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   1 ديباچه

زد. يرنخواندن  بار چنان دانم كه خردمندان بپسندند كه هيچ نبشته نيست كه آن به يك
 و بدانند. عصر، مردمان ديگر عصر به آن رجوع كنند و پس از اين

نزد كزه   نگاررب كنم. در اين حضرت بزرر،،  مرا مقرّر است كه امروز من اين تأليف مى
مردمزان نااينزد كزه ايشزان       ول گردند تير بر نشانه زننزد. و بزه  تاريخ مشغ اگر به راندن

و يا لنگى مُنَقْرِس، و چنزان واجز     گى كُند ايشان در پياده سوارانند و من پياده، و من با
چون سزنن گوينزد مزن بشزنومى ول زن       كُندى كه ايشان بنوشتندى و من بياموزمى و

دارنزد و كاايزت    انديشه مى ى برر،ها چون دولت ايشان را مشغول كرده است تا از شغل
طاعنى شاد  اند، تا به هيچ حال خلل نياتد. كه دشان و حاسدى و كنند و ميان بسته مى

را نبشزتن   شود و به كام رسد، به تاريخ راندن و چنين احوال و اخبزار نگزاه داشزتن و آن   
 ها اندر آن چون توانند بست. توانند رسيد و دل چون

كزه   كار را پيش گرفته كه اگر توقف كردمى، منتظر آن ن اينپس من به خلياتى ايشا
ردا ختندى، و چزون روزگزارِ دراز برآمزدى، ايزن     پشغل بپردازند. بودى كه ن ايشان بدين

كار را كه بر اين مرك   دور ماندى. و كسى ديگر خاستى اين اخبار از چشم و دل مردمان
 اده با نام مدروس شدى.اين خانو آن سوارى كه من دارم نداشتى و اثر برر،

 «تاريخ بيهقى»
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 2ه ديباچ

ها به عازد ايزن    هاى فدايى خلق با گروه پيشتاز جرنى ي ى نيست. بعضى سازمان چريك
. و بعضى ديگر ي ى گرفتن اين دو را غص  رهبرى سزازمان فزدايى   1اند گرفته دو را ي ى

شزدن سزازمان    بزا بيژنزى   هزا  يثها و حزد  حرف. اما جدا از 2اند دانسته توسط بيژن جرنى
دو جريزان ي زى و يزا در     تالش شد نشان داده شود كه ايزن  ها به سهو يا به عاد چريك

گروه پيشزتاز جرنزى سزنن بنزاى مبزارزه       كه رغم آن هرروى على اند. به استارار هم بوده
 هزاى  دهنده چريزك  تش يل هاى گذارد و بازماندگان اين گروه ي ى از پايه مسلحانه را مى

بررسزى شزوند.    اند، اما اين دو جريان ي ى نيستند و بايد هر كدام به تا يك فدايى خلق
گيزرى   ش ل چگونگى پردازيم به شود و بعد مى پس ننست گروه پيشتاز جرنى بررسى مى

 ها. سازمان چريك
  

 د ساواك. چپ به روايت اسنا1                                                           
 فرج سركوهى: اس و داسي. 2
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 مدخل

 ت:گذش هاى فدایى خلق ایران باید از چند دوره براى بازخوانى تاریخ سازمان چریک
 گيرى . دوره شكل1
 . دوره شكوفایى2
 . دوره فروپاشى1

شـود و   هـاى نخسـتين شـروى مـى     گيرى كه دوره آغازین است از بحـ   دوره شكل
ـ   اتمه مىـدستگيرى گروه پيشتاز خ به ـ ـیابد. مفسـر ت ـ ـاریخى و ای ن دوران ـدئولوژیک ای
 وانى شود.جزنى است كه براى درك بهتر این دوران چند كتاب او باید بازخ بيژن
 نبرد با دیكتاتورى. 1
 شود اى مى چگونه مبارزه مسلحانه توده. 2
 تدوین استراتژى جنبش انقالبى. 1
 تاریخ سى ساله. 1

 گيـرى  شود تا شـكل  دوره دوم، دوره شكوفایى است از احياء گروه جزنى شروى مى
 .ها ازمان چریکس گيرى محفل احمدزاده و در نهایت پيوند این دو گروه و شكل

 شود. در این دوران سه كتاب تاریخ ساز نوشته مى
 رد تئورى بقا از امير پرویز پویان. 1
 هم استراتژى و هم تاكتيک مسعود احمدزاده. 2
 آنچه یک انقالبى باید بداند از صفایى فراهانى. 1

 یابد. ادامه می 1127شود تا سال  شروى مى 1117این دوران از سال 
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 :شود است كه خود به دو دوره تقسيم مى دوره سوم، دوران فروپاشى
 ها . دوران انشعاب1
 . دوران مهاجرت2

هـا   كـه از انشـعاب   1112شود تا سال  شروى مى 1127بخش اول این دوران از سال 
 1112یابـد. و دوران دوم از سـال    ها پایان مـى  شود و با سركوب تمامى گروه مى شروى
رونـد وجـه مشخصـه ایـن دوران      ارج مـى هاى فدایى به خـ  تمامى طيف بعد است كه به

شوورى است و خداحافظى و جدا شـدن بخشـى از خـانواده فـدایى و      فروپاشى اتحاد
كرات ـال دمـ ـكرات، چپ سوسيـ ـام چپ دمـتحت ن ،جبهه ليبراليسم هـا بـه پيوستن آن

 و چپ انسانى.
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 پوينده باد
 آن دست
 كه تفنگ روى كتاب نهاد

 سلطانپور سعيد 
 

 اى عينى و ذهنى مبارزه قهرآميزه زمينه

 این حق مسلم هر ملتى است كه اگر در برابر حكومتى جابر و مستبد قـرار گيـرد بـراى   
هاى متفكرین عصر رنسـان    احقاق حقوق خود دست به سالح ببرد این حق در نوشته

هاى عينى و ذهنى فـراهم   اعالميه حقوق بشر نيز آمده است. اما باید دید كه چه زمينه و
 تا پيشاهنگان سياسى در ایران دست به سالح ببرند. شد

 

 بزرگ گويىپيش بازرگان؛

 مـا آخـرین  »در برابر دادگاه نظامى گفت:  11مهدى بازرگان رهبر نهضت آزادى در دهه 
 ایـم. مـا از رئـي  دادگـاه     كسانى هستيم كه براى تحقق قانون اساسى به مبارزه پرداختـه 

 «.ها بگوید باالترىانتظار داریم این نكته را به 
 داد كـه هرچنـد از درون نسـل    بازرگان با فراستى تاریخى از عصر و نسلى خبر مـى 

 اى دیگر بود. آمد اما نگاهش به مسائل به گونه گذشته بيرون مى
گروه پيشتاز بيژن جزنى از درون حزب تـوده و سـازمان مجاهـدین خلـق ایـران از      

 افتاد.نهضت آزادى سر بيرون آورد و برخشت  درون

 

 نسل جديد و راهى ديگر

 تالش شاه براى تثبيت بود. شاه از سوءقصد جان به سـالمت بـرده بـود. تـرور     11دهه 
 وزیر خود را با دستگيرى فدایيان اسالم جبران كرده بود. منصور نخست



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      11

 

ها را براى رفرم ارضى توسط خود متقاعد كـرده بـود. و حریـف نيرومنـد      امریكایى
خرداد روحانيت را سـركوب كـرده    12در كرده بود. قيام  از ميدان بهدكتر امينى را  خود
هـاى جریانـات چـپ، ملـى و مـذهبى را بـراى سـازماندهى یـک          تمامى تـالش  بود و

كارآمد ناكام گذاشته بود. و با سركوب وحشيانه راه را بـراى هرگونـه عمـل     اپوزیسيون
 غيرسياسى بسته بود. سياسى و
 ایران شدند؛ ان بزرگ سياسى وارد ميدان سياستبه بعد سه جری 1121از سال 

 عنوان نماینده چپ   . حزب توده به1
 گرایى ایرانى عنوان نماینده ملى . جبهه ملى به2
 عنوان نماینده جریان بنيادگراى اسالمى. . كاشانى و فدایيان اسالم؛ به1

 تقاللدمكراسـى، اسـ   سوى عـدالت اجتمـاعى،   ران را بهاما هيچ كدام موفق نشدند ای
ـ ـب اـه ادى سوق بدهند. تمامى تالشـسياسى و اقتص اى ارتجـاعى ـ اسـتعمارى    ـا كودت

 مرداد ناتمام ماند. 21

 

 حزب توده

اى باقى نمانده بود. ضربات خردكننده كودتا  ها جز نام و سایه از حزب توده در این سال
 ى، تشكيالتى وبعد از كودتا، دو انشعاب بزرگ و نفوذ ساواك، حزب را از نظر سياس و

 اعتبار كرده بود. اخالقى بى
 رهبران عنصری سست لياقتى رهبران حزبى بعد از كودتا، كودتا، بىناكارآیى حزب در

بحرانـى  تـرین جریـان سياسـى كشـور بـه      عنوان بزرگ حزب در زندان، حزب توده را به
 رو شد؛ كشاند. بعد از آن حزب با دو انشعاب بزرگ روبه عميق
ائویستى و طرفـدار  ـایالت مـ ـان انقالبى كه تمـ ـازمـاب سـ، انشع1112ال ـس . در1

 چين داشت.
، انشـعاب گـروه سـه نفـره قاسـمى، فـروتن و سـ ایى كـه منجـر          1111. در سال 2
 حزب طوفان شد. تشكيل به
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 بكند؛ بدتر از این دو انشعاب ساواك توانست دو نفوذ بزرگ در حزب توده

 خانـه دبيـر اول   ر یزدى از رهبران حزب بـود( در . نفوذ برادران یزدى )پسران دكت1
 ساواك. حزب رادمنش و سرقت اسناد و مدارك حزبى و دادن آن به

اندهى سراسـرى حـزب   ـازمـ ـى در تشـكيالت تهـران و س  راـاس شهریـ. نفوذ عب2
 توسط ساواك.

