۳۳[» .بماند

همسر و خانواده اش را بي نهايت دوست که بـا وجـود اين   «بـيژن جزنـي    . عـامل سـوم، از خـود گذشـتگي و پيگـيري اش بـود              
. كشيد، او آنجا بود    ي را برعهده داشت، هروقت و هرجا شعله اي از مبارزه زبانه مي            ميداشـت و سرپرسـتي يـك شركت موفق تبليغات         



۴ 

دمونستراسـيون هـاي از قـبل بـرنامه ريزي شده يا محتمل دانشجويي كه جاي خود داشت، در موارد كامالً غيرمنتظر و خلق  الساعه نيز                           
 ] ۳۴[» .حاضر بود

 جلوي دانشگاهدقيقه  ۱۱و ۵ ساعت ۱۳۴۲ خرداد ۱۵روز « :ح مي دهدايـرج واحـدي پـور يكـي از ايـن مـوارد را چنين توضي             
ما بالفاصله درصدد تهيه    . رسـيدم، كمـي بـاال و پايين؛ تا جلو مجسمه  دانشگاه رفتم و برگشتم تا اين كه بيژن را در كنار خودم ديدم                        

ده کجوي غيرسياسي حاضر در دانشدو پالكـارت بـزرگ آن روز را بـه كمـك تنها دانش             . پارچـه بـراي پالكـارت نويسـي بـرآمديم         
بعد . باالي سردر دانشگاه آويختيم   » ديكتاتور خون مي ريزد   «و  » مرگ برديكتاتور خون آشام   «هنرهاي زيبا تهيه كرديم و با شعارهاي        

كه در منطقه   ازظهـر آن روز، پـس از اشغال دانشگاه به وسيله كماندوها و اخراج همه دانشجويان از محيط دانشگاه، باز اين بيژن بود                        
 و از سرشب تا برپايي حكومت نظامي باز اين بيژن بود كه با اتومبيل خود                …بـازار و خـيام در جنگ و گريز خياباني شركت داشت           
 ]۳۵[» .به حمل و نقل مجروحين به بيمارستان كمك مي كرد

از يك سو در سازماندهي . د فعاليـت هـاي سياسـي جزنـي عمدتـا در پيوند با جنبش دانشجويي بو     ۱۳۴۴ تـا  ۱۳۳۹در سـالهاي   
 یرابه علت پخش تراكت و فر    «۱۳۳۹ بهم   ۲۰تظاهـرات دانشـجويي و هدايـت آن فعال بود و چندبار دستگير و زنداني شد؛ مثالً در                   

دانشجويي براي مقابله با يورش پليس، دستگير شد        » دادن دانشجويان تظاهركننده وتوزيع چوب هاي كوچك بين افراد گارد ضربت          
از سـوي ديگـر، در تصـميم گيري ها و فعاليت هاي سازمان         ] ۳۷. [ در زنـدان قـزل قلعـه بازداشـت بـود           ۱۳۴۰ فرورديـن    ۲۷ تـا    و] ۳۶[

با وجودي كه بيژن هيچ گاه عضو « :هدايت اهللا متين دفتري در اين باره مي گويد. دانشـجويان جـبهه ملـي نقـش و تاثير جدي داشت         
در آن زمان در    ] ۳۸. [ني بود كه در سرنوشت كارها و تصميم گيري ها صاحب نظر بود            كميـته دانشـگاه نـبود امـا جـزو معـدود كسا            

سـازمان دانشـجويان، عـالوه بر منفردين، چند گروه مختلف فعاليت مي كرد كه در تحليل نهايي، فعاليت آنها در سرفراكسيون اصلي     
تمام مسائلي كه در «ان، اين سه فراكسيون در قبال      ظريفي، مصطفي شعاعيان، حزب ملت اير      -فراكسيون هاي جزني  . مـتمركز مي شد   

آمد با هم توافق با تفاهم مي كردند و عده زيادي براي حرف آنها احترام قائل بودند و نظرات آن هارا مي                       دانشـگاه تهـران پـيش مي      
و فعاليت هاي اورا به عنوان سياست و اين در حالي بود كه در دانشگاه جزني را به عنوان توده اي مي شناختندو عقايد           ] ۳۹[» .پذيرفتند

 ]۴۰. [كردند و مشي حزب توده محسوب مي

ين مقطع جزني به مرزبندي با اين حزب رسيده بود ا حال آن كه چنين نبود و همان طور كه در ادامه توضيح داده مي شود در           
والن جبهة  ملي ئاما اين تمايز براي مس] ۴۱ [.و از ايـن رو پيشـنهاد عباسـعلي شـهرياري را بـراي همكاري با تشكيالت تهران نپذيرفت               

ول سازمان دانشگاه تهران بود، مخالف همكاري     ئمشـخص نبود و آنان، به ويژه شاپور بختيار كه از سوي هيات اجرائيه جبهه ملي مس                
شجويان با هر مرام مي توانند، در دانشگاه همه دان«كه  اما دانشجويان با تاكيد بر اين. بـا  جزنـي و دانشجويان معروف به تودة اي بودند          

 ادامه  …از شاپور بختيار تمكين نكردند و به همكاري خود با جزني و همفكرانش مانند حسن ضيا ظريفي و                   » .عضـو سـازمان باشـند     
علـيرغم مقاومـت سـازمان دانشـجويان، رهـبري جـبهه ملي كه با مشاركت توده اي ها در تصميم گيري ها و فعاليت هاي              ] ۴۲. [دادنـد 

ازمان وابسـته بـه جـبهه ملي كامالً مخالف بودند، درجريان انتخابات نمايندگان كنگره اول جبهه ملي موفق شدند تا نظر خودرا به                        سـ 
انتخابات نمايندگان سازمان جبهه ملي در كنگره، . قرار بود كه كنگره جبهه ملي در دي ماه برگزاز شود«توضـيح اينكه   . پـيش بـبرند   

از چـندي پـيش از آن، در اجـراي سياست تشكيالتي از همگان خواسته بودند كه فرم چاپي در خواست                     .  آغـاز شـد    ۱۳۴۱در پايـيز    
كساني كه به اين ترتيب به عضويت جبهه ملي در مي آمدند هم     . ركنندپدر جبهه ملي را     ) مي گفتند » آنكـت «كـه بـه آن      (عضـويت   

جزني و ضياظريفي كه عضو ] ۴۳[» . در كنگره جبهه بشوند   حـق راي داشـتند وهـم مـي توانسـتند كـانديداي نمايندگي براي شركت               
 در نارمك تشكيل شد،     »حاج حسن قاسميه  «جـبهه ملـي شده بودند خود را كانديداي نمايندگي كردند، اما در جلسه اي كه در منزل                   

 به وسيله آقاي شاپور بختيار      با اين كه بيژن جزني وحسن ظريفي از اعتماد بسياري از دانشجويان برخوردار بوند معهذا صالحيت آنها                
 ]  ۴۴[» .ول دانشگاه تهران بود مورد تاييد قرار نگرفت و اين دو تن به عنوان كمونيست از ليست حذف شدندسئكه م

دكتر بختيار با استفاده از اختيارات      «اگـر چـه تصـميم جمعـي اعضـاي سـازمان دانشجويان براين بود كه حذف را نپذيرند اما                     
 ] ۴۵. [هي را حذف كردهيات اجرايي گرو
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كه شناخته نشده بودند به عنوان ) از حزب توده(و ايرج واحدي پور    ) از هـواداران محفل جزني    (بـا ايـن حـال، مجـيد احسـن           
با توجه به حضور اين دونفر، بيژن جزني به اتفاق          . نمايـندگان دانشـكده حقـوق و دانشـكده پزشـكي بـه كـنگره جبهه ملي راه يافتند                  

حاوي انتقادات  «را كه   » برنامه جناح چپ دانشجويي جبهه ملي در كنگره اول        ،  ج واحـدي پـور و منوچهر كالنتري         ضـياظريفي، ايـر   
تجربه گذشته را «اين برنامه، با عنوان ] ۴۶. [تهيه كردند» جناح چپ به مشي جبهه ملي و ارايه راه حل براي خروج آن از بن بست بود     

اما به او   . نشجويي منتشر شد و قرار شد مجيد احسن خالصه آن را در كنگره قرائت كند              در سطح جنبش دا   » توشـه راه آيـنده سـازيم      
تحليل « صفحه اي    ۷اين متن   . كرد قرائت) ۱۳۴۱ دي   ۱۵(اجازه سخنراني ندادند و ابوالحسن بني صدر آن را در دومين جلسه كنگره              

