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 نادر ثانی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٢
  

   يک حرکت؟ۀثمر يا ثمرحرکتی بی
  

، احمد ، چھلمين سالروز به قتل رساندن بيژن جزنی، حسن ضياءظريفی١٣٩۴ ]سرطان[ماه فروردين ٣٠چندی پيش، 

زاده، عباس سورکی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم جليل افشار، مشعوف کالنتری، عزيز سرمدی، محمد چوپان

ھای اوين به دست جالدان رژيم وابسته به امپرياليسم سلطنت ھای محروم ما در تپه فرزند مبارز توده٩ذواالنوار، 

ھای بسياری  و گو ھا و سخنرانیھا، گفتوست و دشمن نوشتهبه اين مناسبت در اين جا و آن جا از جانب د. پھلوی بود

 داشت با ميھن قريشی مصاحبه ای" به عبارت ديگر "ۀزبان بی بی سی در برنام فارسیۀاز جمله شبک. منتشر شده است

  . خواھم داشتمصاحبهکه در اين نوشته نگاھی به اين ) جزنی(

. از بی بی سی پخش شد) ٢٠١۵ ماه مه ۵ (١٣٩۴ ]ثور[ ارديبھشت١۵  ثانيه در۵٠ دقيقه و ٢۶در (*)  يادشده ۀبرنام

 مسلحانه اختصاص داده شده بود و عنايت فانی، مجری ۀ اين برنامه به فعاليت ھای بيژن جزنی و مبارزۀبخش عمد

 می باشد  مسلحانه گويا مبارزه ای نادرست و بی ثمرۀبرنامه، با پرسش ھای خود در پی آن بود که نشان دھد که مبارز

خواست توانست و يا نمیدر حالی که در اين زمينه مجری بی بی سی را ياری می داد يا نمی) جزنی(و ميھن قريشی 

  .حتی از موضع خود از مبارزات بيژن جزنی دفاع کرده و  پاسخی بجا به پرسش ھای مجری بدھد

 بی سی به بيان اين امر بود که گويا بيژن جزنی ًآن چه در اين جا و آن جای برنامه کامال محسوس بود تمايل مجری بی

 خلق ايران و آغازگر جنبش مسلحانه در ايران بوده است و جالب توجه آن که ميھن ئیتئوريسين و رھبر چريک ھای فدا

ن برنامه با اي. زدد بر اين گفته میئيأُکه به خوبی بر نادرستی اين ادعا واقف بود با سکوت خود مھر ت) جزنی(قريشی 

  :پرسش از جانب مجری آغاز شد

ای از زندانيان ھای عصر ايران با تيتر بزرگ خبر دادند که عده روزنامه١٣۵۴ ام فروردين ٣٠چھل سال قبل در "

ً عمال نفره بيژن جزنی بود که اگر چه زندانی بود ولی ٩ترين فرد در اين گروه شاخص. اندسياسی ھنگام فرار کشته شده

آن زمان اين خبر با شک و ترديد زيادی مواجه .  خلق بودئیسيس چريک ھای فداأ تبر سازمان تازهپرداز و رھنظريه

ھای اوين  آن ھا را در تپهۀيافتشد و سال ھا بعد و پس از انقالب ايران يکی از افراد ساواک در دادگاه، اعدام سازمان

ی شروع کرد که با حرکت چريکی مخالف بود، پس بيژن جزنی فعاليت سياسی اش را در نوجوانی در حزب. د کردئيأت

  )کيد از من استأت" (چرا خود آغازگر جنبش چريکی در ايران شد؟

بيژن جزنی نه نظريه پرداز و رھبر سازمان چريک ھای فدائی خلق بود و نه آغازگر .  واقعيت اما ديگرگونه است

 دستگير شده و تا پايان ١٣۴۶ ھای سياسی خود در سال او آخرين بار در رابطه با فعاليت.  چريکی اين سازمانۀمبارز

