
 فدايي خلق بيژن جزنی
۱۳۱۶-۱۳۵۴ 

 ساله بود که به       ۱۰.  در تهران متولد شد      ۱۳۱۶بيژن در سال      
با وجود آن که شرايط سنی        . عضويت سازمان جوانان درآمد    

 سال بود اما به علت فعاليت و عالقه چشم             ۱۳عضويت حداقل   
 سال ، حوزه مخصوصی برايشان       ۱۳گير چند نوجوان کمتر از       

 بهمن  ۱۵در  . ژن يکی از افراد اين حوزه بود         تشکيل شد و بي    
 و ترور محمدرضا شاه ، يورش به سازمان های حزبی                 ۱۳۲۷

آغاز گرديد با تصويب نامه هيات وزيران حزب توده غيرقانونی           
فعاليت های مخفی بيژن در سن خيلی پايين آغاز می           . اعالم شد 

ی وی به عنوان رابط بين کادرهای مخفی ، فعاليت خستگ         . گردد
ناپذيری را شروع و کمک های پرارزشی را به سازمان جوانان              

 .عرضه نمود

 را به فعاليت های مخفی سازمانی از         ۱۳۳۲ تا   ۲۹بيژن سال های    
وی به آموزش های تئوريک خود در اين         . يک سو و فعاليت های علنی در سطح دانش آموزان ادامه می دهد               

.  مخفی و روابط محدودتر را به او و ديگر مبارزان تحميل نمود              مرداد زندگی  ۲۸دوران غنا بخشيد ولی کودتای      
 .خانه او و دايي هايش مورد يورش اوباشان قرار گرفت و اقداماتی برای به آتش کشيدن آن صورت گرفت

در اين دوره بحث هايي پيرامون مشی در ميان فعالين حزبی درگير شده بود و بيژن و رفقای نزديکش از اتخاذ                         
آن ها با   . بيژن و رفقايش مبارزه درون حزبی را شروع کردند          . اطع و قهرآميز پشتيبانی می کردند      روش های ق  

تحليل درست از وضع نيروها در قبل از کودتا و نقش نيروها در انقالب دموکراتيک ايران اشتباهات حزب را                        
جود بدست آمدن مدارکی مبنی     با و . چند ماهی از کودتا نگذشته بود که بيژن بازداشت گرديد         . بازگو می کردند  

بر فعاليت های وی به علت صغر سن و به هم ريختگی دستگاه های نظامی و باالخره نفوذ افسران توده ای در                           
 مجددا بازداشت می    ۱۳۳۳چند ماه بعد يعنی در ارديبهشت ماه        . دادرسی ارتش ، پس از چند هفته آزاد می گردد         

 آزاد و فعاليت های خود ۱۳۳۴در بهار .  ماه زندان محکوم می گردد  ۶ به    بارديگر بازداشت و   ۱۳۳۳در پاييز   . شود
به خاطر وضعيت بد معيشتی خانواده از آن جا که بيژن به نقاشی عالقه داشت در يک موسسه                      . را پی می گيرد   

ز جمله  در همين سال ها با برخی از رفقايش ا        . تبليغاتی استخدام می گردد و شب ها به ادامه تحصيل می پردازد              
 .محمد چوپان زاده در تدارک تشگيل گروهی برمی آيد

بيژن در تنظيم   .  اولين نشريه گروه به صورت پلی کپی با دستگاه دست ساز منتشر می گردد                 ۱۳۳۸در فروردين   
 با لو رفتن گروه و دستگيری يکی از            ۱۳۳۸در پاييز   . مقاالت و خط مشی نشريه نقش بااهميتی پيدا می کند             

انتشار مرتب نشريه متوقف می گردد و تصميم براين می شود که به مناسبت های مختلف اعالميه                   اعضای گروه   
 .هايي صادر گردد

 