با این اوصـا  راه و روش حـزب در نـزد فعـالين سياسـى، راه و روشـى بـود كـه         
ده بود و ناكارآمد بود. پ  تالش براى یافتن راهى نـو در بـين نيروهـاى    رسي بست بن به

 حزبى آغاز شد.

 

 جبهه ملى

 دسـت ضور حى و حاضر دكتـر مصـدق و بـا در   جبهه ملى اول در اوج اقتدارش و با ح
 داشتن دولت و اكثریت مجل ، نتوانست كار را بـه سـرانجام برسـاند. و بـا تردیـدها و     

 ملكت را به دولت كودتا سپرد. بعد از كودتا هم نتوانستهایى سرنوشت م خيانت بخش
 دست به مقاومتى جدى و سازمان یافته بر عليه كودتا بزند. با بـاز شـدن نسـبى فضـاى    

 كه نتيجه اختال  امریكا با شاه بر سر اصالحات ارضى و 1119ـ11هاى  سياسى از سال
 ج برد. و كار را با مسائلى فرعـى ادارى بود، تا به آخر از نداشتن برنامه و رهبرى كارا رن

پيش برد. تا این روزنه نيز بسته شد و به یک باشگاه خانوادگى تبـدیل شـد كـه نقشـى     
 پویا در حيات سياسى كشور نداشت. زنده و

 

 جريان بنيادگراى اسالمى

 به بعد جناح سنتى روحانيت تمایلى جدى به دخالت در مسائل سياسـى  21هاى  از سال
 ح كاشانى، صفوى در ميدان سياست فعال بودند.نداشت. اما جنا

آبشـخورش  فدایيان اسالم به رهبرى نواب صفوى، یک روحانى جوان و تندرو كـه  



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      11

 

وجود آمد این گروه كـار خـود را    به بودالمسلمين مصر ناء رهبر اخوانبال حسن تفكرات
پاك »نداختن راه ا شناس بزرگ ایران احمد كسروى آغاز كرد. كسروى با به تاریخ ترور با

كـرد كـه    مى بح در واقع نوعى مدرنيسم در مذهب بود. با مستندات تاریخى  كه« دینى
 یک جریان سياسى است. گرى شيعه

 آرا بلندآوازه شد. فدایيان اسالم در آستانه اوج گرفتن جریان نفت با ترور سپهبد رزم
 یى نبرد.بعدها نيز هژیر و منصور را ترور كرد. اما این ترورها راه به جا

  كاشانى جناح دیگر این جریان اسالم سياسى، مبارزه با انگلـي  را در عـراق  هللا آیت
 هـا تبعيـد و بلنـدآوازه شـد. بـا      همين خـاطر توسـط انگليسـى    در پرونده خود داشت به

 بازگشت به ایران به مجل  راه یافت و در جریان ملى شدن نفت با دكتر مصدق مـدتى 
در مقطع كودتا بـه باشـگاه كودتـاگران پيوسـت. و پشـت دكتـر       آوا و همراه شد. اما  هم

 را خالى كرد. اما بعد از كودتا به بازى گرفته نشد و از صحنه سياست رانده شد. مصدق
 با پيش آمدن اصالحات ارضى و آزادى شركت زنان در انتخابات در غيبت كاشـانى، 

اپيتوالسيون بلندآوازه شـد. و   خمينى به ميدان آمد. آقاى خمينى در مخالفت با كهللا آیت
مخالفت كردن با اصالحات ارضى و شركت زنان در انتخابات با حكومت درگير شـد   با
 بود كه سركوب و تبعيد شد. خرداد 12اوج این درگيرى در  و

 

 نسل جديد

 ها تمامى واقعيات دهه چهل نبود. در بحبوحـه جـدال مـردم بـا دیكتـاتورى، نسـل       این
 اى دیگـر بـود. هرچنـد    د كه نگاهش به گذشته و آینده به گونـه جدیدى شكل گرفته بو
 اش همان بسترهاى سه گانه بـود. امـا دیگـر حاضـر نبـود آن      زادگاه و خاستگاه سياسى

 كار گيرد. هاى شسكست خورده را كه دیگر كارآیى نداشت، به شيوه
 

 چه بايد كرد

كـرد؟   بى بود؛ چه بایـد جنبش انقالفعالين ين شرایطى سؤالى مهم فراروى تمامى در چن
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چـين،   هاى جدید و الگوهاى دیگرى مطرح شده بود، انقالب در برابر جنش انقالبى راه

 بخش ویتنام، كره و فلسطين. هاى آزادى انقالب كوبا، انقالب الجزایر، و جنگ
 نفـ  و شـجاعتى   رغم پشت سر گذاشتن شكستى غمبار، از اعتماد بـه  این نسل على

دهاى        شگر  برخوردار بود.  و این نشـانه آن بـود كـه در برابـر اخالقيـات گذشـته، كـ 
جدید شكل گرفته است. كـدهایى كـه بعـدها بـه عرفـان فـدایى و مجاهـد یـا          اخالقى
نفـ ، از   چریكى معـرو  شـد. روحيـه مشخصـه آن شـجاعت، اعتمـاد بـه        اخالقيات

 ن امكانـات تكلف، با كمتری حد نثار جان و زندگى پارسایانه، ساده و بى خودگذشتگى تا
 .بود زیستى

درجه اول نسل گذشته در برابر رژیـم كودتـا زانـو     اخالقياتى كه در نبود آن رهبران
 و غرور ملى مردم خود را شكستند. زدند
 

 04مسائل مبرم جنبش در دهه 

 هـاى  زمينهبایست در اش و یافتن راهى نو مى جنبش انقالبى براى فائق آمدن به مشكالت
 رسيد: مىزیر به تحليلى مشخص 

 . تحليل جامعه ایران1
 . تحليل اصالحات شاه و خصلت حكومت او2
 هاى خارجى در ایران . نقش قدرت1
 . گذشته جنبش انقالبى در ایران1
 هاى مبارزه . روش2
 . مرحله انقالب1
 . اختال  ميان چين و شوروى و نقش آن در مسائل ایران7
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 گروه پيشتاز جزنى

 ها گيرى محفل شكل

 بازمانـدگان حـزب   1117شكست و فروپاشى سازمان حزبى حزب توده، تا سال بعد از 
 آوردند؛ دو راه در پيش گرفتند: توده و فعالينى كه به تازگى رو به فعاليت سياسى مى

 . ادامه سنت كالسيک مبارزه به سبک و سياق حزب توده كه این راه به تشـكيالت 1
 اگـر ك.گ.ب، سـازمان اطالعـات    ى ختم شد. ورسراسرى ساواك ساخته عباس شهریا
 كفایت حزب توده و دبير اول ابله آن رادمنش تـا قيـام   شوروى خبردار نشده، رهبران بى

 قيامت دل خوش داشت به آمار دروغ و پروپاگاند عباس شهریارى.
 كه رادمنش تا آخرین روز زندگيش باور نكرد كـه عبـاس شـهریارى عامـل     ط رفه آن

اى بـراى بركنـارى خـود از سـوى      س شـهریارى را توطئـه  ساواك بوده است و زدن عبا
 دانست. كيانورى، اسكندرى مى جناح

 اى دیگر از كادرهـاى گـروه جزنـى    ظریفى و عدهو این درحالى بود كه حسن ضياء
 توسط عباس شهریارى لو رفتند و ظریفى از درون زندان اطالى داد كه شـهریارى عامـل  

 توسـط « شـهيد روزبـه  »شهریارى در عمليـات،   هاى بعد ساواك است و باالخره در سال
 هاى فدایى خلق اعدام انقالبى شد. چریک
هایى بود كه در حال مطالعـه اوضـاى و احـوال جامعـه      . راه دوم، فعاليت در محفل2
كردنـد و بـه آن    هاى اعتراضى جامعـه شـركت مـى    بودند و در كنار آن در حركت ایران
ز اعتصاب رانندگان شركت واحد گرفتـه تـا   ند. اددا سمت و سوى سياسى مى ها حركت

 .زلزله بوئين زهرا مرگ تختى و
نزدیـک شـدند و    تر بودند كه به هـم  در ميان این محافل سه محفل از همه رشدیافته

 وجود آوردند: و این سه محفل عبارت بودند از: گروه پيشتاز جزنى را به
 . محفل جزنى ـ كالنترى1
 . محفل ظریفى2
 . محفل سوركى1
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 دوره نخست

 گيرى و تدوين اصول شكل

ش ـل نقـ ـه محفـ ـبران سـ ـعنوان رهـ  هـه نفر بـروه پيشتاز نخستين، سـگيرى گ شكل در
 داشتند: كليدى
 . بيژن جزنى1
 . حسن ضياءظریفى2
 . عباس سوركى1

 

 دوران جديد؛ وحدت محافل

 توسـط هـا بـه اصـالحات ارضـى و ادارى      شاه به امریكا و متقاعد كردن دمكـرات رفتن 
شخص شاه و سقوط دكتر على امينى، فضایى نيمه باز سياسى را بست. جبهه ملـى دوم  