 ئیسازمان چريک ھای فدا. در زندان بود)  ساله بود٣٧ بود و در ھنگام کشته شدن ١٣١۶او متولد سال (عمر کوتاھش 
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گروه ( به بعد ۴٧ و ۴۶خلق ايران اما محصول شکل گيری مبارزات جوانانی در ايران بود که کار خود را از سال 

، مدت کوتاھی پس از رستاخيز ١٣۵٠آغاز کرده و در آغاز سال ) ۴٧ و گروه جنگل از سال ۴۶زاده از سال احمد

تئوری و عمل اين سازمان از ھنگام .  موجوديت خود را به جامعه اعالم نمودند١٣۴٩ ]دلو[ بھمن١٩سياھکل در 

 مسلحانه، ھم ۀمبارز( مسعود احمدزاده ءقاھای رف بر اساس اسناد موجود بر اساس نوشته١٣۵۴تشکيل تا دست کم سال 

استوار بوده و نوشته ھائی که ) ء مسلحانه و رد تئوری بقاۀضرورت مبارز(و اميرپرويز پويان ) ژی، ھم تاکتيکيسترات

 خط مشی تعيين به درون سازمان راه يافت تا آن زمان نقشی در ١٣۵٣او بعدھا در زندان نوشت و در اواخر سال 

 چريک ۀ مقاله و نوشته ای نداشت که بتواند تأثيری در مبارزً بيژن جزنی اصال۵٠ و ۴٩در سال ھای . ندسازمان نداشت

 نوشته شده و ١٣۵٣ و ١٣۵٢ھای بيژن جزنی که در سال ھای بنابراين بخش اصلی نوشته. ھای فدائی خلق داشته باشد

سيس چريک ھای أتپردازی و رھبری سازمان تازه هنظريتوانستند نقشی در سپس از زندان راه به خارج پيدا کرده نمی

ھمسر و ھمرزم بيژن "که با عنوان ) جزنی(ميھن قريشی .  در آغاز جنبش مسلحانه به عھده داشته باشند خلقئیفدا

در اين برنامه حضور يافته بود از اين امر به خوبی آگاه است اما با سکوت خود " جزنی و فعال سياسی و حقوق زنان

  . درست است،آوردنماياند که گويا آن چه مجری برنامه بر زبان مینه میاين گو

تئوريسين و " تبديل بيژن جزنی به ۀمجری برنامه با سرسختی خود بار ديگر نظري ) ثانيه٣۵و  ٣در دقيقه (کمی بعد 

" بله، بله" رفته و با د خانم قريشی از ضمنی بودن فراترئيأکند و اين بار ترا مطرح می"  خلقئیرھبر چريک ھای فدا

  .شودگفتن او ھمراه می

کند که خانم قريشی در ھمين برنامه اعالم می)  ثانيه٣۵ و ۴ ۀدر دقيق(جالب اين جاست که اندک زمانی پس از آن 

 را که مال بيژن جزنی ئیھانوشتهھای تيمی حمله کردند دست به خانه۵٢/۵٣زمانی که نيروھای ساواک در سال ھای 

شود که خانم جزنی بر اساس کدام اسناد منتشر شده متوجه شده له مطرح میأبرای من اين مس. جا پيدا کردند آن بود در

 از پايگاه ھای چريکھای فدائی دست نوشته ھای بيژن جزنی به دست ساواک افتاده است؟  او ۵٢/۵٣که در سال ھای 

 از چنين ارتباطی آگاه ۵٢ًاگر واقعا ساواک در سال . ط دارداز آن جا ساواک فھميد که بيژن با بيرون ارتبا می گويد که

کند که اين ارتباط از دو طريق بوده چرا اقدامات الزم را برای سد کردن راه ارتباط به عمل نياورده است؟  او اضافه می

در رابطه با مالقات آمدند و ديگری به وسيله آن چه که خود ايشان يکی جاسازی زندانيانی که از زندان بيرون می: بود

