
 

 
 

 :کرد منتشر نقطه نشر

 به زبان قانون

 نظامی دادگاه در ظریفی ضیاء حسن و جزنی بیژن

 

 مهرداد باباعلی -ناصر مهاجر 

  www.noghteh.orgنشر نقطه

 4931/6142ی آرش، آمریکا،  انتشارات مجله: چاپ اول

 صفحه 921، 4931/6142آلمان، زمستان : دوم چاپ

 

 قرار خوانندگان دسترس در خانی قلیچ پرویز تهم به و آرش ی مجله انتشارات توسط 4931 سال در که کتاب این نخست چاپ

 .است شده تکمیل و یافته بسط گوناگون های زمینه در که دوم چاپ برای بود ای انگیزه این .شد کمیاب سرعت به ،گرفت

 انقالبی گروه اعضای از دیگر تن دوازده و ظریفی ضیاء حسن جزنی، بیژن ی محاکمه و دستگیری شرح ،قانون زبان به

 4911 اسفند 8 تا دی 3 از که استثنایی ی محاکمه این .شد ایران خلق فدائی های چریک سازمان ی پایه دو از یکی که ست نوبنیادی

 .ست خورشیدی 14 دهه سیاسی های محاکمه ترین مهم از یکی داشت، جریان تهران در

 :کند را چنین خالصه می کتابی  مایه ، درونناصر مهاجر و مهرداد باباعلیچاپ نخست کتاب، به قلم ای  صفحه 444 گفتار پیش

ست که دفاعیات بیژن جزنی و  سیاسی و فضای اجتماعیهدف این پژوهش، برنمودن رویدادهای 

ی آن دو انقالبی در پرتو  حسن ضیاء ظریفی از آن برآمده است؛ نیز بازبینی و بررسی متن دفاعیه

… ی دو پاره و دوازده بند است این نوشته دربرگیرنده. هایی که بر جای نهادند ای از نوشته پاره

ست که در پژوهشی که پیش  ر پایان متن آمده که از اسناد کمیابیافزون بر این دو پاره، سه پیوست د

 .رو دارید، مورد استناد و استفاده قرار گرفته است

نظامی حکومت  استبدادی دمحمرضا شاه پهلوی، ازجمله اسناد مهم  ایران در دادگاه ی جنبش چپ   های برجسته دفاعیات دو تن از چهره

های اطالعاتی جمهوری اسالمی،  های دستگاه دهرپرو انتشار چنین اسنادی، به ویژه اکنون که دست. آید جنبش چپ ایران به شمار می

 .چندان برخوردار استجنبش چپ سرگرمند، از اهمیتی دو ی ی مبارزان و متفکرین برجسته ، به تخطئه«ژورنالیست»با عنوان 

دین سند بکر چن .درست و دقیق شده است  نادرست  چاپ نخست، ی اشتباهات تایپی و نیز چند داده، به زبان قانوندر ویراست دوم 

های یک ناظر خارجی گرفته، تا گفتگو با چند تن از بستگان و نزدیکان  ؛ از روزنویسگشته  و تاکنون چاپ نشده به کتاب افزوده

 .شان های ها و شنیده ی دیده متهمان درباره

مهم و نیز متن و بستر اجتماعی و سیاسی آن  ی تری از این محاکمه نتر و روش زندهو تصویر کمک کرده این همه، به غنای کتاب 

 .گذارد در برابر خواننده به نمایش می

س عالقمندان اکنون در دسترداند،  میجویی  گویی و حقیقت واقعیتداری،  نگاری را در پیوند با امانت این اثر ارزشمند، که تاریخ

 .قرار دارد

 !نوروز در راه است

 !نوروزتان شاد باد

 !کنید هدیه تان بستگان و دوستان به نقطه نشر های کتاب از امسال، عیدی برای

 

 !است داده انتشار نقطه نشر
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