دنبال آن حركت اعتراضى روحانيت برعليه اصـالحات ارضـى    سوم سركوب شد. و به و
اسى ایـران  ـاى سيـ ـات سركوب شد. دوران جدیدى در فضـ ـان در انتخابـشركت زن و

 آغاز شد.
 عنوان نقطه عطفى در رابطه رژیم خرداد به 12ر بيژن از سركوب حركت روحانيت د

 كند. با مردم یاد مى
 1112( از سـال  1 شهرزادهللا جلسات محفل جزنى )بيژن، منوچهر كالنترى و حشمت

هـایى چنـد    شـود. پـ  از بحـ     بعد روى نحوه فعاليت، هد  و روش متمركـز مـى   به
 گيرد. مىگروه و عضوگيرى از افراد جدید در دستور كار قرار  گسترش

بنـد   در زندان قصر بـا او هـم   1111منوچهر كالنترى، كيومرث ایزدى را كه در سال 
 كند. است عضوگيرى مى بوده
 

                                                           
 دستگير و زندانى شده بود. 1113و  1112، 1111هاى  . شهرزاد دكتر داروساز بود و در سال1
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 تقسيم وظايف

 گيرد: تقسيم وظایف انجام مىدر گروه 
 . جزنى، مسئول جذب افراد و تبلي ات1
 . شهرزاد، مسئول تشكيالت و تعليمات2
 شوند. یى مناطق مى. كالنترى و ایزدى، مسئول شناسا1

خاطر توزیع نشریه پيـام دانشـجو، ارگـان دانشـجویان جبهـه       ، به1111بيژن در سال 
 شود. دستگير و ن ه ماه زندانى مى ملى،

شـود. ایـزدى كـار گـروه را تقليـدى       در این زمان كيومرث ایزدى از گروه جدا مـى 
 ت.دانس هاى چریكى در بعضى از كشورها انقالبى مى از گروه ناشيانه

شود و كالنترى با محفـل حسـن ضـياءظریفى     از زندان آزاد مى 1111بيژن در بهمن 
ه ملـى دوم از  هـ هـاى جب  گيرد. بيژن و حسن همـدیگر را در جریـان فعاليـت    مى ارتباط
 شناختند. مى نزدیک

 ظریفى در مالقاتش با بيژن از ارتباطش بـا محفـل عبـاس سـوركى سـخن گفـت و      
 وه شد. اما بيژن مخالفت كرد. بيژن سـوركى را زیـاد شـلوغ   ها به گر خواستار پيوستن آن

 دانست كه البته حق با او بود و گروه از همين محفل ضربه خورد اما باالخره موافقت مى
 كرد. چندى بعد محفل سوركى به گروه وصل شد. و سوركى و ضرار زاهدیان بـا بيـژن  

 آميز مبارزه بود.دو محفل بر سر روش قهر مالقات كردند. در این دیدار بح 

 

 هاى عملى گام

 ها، گروه به دو كميته تقسيم شد: با یكى شدن محفل
 . كميته سياسى1
 سازى . كميته شناسایى مناطق و آماده2

 جزنى، سوركى، ظریفى و كالنترى عضو كميته سياسـى بودنـد. زاهـدى، شـهرزاد و    
 كالنترى عضو كميته شناسایى.
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 گروه جذب كرد:بعد از مدتى جزنى چهار نفر را به 

تيبا،  . ابراهيم1. حميد احسن، دانشجو، 2تكنيک،  التحصيل پلى . قاسم رشيدى فارغ1
 . فرخ نگهدار، دانشجو1

رفت. تيبا از گروه جـدا شـد و دو كميتـه     كار به كندى پيش مى 1112تا اواخر سال 
 ادغام شدند. هم با هم

بررسـى امكانـات ایرانيـان     منوچهر كالنترى به اروپا رفت، بـراى  1111در فروردین 
از كشور و كسب اطالى از انشعاب قاسمى، فروتن و س ایى از حزب تـوده ایـن    خارج
 یک انشعاب مائوئيستى بود. انشعاب

كرد تحت تعقيـب پلـي  اسـت از شـركت      ضرار زاهدیان هم كه چون احساس مى
 درجلسات خوددارى كرد.

 

 دهى مجددنسازما

سوركى جاى او را گرفت. جزنى نيز مسئوليت هسته شـهرزاد  با رفتن كالنترى به اروپا، 
 كارى هسته شكایت داشت. به عهده گرفت. شهرزاد از كم را

مشعو  كالنترى در این زمان بـه بيـژن وصـل شـد. مشـعو  از فعـالين هنرسـتان        
 فراهانى ارتباط داشت. اكبر صفایى تهران بود. و در هنرستان با على صنعتى

 یان به اعتصاب، مشعو  به ساواك فراخوانده شد. و در اولبه علت تحریک هنرجو
ـ   ـب 1111همن ـب ـ  ـان جبهـه مـ  ـعد از حمله پلي  بـه تجمـع دانشجوی حت ـلى او نيـز ت

 تعقيب قرار گرفت.
ـ ـبعـد از اتمـ   1111ال ـدر س ازیش توسـط بـرادرش منـوچهر كالنتـرى بـه      ـام سرب
كـرد. صـفایى فراهـانى     ایزدى وصـل ایزدى وصل شد. مشعو  فراهانى را به  كيومرث

زاد را  شـهرزاد محمدمجيـد كيـان    1111در سارى معلم بود. در اوایل سـال   این زماندر
رد. ـل كـ ـزاد وصـ  انـر  را به كيـ ـوچهر كالنتر، حميد اشـرد. و منـك مشعو  وصلبه

 زاد عضوگيرى شد. كيان پور نيز توسط غفور حسن
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مـدتى هـوادار جبهـه ملـى شـد.      تكنيک شد  وارد دانشكده پلى 1111غفور در سال 
كـرد. هنـوز مشـى     دفتر سازمان نگهبان آزادى مظفـر بقـایى رفـت و آمـد مـى      گاه به گه

شـجو، ارگـان دانشـجویى جبهـه ملـى      نداشت. پ  از توقيف نشریه پيـام دان  مشخصى
زاد جـذب و بـه ظریفـى     توسط كيـان  1112ـ11آن فعاليت كرد. درسال  چاپ مخفىدر

دهـى كـرد كـه ایـن افـراد      د ظریفى محفل الهيجان را سازمانرهنمو وصل شد. غفور با
 عضو آن بودند:

 ـ ابوالقاسم طاهرپرور
 ـ رحمت پيرونذیرى
 ـ گداعلى بوستانى
 پور ـ رضا عابدینى

 رحيمى رـ اسكند

 

 گسترش تشكيالت

ن، توسط مشـعو  تهيـه شـد. و بعـد     گسترش تشكيالت دو خانه تيمى به توجيه بيژبا 
 براى خرید سالح و دیگر كارها مطرح شد. دو طرح ارائه شد.تأمين پول  مسأله
. مصادره اتومبيل پول بانک صادرات كه توسط منـوچهر كالنتـرى داده شـد. و بـا     1
 او به اروپا از دستور كار خارج شد. رفتن
 . مصادره پول بانک ملى گرگان در موقع برداشت توتون كه توسط ضرار زاهـدیان 2

اده ـروه هنـوز آمـ  ـجنگل كه گه ـه رفتن گروه بـود بـمشروط ب ن طرحـا ایـداده شد ام
 نبود. كار این

 شهرزاد به بهانه كندى كارهـا كنـار كشـيد. پـ  مسـئوليت      هللا در این زمان حشمت
 او به ظریفى سپرده شد )فرخ نگهدار، مجيد و حسن و قاسم رشيدى(. هسته

 كردیسم داشـت و  تمایالت پانظریفى با اكبر جليلوند هم ارتباط داشت. اما جليلوند 
 بعد از مدتى از گروه جدا شد. اما دو قبضه اسلحه به گروه داد.
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صفارى آشتيانى در همين زمان عضـوگيرى شـد. كـه او خـود نيـز محفلـى را اداره       

ها در ابتدا منوچهر كالنترى بـود كـه بـا     )جليل افشار و عزیر سرمدى(. رابط آن كرد مى
 ها به سوركى سپرده شد. آن تاروپا مسئولي رفتن او به

 

 ورود به فاز عملياتى

طرح مصادره بانک تعاونى و توزیع شـعبه كشـتارگاه توسـط صـفارى آشـتيانى تهيـه و       
 دردستور كار قرار گرفت.

 عمليات شناسایى توسط مشعو  كالنترى و صفایى فراهانى انجام شد، گروه بـه دو 
 اكيپ تقسيم شد:

 . اكيپ عملياتى1
 . اكيپ محافظ2

ـ ـاكـ  ارى درـارو صفـدى، افشـرمـى، سـسورك ـ ـيپ عملي ـ ـودند و جـاتى ب ى و ـزن
 كننده. صفایى فراهانى و برومند در اكيپ محافظت مشعو  كالنترى و

هـاى دارآبـاد    موجودى سالح گروه در این زمان چهار قبضه بـود دو قبضـه در كـوه   
ه بود و نياز به تعمير زد شده بود. كه توسط مشعو  بيرون كشيده شد. اما زنگ جاسازى
دو قبضه دیگر در نزد ناصر آقایان بود. كه قـرار شـد او و سـوركى از آقایـان      داشت. و

 تحویل بگيرند.