  .کردندھا از زندان خارج می

را ) يعنی حتی مارکسيسم و کمونيسم( ھيچ ايسمی ١٣٣٩شود که بيژن از سال در جای ديگری ميھن قريشی متذکر می

چپ " کتاب ١۴١ ۀقبول نداشت و برای اثبات صحت اين مدعای خود به گزارشی از ساواک استناد می کند که در صفح

کتابی که از جانب مرکز .  خلق درج گرديده استئی، کتاب ھشتم چريک ھای فدا" روايت اسناد ساواکدر ايران به

که ) ١١ ۀدر دقيق(گويند ايشان می.  منتشر شده است١٣٨٠اسناد تاريخی وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در بھار 

  :در آن گزارش در مورد بيژن جزنی آمده است

داند و خود را ًر داشته که اصوال با ايسم مخالف بوده و پيروان ايسم را فاقد عقيده میمشاراليه ضمن اعترافات اظھا"

 ۀمند است که پس از مشروطيت جبھبا بررسی مطالعاتی عقيده. داند که به نظرش صحيح برسدھميشه پيرو چيزی می

ا بھترين مشی سياسی بعد از کند، مشی دکتر مصدق رای است که به نفع مردم و وطن فعاليت میملی بھترين دسته

  ." من اين است که بايد اين مردم کار خود را به دست گيرندۀنمايد به طور خالصه عقيدداند و اضافه می می٢٠شھريور 

ھای او در خالل  مبارزاتی بيژن و نوشتهۀدھد تا تمامی آن چه که سابقتواند و به خود اجازه میميھن قريشی چگونه می

 به گزارش ساواک شاه، که از جانب وزارت ءت سياسی اش گواه آن است را ناديده گرفته و با اتکاسال ھای فعالي

 ايدئولوژی خود محروم نمايد؟ از اين ءاطالعات جمھوری اسالمی منتشر شده بيژن جزنی را از وابستگی به مرکز اتکا
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در (خواست دست به اسلحه ببرد ه و  نمیخواست کار چريکی کردگيرد که پس بيژن نمینوشته ميھن قريشی نتيجه می

  :گويدمی)  ثانيه٢٠ و ١٢ ۀدر دقيق(او در ادامه ).  ثانيه۵٠ و ١١ ۀدقيق

 ۴۶ھنوز که خون از دماغ کسی نيفتاده بود سال . خواست دست به اسلحه ببريمما دلمون نمی: بيژن در دادگاھش گفت" 

  ."گويدشود، اسلحه سخن میی بسته میکنيد اما آن جا که در ھای دمکراسما رو محکوم می

 مسلحانه سوق داد، چرا که راه ۀ ما را به سوی مبارزۀاين شرايط اجتماعی و سياسی جامعه بود که مبارزان جامع! آری

 ۀمبارز. کيد کرده اندأ احمدزاده و پويان در آثارشان بر آن تءديگری موجود نبود و اين آن نکته ای است که رفقا

شود و گرنه اينان خود بزرگترين عاشقان زندگی و زندگی  مبارزان و انقالبيون تحميل میرسوی دشمن بمسلحانه از 

  .کردن ھستند

کنم ھدف اصلی اين شود که گمان می میبحثیپس از اين بخش، مجری برنامه جھت صحبت را عوض کرده و وارد 

ھای ما  احمدزاده و پويان به جنبش انقالبی تودهء که رفقاای بيھوده به آن چهبرنامه است و آن ھم تالشی است برای حمله

  :گويدمی) ثانيه۵٠ و ١٢ ۀدر دقيق(مجری . اندعرضه داشته

ژيه، ھم تاکتيکه و بايد ھمين رو ي مسلحانه ھمه چيزه، ھم ستراتۀبيژن در مقابل مسعود احمدزاده که معتقد بود مبارز"