در خالل  ] ۴۷. [مي شد » ه ملي با آمريكا به سختي انتقاد      تفاهم طلبي جبه  «بـود و درآن از      » از چگونگـي تجديـد فعاليـت جـبهه ملـي            
جلسـه نظم خود را از دست داده و عده اي به عنوان تنفس و تبادل نظر از جلسه خارج شده و روي هم رفته قرائت                «قرائـت ايـن متـن       

عضاي شوراي مركزي جبهه،  اين در حالي بود كه دربين ا      ] ۴۸[»  مقالـه فوق با مخالفت اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي مواجه شد           
اشخاصـي مانـند داريـوش فروهـر، هدايـت اهللا دفـتري و هوشـنگ كشاورز صدر با جزني و يارانش همدل و مرتبط بودند و به گفته                             

حتـي داريـوش فروهر رهبر حزب ملت ايران و رفقاي حزبي فروهر و پروانه فروهر و                 » آنهـا را تقويـت مـي كـردند        «كـريم سـنجابي     
ه بـه حزب آنها كه در سازمان دانشجويان جبهه ملي بودند بيشتر با همان عناصر چپي افراطي همكاري داشتند تا با                      دانشـجويان وابسـت   

با اين حال، رهبري جبهه  ملي در برابر اقداماتي كه مي توانست تداوم فعاليت مسالمت آميز و                ] ۴۹[» . در خـط جـبهه ملـي       ندانشـجويا 
 اما جزني و اعضاي محفل او كه در سازمان] ۵۰. [كردند ل بوده و از مشي جبهه حمايت مي مخاطـره اندازد همد    هقانونـي جـبهه را بـ      

آنان خط مشي و استراتژي جبهه ملي را ناكارآمد مي دانستند و ضمن         . هـاي جـبهه ملي عضو بودند، توجهي به اين دغدغه ها نداشتند            
 . يغ مي كردندانتقاد از آن، مشي مقابله با شاه را در بين اعضاي جبهه ملي تبل

از (كه احمد جليل افشار      چنان. والن جبهه ملي با اين مشي موافق نباشند و دربرابر آن واكنش نشان دهند             ئبديهـي بـود كـه مس      
كريم .  به دليل تبليغ عليه شاه در دبيرستان دارالفنون از سازمان جوانان جبهه ملي اخراج شد               ۱۳۴۰در دي ماه    ) اعضـاي محفـل جزنـي     

من به جزني گفتم پسر، تو كه داراي اين مسلك و روش   «زنـي را بـه تـامل دربـاره عملكردش در جبهه دعوت كرد؛               سـنجابي نـيز ج    
ولي آيا درست و صحيح است كه كسي        . هركس آزاد است هرنوع مسلكي داشته باشد      . مـن از ايـن بابت ايرادي بر تو ندارم         . هسـتي 

ه باشد ولي بيايد در سازمان آن وارد شود و در آنجا عليه جبهه فعاليت               مخالفـت جـبهه ملـي باشـد و مراسـم و مسـلكي عليه آن داشت                
كريم سنجابي اطالع نداشت كه     ] ۵۱[» .اگـر شـما به اين جبهه عالقه نداريد مي توانيد خارج از آن يك جريان تشكيل بدهيد                 . بكـند 

 :جبهه  ملي فعاليت مي كنندجزني سنگ پايه چنين جرياني را نهاده است و اعضاي آن با هدف هاي سه گانه زير در

 تبليغ  و ترويج شعار تشكيل جبهه متحد با شركت همه نيروهاي ترقيخواه مخالف شاه؛ -١

 تقويت جناح راديكال جبهه ملي و سوق دادن آن به سمت مخالفت با شاه؛ و -٢

 . عضو گيري از بين دانش آموزان و دانشجويان جبهه ملي -٣

 هـدف هاي اول و دوم از اعتبار و توانايي سياسي و نظري الزم برخوردار                جزنـي و اعضـاي محفـل او اگـر چـه بـراي تحقـق               
انتشار نشريه پيام دانشجو . نبودنداما در جريان فعاليت هاي خود، دست كم در محدوده جنبش دانشجويي به موفقيت هايي دست يافتند                

 ۱۳۴۲كه در اوايل فروردين  حقق شد چناندر ضـمن، هـدف سوم جزني و يارانش، يعني عضو گيري، مت       . ثمـره ايـن فعاليـت هـا بـود         
در مركزيت گروه، بيژن جزني،     . سـاختار محفـل آنـان تغيـير كـرد و بـه صـورت يـك گـروه داراي مركزيت، تجديد سازمان يافت                       

سياسي، ذخيره و نظامي    » شبكه«اعضاي گروه نيز در سه      . مـنوچهر كالنـتري، حشـمت اهللا شـهرزاد و كـيومرث ايـزدي قـرار داشـتند                 
اين شبكه، سازماندهي و هدايت فعاليت هاي عمومي         وظيفه. وليت شبكه  سياسي برعهده بيژن جزني بود       ئمس] ۵۲. [اندهي شدند سـازم 

 . و علني گروه بود كه عمدتاً در پيوند با سازمان دانشجويان و تا حدودي سازمان جوانان جبهه ملي قرار داشت

اغلب اعضاي بعدي گروه «سازمان دانشجويان عضوگيري مي كردند و جزنـي و اعضاي شبكه سياسي از طريق روابطي كه با         
اين افراد قبل از ورود به گروه در جريانات علمي رشد مي كردند و سپس در اين قسمت يك دوره                    . از هميـن مجرا وارد گروه شدند      

با افزايش  ] ۵۳[» .مي راه مي يافتند    نظا –سـازماني و سياسـي كـم خطـري را مي گذراندند و سرانجام، معتقدترين آنها به شبكه سياسي                    



۶ 

اين . يك تشكيالت مخفي ماركسيستي ايجاد مي كردند      ) مثل دانشگاه ها  (عي كه نيرو داشتند     ادر هر محيط اجتم   «اعضاي گروه، آنان    
جزني و يارانش تالش ] ۵۴[» .تشـكيالت وظـيفه داشـت ضـمن شركت در مبارزه جاري بكوشد رهبري اين مبارزه را در دست گيرد       

از اين رو، در    . كردند ضمن گسترش فعاليت هاي سازمان دانشجويان، از امكانات آن براي ترويج ديدگاههاي خود استفاده كنند                مي
 . انتشار و توزيع نشريه پيام دانشجو نقش چشمگيري داشتند

 جزني و پيام دانشجو
از سياست ) ۱۳۴۲ شهريور ۱۵( ميدان بهارستان  ، سازمان دانشجويان  جبهه ملي كه پس از درگيري هاي            ۱۳۴۲در اوايـل پاييز     

والن جبهه ملي، رهبري جديدي     مسئرهبري جبهه ملي نااميد شده بود، در صدد برآمدند تا به ياري برخي از رهبران و                 » صبر و انتظار  «
 انجاميد كه به نظر     ۱۳۴۴اين تالش ها به تشكيل جبهه  ملي سوم در سال            . بـراي ايـن جـبهه  برگزينـند و از انحالل آن جلوگيري كنند              

 ] ۵۶. [رسد  جزني در تدارك آن شركت داشته است مي

.  به عنوان ارگان سازمان دانشجويان جبهه ملي منتشر شد       ۱۳۴۲نشـريه پـيام دانشـجو در چنين شرايطي شكل گرفت و از پاييز               
 حسن حبيبي   ۱۳۴۳ ترتيب كه تا اوايل      به اين . پـيام دانشـجو، نمـاد جـبهه مـتحد جـناح هاي مختلف سياسي در جنبش دانشجويي بود                  

] ۵۷. [ول گـردآوري مطالب و اخبار آن بودو بيژن جزني امور فني مانند آماده سازي و چاپ اول آن را برعهد داشت                     ئسـردبير و مسـ    
 گرفت وهوشنگ   هيئـت تحريـريه اي بـراي پـيام دانشـجو انـتخاب شـد كه تقريباً همه جناح هاي دانشجويي را دربرمي                       ۱۳۳دربهـار   

بيژن جزني آماده سازي و چاپ و بهزاد نبوي پخش          . كشاورز صدر، متين دفتري، مجيد احسن و منصور سروش درآن حضور داشتند           
 ]۵۸. [آن را عهده دار بودند

ماشين نويسي و تهيه استنسيل را خود بيژن در محل ديگري و گاهي درخانه خودش             «كارهـاي مـربوط بـه آماده سازي، يعني          
محيط امني را مي طلبيد و كار « امكانـات چاپـي او محـدود بـه يـك دسـتگاه پلـي كپـي دست ساز بود كه كار با آن              ».داد انجـام مـي   

 و در   …بـيژن تمامـي ايـن كارهـا را سازماندهي مي كرد؛ خانه اي مخفي را اجاره كرده بود                    . عضـالني مناسـبي را هـم نـياز داشـت          
 ]۵۹[»  .  آن نقش اصلي را داشتتدارك و اجراي تك تك مراحل، از تامين مالي تا چاپ