 

 امكانات گروه

 شد. وطلبانه بود تأمين مىاهاى مادى كه د مخارج سازمان از حق عضویت اعضا و كمک
 از به منـابع مـالى وسـيعى   اما تهيه سالح، برنامه شناسایى مناطق و گسترش تشكيالت ني

 شد. پ  طرح مصادره انقالبـى  هاى جانبى تأمين نمى داشت كه با حق عضویت و كمک
 ها در دستور كار گروه قرار گرفت. بانک

 در زمينه درمانى نيز گروه یک واحد درمانى درست كرد كه براى اقدامات ضـرورى 
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بـود. كـه گـروه را جهـت     در نظر گرفته شده بود مسئوليت این واحد با دكتـر شـهرزاد   
 داد. هاى احتمالى پوشش مى و درمان زخمى جراحى

 موجودى سالح سازمان هم شش قبضه بود كه دو تاى آن توسط كالنترى تهيه شـده 
بود و توسط كيومرث ایزدى جاسازى شده بود. دو قبضه آن در نزد ضياءظریفى بـود و  

 قبضه آن توسط ناصر آقایان جاسازى شده بود. دو

 

 و اختالفات چين و شوروى گروه

عملكرد شوروى و نوى رابطه آمرانه او با حزب تـوده یكـى از انتقـادات گـروه نسـبت      
حزب توده و شوروى بـود. بـا علنـى شـدن اختالفـات چـين و شـوروى، سـوركى،          به

ها را گرفتند. اما جزنـى و ظریفـى در ایـن مـاجرا      زاهدى، شهرزاد طر  چينى كالنترى،
كه نسبت به شوروى انتقادات روشنى داشـتند. بـر ایـن     د. ضمن آننگرفتن طر  چين را
شوروى در جهان نقش ارتجاعى و ضدانقالبى ندارد. اما در رابطه با ایران  باور بودند كه
گيرد و چپ در ایران باید این موضوى مهم  نهایى جانب منافع كشورش را مى در تحليل
 ه نفهميد.بگيرد. امرى كه هيچ زمانى حزب تود را در نظر

جزنى و ظریفى بر این باور بودند كه بح  روى چين و شوروى باعـ  اخـتال  و   
مبرم گروه نيست. و جنبش انقالبـى ایـران    مسألهكه  شود. ضمن آن در گروه مى انشعاب
براى گروه عمـده شـد روى آن    مسألهمسائل عملى خود پاسخ دهد. و وقتى این  باید به
هـا مسـكوت بمانـد و     مان بر این شد كه ایـن بحـ   خواهد كرد. پ  تصميم ساز بح 

 دنبال نشود.

 

 استراتژى و تاكتيك گروه

 استراتژى گروه بر مبارزه مسلحانه نهاده شده بود. اما این بـه معنـاى اسـتفاده نكـردن از    
 آميز مبارزه نبود. به همين خاطر گروه تصميم گرفـت جزنـى همكـارى    هاى مسالمت راه

 ادامه دهد.« ویانسازمان دانشج»خود را با 
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 كـار را بـراى بقـاى سـازمان     كارى صددرصد بـود. و ایـن   اصول كار گروه بر مخفى

 شـدند. از  دانستند پ  در سازمان تمامى افراد بـا نـام مسـتعار شـناخته مـى      ضرورى مى
كردنـد شناسـایى افـراد     كردنـد و سـعى مـى    هاى یكـدیگر اجتنـاب مـى    مراجعه به خانه

 درحداقل ممكن صورت بگيرد.
 سازمان یک حكومت مستقل و ملى را در نظر داشت، حكومتى از تمـامى عناصـر و  

دانسـت. و قائـل    ها. و هد  و شعار مبارزه را در آن مقطع مسائل جنبش ملى مـى  گروه
 طرح شعارهاى ایدئولوژیک نبود. و مبارزه را تا مرحله رسيدن بـه حاكميـت در كـادر    به

 قطـع كامـل نفـوذ سياسـى و اقتصـادى و نظــامى      مبـارزه در راه آزادى و مبـارزه در راه  
 استعمارى دانست.

 

 گروه و حزب توده

 دانست اما با راه و روش حزب تـوده مخـالف   گروه خود را یک سازمان ماركسيستى مى
هـاى   بود بح  تئوریک زیادى در این مورد انجام نشـده بـود چـرا كـه سـازمان هـد       

معناى نداشتن نقد ایـدئولوژیک   اما این به دید ترى را در مقابل خود مى و عاجل تر عملى
هاى بعد بيژن به شكل مفصل و مسـتدل نقـد مواضـع حـزب      توده نبود. در زمان حزب
اى  ه، نقـد جانانـه  مـرداد و حـزب تـود    21مكتوب كرد. و ظریفى نيز در جـزوه   توده را
 حزب توده و عملكرد حزب در مقطع كودتا نوشت. مواضعبر

 

 تاز جزنىمبانى تئوريك گروه پيش

 گيرى اطالعات ما در مورد گروه جزنى، اطالعات محدودى است. و بيشتر در حد شكل
 ها تا ها با یكدیگر است. بخشى از خاطرات و بخشى از بازجویى تشكيالتى و رابطه آدم

 هـاى  كند. اما این آشنایى پایه گيرى گروه پيشتاز آشنا مى حدودى ما را با چگونگى شكل
 دهد. علت آن هم روشن اسـت گـروه در مراحـل    يرى را نشان نمىگ تئوریک این شكل
گيرى ضربه خورد و فرصـت نيافـت مبـانى تئوریـک خـود را در اختيـار        نخستين شكل

 قرار دهد. جنبش
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به بعد، تالش كرد این كمبود را جبران كنـد. و   1119بعدها جزنى در زندان، از سال 
دنيا آمده بود و در حال برنایى  به 1119 بندى نظریات گروه به جنبشى كه از سال جمع با
 كمک كند. بود

 شود. و جزنى در این كتاب دیـدگاه  نوشته مى 1121در سال  نبرد با ديكتاتورىكتاب 
 دهد. تئوریک یک گروه را در مورد مبارزه مسلحانه نشان مى

 بندى كارنامه سه دهد و در آخر با جمع در ضمن اختالفاتش را با احمدزاده نشان مى
 كند. ساله جنبش با انحرافات چپ و راست مرزبندى مى

احمـدزاده  « هم استماتسى واهاهم اىيكا م اااا»هاى پویـان،   این كتاب در كنار رد تئورى
مصطفى شعاعيان مبانى نظـرى  « نقالبا» صفایى فراهانى و« ي اسنقالبىابييدابدسنداآنچه»

 كند. مسلحانه را ترسيم مى مبارزه

 

 ايران سيستم اقتصادى ـ اجتماعى

 هـا و  ( فئـودال 1112دارى وابسته است. قبل از رفرم )سال  سيستم حاكم بر ایران سرمایه
 ها حاكميت سياسى را در دسـت داشـتند،   كمپرادورها با همكارى و حمایت امپریاليست

 را نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره ناميد. توان آن مى فئودال ـ كمپرادور كه تسامحاً
 هـا نبـود. حكومـت رضاشـاه منشـأ ظهـور و رشـد        فئـودال  ، كودتاى1299كودتاى 

 بورژوازى ـ كمپرادور ـ ادارى و نظامى بود. حكومتى كه مركز وحدت سه جریان بود:
 . امپریاليسم1
 . فئوداليسم2
 . بورژوازى ـ كمپرادور1

 دار تبـدیل شـد. معـذالک رهبـرى     تـرین زمـين   گرچه رضاشاه بعدها خود به بـزرگ 
 ها ضربه سنگينى زد. نبود. حكومت به حاكميت فئودال ها حكومت با فئودال
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 (وابسته)خصوصيات بورژوازى ـ كمپرادور 

 دارى به مرحله امپریاليسم، كشورهاى تحت سلطه از سير تكامل طبيعـى  با ورود سرمایه
 را بـورژوازى كمپـرادور یـا    در اقتصاد خود باز ماندند. و آن فرماسيون ناقصى بود كه آن

 قرار زیر است: د. كه خصوصيات عمده آن بهنامن دالل مى
 گـاه  توانست حاكميت را به دست گيرد و تكيه . رشد كمى و كيفى، به حدى كه مى1

 امپریاليسم باشد.
 . وابستگى به انحصارات خارجى2
 . ایجاد وضعيتى خاص در روستا1
 . رشد نامتناسب بخش خدمات در برابر بخش توليد.1
 

 وضعيت دهقانان

كه نقطه عطفى در وضـيعت بـورژوازى كمپـرادور بـود. و او را      1112سال  رفرم ارضى
 درحاكميت سياسى بر سكوى اول قرار داد روستا را به وضعيتى خاص كشاند.