 سياسی کرد ۀ مسلحانه ھست، بيژن معتقد بود که بايد مبارزۀياسی ھمان مبارز سۀادامه داد و در واقع بھترين نوع مبارز

  ."بره نمیئیکه روشن بود که اين مبارزه راه به جا  مسلحانه دست نکشيد در حالیۀوقت از مبارز ولی ھيچ

 ١٣ ۀدر دقيق(ھند دھستند پاسخ می" منھای آن دوره و جو چريکی"که ھوادار نظرات بيژن  کيد بر اينأخانم قريشی با ت

  ): ثانيه۵٠و 

ژی، ھم تاکتيک يبينيد که چه جوری داره به مشی ھم سترات نوشته بخونيد می۵٣را که " نبرد با ديکتاتوری" وقتی شما"

کنه و به دگم ھواداران مسعود و پويان انتقاد میده و  مسلحانه رو زير انتقاد قرار میۀو محوری کردن تاکتيک مبارز

  )کيد از من استأت." (کردًسعود زنده بود با اون وسعت نظر، با اون قدرت خالقيت مسلما تجديد نظر میگه اگر ممی

نظرات رفيق احمدزاده را مورد حمله قرار " نبرد با ديکتاتوری"در حالی که اين واقعيتی است که بيژن جزنی در کتاب 

در ضمن درکی که خانم . ه طور غير صريح انجام می دھدًمی دھد اما اين کار را به شيوه ای کامال غير کمونيستی و ب

ارائه داد و بر اساس آن ھواداران مسعود را "  مسلحانهۀمحوری بودن تاکتيک مبارز"قريشی به نقل از بيژن جزنی از 

غرضانه  مسلحانه کرد، اگر مۀ مسلحانه ھمه چيز است و تنھا بايد مبارزۀبه دگماتيزم متھم کرد که گويا می گفتند مبارز

کيد بر أچون در اين نظر ت. ًبودن آن را در نظر نگيريم بيانگر درک کامال نادرست از نظرات رفيق احمدزاده می باشد

 مسلحانه به عنوان شکل اصلی مبارزه به آن معنی نيست که ديگر تاکتيک ھای مبارزه، از جمله کارھای متنوع ۀمبارز

شوند بلکه صحبت از آن است که استفاده از ديگر تاکتيک ھای ، به کار گرفته نمیئیسياسی، اجتماعی و سنديکا

 مسلحانه، محور تمامی مبارزات ۀشوند که تاکتيک مبارزپذير و کارساز میضروری مبارزاتی تنھا ھنگامی امکان

است اگر روزی خانم بيژن جزنی را خوانده ام جالب " نبرد با ديکتاتوری"از سوی ديگر برای من که کتاب . باشد

کنه و به دگم ھواداران مسعود و پويان انتقاد می"که بيژن جزنی در آن " نبرد با ديکتاتوری" در کتاب ئیقريشی جا

اگر . را نشان بدھند" کردًگه اگر مسعود زنده بود با اون وسعت نظر، با اون قدرت خالقيت مسلما تجديد نظر میمی

ات رفيق احمدزاده را نقد می کرد آن گاه امکان می داد که چريک ھای فدائی خلق و بيژن جزنی به چنين صراحتی نظر

در حالی که او برای جا باز . ی سازمان شان برخورد می کندئھواداران شان متوجه شوند که او دارد با نظرات پايه 

ين که نظرات رفيق مسعود را نگيزد و از اين رو با انيکردن برای نظرات خود آگاھانه سعی می کند حساسيتی را بر 

ًدر ھر حال اگر ھم بيژن جزنی شفاھا چنين حرف ھائی . اپورتونيسم چپ می خواند ولی اسمی از او و کتابش نمی آورد

به خانم قريشی يا به ھر کس ديگری گفته است در کتاب نبرد با ديکتاتوری به ھيچ وجه با چنين صراحتی با نظرات 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ام و تا آن جا من در پيدا کردن اين موضوع در آن کتاب ناموفق بوده. ان برخورد نکرده استرفيق احمدزاده و رفيق پوي