 نسخه چاپ مي شد كه تعدادي از آن را بهمن پور ۵۰۰ از هرشماره پيام دانشجو در حدود ۱۳۴۴ و بهار ۱۳۴۳در اواخـر سـال    
و تعدادي را متين دفتري و داريوش فروهر در بازار و محافل            ] ۶۰. [والن دانشكده هاي مختلف دانشگاه تهران مي داد       ئشـريعتي بـه مس    

در اين دوره، عمالً تمام مراحل تدوين و انتشار پيام دانشجو به وسيله دانشجويان جناح چپ                ] ۶۱. [كردند غيردانشـجويي توزيـع مـي     
 ] ۶۲. [شد انجام مي) اعم از گروه جزني، توده اي، طرفداران ملكي و طرفداران شعاعيان(سازمان دانشجويان 

اين قبيل مطالب به ] ۶۳. [اله هايي در اين دوره از پيام دانشجو به چاپ رساند        جزنـي بـه مـنظور تبلـيغ مشـي مـبارزه قهرآميز مق             
احتماالً آنان فكر مي كردند كه در پشت         همراه فعاليت هايي كه براي تشكيل جبهه  سوم به عمل آمد، نگراني ساواك را افزايش داد؛                

 مصطفي مالذ و ۱۳۴۴و مراقبت، در روز اول خرداد ماه از ايـن رو، پس از مدتي تعقيب  . پـيام دانشـجو تشـكيالت مخفـي قـرار دارد        
و متعاقب آن شماري از فعاالن سازمان دانشجويان ] ۶۴. [بهمـن پورشـريعتي و بعـد از ظهـر همـان روز بـيژن جزني را دستگير كردند            

 ها بيانگر پايان فضاي باز  به واقع اين بازداشت   .  بازداشت و زنداني شدند    …مانند مجيد احسن، شيرين صوراسرافيل، منوچهر تقوي و         
رسد كه  به نظر مي.  از فعاليت بازماند۱۳۴۴چنان كه جبهه ملي سوم نيز در تابستان   . سياسـي و بـه سررسـيدن تحمـل رژيـم شـاه بـود              

 سـاواك از نقـش بـيژن جزنـي درانتشار پيام دانشجو اطالعي نداشته است زيرا، اورا به دليل مشاركت درتوزيع اين نشريه بازداشت و                   
علـل اصلي اين امر، آن بودكه جزني حضور علني در پيام دانشجو نداشت و در ضمن پس از دستگيري جزني                     ] ۶۵. [زندانـي كـردند   

كه تظاهر كنند انتشار اين نظريه ارتباطي با جزني ندارد و اورا از زير فشار                دسـتان او مانـند ايـرج واحدي پور براي اين          هـم   برخـي از    
زيرا مدت محكوميت خود را قبل از تشكيل . و بالفاصله آزاد شد] ۶۶. [ره پيام دانشجو را منتشر كردند بـيرون آورنـد، يكـي دو شـما        

نيروها و « با ارائه پايان نامه تحصيلي اش با عنوان          ۱۳۴۵جزنـي پـس از آزادي بـه تحصيل ادامه داد و در سال               . ه گذرانـده بـود    ادادگـ 
ر صديقي نوشته بود، با مدرك كارشناسي رشته فلسفه از دانشگاه تهران فارغ كه زير نظر دكت» هـدف هـاي انقـالب مشـروطيت ايران        

 ]۶۸. [التحصيل شد
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 به سوي سازماندهي مبارزه مسلحانه 
 حسن ضيا   ۱۳۴۵در اوايل بهار    . بـيژن جزنـي پـس از آزادي از زندان با تمام توان به سازماندهي و آماده كردن خود پرداخت                   

رزم ] ۶۹. [رآمد و به پيشنهاد او و حدت با گروه رزم آوران در دستور كار گروه قرار گرفت   ظريفـي بـه عضـويت مركزيـت گـروه د          
 عضو حزب توده ۱۳۳۲ به وسيله عباس سوركي تشكيل شده بود و افراد آن در سالهاي قبل از               ۱۳۳۸آوران، محفلـي بـود كه درسال        

 دستگير شدند، همچنان از مواضع      …عالميه دردانشگاه ها و    كـه بـه علـت  فعاليت هاي تبليغاتي و پخش ا             ۱۳۳۹ بهمـن    ۲۶بودنـدو  تـا      
 ]۷۰. [كردند حزب توده دفاع مي

 كـه سـوركي مجـدداً گـروه رزم آوران را سـازماندهي كـرد، نه تنها تمايلي به حزب توده نداشت بلكه از        ۱۳۴۳امـا در سـال      
بي تجربگي و شلوغي كار او      «سوركي، مانند   پيشنهاد ظريفي به علت خصوصيات      ] ۷۱. [مواضع حزب كمونيست چين دفاع مي كرد      

نظر مساعدي درمورد «بـا استقبال جزني و ديگر اعضاي مركزيت روبه رو نشد و      » .و سـوابق قبلـي كـه مـنجر بـه زنـدان او شـده بـود                 
ز طوالني ناشكيبايي افراد خستگي آنان ا«اما به دليل مسائل دروني گروه جزني از جمله        ] ۷۲[» .همكـاري بـا سـوركي وجـود نداشت        

ن رزم احاضر به مذاكره با نمايندگ]. ۷۴. [كـه نشـانه بـاز آن كـناره گـيري كـيومرث ايزدي ازگروه بود      ] ۷۳[»  شـدن دوره تداركـات    
اگـرچه در خـالل مذاكـرات جزنـي، ظريفي و كالنتري با سوركي و ضرار زاهديان ترديدهاي جدي نسبت به ماهيت                      . آوران شـدند  

جزني و يارانش را   »  نفر عضو آماده و مقادير هنگفتي مواد منفجره و سالح          ۱۲۰صحبت از   «د آمد، اما    رزم آوران براي جزني به وجو     
 .  رزم آوران در گروه جزني ادغام شد۱۳۴۵راضي به وحدت كرد و در پاييز 

به هيچ وجه  جدي نفر افرادآمده، تبديل به محفل ها، هسته ها و عناصر پراكنده اي شدند كه مبارزه را               ۱۲۰« گـو اينكه درعمل     
درضمن ازمجموع افراد رزم آوران تنها عباس سوركي و         ] ۷۵[» .اسلحه و مواد منفجره نيز امكانات بالقوه از كار درآمد         . نمـي گرفتند  

يكي از اين افراد ناصر ] ۷۶. [زاهديـان واجدشـرايط عضـويت در مركزيـت و شـبكه نظامي بودند و بقيه در شبكه ذخيره قرار گرفتند      
او پس از ] ۷۷. [داد   با ساواك همكاري مي كرد و گزارش هايي از رزم آوران و محفل اراني به آنها مي    ۱۳۴۲بود كه از سال     آقايـان   

 ]۷۸. [وحدت با گروه جزني نيز گزارش هايي از فعاليت هاي اين گروه در اختيار ساواك قرار داد

 ايدئولوژي و خط مشي گروه جزني 
 :ي گروه مي نويسدبيژن جزني در باره مباني نظر

 لنينيست قبل از تشكيل گروه، باعث شد كه بدون بحث و گفتگو             -سـابقه طوالني اعضاي گروه در جريان هاي ماركسيست        «
اما برداشت گروه از اين ايدئولوژي با احزاب و         ] ۷۹[» . لنينيسـم ايدئولوژي گروه شناخته شود      -و بـه مـثابه امـري بديهـي ماركسيسـم          

آنچه براي جزني ويارانش اهميت اساسي      .  متفاوت بود  …ان ايـران، مانند حزب توده، سازمان انقالبي و          هـاي مطـرح آن زمـ       گـروه 
] ۸۰. [يعني شوروي و چين بود» لنينيسم و عدم وابستگي و تبعيت از قطب هاي جهاني–اصـل برداشـت مستقل از ماركسيسم       «داشـت   

مثالً براي .  ايران بود كه بر اساس آن مواضع خود را تعيين مي كردندمـالك و معـيار اصـلي در تحقـق ايـن امر، مصالح و منافع مردم                
در . اتخـاذ موضـع در قـبال شـوروي كـه ادعاي رهبري جنبش جهاني كمونيستي را داشت، به سياست شوروي در ايران مي پرداختند           

اين سياست بيان كننده . ن استسياست خارجي يك دولت هميشه نتيجه رژيم اجتماعي آ        « : ابـتدا ايـن پـيش فـرض را مطرح كردند            
يك دولت سوسياليستي   « بنابر اين   » .منافع طبقات حاكم است و داراي خصلت  طبقاتي و مبتني بر ايدئولوژي طبقات حاكمه مي باشد                