 بـرد. و  رفت نظام فئودالى را از بـين مـى   اش به روستا مى بورژوازى و رفرم كالسيک
 ى تبدیل شوند. و بخش دیگركرد تا بخش عمده آن به كارگران شهر دهقانان را آزاد مى

 تنها كشور را از حي  مواد غذایى تـأمين  در روستا بمانند و در یک كشاورزى مكانيزه نه
 كنند بلكه با صدور بخش اضافه بازارهایى در خارج از مرزهاى خـود بـراى بـورژوازى   

 گونه نشد. دست و پا كنند، اما در ایران این
 ى خود مزارى مكانيزه درست كرد. اما بخـش بورژوازى كمپرادور به روستا رفت. برا

 مالكان ماند. خـرده مالكـانى كـه تحـت اسـتثمار بـورژوازى       عمده زمين در دست خرده
 توانستند به بورژوازى كشاورزى بدل شوند و نه در طبقه كارگر تحليـل  كمپرادور نه مى

 ترین نقطه ضعف بورژوازى كمپرادور است. ین بزرگایابند. و 
 آن بود كه بورژوازى در شيوه توليد اثر نگذاشت. اما سيستم مبادلـه  روى دیگر قضيه
مـالكى   هاى اقتصادى شهر به روستا منتقـل شـد و سيسـتم خـرده     گسترش یافت. بحران
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 زمين بودند و در واقع حالت ركود و نابودى كشانده شد. یک ميليون دهقان هم كه بى به
 .جزء پرولتاریاى روستا بودند

بندهاى فئودالى را از جلو  وستایيان را نسبت به قبل باال برد. قيد ورفرم سطح رفاه ر
تـوقعى كـه بـورژوازى     ها هم باال برد. نياز و ها برداشت. اما ميزان نياز و توقع آن راه آن

 ها نبود. گویى به آن وابسته قادر به پاسخ

 

 بورژوازى ايران ويژگى خرده

 ازى با نظام بـورژوا ـ كمپـرادور یكـى    بورژوازى در نظام كالسيک بورژو وضعيت خرده
 نيست و ویژگى خاص خود را دارد كه باید مورد توجه قرار گيرد:

 ماندگى بورژوازى ملى. . رشد وسيع، به علت پول نفت و عقب1
هـایى از آن بـه مـوازات رشـد بـورژوازى       . در معرض نابودى قـرار گـرفتن الیـه   2

 ایينى دستگاه مذهبى.وران و قشرهاى پ مثل كسبه و پيشه كمپرادور؛
 است. هاى سياسى، تاریخى، بورژوازى ملى . در غياب بورژوازى ملى، وارث سنت1
 . براى اعتراض امكاناتى ویژه دارد.1
 آیند، كارمندان دولـت،  سوى جنبش مى . قشرهاى رو به رشد آن با اولين بحران به 2
 .ان و مهندسانها، فروشندگان بزرگ، صاحبان مشاغل آزاد، وكال، پزشك ارتشى
 بخـش ضدامپریاليسـتى   . در تضاد بين خلق و امپریاليسم، تا پيروزى جنبش رهـایى 1
 طور ثابت در طر  خلق قرار دارد. به

 دنبـال  بـورژوازى بـه   هاى پيشرو خـرده  . خطرى كه وجود دارد این است كه جریان7
 بورژوازى كشيده شوند. اقشار پایين خرده

 

 ورىبورژوازى كمپرادور و ديكتات

 در بورژوازى كالسيک:
 طوالنى امكان رشد دارند. الف( نيروهاى توليدى براى دورانى نسبتاً
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 دهد. ب( بورژوازى به نيازهاى جامعه به كفایت پاسخ مى

 دنبـال  بـورژوازى را بـه   آورد. و خرده وجود مى هاى خود را به پ( بورژوازى سازمان
 كشاند. خود مى
 كشورها، استثمار تعـدیل شـده و سـطح زنـدگى     علت غارت و استثمار دیگر ت( به

 مردم در حد قابل قبولى است.
ـ ـهر و دیكتـ ـال قـار و اعمـوب آشكـركـازى به سـ  نيـپ  ا درـ. امـ يستـاتورى ن

 كمپرادور: بورژوازى
 الف( استثمار داخلى و خارجى با زور و تحقير وجود دارد.

 ر است.ت مانده ب( سطح توليد نسبت به كشورهاى متروپل عقب
 پ( سطح زندگى پایين است.

 ناپذیرى وجود دارد. ت( فساد ادارى، نظامى، سياسى در حد عالج
 د( زمينه موافقى براى حكومت نيست و یا اگر هم باشد كم است.

 بورژوازى كمپرادور با رفرم خود در روستا باع  رهـا شـدن دهقانـان، رشـد طبقـه     
 و نيازهـاى مـردم را افـزایش داد. امـا     كردگان شد. مطالبـات  كارگر، رشد سریع تحصيل

 نتوانست موانعى را كه سد راه رشد سياسى و اقتصادى مردم بود از سرراه بـردارد. پـ   
 تدریج بر غلظت دیكتاتورى خود افزود. انتظار غلطـى اسـت كـه فكـر كنـيم بـاالخره       به

 اى سياسى وطور كلى روبن كند. و به بورژوازى كمپرادور در ایران دمكراسى را برقرار مى
 .1شكل حاكميت بورژوازى كمپرادور دیكتاتورى است

 

 بورژوازى كمپرادور و ديكتاتورى فردى

  بورژوازى كمپرادور موافق دیكتاتورى جمعى و اشرافى است. شـكلى از حكومـت كـه   
 هـاى مختلـف بـورژوازى و امپریاليسـتى     مردم از كليه حقوق خود محرومند. امـا جنـاح  

 را دارند كه براى منافع فرد تالش كنند. توانند و امكان آن مى

                                                           
هىا و زى ت تىوده كىه منتوىر بودنىد بىادخره رشىد          . اين پاسخى است به خليل ملكىى اامهىه سوسياسي ىت   1

 آورد. دمكراسى را با خود مى اقتصادى،
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 خواهد منافع كل سيستم را حفـظ كنـد. ایـن    كه مى رغم آن اما دیكتاتورى فردى على
 ها را حفظ كند. همين امر باع  تواند تعادل بين جناح كند. و نمى دار مى آزادى را خدشه
 ران ایـن تضـاد  شـود. بـا شـروى بحـ     هایى از بورژوازى و امپریاليسم مى نارضایتى جناح
 .1اى دیگر براى حفظ نظام نيست پرسد آیا شيوه یابد و بورژوازى از خود مى افزایش مى

 

 چرا مرگ بر شاه

 دیكتاتورى شاه، اهرم سياسى حاكميت بورژوازى كمپرادور و سلطه امپریاليسـتى اسـت.  
 سـه دهند. اما در شرایط معـين ایـن    اى كه جبهه متحد ضدانقالب را تشكيل مى سه پایه

 عامل به یک اندازه در سيستم نقش ندارند.
 كند. جایى كه امپریاليسم در ایران حضور مستقيم ندارد، بلكه با واسطه عمل مىاز آن
 عمـده  مسـأله هـا در دسـت شـاه اسـت. پـ        ها و تریبون جایى كه تمامى اهرمو از آن

 عليـه  زه بـر مبـار »دیكتاتورى شاه خواهد بود. ماهيـت سياسـى مبـارزات ایـن دوران را     
 مـرگ بـر  »كنـد. تقليـد شـعار جبهـه دمكراتيـک ویتنـام جنـوبى         تعيين مى« دیكتاتورى

ـ  »ه شعار ـود بـل شـاید تبدیـب« اش جيرىـاى زنـه اليسم و سگـامپری ر شـاه و  ـمـرگ ب
 «.2اش امپریاليستى حاميان

 

 مرحله انقالب

 گى دارد. سـرمایه كه بـورژوازى كمپـرادور بـه انحصـارات امپریاليسـتى وابسـت       جا آناز 

                                                           
نوي ىد بىه قىانوس اساسىى دسىت ن نىد و بترسىد از         و نامه قوام، قوام در اين دو نامه به شاه مى. نگاه كنيم به د1

 را منهدم كنند شاه نفهميد او را ااى شهار مرگ بر قوام مرگ بر شاه را بدهند. و كل نوام مردم به روزى كه
 اشىرافى بىود و شىاه را   س ديكتاتورى را از او گرفت قوام خواها« زضرت اشرف»مورد عتات قرار داد و سقب 
 داشت. از زكومت فردى برزذر مى

كند. م هود نقى  امررياسي ىم    كه از م هود ازمدزاده نامى ببرد، با او مرزبندى مى اا بدوس آس. بيژس در اين2
ند. پس شهار مرگ بىر امررياسي ىم   بي بيند و براى شاه نق  زيادى قائل ني ت. او را دراه دوم مى مى را عمده

 بيند. اش را عمده مى دهد اما بيژس شاه و ديكتاتورى اش را مى يرىسگ زنج و
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 كنـد.  خارجى در استثمار و مناسبات توليدى و ساخت اقتصادى جامعه ما نقش بازى مى

 بيند. پ  خلق در مقابل خود امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور را مى
 بـورژوازى، بلكـه بقایـاى    بدین خاطر نه تنها زحمتكشان و كارگران، دهقانان، خـرده 

 م خارجى قرار دارد. پ  تضاد اساسى سيستم، تضاد كـار بورژوازى ملى نيز در برابر ست
با سرمایه نيست تضاد خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور است. هـم از اینجاسـت   

 توانـد انقـالب   بخش و دمكراتيک ملى دارد كه در نهایت مـى  انقالب خصلت رهایى كه
 .1تى نيستطور كلى سوسياليس اى بينجامد مرحله انقالب به دمكراتيک توده

 

 مبارزه مسلحانه به چه معنا است

 معناى عام مبارزه مسلحانه، اعمال قهر بر عليه دشمن است. اما این تعریف خيلـى كلـى  
متكـى   است. اما در شرایط جامعه ما، مبارزه مسلحانه شكلى از مبارزه اسـت كـه اساسـاً   

 رد. كه فرم آن بابراعمال قهر بر ضد دشمن خلق است این مبارزه دو مرحله محتوایى دا
 كند و شامل دو مرحله است: ت يير محتوا ت يير مى

 . مرحله مقدماتى1
 . مرحله انقالبى2

 شود. امـا در مرحلـه انقالبـى،    ی، مقدمات مبارزه مسلحانه آماده مىتدر مرحله مقدما
 اند و انقالب آغاز گشته است. ها بسيج شده اى است كه توده مرحله

 

 كند را تعيين مىچه عواملى شكل مبارزه 

 . ساخت اقتصادى ـ اجتماعى جامعه1
 . موقعيت سياسى جامعه:2

                                                           
بورژوازى و بورژوازى ملى شركت دارنىد. رهبىرى    . در انقالت دمكراتيك ملى، كارگراس، دهقاناس، خرده1