رفيق .  دی ماه گروه فعاالنه شرکت می کند و اعالميه هايي نوشته و توزيع می گردد                    ۲۰در تدارکات جنبش     
 .ی به گروه منتقل نمی گرددسعيد کالنتری در همين رابطه دستگير می گردد اما کوچک ترين ضربه ا

در اين دوره بيژن در رشته       .  گروه تصميم می گيرد که در فعاليت های جبهه ملی شرکت نمايد               ۱۳۳۹در بهار   
وی به عنوان مسئول فعاليت های علنی و دموکراتيک در کادر             . فلسفه در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل بود        
 مخفی نيز موظف می شوند که به هيچ وجه در فعاليت های علنی              مرکزی گروه انتخاب می گردد و اعضای کادر       

 .شرکت نکنند

آخرين باری که بيژن در رابطه با فعاليت         .  بارها طعم زندان را می چشد       ۱۳۴۲ تا   ۱۳۳۹بيژن در فاصله سال های       
تهران که  در دادگاه نظامی همراه با اعضای کميته دانشگاه         .  است ۱۳۴۴های دانشجويي بازداشت می گردد سال       

 . ماه زندان محکوم می شود۹ديگر از جبهه ملی جدا شده بود به 

«  با عنوان شاگرد اول رشته فلسفه فارغ التحصيل می شود و رساله پايانی دانشکده اش به نام                           ۱۳۴۲در سال    
 کسب  پی از آن برای   . يکی از آثار باارزش تحقيقاتی در تاريخ معاصر ايران است          » نيروهای انقالب مشروطيت    

 .دکترای فلسفه در دانشگاه تهران به تحصيالت خود ادامه می دهد

 با توجه به اتخاذ خط مشی جديدی که گروه به آن رسيده بود ، گروه به عنوان يک                          ۱۳۴۲در فروردين ماه     
 رفيق ديگر در کادر مرکزی آن انتخاب می         ۳بيژن و   .  نظامی فعاليتش وارد فاز نوينی می گردد       –سازمان سياسی   

 به مناسبت مرگ    ۱۳۴۶در پاييز   . در اين دوره نيز مسئوليت فعاليت های علنی به عهده بيژن قرار داشت               .گردند
 .تختی يکی از بزرگ ترين مبارزات بيرونی انجام می گردد که در سازماندهی آن گروه نقش معينی داشته است

ين سالح همراه با رفيق سورکی در حالی         تدارک مبارزه مسلحانه در دستور کار گروه قرار می گيرد و برای تام              
بيژن تحت شديدترين شکنجه ها قرار می گيرد ولی او چون            . که اسلحه ای با خود داشتند به دام پليس می افتند           

 رفيق ديگر تقاضای حکم اعدام می کند و           ۷دادستان نظامی ابتدا برای بيژن و        . کوهی استوار مقاومت می کند     
 .حکوم می شود سال زندان م۱۵نهايتا به 

به دنبال فرار نافرجام رفقايش به زندان قم تبعيد می گردد و پس از                 .  در زندان قصر بود     ۱۳۴۸بيژن تا فروردين    
محاکمه مجدد او به دليل فشارهای بين المللی          . رستاخيز سياهکل به اوين منتقل و تحت شکنجه قرار می گيرد             

با وجود حساسيت ويژه پليس ، بيژن در دوره           . امه می يابد  منتفی می گردد ولی هم چنان شکنجه و آزار او اد             
زندان در زمينه غنابخشيدن  به تئوری انقالبی و هدايت سازمان گام های باارزشی بر می دارد که در مجموعه                          

 نظری و تشکيالتی    –اين مطالب در هدايت سياسی       . مقاالتی که از زندان به بيرون داده می شود آن را شاهديم             
 .نقش ويژه ای پيدا می کندسازمان 

 ۲ نفر از رفقای گروه و       ۶ همراه با    ۱۳۵۴ فروردين   ۳۰ به زندان اوين برده می شود و در          ۱۳۵۳در اواسط اسفندماه    
 !يادشان گرامی باد .نفر از زندانيان مجاهد در تپه های اوين تيرباران می گردد
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