 معياري،  سپس با چنين  ] ۸۱. [و آن را اجرا كند    » . لنينيسـم و انترناسيوناليسـم پرولتري وفادار بماند        –بـايد بـه آرمـان هـاي ماركسيسـم           
به نظر ما سياست اتحاد شوروي و ساير كشورهاي         « روابـط شـوروي بـا ايـران را بررسـي مـي كـردند و بـه ايـن نتيجه مي رسيدند كه                         

سوسياليسـتي در ايـران مغابـر با منافع  ترقي و توسعه مبارزه انقالبي ملل آسيا با امپرياليسم و مغاير با اصول انترناسيوناليسم پرولتري و                          
كمك نظامي و اقتصادي در اختيار      «نتـيجه سياسـت شوروي در ايران چيزي نيست جز           »  .بـا ديپلماسـي سوسياليسـتي اسـت       مخـالف   

تثبيت يك رژيم   «به عبارت ديگر، حاصل چنين سياستي       »  حكومـت  ايـران گذاشتن و حمايت سياسي و تبليغاتي از رژيم شاه كردن              
 ]۸۲[»  . خاورميانه استارتجاعي و ضدملي و عامل امپرياليسم  در منطقه 



٨ 

گروه داليل بسياري داشت    « : بـر اسـاس چنيـن نگرشي بود كه بيژن جزني در توضيح مواضع گروه نسبت به شوروي، نوشت                  
سياست شوروي در ايران طي بيست و چند سال و رابطه غلط حزب توده با شوروي              . كـه از رهـبري جهانـي شـوروي اسـتقبال نكـند            

براساس تعمق درباره روابط حزب توده با شوروي و عملكرد اين كشور در اروپاي شرقي بوده                ] ۸۳[» .بـراي گـروه شـناخته شده بود       
 چپ در صورت پيروزي در ايران بايد مواظب توسعه طلبي شوروي هم باشد و   …«:  به اين نتيجه رسيد    ۴۰كـه جزنـي در اواخر دهه        

 بيژن مي گفت اگر روزي …ر مسلوب االراده آن تبديل خواهد شدگـرنه ايـران نـيز مانـند كشـورهاي اروپاي شرقي، به يكي از اقما          
او معتقد بود كه ايران به لحاظ . مقـدرات چـپ ايـران بـه دسـت شـوروي هـا بيفـتد، قـبل از همـه سـعي مي كنند كلك ماها را بكنند               

 ]۸۴[» .ك شودجغرافيايي بيش از آن به شوروي نزديك است كه چپ ايران بتواند بي خيال از خطر شوروي به آن نزدي

كه از نظر ايدئولوژيك برخورد كند عملكرد آن حزب را در قبال             در ارزيابـي احـزاب سياسـي ايـران نـيز، جزني بيش از آن              
حزبي كه زماني عضو آن بود      »  و كمبودهاي حزب توده    فانحرا«مثالً  . گرفت جامعـه ايران ارزيابي مي كرد و در قبال آن موضع مي           

 :را چنين جمع بندي مي كرد

عـدم درك صحيح از رابطه اصولي انترناسيوناليستي و ايجاد مناسبات نادرست با حزب كمونيست و دولت                  -١
 .شوروي از پيدايش حزب تا به آخر

نشـناختن شـرايط اجتماعـي و تاريخـي ايران و بي توجهني فاجعه آميز به مبارزه ضدامپرياليستي كه موجب                     -٢
  …بخش ملي شدعقب ماندگي هميشگي حزب توده از جنبش رهايي 

 …موضع گيري نادرست و زيان بخش عليه مصدق و جبهه ملي  -٣

 مرداد كه به شكست استراتژيك حزب     ۲۸ضـعف، محافظـه كـاري و تـرديد مرگـبار در مقابلـه با كودتاي                  -٤
  …توده و جنبش كارگري انجاميد

راه وحدت ادامـه ضـعف هـا و انحـراف هـا در بقايـاي حـزب توده در خارج و داخل كشور كه مانعي برسر            -٥
 ]۸۵. [رود جنبش كارگري به شمار مي

تحليل ۱۳۴۲تا آنجا كه يافته ايم در سال        . از تحلـيل اولـيه جزنـي و گـروه او از جامعـه ايـران، اطـالع چنداني در دست نيست                     
پديده نياورده  جزنـي حاكي از اين بودكه استبداد سلطنتني شاه مبتني بر نظام زمينداري است و اصالحات ارضي تغييري در اين نظام                      

برپاكردن جنگ در منطقه «از ايـن رو، نـيروي انقالبـي جامعـه ايـران دهقانان هستند و گروه موظف است دهقانان را از طريق                 . اسـت 
، جزني واعضاي گروه مواضع خود را تصحيح كردند ۱۳۴۵اما در پاييز سال   ] ۸۶[» . بـه سوي انقالب توده اي بسيج كند        …روسـتايي 

مسائل جنبش ضداستعماري و آزاديبخش خلق ايران و عمده ترين وظايف كمونيست هاي ايران در شرايط                « عنوان   كه در جزوه اي با    
، سرمايه داري وابسته در ايران رو به رشد نهاد          ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸آنان به اين نتيجه رسيدند كه پس از كودتاي          . انعكـاس يافت  » كنونـي 

به لحاظ سياسي نيز نمايندگان آن كه عمدتاً روبه آمريكا          . خود به خدمت گرفت   تدريـج سياست اقتصادي دولت را در مجموع          وبـه 
از آن جايي كه نظام زمينداري مانع اصلي سرمايه داري شدن جامعه ايران بود،              . دارنـد در اداره هـا و ارگـان  هـاي دولت رشد كردند              

ن اصالح طلبي همزمان بود با دكترين اصالحات        اي. آنـان خواسـتار اصالحات ارضي و همچنين اصالحات سياسي و اجتماعي شدند            
مطـرح شـده از جانـب آمـريكا؛ امـا شـاه و هيئـت حاكمـه ايـران كه از جانبت انگلستان حمايت مي شدند، در برابر انجام اصالحات                 

 رزيابي مي جزني، كودتاي ناكام سرلشگر قرني را اقدامي از جانب آمريكا براي شكستن مقاومت شاه ا              ] ۸۷. [ايسـتادگي مـي كـردند     
 - عاملي براي تحميل اميني    - اقتصادي جامعه ايران بود    –كـند وهمچنيـن فعاليـت مجـدد جـبهه ملـي را كـه ناشـي از بحـران سياسي                      

امـا اميني با حمايت آمريكا نه تنها خواستار اصالحات اقتصادي، اداري و اجتماعي بود بلكه اصالحات                . ارسـنجاني بـه شـاه مـي دانـد         
 … ارسنجاني ر ا مغاير با قدرت مطلقه خود ديد         –ادامه حكومت گروه اميني     «ار خود داشت؛ از اين رو شاه        سياسـي را در دسـتور ك      

اما اين اصالحات . سكان اصالحات را دست گرفت« از ميدان خارج ساخت و       … ارسنجاني را    –خـود وارد گود شد و گروه اميني         
توانست برآن » قلع و قمع وحشيانه مخالفان سياسي « كرد و از طريق را بـه نحـوي بـه اجـرا درآورد كـه قـدرت مطلقـه خود را تثبيت           

 اصالحات  …اصالحات ارضي ضربه شديدي بر فئوداليسم وارد كرد       «اگرچه اصالحات سياسي ناكام ماند اما       ] ۸۸. [قـدرت بـيفزايد   
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جزني از اين تحليل ] ۸۹[» .شدارضـي در تغيير ساختمان قدرت جامعه و روستايي موثر افتاد و قدرت سياسي مالك به شدت ضعيف               
استراتژي عمومي انقالب درفوري ترين     «بنابراين  » ادامه حيات رژيم ماهيتاً وابسته به يورش و اختناق است         «نتـيجه مي گرفت كه چون       

راري برق«و مبرم ترين هدف سياسي انقالب نيز در شعار          » .هـدف سياسـي آن يعنـي برانداختـن اسـتبداد سـلطنتي شاه متبلور مي گردد                
در راه قطع نفوذ كامل سياسي، اقتصادي و نظامي استعمار          «در تـداوم آن نيز بايد       ] ۹۰[»  شـود  جمهـوري و دموكراسـي خالصـه مـي        

 ]۹۱[» .مبارزه كرد

بـر اسـاس ايـن تحلـيل، اگـر چه جزني، مبارزه مسالمت آميز ر ابه صورت كلي رد نمي كرد و لي در تحليل شرايط حاكم بر              
هيچ امكاني براي اين    . فعاليت سياسي به صورت علني يا نيمه علني غير ممكن است            «ه رسيد كه در حال حاضر       كشـور بـه ايـن نتـيج       