اى رهبىرى در دسىت قبقىه     بورژوازى است. اما در انقىالت دمكراتيىك تىوده    بورژوازى و يا خرده در دست
 بورژوازى و بقاياى بورژوازى ملى شركت دارند. در آس كارگراس، دهقاناس، خردهو  است. كارگر
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 ـ تضاد عمده
 ـ شيوه اعمال حاكميت طبقات

 ـ ميزان قدرت و سازمان یافتگى رژیم
 هاى مبارز ـ كميت و كيفيت جریان

 ها: . موقعيت توده1
 ـ از حي  تحرك و تعرض

 طلبى و نوميدى ـ تسليم
 ریخى مبارزاتى مردمها و اشكال تا . سنت1
 اى: . موقعيت سياسى جهانى ـ منطقه 2

 ـ موازنه نيروها )مثبت یا منفى(
 گيرند كار مى هاى دور یا نزدیک به ـ اشكالى كه دیگر خلق

 

 آيد شرايطى كه ضرورت مبارزه مسلحانه از آن بيرون مى

 ـ سلب امكانات محدوده دوره قبل
 ـ سركوب خونين مردم
 دیكتاتورىـ شكل خشن و فردى 

 شود: با سركوب وحشيانه مردم سؤاالت چندى مطرح مى
 توان با قدرت مهيب دیكتاتورى مقابله كرد . آیا با دست خالى مى1
 پذیر است. . آیا در شرایط جدید دست زدن به همان حركات قبلى امكان2
ـ    ادى درـاى محدود سياسى ـ اقتص ـه وهـرد شيـاربـا كـ. آی1  اتورىـبرابـر ایـن دیكت
 دارد. ثمرى
 آميز برسند. هاى خود از راه مسالمت توانند به هد  . آیا مردم مى1
توانند مردم خود را بسـيج   هاى غيرنظامى مى . آیا نيروهاى پيشرو با توسل به شيوه 2
 .رهبرى كنند و
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 رسالت پيشاهنگ چيست؟

ابـر رفـرم   كه به رسالت پيشاهنگ انقالبى برسـيم، ببينـيم احـزاب سـنتى در بر     قبل از آن
 كودتا چه كردند: دولت
 . جناح راست جبهه ملى )صالح و همكارانش( سياست صبر و انتظـار را در پـيش  1

 گرفتند. تا دوباره تضادهاى درونى حاكميت با خود و با امپریاليسم عمده شود و امریكـا 
 آنان را برگزیند.

حالـت   بـه  . جناح چپ جبهه ملى عمالً نتوانست مشى انقالبى در پـيش بگيـرد و  2
ـ ـانى بـا از آن جریـرفت. ام ونـكم ـ  ـيرون زد كه در ت لحانه ـارزه مسـ ـكوین جنـبش مب

 شركت كرد.
 تر از آن بود كه كارى بكنـد. و تنهـا هنگـامى بـه فكـر احيـاى       . حزب توده ویران1
 هاى علنى بـود. پـ  تشـكيالت تهـران و     هاى حزبى افتاد كه پایان دوران فعاليت شبكه

دست ساواك درسـت شـد تـا عبـاس شـهریارى       ن با همان اسلوب بهجنوب و آذربایجا
 نيابت از كميته مركزى حزب توده در ایران انقالب راه بيندازد. به

 رو بود: در چنين وضعيتى پيشاهنگ با چند حقيقت غيرقابل انكار روبه
 . با مبارزه سياسى صر  امكان حيات در رشد جریان انقالبى نيست.1
 دهـد و  ـ مخفى نمـى  هاى سياسى امكان رشد و تكامل به پروسه . اختناق فاشيستى2
 دهد. كارى و نابودى سوق مى ها را به خرده آن

 ها را به نوميدى و تسليم كشانده است. . اعمال قهر ضدانقالبى رژیم توده1
 هـا بایـد   امكان حيات، امكان رشـد و تكامـل و غلبـه بـر نوميـدى تـوده       مسألهپ  

 شد. رسالت پيشاهنگ حل این سه معضل بود. هنگ حل مىاى براى پيشا گونه به
 توانـد بـه رسـالت    پ  پيشاهنگ به این نتيجه رسيد كه در شكل سياسى ـ نظامى مى 
هـا را از نوميـدى    خود عمل كند. در پروسه مبارزه از نظر كمى و كيفى رشد كند. تـوده 

 اى را گسترش دهد. برهاند و حركات توده مطلق
 ها و اشكال مبارزه بود روشن بـود كـه در هـر    اده از همه تاكتيکاستف مسألهگام بعد 
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 ها نقش محورى دارد. اما به معناى نفـى اسـتفاده از دیگـر    جنبشى نوى معينى از تاكتيک
 ها به معناى مبارزه فاقد استراتژى است. ها نيست. اهميت یكسان به همه تاكتيک تاكتيک
 بـردارى  كنند. و امكان بهره ارزه بازى مىهاى محورى نقش ستون فقرات را در مب تاكتيک

 .آورد وجود مى ها را در ارتباط با استراتژى به از دیگر تاكتيک

 

 ويژگى شكل مبارزه مسلحانه

 . مشى جنبش تلفيقى است از اشكال سياسى ـ نظامى و اقتصادى1
 . شكل نظامى نقش اساسى و محورى دارد.2
 هاى نظامى دارد. كنار تاكتيکآميز نقش مهمى در  هاى مسالمت . تاكتيک1
 . شكل سياسى ـ اقتصادى مبارزه كمكى یا فرعى نيست. در واقع یكـى از دو پایـه   1

 اصلى مبارزه است.
 . جنبش در مرحله تداركاتى ـ مقدماتى است. 2
 . شرایط عينى و ذهنى انقالب آماده نيست.1
 م نيسـت وظيفـه  . براى شروى حركت آماده بودن شرایط عينى و ذهنى انقـالب الز 7

 پيشاهنگ در این مرحله تسریع و تسهيل رشد شرایط انقالبى است.
 گيرد. . مبارزه در این شرایط تنها پيشاهنگ را در برمى 1

 

 شاخه سياسى

 كند، بال نظامى و بال سياسى. پيشاهنگ با اعمال قهـر  دو بال پرواز مى امبارزه مسلحانه ب
 . اما این بدان معنا نيست1دهد توده پایان مىانقالبى خود به قدرت مطلق رژیم و ضعف 

 كه توده عمالً به پيشاهنگ ملحق شود.
 

                                                           
 پاياس توده كند، قدرت مطلق رژيم و ضهف بى اا به كتات پوياس و دو مطلق او اشاره مى. بيژس در اين1
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 برد توده در چه زمانى دست به سالح مى

 برد: توده در شرایط زیر دست به سالح مى
 . ادامه وضع موجود غيرممكن باشد.1
 . قدرت توسل به سالح را در خود ببيند. كه بستگى دارد به نقش پيشاهنگ.2
 رسد. هاى خود نمى آميز به خواسته هاى مسالمت به این درك برسد كه از راه .1

 هـایى كـه قـادر    پ  پيشاهنگ باید به اشكال سياسى ـ اقتصادى مبارزه به مثابه كانال 
 كار الزم نيست كـه یـک واحـد    است توده را به حركت درآورد اهميت بدهد. براى این

 هـاى صـنفى   دهى و رهبـرى حركـت  انچریكى در درون خود بخشى صنفى براى سازم
 وجـود آیـد. جنـاح    مردم ایجاد كند. ضرورت دارد یک شاخه مجزا با وظایف معـين بـه  

 سياسى پاى دوم جنبش مسلحانه خواهد بود. جنبش به دو پـاى حركـت خواهـد كـرد:    
 نظامى و سياسى.

 

 سرشت عمليات

 . پيشاهنگ با واردخصلت دیگر مبارزه مسلحانه سرشت تبلي ى اعمال قهر انقالبى است
 گذارد. نفع مبارزه اثر مى ساختن ضربات نظامى در روحيه توده به

 

 دو ديدگاه

 اند: دو دیدگاه دیگر سرشتى دیگر براى عمليات نظامى قائل
 توان با وارد ساختن ضرباتى بـه رسس رژیـم،   . یک دیدگاه بر این باور است كه مى1
 ه كودتایى(.را سرنگون ساخت و جانشين آن شد )دیدگا آن

 تـوان بـا انهـدام سـاختمان اقتصـادى      گویـد؛ مـى   . دیدگاه دوم انهدامى است. و مى2
 جاى آن نشست. دشمن، او را از پاى درآورد و به
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 نقد دو ديدگاه

ـ ـدیدگ. 1 ـ ـاه نخست كه به آن ارودنيسم و آوانتوریسـم نزدیـک اسـت. بـه     ـارشيسم و ن
ـ ـم قشرهـ ـهـ  بورژوازى، آن خرده اه بهـن دیدگـوطئه نظر دارد. ایـت ا وـكودت ه ـاى رو ب

 زوال آن تعلق دارد.
 پذیرى رژیم و برانگيختن احساس تنفر و كينه مردم به رژیم قابل ترور در حد ضربه

 كند. پذیرش است اما ترور رژیم را ساقط نمى
دیدگاه دوم فرق بين ماهيـت عمليـات نظـامى در دوران تـدارك و ماهيـت نظـامى       

 اى كه پيشاهنگ دیگر تنها نيست. انقالب داند. در نبرد توده اى را نمى هدردوران نبرد تود
آغاز شده است و انهدام نيروى دشمن )نظامى و اقتصادى( مورد نظر است. اما درمرحله 