وی " قدرت خالقيت"و " وسعت نظر"دانم بيژن در آن کتاب اساسأ از مسعود نام نمی برد چه رسد که بخواھد از که می

 !وی حکم صادر نمايد" مسلم"سخن گفته و در مورد تجديد نظر 

  :گويد ثانيه می۵٠ و ١۴ ۀ ادامه و در دقيقميھن قريشی در

 مسلحانه رو بيژن نه ۀاين تاکتيک مبارز.  مسلحانهۀ سياسی پای دوم جنبشه با تاکتيک مبارزۀگفت بايد مبارزبيژن می"

ای  که ديکتاتوری به شدت خشنه، ھيچ روزنهئیگفت جابيژن می. گوارا گرفته بوداز کوبا، نه از فيدل کاسترو، از چه

  ."ژیيشه، بايد با تاکتيک مسلحانه پيش آمد، اما نه که ستراتنمونده، ھمه چيز سرکوب می

دادند تا بينندگان ارائه می" ژیيسترات "ۀجالب بود اگر خانم قريشی بيش از ھر چيز برداشت خود و يا بيژن را از واژ

 ۀ مسلحانۀد که چگونه بيژن تاکتيک مبارزکردننيز به کنه آن چه مورد نظرشان بود واقف شوند و پس از آن بيان می

  !نمود کوبا و فيدل کاسترو تفکيک میۀژی مبارزه مسلحانيگوارا را از تاکتيک و ستراتچه

دارد که  مسلحانه اظھار میۀ برای خراب کردن مبارز١۵ ۀرود و زمانی که مجری برنامه در دقيق به پيش میمصاحبه

کنن در کنه و مردم ھم ازش پشتيبانی میره کار مسلحانه رو شروع میخلق میتئوری اين بود که يک عده پيشاھنگ "

خانم قريشی به جای روشن " حالی که ھمون مردم در واقع اين ھا رو گرفتن و تحويل مقامات امنيتی دادند در سياھکل

کنند دی بر لب اظھار میھا بايد طی کنند با لبخن طوالنی بودن مبارزه و سيری که تودهۀکردن ماجرا و صحبت دربار

  .دھندو بدين گونه ھم نوائی خود با مجری و جايگاه فکری کنونی خود را نشان می" پيچ ھم کردندطناب"

 جنبش مسلحانه در اين برنامه شد به ناگاه خانم قريشی به اين نتيجه می ۀ بد گوئی ھای که در بارۀدر ادامه و بعد از ھم

 ١۵ايشان در دقيقه .  خلق ايران نداشته استئیگيری سياھکل و چريک ھای فدادر پایرسد که بگويد بيژن جزنی نقشی 

  :گويند ثانيه می٣٠و 

نه اين که بخوام بيژن رو تبرئه .  راه انداختند۴٩ که ديگران ۴۶بيژن در زندان بود . نداختبيژن سياھکل را راه ني"

  ."کنم

  :ندگوي ثانيه می۴٠ و ١۵ ۀايشان در ادامه و در دقيق

 که بر ءژی ھم تاکتيک و رد تئوری بقاي مسلحانه ھم ستراتۀًخوام بگم بيژن بعدا که ديد تز مسعود و پويان مبارزمی"

ژی و ي مسلحانه به صورت ستراتۀمبنای تز رژی دبره بود مال پويان اين ھا رو بيژن مطالعه کرد به نقص اين مبارز

ديک خودش در زندان که يکيش ھم شاھد زنده است گفته که اگر  حتی به دوستان نز۵٣تاکتيک پی برد و در سال 

به قدری طرفداران . کردًبناست تاکتيک ھا اين قدر ضربه بزنه بايست اصال نکرد ولی کی به حرف بيژن گوش می