تاكتيك «از اين رو، تنها شيوه مبارزه،       ] ۹۲[»  . هاي مربوطه آن باقي گذاشته نشده است       قبـيل فعاليـت هـا از طـرف دولـت و دسـتگاه             
ر گزيـنش ايـن تاكتـيك، جزنـي و اعضاي گروه تحت تاثير مبارزه چريكي را در                  د] ۹۳[» .قهرآمـيز و شـيوه مـبارزه مسـلحانه اسـت          

ناگفته نماند كه در بين ] ۹۴. [آمريكاي التين و ويتنام بودند و آثار چه گوارا، كاسترو و رژي دبره اصلي ترين منابع آموزشي آنان بود                  
واكنش نسبت به فعاليت «به تصريح جزني . كردند ياعضـاي گـروه، تـنها جزنـي و ظريفـي بودنـد كـه در زمينه مباحث نظري كار م                
برخي افراد نسبت به هرنوع مطالعه اي ابراز نفرت مي          . محفلـي و كـتاب خواني باعث كم بها دادن به كار تئوريك در گروه شده بود                

] ۹۵[» . ريشه كن نشد به اين كمبود اساسي توجه شد ولي آثار آن از گروه             ۱۳۴۵ از اواخر سال     …آن را  مسخره مي كردند     . كـردند 
اهميت تاكتيكي مبارزه در «و در ميان روستاييان كاسته شود و در نتيجه » اهميت مبارزه در كوه   «تصحيح مواضع گروه سبب شد تا از        

هايي در مركزيت    اما اين تغيير تاكتيك موجب بروز اختالف      . و گـروه خود را براي اجراي آن آماده كند         ] ۹۶. [شـهر افـزايش يـابد     
. مـنوچهر كالنـتري اعالم كرد كه به مشي گروه اعتقادي ندارد و شهرزاد معقد بود كه گروه نمي تواند آن را عملي كند                       .  شـد  گـروه 

. اگـرچه پـس از يـك دوره بحث آنان مواضع سه عضو ديگر مركزيت را پذيرفتند اما عمالً از فعاليت هاي گروه كنار گذاشته شدند                         
 به علت مخالفت با طرح سرقت از        ۱۳۴۶ شهرزاد به شبكه ذخيره انتقال يافت و سپس در مهرماه            مـنوچهر كالنتري به لندن اعزام شد،      

 ]۹۷. [بانك، پس از محاكمه در جلسه مركزيت، از گروه اخراج شد

 دستگيري  و سالهاي زندان
بي عملي و « ا به ، مركزيت گروه متوجه  شد كه به علت طوالني شدن دوره آماده سازي و تدارك، بعض           ۱۳۴۶در اوايل سال    

از ايـن رو، بـراي فعـال كردن اعضا و سرعت بخشيدن به فراهم آوردن امكانات و تجهيزات، اصل تدارك                     . دچـار شـده انـد     » ركـود 
هرجا كه تدارك مسالمت آميز مستلزم طوالني شدن تدارك است بايد ازطريق            «قهرآمـيز را در دسـتور كـار گروه قرار دادند؛ يعني             

زيرا نيازهاي مالي گروه . يكي از موانع عمده پيشرفت تداركات، معضل مالي گروه بود   ] ۹۸[» .روه برطرف گردد  قهرآمـيز نيازهاي گ   
اما اين كمك ها به اندازه اي نبود كه بتواند تجيهزات ضروري    ] ۹۹[شد   از طريق حق عضويت و عمدتاً به وسيله بيژن جزني تامين مي           

در ضمن مركزيت گروه، برنامه حرفه اي شدن اعضا را در دستور كار             . م آن را فراهم كند    و كافـي براي آغاز مبارزه مسلحانه و تداو        
به بانك ها در دستور     » دستبردهاي برق آسا  «از اين رو، طرح     ] ۱۰۰. [قرار داده بودكه اجراي آن موجب قطع منابع مالي گروه مي شد           

 دي ماه ۲۲د برآمد كه بعنوان اولين عمليات خود، روز پـس ازطـرح هـاي مخـتلف، سرانجام گروه در صد         ] ۱۰۱. [كـار قـرار گرفـت     
 دي ماه بر اثر گزارش ناصر آقايان، ماموران         ۱۹اما روز   .  طـرح سـرقت از بـانك تعاونـي وتوزيـع شـعبه قصـابخانه را اجرا كند                  ۱۳۴۶

 ]۱۰۲. [جزني و سوركي را هنگام اجراي قرار در خيابان دستگير كردند

موجب شد تا اعضاي گروه بتوانند مخفي       ] ۱۰۳[يـي و تحمل شكنجه هاي طاقت فرسا           مقاومـت جزنـي و سـوركي در بازجو        
به تدريج بخشي از گروه كشف شد و برخي از          .) اورا به ساواك معرفي كرده بود     ن  كه آقايا   ( امـا در پـي دستگيري شهرزاد        . شـوند 

وه بر اين پنج نفر ديگر از اعضاي گروه         عال.  بازداشـت مـي شـوند      …اعضـاي آن مانـند ايـزدي، رشـيدي، احسـن، فـرخ نگهـدار و                 
 ۲۵را ساواك به كمك عباسعلي شهرياري و تشكيالت او در دو مرحله،            ) ظريفـي، جلـيل افشـار، چوپان زاده، كالنتري و كيان زاد           (

 ] ۱۰۴. [كند  دستگير مي۱۳۴۷ و تيرماه ۱۳۴۶بهمن 
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صفايي فراهاني وصفاري آشتياني پس از خروج از        . شود با اين حال، عليرغم دستگيري اعضاي مركزيت، گروه متالشي نمي         
ايـران بـه جنـبش فلسـطين مـي پـيوندند؛ اعضاي شناخته نشده گروه مانند غفور حس پور، حميد اشرف، اسكندر صادقي نژاد، مهدي                          

 ۱۹هكل را در  نـيز مجـدداً گـروه را سازماندهي مي كنند و در پي بازگشت صفايي فراهاني وصفاري به ايران، واقعه سيا               …سـامع و    
اعضاي باقي مانده از آنان نيز در وحدت با گروه احمدزاده، سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران را                .  پديـد مي آورند    ۱۳۴۹بهمـن   

 .  تشكيل مي دهند۱۳۵۰در سال 

مرام و  عضويت دردسته و جمعيت با      «بيژن جزني به اتهام     .  در دادگاه نظامي محاكمه شدند     ۱۳۴۷گـروه جزنـي در بهمـن ماه         
اين حكم در دادگاه تجدي     . رويـه اشـتراكي وضـديت با رژيم سلطنتي و حمل و نگهداري اسلحه غيرمجاز به حبس ابد محكوم شد                   

 درزندان  ۱۳۴۸آنان تا بهار    ] ۱۰۵. [ سال حبس تقليل يافت    ۱۰ تا   ۲ سـال حبس كاهش يافت و احكام اعضاي گروه نيز به             ۱۵نظـر بـه     
بيشتر اعضاي گروه را به زندانهاي ] ۱۰۶) [۱۳۴۸-۸-۵(فق كالنـتري، سوركي، سرمدي و چوپان زاده   قصـر بودنـد؛ امـا در فـرار نـامو          

 . شهرستانهاي مختلف تبعيد كردند

او كه از محبت واحترام برخي از افسران . جزني به زندان شهرباني قم تبعيد شد و دربين زندانيان جرائم عادي محبوس گرديد          
در اين زمان، جزني از طريق      ] ۱۰۷. [يشتر وقت خود را در كتابخانه زندان به مطالعه و نقاشي مي گذراند            و نگهـبانان بـرخوردار بـود، ب       

مثالً . همسـرش با بخش كشف نشده گروه پيوند برقرار كرد و به لحاظ نظري و درمواردي راهنمايي هاي عملي آنان را ياري مي كرد              
 را به نام او ه نوشت و براي تحكيم موقعيت علي اكبر صفايي فراهاني، جزو۱۳۴۹ جـزوه آن چـه يك انقالبي بايد بداند را در تابستان    

درجريان بازجويي از ]۱۰۹[ساواك كه از پافشاري جزني نسبت به مواضع اش آگاه بود            ] ۱۰۸. [امضا كرد و در اختيار گروه قرار داد       
 وي را به تهران     ۱۳۴۹از اين رو، در اواخر اسفند       ]  ۱۱۰ [.دستگيرشـدگان گروه پس از واقعه سياهكل به رابطه جزني با گروه پي برد             

 ] ۱۱۱[بازگرداند تا نقشش را در اين واقعه دريابند 

جزني كه در زندان قم و در انزواي       . هاي سياسي محبوس شد    از آن بـه بعـد، جزنـي در زنـدان هاي تهران بود و در بين زندان                 
بيژن بر اين اعتقاد بود كه زندان برشي است از جنبش بيرون،            « . ر تهران آغاز كرد   ناخواسـته اي قـرار داشـت، فعاليت گستردة اي را د           