ضـربات   مقدماتى كه توده هنوز به ميدان نيامده است. سرشت عمليات تبلي ى است این
مبـارزات   و از سـویى دیگـر در خـدمت    از یک سو متوجه اعمال حاكميت رژیم اسـت 

 توده است. اقتصادى و سياسى
 

 انتخاب اهداف نظامى

اى باشد كه قدرت مطلق رژیم را زیر سـؤال ببـرد.    انتخاب اهدا  نظامى باید به گونه. 1
 به ضعف توده خاتمه دهد. و

 . انتخاب اهدا  باید به بيدارى توده و به اعتـراض كشـاندن مـردم مـؤثر باشـد و     2
 ادهاى داخلى رژیم را تشدید كند.تض
 . توده باید آماده پذیرش كمک پيشاهنگ باشد. اگر آماده نباشد موجب رميده شدن1

 شود. توده مى
 هاى صنفى ـ سياسى خود  . چریک باید پيشاپيش از طریق تبلي ات سياسى و شاخه1

 زد.هاى خود آشنا سا با مردم ارتباط برقرار كند و آنان را با اهدا  و شيوه
. پيشاهنگ باید زمانى وارد صحنه شود كه توده از ضربات وحشيانه رژیـم از درد   2
 فشارد. پيچد و كينه قلب او را مى خود مى به
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 . مراكز كار جمعى و وسایلى كه مورد نياز و استفاده مردم است نباید آسيب ببينـد. 1

 را قبول كند. انهدام آناهدا  باید با اعمال قدرت دیكتاتورى رابطه داشته باشد و توده 
 اند ضربه به مبانى اقتصـادى رژیـم مجـاز    مند شده ها قدرت . در مراحلى كه چریک7
 است.
 ها وابسته است. بلكه بـدین خـاطر   ها نه بدین خاطر كه سرمایه آن . مصادره بانک 1
 اند و پول مصادره شده متوجـه فـرد خاصـى نيسـت.     مراكز مالى تحت حفاظت رژیم كه

 این مراكز هزینه سنگينى براى رژیم دارد.حفاظت از 
خـاطر رقابـت    اى بزرگ بهـه هاى منحط، فروشگاه خاطر فيلم ا بهـ. حمله به سينماه9
ها خارجى اسـت بـا روح مبـارزه مسـلحانه      جزء، مراكز بازرگانى كه سرمایه آن با كسبه

 انطباق ندارد.

 

 شرايط عينى انقالب و مبارزه مسلحانه

 یدگاه بود:در این مورد دو د
 . دیدگاه اول شرط شروى مبارزه مسلحانه را فـراهم بـودن شـرایط عينـى انقـالب     1
 گفت پيشاهنگ خود باید در فراهم شدن شرایط عينى انقـالب فعاالنـه   دانست و مى نمى

 شركت كند.
 اى منزله آغاز انقالب نيست بلكه این عمليات آغـاز مرحلـه   بنابراین آغاز عمليات به

 بخش خلق است. رهایىنوین در جنبش 
 بينـد محتـوى مبـارزه را دمكراتيـک     . دیدگاه دوم شرایط عينى انقالب را آماده مـى 2
 دانـد. طبقـه كـارگر نقـش اساسـى دارد. ایـن مرحلـه كوتـاه و بـه سـرعت           اى مـى  توده

 یابنده است. شعارها باید بيشتر متوجه امپریاليسم باشد و دیگـر اشـكال مبـارزه    گسترش
 نه اصلى. نقشى كمكى دارند
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 اشكال اين درك

 بينـد  شود و مى رو مى این درك نادرست از مبارزه مسلحانه وقتى با واقعيات سخت روبه
 كارى جاى تصحيح خود به دست اند و از انقالب هم خبرى نيست به ها مسلح نشده توده

 داند. باره نادرست مى مشى را یک شود و یا در اصول ماركسيسم مش ول مى
رسـد. بـا همـان اسـتداللى كـه       بـاره بـه اپورتونيسـم راسـت مـى      چپ یـک  اپورتونيسم

 استداللى ساده و یک خطى. ،كرد آغاز مى اپورتونيسم راست از
 اگر شرایط عينى وجود دارد و انقالب رخ نداده است پ  مشى غلط اسـت. و اگـر  

 اللایم. همان اسـتد  شرایط عينى وجود ندارد. پ  ما حق دست بردن به سالح را نداشته
 مرغ. اپورتونيسم راست. و داستان مرغ و تخم

بگویيم وجود دارد پ  مشى غلط اسـت   آیا شرایط انقالبى وجود دارد یا ندارد. اگر
دسـت زدن بـه عمليـات مسـلحانه،      و اگر وجـود نـدارد. پـ  در نبـود شـرایط عينـى      

ــ ـــم ــ1ه شكســت اســتـاجراجویى و محكــوم ب ـــمك ان دركـ. هم ـــان طه ـيكى از راب
 نگ شرایط عينى.اهـپيش
 

 دستگيرى و محاكمه

 بخش سازمان آزادى»ها از  گروه نام مشخصى انتخاب نكرده بود. اما در یكى از بازجویى
 شود. صحبت مى« ملت ایران

رشد و اعتال رسيده بود كـه   ها و تدوین برنامه به آن درجه از هرروى در پروسه بح  به
 بتواند وارد فاز عملياتى شود.

 ها از فاز عملياتى مصادره بانک در نظر گرفته شد. پ  الزم بود سالح براى ورود به
 ها بيرون كشيده شوند. جاسازى

هـا را از جاسـازى بيـرون بيـاورد. آقایـان       سوركى از ناصر آقایان خواست كه سالح
 تعلل كرد. ساواك توسط ناصر آقایان و منابع دیگرش تا حـدودى از كـم و كيـف    مدتى

                                                           
 شود. متحقق می 1175كند. بهد از قيام سال  بينى تاريخى مى . بيژس در اينجا يك پي 1
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ریفى و سوركى مطلع بـود. امـا چـون هنـوز از مرحلـه تـداركاتى       هاى جزنى، ظ فعاليت
 دید دست به اقدامى عملى بزند. نشده بودند صالح نمى خارج

 درخواست سالح توسط سوركى، باع  هوشيارى ساواك شـد. سـاواك فهميـد كـه    
 اند. پ  دستگيرى گروه در دستور كار ساواك قرار گرفت محافل وارد فاز عملياتى شده

تور خود را پهن كرد تا سوركى و جزنى براى گرفتن سـالح از آقایـان وارد    پ  ساواك
 شوند. تور

 كه دستگيرى را تصـادفى نشـان دهـد. دسـتگيرى بعـد از تحویـل سـالح        و براى آن
هـا تصـادفى بـوده     صورت گرفت جزنى و سوركى در ابتدا وانمود كردند كـه دیـدار آن  

طالعى ندارد. هر دو به زیـر شـكنجه   و جزنى از وجود سالح در ماشين سوركى ا است
 شوند تا حر  بزنند. مى برده

 دهد. خوبى از مقاومت جزنى و سوركى را نشان مى اسناد ساواك به
 شود. اما در ضربات بعد كه با خيانـت  با دستگيرى جزنى و سوركى گروه مخفى مى

ا هـ  شـوند و ایـن دسـتگيرى    اى دیگـر دسـتگير مـى    شود عده عباس شهریارى ممكن مى
 رسد. چهارده نفر مى به

ـ  بدیل مى ایى بىـه اى ساواك مقاومتـه این افراد در زیر شكنجه ا ـهـ  عد آنـكنند و ب
 براى ایـن افـراد كيفرخواسـت زیـر     21/1/1111سپارند در تاریخ  محكمه نظامى مى به را

 شود: صادر مى
 . عضویت در دسته و جمعيتى با مرام و رویه اشتراكى1
 مشروطه. ضدیت با سلطنت 2
 ها . جعل گذرنامه و شناسنامه و استفاده از آن1
 . حمل و نگهدارى اسلحه غيرمجاز1

 هـا  ها در دادگاه مداركى در دست نداریم. این دفاعيه متأسفانه ما از چگونگى دفاى آن
 بينند. پ  احكام زیـر  در دست كسانى است كه اطالى همگان از آن را به سود خود نمى

 شود: صادر مى
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 ـ پانزده سال زندان 1ژن جزنى. بي1
 . حسن ضياءظریفى ـ ده سال زندان2
 . عباس سوركى ـ ده سال زندان1
 . مشعو  كالنترى ـ ده سال زندان1
  شهرزادى ـ ده سال زندانهللا . حشمت 2
 . ضرار زاهدیان ـ ده سال زندان1
 . عزیر سرمدى ـ ده سال زندان7
 . احمد جليل افشار ـ ده سال زندان 1
 زاد ـ هشت سال زندان محمدمجيد كيان. 9
 زاد ـ هشت سال زندان . محمد چوپان11
 . فرح نگهدار ـ پنج سال زندان11
 . مجيد احسن ـ سه سال زندان12
 . قاسم رشيدى ـ سه سال زندان11
 . كيومرث ایزدى ـ تبرئه11

 

 بيژن جزنى كه بود؟

 تـاج  . و مـادرش عـالم  ، پـدرش حسـين جزنـى بـود    1111دنيا آمد، در سال  در تهران به
تـاج عضـو كميتـه زنـان بـود. و       كالنترى نظرى. و هر دو عضو حزب توده بودند. عـالم 

عضو سازمان نظامى حزب. در جریان فرقه دمكرات آذربایجان، با رهنمود حزب  حسين
آموزش ارتش فرقه كمـک كنـد. و بعـد از شكسـت فرقـه درسـال        پيوست تا در فرقه به

ـ ـاه تـرد و دردانشگـل كـتحصي اـج آندر  وروى رفت.ـش هـ، ب1122 ادى ـاشكند به است
 تاریخ رسيد.