دگم ای بود، ھميشه براش احترام قائلم و ھستيم ولی طرفداراش به قدری مسعود احمدزاده، نازنين خودش يک پسر نابغه

ن و ببخشيد بيسوادی اکثر ھواداران چريک ھا بود اين ھا دگم کردن که بيژن تمام ئيکردن که اون ھم از سطح آگاھی پا

 که بيرون اومدن بپرسين که به ئیھاتونيد از زندهآن چنان مبارزه کرد که می. کردمدت با اين دگم ھا داشت مبارزه می

درون زندان، با اين زدن فالن ھای رویخوام بگم بيژن با چپمی. ی شدهئتودهبيژن رو گفتن اين . یئبيژن گفتن توده

  ."ًدار، اصال اين ھا رو بيژن موافق نبودسرمايه

يک "و " نازنين"اند، را گاه او را مالقات نکرده بار خود مسعود احمدزاده، فردی که ھيچ در اين جا خانم قريشی که اين

به "کند که اکثر ھواداران چريک ھا بيسواد بوده و طرفداران احمدزاده ند حکم صادر مینمايارزيابی می" پسر نابغه

  !!!که ھمه کار بيژن جزنی شده بود مبارزه با آن ھا و دگماتيسم شان" قدری دگم کردن

ن خواند" یئتوده"روی ھا، جالب اين جاست که ميھن قريشی اذعان دارد که حکم زندانيان سياسی در برابر راست

  !روان بودراست
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داری که با آتش تنھا سرمايه(گويد که بيژن با اعدام انقالبی فاتح يزدی دانم ميھن قريشی با داشتن کدام اطالعات مینمی

 جھان ۀوليت به خاک و خون کشيده شدن کارگران معترض کارخانؤ، فردی که مس)ھای چريک ھا به زمين افتادگلوله

  ف بود و اگر بود چرا؟ مخال،ُچيت را بر گرده داشت

خواھد تير خالص را بر پيکر مبارزات بيژن جزنی شليک کند پس از اين ميھن قريشی گامی فراتر نھاده و گويا می

  ):١٧ ۀدر دقيق(گويد می

 مسلحانه را کنار گذاشت، ھيچ وقت جرأتش را نداشت که ۀاد داشت که بايد مبارزقبه نظر من بيژن اگر ھم خودش اعت"

  !"بگه

  :گويد می١٨ ۀر اين جا مجری برنامه خيزی ديگر برداشته و در دقيقد

 گذشته بودن، يک حرکتی رو شروع کردن که  بودن، يک عده آدم ھای از خود گذشته، از جانئیدرسته يک عده فدا"

منتھی نشد جز ًاش کشته شدن يک عده جوون و نھايتا ھم تمام اين ماجرا به ھيچ جا نتيجه. اين حرکت به ھيچ جا نرسيد

  !"انقالب اسالمی در ايران

 ۀبود که جزير"  گذشتهعده آدم ھای از خود گذشته، از جان"دانيم اين حرکت ھمان زھی بيشرمی آن ھم زمانی که می

يا ھمان قدرت ھای بزرگ برای " اربابان"اين که . ثبات امپرياليسم را به لرزش انداخت و سيل انقالب را جاری ساخت

 سدی ،رفت تا ظفر نمون باشد به تکاپو افتاده و پس از مذاکره و توافق با ھمز اين سيل يعنی انقالبی که میجلوگيری ا

در راه آن ايجاد کردند و مسير پيشروی را  منحرف کرده و سگ ھای زنجيری تازه ای را به جای سگ ھای زنجيری 

  .گان کم نمی کند"گذشتهاز جان "گذشته به قدرت رساندند ، ذره ای از نقش تاريخی آن 

  ): ثانيه٢۵ و ١٨ ۀدر دقيق(گويد می: در اين جا ميھن قريشی به عنوان ميھمان بی بی سی پس از گريزی به مشی مبارزه