بر اين اساس، او براي يك فعال سياسي در زندان سه اصل            ] ۱۱۲[» .بنابرايـن بايد بازتاب دهنده خصوصيات عمده اين جنبش نيز باشد          
ط با بيرون از زندان و اصل سوم ايجاد تشكيالت در زندان اصل دوم، ارتبا. اصل اول، پايداري و مقاومت است « : را مطـرح مـي كـرد      

از طريق همسرش و برخي از زندانيان با سازمان         . جزني، زندگي اش را در زندان براساس اين سه اصل تنظيم كرده بود            ] ۱۱۳[» .اسـت 
 وظيفه اين تشكيالت،    . ايـران ارتـباط گرفـت و در درون زنـدان، تشـكيالت زندانـيان چپ را ايجاد كرد                   قچـريك هـاي فدايـي خلـ       

سازماندهي مقاومت زندانيان، هماهنگ كردن فعاليت ها، آموزش منظم سياسي و نظري زندانيان چپ و عضو گيري از بين آنان براي                     
 . فعاليت  هاي جزني در زندان موجب شد تا از دو طرف مورد مخالفت قرار بگيرد. سازمان چريك هاي فدايي بود

مي دانستند به اشكال مختلف تالش ] ۱۱۴[»  محركين اصلي اخالل نظم در زندان     « كه اورا از     از يـك سـو، مسـئوالن ساواك       
از سوي ديگر برخي از زندانيان سياسي چپ كه با مواضع و ديدگاههاي جزني مخالف بودند               ] ۱۱۵[كـردند تا اورا منفعل كنند          مـي 

ساواك نيز در تشديد اين  ناگفته نماند كه ماموران] ۱۱۶[ش كنند بـه انحـاء مختلف عليه او فعاليت مي كردند و مي كوشيدند منزوي ا          
 ]۱۱۷. [مخالفت ها نقش داشتند

 از بنيانگذاران سازمان   چريك هاي فدايي         -مخالفـان جزنـي، عمدتـا طـرفدار نظـريات مسـعود احمـد زاده و اميرپرويز پويان                 
جزني نظريات  .  به عنوان نظر رسمي آن سازمان بود       ۱۳۵۶ا سال    كشته شدند، اما نظريات آنان ت      ۱۳۵۰اگـرچه اين دو در سال       . بودنـد 

 مبارزه مسلحانه هم استراتژي وهم - را در نقد كتاب احمد زاده…آنـان را انحرافـي مـي دانسـت و كـتاب نـبرد بـا ديكـتاتوري شاه                 
يات و تحليل خود از جامعه      اگـرچه جزنـي در ايـن كـتاب از احمدزاده يا پويان نام نمي برد اما ضمن تشريح نظر                   . نوشـت –تاكتـيك   

هرچند اختالف نظر جزني و احمد زاده بنيادين بود اما مخالفان جزني بردو نوع              . ايـران، ديدگاههـاي آنـان را نقـد و بررسي مي كند            
آنان به پيروي از احمدزاده معتقد . يكي وضعيت انقالبي و شرايط انقالب و ديگري شيوه مبارزه: موضـوع كلـيدي تاكـيد مي كردند      

) پيشاهنگ  مسلح  ( بنابراين چريك   . بودنـد كـه ايـران دروضـعيت انقالبـي بـه سر مي  برد و شرايط عيني و ذهني انقالب فراهم است                       
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تنها موتور كوچك مسلح است «از آن جايي كه  . موظف است كه با مبارزه مسلحانه، مردم را متوجه كند كه انقالب آغاز شده است              
آيند و با حمايت از پيشآهنگ  مردم كه آماده هستند به حركت در مي     » .ا را به حركت درآورد    كـه مـي توانـد موتـور بـزرگ توده ه           

از نظر احمدزاده، بي اعتقادي به وجود       ] ۱۱۸. [مسلح، رژيم شاه را كه صرفاً آلت دست و آفريده امپرياليسم است، سرنگون مي كنند              
ي است؛ دو اتهام سنگيني كه درجنبش چپ مترادف ارتداد و خيانت            شرايط عيني انقالب، نشانه بارز فرصت طلبي و تجديد نظر طلب          

 . بود

درضمن شكل گيري آن هم به اراده وعمل . امـا جزني توضيح مي داد كه شرايط عيني انقالب و وضعيت انقالبي وجود ندارد  
بنابراين مبارزه مسلحانه كه از     . تپيشاهنگ مسلح ارتباطي نخواهد داشت، بلكه نتيجه فرايند سياسي، اجتماعي و اقتصادي و ذهني اس              

آن چه موجب شده  . سـوي پيشـاهنگ انجـام مـي شود نه شروع انقالب است و نه به طور خود به خودي مي تواند به انقالب بيانجامد                        
از . است  اسـت تـا فعاالن انقالبي به مبارزه مسلحانه روي آورند همانا ديكتاتوري شاه است كه راه مبارزه مسالمت آميز را سد كرده                        

 هنگامي كه ما مي شنويم با آغاز مبارزه مسلحانه   …:ايـن رو، جزنـي بـدون آنكـه از احمـد زاده يـا طـرفدارانش نـام ببرد، مي نوشت                     
اول مبارزه مسلحانه را در مرحله      : انقـالب شـروع شـده است ناگريزيم اعتراف كنيم كه معتقدان به اين مطلب دو چيز را نمي شناسند                   

 ]۱۱۹[»  . ب را به طور عام و انقالبي راكه ما در پيش داريم به طور خاصفعلي و دوم انقال

احمد زاده، يگانه شيوه صحيح مبارزه در ايران را مبارزه مسلحانه           . دوميـن محـور اخـتالف به شيوه هاي مبارزه مربوط مي شد            
ني نبايد مبارزه را به يك شيوه محدود        اما جزني معتقد بود كه در شرايط كنو       . مـي دانسـت و نقـش اسـتراتژيك بـراي آن قـائل بـود               

 .  كنيم؛ بلكه بايد درجهت سازماندهي مبارزه صنفي وسياسي مردم فعاليت همه جانبه اي به عمل آوريم

در نتـيجه چنيـن فعاليتـي است كه مبارزه عليه بي عدالتي و ديكتاتوري با مبارزه براي تحقق شرايط بهتر زندگي مردم در حال                         
شود تا اعتراض هاي     حاصـل ايـن امـر اوالً حـل معضل ارتباط با پيشاهنگ با مردم است و ثانياً موجب مي                   . ددحاضـر تلفـيق مـي گـر       

 . اجتماعي ابعاد توده اي يابد و شاه دركشور و در سطح جهاني منزوي شده و رژيم ديكتاتوري سرنگون شود

گيري كندو به همبستگي زندانيان چپ آسيبي       اگرچه جزني تالش مي كرد از طريق بحث و اقناع از گسترش مخالفت ها جلو              
ميهن ] ۱۲۰. [نرسـد، امـا چنيـن نشـد؛ مخالفـان جزنـي حتي براي تضعيف اوتشكيالت زندان را هم منحل كردند تا از نفوذ او بكاهند             

م ، مختصراً از گاهي بيژن را آشفته مي ديدم وقتي علت را جويا مي شد«: جزنـي دربـاره تاثـير ايـن قبـيل اقدامـات بر جزني مي نويسد               
يك . هايي كه اورا متهم مي كردند كه توده اي است            مشـكالت ناشـي از درگـيري بـا ساير ديدگاهها سخن مي گفت و از چپ روي                 

همين دوتا شويدي هم كه بر سر من مانده به زودي از دست             : روز هـم هـنگام صـحبت بـه شـوخي سـرش را پايين خم كرد و گفت                  
 ]۱۱۲ [ …. خواهد ريخت» پروچيني ها«

 زنداني ديگر تيرباران شد به فعاليت هاي        ۸ كه به همراه     ۱۳۵۴ فروردين   ۲۹با اين حال، جزني از مواضع خود عدول نكرد و تا            
اين آثار بيانگر تالش    .  نوشته شده است   ۱۳۵۳ تا   ۱۳۴۹هاي   همه آثار بيژن جزني در زندان و طي سال        . نظـري و عملي خود ادامه داد      

 است كه مي خواست ضمن حفظ استقالل خود از چين و شوروي، بر بنيان منافع و                 ۱۳۵۰ و   ۱۳۴۰ دوه دهه    بخشـي از چـپ ايـران در       
 . مصالح جامعه ايران فعاليت كند، بررسي انتقادي آثار او، كه مويد اين امر است، مي تواند موضوع تحقيق و نوشتاري ديگر باشد

 ۱۳۸۱آذر ماه 
 

 :پي نوشت ها

ريفـي كـه تصـوير برخـي اسـناد و مـدارك مربوط به گروه جزني، از جمله اسناد بازپرسي را در               از آقـاي ابوالحسـن ضـياء ظ       
 . اختيارم قرار دادند صميمانه سپاسگزاري مي كنم

 سازمان چريك هاي فدايي خلق، تهران مركز بررسي اسناد          ۸ ج   –چـپ در ايـران بـه روايت اسناد ساواك            -١
 ۱۴۰، ص ۱۳۸۰ان تاريخي وزارت اطالعات ، جمهوري اسالمي اير
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 به شوروي مهاجرت كردند، روايت ديگري درباره جزني         ۱۳۲۵در بيـن افسران توده اي كه در سال          . همـان  -٢
برخـي از آنان مدعي اند كه حسين جزني عضو حزب توده يا سازمان نظامي نبود، بلكه در پيوند با مسائل                     . مطـرح اسـت   

 . غيرحزبي با عبدالصمد كامبخش تماس داشت

 ۱۶۱ص . همان  -٣

خاوران، ) مجموعه مقاالت (  درباره زندگي و آثاربيژن جزني       - ميهـن جزنـي، بيژن، معشوق، رفيق و همسر         -٤
، جعفـر كالنـتري و زهـرا سـلطان حاجـي نصراهللا هشت فرزند داشتند، دو دختر و شش پسر، كه عالمتاج                       ۱۷، ص   ۱۳۷۸

 . بزرگترين فرزند آنان بود

مادرم و افراد فاميل هرگز فكر نمي كردند كه من از نبودن            : ودبـيژن جزنـي در ايـن باره به همسرش گفت ب            -٥
 ۱۶ص . همان. پدرم خوشحالم يا حداقل غمي ندارم

 . همان -٦

مـثالً يكـي از شيطنت هاي او به چوب بستن مرغ ها و خروس هاي داخل مرغداني بود و چون همواره چوب                     -٧
 .همان. مي گفتند بيژن چوب بازپيرزن هاي محل به او . در دست دركوچه پس كوچه ها محل مي گشت

 .همان -٨

 . همان -٩

 .همان -١٠

، الزم به   ۱۸ بي جا، رستاخيز سياهكل ، بي تا، ص          …تاريخچـه سـازمان چـريك هـاي فدايي خلق ايران و              -١١
 .  سال بود۱۳توضيح است كه حداقل سن براي عضويت در سازمان جوانان 

۱۳۵۵، ۴شماره .  بهمن تئوريك۱۹) ريفي ظ–جزني (بيژن جزني، تحليلي از تكوين و تكامل گروه پيشتاز    -١٢
 ۹۵ص . 

 ۱۳۳۰دربهار  .  از سـوي رهـبري سـازمان جوانـان تشكيل شد           ۱۳۲۹سـازمان دانـش آمـوزان در اسـفند مـاه             -١٣
 شـهريور ماه همان سال      ۱۸در  . تشـكل هـاي مشـابه آن در بيشـتر شـهرهاي ايـران ايجـاد و فعاليـت كـردند                    

.  ر شد و سازمان دانش آموزان ايران اعالم موجوديت كرد         كـنفرانس كشوري اين سازمانها درتهران برگزا      
روزنامـه دانـش آمـوز كـه ارگان سازمان دانش آموزان تهران بود به عنوان ارگان اين سازمان سراسري به                     

 . انتشار خود ادامه داد

 .  ل مي شدياز مسئوالن دو يا چند حوزه پايه تشك » كميته واحد« -١٤

 ۲۱، ميهن جزني و پيشين، ص ۱۴۰ص »  پيشين…چپ در ايران«گزارش در باره بيژن جزني، در  -١٥

 ۲۱مهين جزني، پيشين، ص  -١٦

 ۲۲-۲۱صص . همان -١٧

 سـاله بود در يكي از پيك نيك هاي حزب توده و به هنگام بازي و                 ۱۳، منـيژه جزنـي كـه        ۱۳۳۱در تـيرماه     -١٨
. ۱۶همان، ص . دويـدن ناگهـان بـه زمين مي افتد و ديگر برنمي خيزدو قبل از رسيدن پزشك در مي گذرد         

 . منيژه، ژاله و سودابه، ژاله نيز در كودكي درگذشت: ناگفته نماند كه بيژن جزني سه خواهر داشت 

  و ۱۲۳ پيشين، ص … در چپ در ايران۱۳۴۷  گزارش بازجويي بيژن جزني،  -١٩

 ۹۷ ص …بيژن جزني، تحليلي از تكوين  -٢٠

 ۲۷ پيشين، ص ، ميهن جزني،۱۲۳، پيشين ص ۱۳۴۷گزارش بازجويي بيژن جزني  -٢١

هاي غضايري و قابوس و    جزنـي سـال اول دبسـتان را در اصـفهان گذرانـد و سـپس در تهـران در دبسـتان                      -٢٢
 .  بهمن به تحصيل ادامه داد۱۵دبيرستان هاي ناصرخسرو و 
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 ۲۳ص . همان -٢٣

 .همانجا -٢٤

يم كه وقتي آپارتماني بسيار شيك و مدرن با اتاقهاي آينه كاري داشت      : ميهـن قريشـي در اين باره مي نويسد         -٢٥
 چون من در ۱۳۴۶در سال . سـاواكي هـا به داخل آن آمدند با تعجب وناباوري به دور خود نگاه مي كردند                

عالوه بر آن خدمتكار پيري هم داشتيم كه       . دبيرسـتان تدريس مي كردم براي مازيار پرستاري گرفته بوديم         
ژن اين بود كه تا روزي كه مي توانيم اعتقاد بي. كارهـاي ديگـر خانـه و از جملـه آشـپزي را به عهده داشت            

به هواي اين كه بايد تن را . خـوب زندگـي مـي كنـيم و در شـرايط ديگر، طور ديگر زندگي خواهيم كرد        
 ۴۵ص . همان منبع. براي روزهاي سخت آماده كرد خودمان را  مرتاضانه در مضيقه نمي گذاشتيم

 ۲۵ص . همان -٢٦

اما نام ) ۵۹۷ص . ايران بين دو انقالب(علوم سياسي نوشته است رواند آبراهاميان رشته تحصيلي جزني را       يـ  -٢٧
بنگريد به مجله   . جزنـي بـه عـنوان دانشـجوي رتـبه اول از دانشـكده فلسـفه و علـوم تربيتي ثبت شده است                      

 ۲۴۴ص . ۱۳۴۱، دي ۲، شماره ۱دانشكده ادبيات تهران سال 

 ۳۱ص . ميهن جزني، پيشين  -٢٨

 ۲۸ص . همان -٢٩

۱-۱۵.  و گزارش بازجويي محمد چوپان زاده۱۴۰ص . باره بيژن جزني، پيشينگزارش در  « ۳۱ص  . همـان  -٣٠
 ۴۵۵ص . ، همان منبع۱۳۴۸ -

 ۹، ص ۴ بهمن تئوريك، شماره ۱۹ بنگريد به  -٣١

 . همانجا -٣٢

 ۲۳۴ ص …در، درباره زندگي و آثار» بيژني كه من  شناختم«ايرج واحدي پور،  -٣٣

 . همان -٣٤

 . همان -٣٥

 ۱۴۴ ص … چپ در ايران  در۱۳۳۹ -۲-۲۰گزارش تحقيقات ساواك  -٣٦

 ۱۲۴ ، پيشين ص ۱۳۴۷ گزارش بازجويي بيژن جزني،  -٣٧

 ۳۷نه نقل از ميهن جزني، پيشين، ص  -٣٨

 . همان -٣٩

 ۱۹۲-۱۹۱ صص …خاطره اي از يك تحول، درباره زندگي و آثار» ابوالحسن بني صدر«بنگريد به  -٤٠

 ۲۳۹واحدي پور، پيشين ، ص  -٤١

 ۱۹۲بني صدر، پيشين ، ص  -٤٢

 ۲۰۵ ص … دوستي ، درباره زندگي و آثار و عبدالكريم الهيجي، حق -٤٣

  ، ۳۹هوشنگ كشاورز صدر، به نقل از ميهن جزني، پيشين، ص  -٤٤

 ۱۹۳بني صدر، پيشين ، ص  -٤٥

 ۲۳۵واحدي پور، پيشين ، ص  -٤٦

 تهران مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات جمهوري         ۱ج  . جـبهه ملـي بـه روايـت اسـناد ساواك           -٤٧
 ، ۱۱۸، ص  ۱۳۷۹اسالمي ايران 