 با حسن ضياءظريفی و گروه شون مبداء مشی ١٣۴۶بيژن خودش از سال . کردگم بيژن مشی رو رد میمن نمی"

اش نه اين که به صورت ھم ھای کتبیش، نوشته ایھکه اطالع دارم، بحث ھای شفاجا  مسلحانه بود، اما تا آن ۀمبارز

ژی رو، نقش محوری رو رد بکنه، نقش يخواست حتی ستراتگم بيژن اگر میبه اين جھت که می. ژی، ھم تاکتيکيسترات

  ."موند سر تاکتيک ھا، ھمون ھم در جو زندان امکان نداشت مسلحانه، میۀمحوری مبارز

و دگماتيسم ھواداران مسعود احمدزاده از آن چنان " جو زندان"ين ترتيب روشن می شود که به قول خانم جزنی به ا

اجازه نمی داده نقش "  خلقئیسيس چريک ھای فداأتپرداز و رھبر سازمان تازه نظريه"قدرتی برخوردار بوده که به 

  . مسلحانه را انکار و نادرست اعالم کندۀمحوری مبارز

 ثانيه ١٣ و ٢٠ ۀاو در دقيق. آورد دارد در ميان میمصاحبهايان اين بخش مجری برنامه ھدف ديگری را که از اين در پ

  :پرسدمی

 در ايران ١٣٨٨خصوص پس از جريان سال ه بينيم امروز در اين شرايط، االن سال ھاست، بمی. برگرديم به امروز"

حاال، در اين شرايط، .  سياسی در ايران به شدت وجود دارهۀبارزپرھيزی مبه وضوح نشون داد که يک گرايش خشونت

  "  داره؟،کنهای فکر میکنيد کاربردی برای اين نسل نوی که طور ديگهھای بيژن آيا فکر میآموزه

م خواھند در مقابل خشونت رژيم سر خ که نمیئیھاو خانم قريشی که گويا اين وظيفه را بر عھده گرفته تا مقاومت توده

  ): ثانيه۴٠ و ٢٠ ۀدر دقيق(دھند کنند را کار پوچ و بيھوده خوانده و خط بطالن بر آن ھا بکشد پاسخ می

ما بيژن . ُخدمتتون عرض کنم که چقدر خوبه، يعنی الزمه، بيژن رو بذاريم در کنتکستش، بذاريم در متنش! ًمسلما نه"

به : دمبه نظر من، من تز نمی. ه، ھمين االن ھم به ھيچ عنوانگردًرو در متن تاريخی اگر بگذاريم اصال به االن برنمی

ھنگامی .  جنگ ھای چريکی ـ نظر شخصی ـ و انقالبی، انقالب، بخوابيم يک شبه انقالب کنيم، تموم شدهۀنظر من دور
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 که کنن و خود مردمن، حرکتی می)لغت خارجی(کنن مانی می-ريزن تو خيابون، مووشه که مردم يک جوشش، میمی

  ."کنن چيکار کنن میتعيين

 که به منظور ياد شده در اختيار ايشان گذاشته شده کسی نيست که به ايشان بگويد که ھيچ گاه ئیسفانه در استوديوأو مت

عکس اين قھر حکومت ھاست که ه اند و باند که خشونت را به حکومت ھا تحميل کردهھا و انقالبيون نبودهاين توده

شبه نبوده کس در پی انقالبی يکھيچ: گذارد و فراتر از آنھا و انقالبيون جز اعمال قھر باقی نمیودهای برای تچاره

  .بايست از راھی دشوار و در درازمدت گذر کردبرای رسيدن به انقالبی ظفر نمون می. است

  ١٣٩۴ ]سرطان[ تيرماه٢٣شنبه سه

  :پانوشت

  *https://www.youtube.com/watch?v=fVTA9vwbo-4  

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]سرطان[ ، تير ماه١٩٣شماره 

  

 