 ۱۱۸بهه ملي به روايت اسناد ساواك ، ص ج -٤٨

 ۲۳۵، ص ۱۳۶۸. كريم سنجابي، اميدها و نا اميدي ها، جبهه مليون ايران -٤٩
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 ۳۹۲ و ۳۹۷-۳۹۵ و ۳۹۳-۳۹۲ص  » …چپ در ايران«براي اطالع بيشتر بنگريد به  -٥٠

 ۱۲سنجابي، پيشين، ص  -٥١

 ۱۲ ص …جزني، تحليلي از تكوين -٥٢

 ۱۶ص . همان -٥٣

ص  » …درباره زندگي و آثار«رهـبري دموكرات و مستقل، در  . خـالق بـيژن ماركسيسـتي   . مهـدي سـامع    -٥٤
۱۴۴ 

-۳۳۰ ؟ص ۱۳۷، تهران ، رسا،   ۱ ساله ی ايران ، ج     ۲۵ تاريخ. غالمرضا نجاتي : بـراي اطالع بيشتر بنگريد به        -٥٥
۳۳۱ 

 تصحيح قسمتي از مطالب آئين نامه جبهه ملي سوم          نشـانه ايـن امـر يادداشـتی است که بيژن جزنی درباره               -٥٦
.  از خانـه بهمـن پورشـريعتي توسـط مـاموران سـاواك كشف شد          ۱۳۴۴-۳-۱ه اسـت و در بازرسـي        نوشـت 

 ۱۵۱ ص …بنگريد به چپ در ايران

  همان۵۸، ۳۷هوشنگ كشاورز صدر، به نقل از ميهن جزني، پيشين، ص  -٥٧

 .همان -٥٨

 ۲۳۶ واحدي پور، پيشين ص  -٥٩

 ،۱۵۲ ص … در چپ در ايران۱۳۴۲-۳-۱گزارش ساواك تهران،  -٦٠

 . ر، پيشين واحدي پو -٦١

 . همان -٦٢

 ۱۶ ص …جزني، تحليلي از تكوين -٦٣

 ۱۵۲-۱۵۱ صص … در چپ ايران۱۳۴۲-۳-۱گزارش ساواك تهران  -٦٤

 ۱۲۴ص . ، پيشين ۱۳۴۷گزارش بازجويي بيژن جزني،  -٦٥

 .واحدي پور، پيشين  -٦٦

 ۱۵۵ص ..  در ، چپ در ايران۱۳۴۸-۱-۳۰. گزارش در باره حزب ملت ايران -٦٧

 ۲۳ص . پيشين . ميهن جزني -٦٨

 ۱۲۷-۱۲۶، پيشين، صص ۱۳۴۷گزارش بازجويي بيژن جزني، : الع بيشتر بنگريد بهبراي اط -٦٩

 ۳۲۲-۳۲۳ صص … در ، چپ در ايران ۳۹-۱۲-۱۵گزارش ساواك در باره عباس سوركي،  -٧٠

 ۲۰ ص …جزني، تحليلي از تكوين -٧١

 ۱۲۶، پيشين،ص ۱۳۴۷گزارش بازجويي بيژن جزني،  -٧٢

 ۱۹ ص …جزني ، تحليلي از تكوين -٧٣

 ، پيشين ۱۳۴۷ بازجويي بيژن جزني، بنگريد به گزارش -٧٤

 ۲۰ ص …جزني،تحليلي ازتكوين  -٧٥

 .همان -٧٦

 ۱۵-۷و ۳۱۰ صص …براي نمونه هايي از اين گزارش ها بنگريد به چپ در ايران -٧٧

 ۲۲ و ۱۶صص . همان -٧٨

 ۱۳ ص …جزني، تجليلي از تكوين  -٧٩

 ۱۴ص .همان -٨٠

 ۲۰،ص ۱۳۵۶ جنگل،. مسائل جنبش ضداستعماري و آزاديخش خلق ايران، بي جا. بيژن جزني -٨١



١۵ 

 ۲۴ – ۲۳صص . همان -٨٢

 ۱۳ ص …جزني، تحليلي از تكوين -٨٣

 ۱۵۹-۱۵۸صص .. درباره زندگي و آثار«در » جاي او خالي ماند«محمدرضا شالگوني،  -٨٤

 ۳ ص …جزني، تحليل از تكوين -٨٥

 ۱۴ص . همان -٨٦

 ۱۲-۱۰ صص …جزني، مسائل جنبش -٨٧

 ۱۴-۱۳صص . همان -٨٨

 ۱۴ص . همان -٨٩

 ۳۰-۲۹ و ۸صص . همان -٩٠

 ۱۳۸، پيشين، ص ۱۳۴۷.  جزنيگزارش بازجويي بيژن -٩١

 . همان -٩٢

 ۳۰ ص …جزني، مسائل جنبش -٩٣

 -۱۶۶، صص   ۱۳۵۷بـيژن جزني، طرح جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي ايران، تهران مازيار،                -٩٤
۱۶۷ 

 ۲۷-۲۶ صص …تحليلي از تكوين. جزني -٩٥

 ۲۱ص . همان -٩٦

 ۲۶۳و ۱۲۸صص .. ، چپ در ايران ۲۲-۲۱صص . براي اطالع بيشتر بنگريد به همان -٩٧

 ۲۱ ص …جزني،تحليلي از تكوين -٩٨

 ميهـن جزنـي در بـاره وضعيت مالي بيژن           ۱۳۱-۱۲۹صـص   . ۱۳۴۷. بـنگريد بـه گـزارش بازجويـي جزنـي          -٩٩
. اما بيژن كسي نبودكه خودش را گم كند    . اگر از نظر اقتصادي دوران شكوفايي تيلي فيلم بود        : مـي نويسـد   

ر دادگاه، داستان با تمسخر از بيژن به عنوان كمونيست          به طوري كه د   . بـراي او سرمايه وسيله بود نه هدف       
 .۴۵پيشين، ص . ميليونر نام برد كه امكانات مالي اش را در اختيار رفقاي تيمش گذاشته است 

  ۲۱ص .. جزني، تحليلي از تكوين -١٠٠

 ۱۷۴ صض …در چپ در ايران . ۱۳۴۶-۱۱-۱۷جلسه . بازجويي حشمت اهللا شهرزاد -١٠١

 ۱۷۲ص .. ، چپ در ايران۲۳ ص …ريد به جزني، تحليلي ازبراي چگونگي اين امر بنگ -١٠٢

 جـريان شـكنجه شدن خود را به تفصيل شرح           ۱۳۴۷-۷-۱۰جزنـي و سـوركي در اوليـن جلسـه بازپرسـي              -١٠٣
 . داده اند

حسن ضياظريفي در بازداشت منتشرنشده اي، نقش       . ۲۵-۲۴صص  .. بـنگريد بـه جزنـي، تحليلـي از تكوين          -١٠٤
 . يل افشار را توضيح داده استشهرياري در بازداشت خودش و جل

 ۳۹-۳۷ص .. بنگريد به چپ در ايران -١٠٥

 ۳۶-۳۵صص . ، همان ۴۸-۱-۱۹براي اطالع بيشتر بنگريد به گزارش فرار چهار نفر از گروه جزني،  -١٠٦

 ۱۹۴ص . همان:  در۴۹-۸ -۲۵. گزارش ساواك قم -١٠٧

 ۶۷ص . ميهن جزني، پيشين : براي اطالع بيشتر بنگريد به  -١٠٨

 ۱۹۸-۱۹۷صص .  ايرانبنگريد به چپ در -١٠٩

 ۱۹۹ص . همان  -١١٠

 ۷۲-۷۱ص . بنگريد به ميهن جزني، پيشين  -١١١



١۶ 

 ۱۸۴ ص …درباره زندگي و : در » خاطراتي از زندگي و مبارزات بيژن در زندان«پرويز نويدي،  -١١٢

 ۱۳۸ص . پيشين. مهدي سامع -١١٣

  ۲۰۹-۲۰۸ و ۲۱۳-۲۱۲چپ در ايران ص : براي نمونه بنگريد به  -١١٤

 بنگريد به ميهن    …و از جمله بازداشت همسر وتهديد به زنداني كردن دو پسرش           بـراي اين قبيل اقدامات       -١١٥
 .پيشين. جزني

 . سامع ، پيشين: همان : براي اطالع بيشتر بنگريد به  -١١٦

 ۴۹-۴۷ص .. چپ در ايران: بنگريد به  -١١٧

.  بي نا.تهران. مسعود احمدزاده، مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك : بـراي اطـالع بيشـتر بـنگريد به           -١١٨
۱۳۵۷ 

 ۱۱۷ ص …نبرد با ديكتاتوري شاه. جزني -١١٩

 .، سامع، پيشين۱۸۸پرويز نويدي، پيشين، ص : بنگريد به  -١٢٠

  ۷۳ص . ميهن جزني، پيشين -١٢١
 

 