 ، و هـر دو از اعضـاى كميتـه   اهلل  و حشمتاهلل اى بودند، رحمت دو عمویش نيز توده

                                                           
  نی و ز ن ضياءظريفی به تازگی توسط ناصر مهاار و همكاران  به چاپ رسيده است.دفاعيه ا. 1
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  بعد از كودتا دستگير شد. اما توسط همسرش كه با دربـار هللا ایالتى حزب بودند. رحمت

 هم زد. روتى كالن بهارتباطى نزدیک داشت آزاد شد و بعدها ث
 اى بودند. ناصر، منصور، مسعود كالنترى هـر سـه از اعضـاى    شش دایى او نيز توده

 سازمان جوانان حزب بودند.
 بهمن در ناصرخسرو 12اش را در دبيرستان  در تهران درس خواند و دوران متوسطه

 امـا بعـد   گذراند. به نقاشى عالقه داشت و یک سال هم به هنرستان هنرهاى زیبا رفـت، 
 منصر  شد.

 ده ساله بود كه عضو سازمان جوانان حزب شد. و بعد از تيراندازى به شاه در بهمـن 
 عنوان رابط بين كادرهاى مخفى شده سازمان جوانان برگزیده شد. ، به1127

دیپلم گرفت و به دانشگاه رفت تا فلسـفه بخوانـد. و بعـد از گـرفتن      1117در سال 
 را به آخر برساند. ه یافت اما هرگز نتوانست آنبه دوره دكترا را ليسان 

 هن قریشى آشنا شد و بـا او ازدواج كـرد.  ياز طریق بهمن قریشى با م 1119در سال 
هن عضـو  ياى بودنـد. مـ   چون خانواده جزنـى و كالنتـرى همگـى تـوده     یخانواده قریش

 جوانان حزب بود. سازمان
خود را حسين محمـودى معرفـى    ، دستگير شد.1112چند ماه بعد از كودتا، در آذر 

 خاطر فعاليت مضره، سه ماه در بازداشت فرماندارى نظامى بود. و به كرد.
از طر  بازپرسى ارتـش احضـار شـد و بـه شـش مـاه        1111شش ماه بعد، در مهر 

 از زندان آزاد شد. 1111محكوم شد. و در فروردین  زندان
رشـته فلسـفه و از هـواداران     التحصـيل  به اتفاق هارون یشایى، فـارغ  1112در سال 

 توده، مؤسسه تبلي اتى پرسپولي  را تأسي  كرد. حزب
كنـد. امـا درسـال     بيژن فعاليت سياسـى چنـدانى نمـى    1111ـ17هاى  در فاصله سال

انـداز مبـارزه هویـدا     اعتصاب رانندگان تاكسى تهران و كارگران خارك، چشـم  با 1117
زاده، احمـد جليـل    ر كالنترى، محمد چوپانهمراه بهمن قریشى، منوچه به شود بيژن مى

كـه  « نـداى خلـق  »نـام   كند. این محفل ارگانى داشت به سياسى درست مى افشار محفلى
اى ـليه نيروهـ ـاد كـ ـار اتحـ ـارى دانسـت و خواستـ  ـد ضداستعمـ ـواحـ  خود را جبهـه 

 م كودتا بود.ـالف رژیـمخ
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ــاب   ــل در اعتص ــن محف ــرداد  21ای ــوره 1111خ ــارگران ك ــه ك ــاب  پزخان و اعتص
 فعال بود. 21/11/1111تهران،  آموزان دانش

و گـرفتن یـک قبضـه اسـلحه      1111در پى دستگيرى مشـعو  كالنتـرى در سـال    
 از او محفل منحل شد. ساز دست

به سازمان دانشجویان جبهه ملى پيوست. در این زمان بيژن به تمـامى   1119در سال 
 حزب توده بریده بود و یک چپ مستقل بود. از

جان. ا . كندى به كاخ سفيد راه یافت و اصـالحات ارضـى و ادارى    1119ر آبان د
یـار   دردستور كار او قرار گرفت. در همين سـال شـاه وعـده انتخابـات آزاد را داد و اهلل    

 وجود آمد. رهبران جبهه ملى به انتخابات پيوست و جبهه ملى دوم به صالح از
 وزیـر وقـت   شد و منوچهر اقبـال نخسـت  انتخابات دوره بيستم به علت تقلب باطل 

 وزیر شد. سقوط كرد و جعفر امامى نخست
 اوج گرفت و بيژن در پى این تظاهرات به اتهام 1119تظاهرات دانشجویى در بهمن 

 (.21/11/1119دسـتگير شـد )  « هاى كوچک بين افراد براى مقابله با پلي  توزیع چوب»
 رفى كرد. اما بعد شناخته شد. مدتى زنـدانى بيژن ابتدا خود را احمد دام انى و نقاش مع

 از زندان آزاد شد. 27/1/1111بود. و در 
دكتر خانعلى در تظاهرات معلمين كشـته شـد. در همـين تظـاهرات      12/2/1111در 
ضياءظریفى نيز مجروح شد. دولت شریف امامى سقوط كرد و على امينـى برسـر    حسن
در دستور كار قرار گرفـت. جبهـه ملـى     و با انحالل مجلسين اصالحات ارضى كار آمد.

 و توان برخورد نداشت. بيژن در تظاهرات دانشگاه زخمى شد. سردرگم بود
  علم روى كار آمد كه در واقع آغاز رونددكتر امينى استعفا داد و اسداهلل 21/1/1111

 تحكيم دیكتاتورى شاه است.
اليت ـوم فعـوم و سچارچوب جبهه ملى د در 1111ـ11اى ـه الـاصله سـف بيژن در

مانـد. سـاواك بـر ایـن      دور نمى 2و ساواك 1این فعاليت از چشم دادرسى ارتش كند. مى

                                                           
 23/12/1122. گ ارش دادرسى ارت  1
 1122ى21. گ ارش ساواك سال 2
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كند. كـه ایـن ارزیـابى غلطـى      جزنى پنهانى به نفع حزب توده فعاليت مى باور است كه

 ماند. كنند و ن ه ماه در زندان مى او را دستگير مى 1111 است. پ  در سال
 رود اش، به شركت تبلى فيلم مـى  ه همراه منوچهر كالنترى، دایىبعد از آزادى بيژن ب

 ن آن هارون یشایى و اسحق فنزى بود.يكه مؤسس

 

 ؟1حسن ضياءظريفى كه بود

 پدرش عيسى و مـادرش رخسـاره منجمـى بـود.     1121دنيا آمد، در سال  در الهيجان به
 شنا شد.اى بود با حزب توده آ شش ساله بود كه توسط برادر بزرگش كه توده

آمـوز سـال اول متوسـطه بـود بـه عضـویت        كه دانـش  ، هنگامى1111در اوایل سال 
جوانان حزب درآمد. او مسئول فـروش نشـریات حـزب در مدرسـه و برپـایى       سازمان
مرداد و فرار سه بـرادرش در روحيـه او اثـرى     21نفع حزب بود. كودتاى  هایى به متينگ

اى از  كـى از اعتصـابات صـنفى بـا عـده     در جریـان ی  1112در سـال   عميق گذاشت. و
 نظامى دستگير شد. دوستانش توسط فرماندارى

 ساله بود به دارالتأدیب فرستاده شـد. كـه   17از الهيجان به رشت اعزام شد. و چون 
 ها بود. زندان بچه

بـا   1111شـكل مخفـى ادامـه داد. در سـال      حسن از این پ  فعاليت خودش را بـه 
 بول شد و به دانشگاه تهران، دانشكده حقوق راه یافت.باال در كنكور ق اى رتبه

 ورود او به دانشگاه همزمان است با فعال شدن دوباره جبهه ملى و باز شدن فضـاى 
 همين خاطر در تشكيل سازمان دانشـجویان وابسـته بـه جبهـه ملـى و      سياسى جامعه. به
 كند. ارگان این سازمان نقشى ایفاء مى« پ يمادسنشجو»انتشار روزنامه 

 بـه سـاواك   9/11/1119یكى از فعالين دانشجویى است. پ  در  ندر این زمان حس
 دهند. خاطر تحریک دانشجویان به اعتصاب به او تذكر مى شود و به احضار مى
 همـين خـاطر دسـتگير و    شـود. بـه   جریان اعتصاب دانشگاه زخمى و بسترى مى در

 معلمان در مقابل مجلـ  شـركت  در تجمع  1111شود در اردیبهشت  مدتى بعد آزاد مى
                                                           

 نامه ز ن ضياءظريفى، نوشته ابواسح ن ضياءظريفى . زندگى1
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 كند. در این تجمع ابوالحسن خانعلى كشته و حسن مجروح و در بيمارستان بازرگان مى
 شود. بسترى مى
 كنـد.  در اعتراض به تعطيلى مجل  اعتصاب دانشگاه را هدایت مـى  1111در بهمن 

 شود. كند و حسن دستگير و زندانى مى پلي  به دانشگاه حمله مى
شود.  عنوان مسئول كميته دانشكده حقوق دانشگاه تهران انتخاب مى به 1111در مهر 

تابـد و از   دكتر شاهپور بختيار مسئول دانشجویان جبهه ملى، ایـن انتخـاب را برنمـى    اما
كنـد. حسـن جهـت حفـظ      حسن در نخستين كنگره جبهه ملـى جلـوگيرى مـى    شركت

 شود. شجویان انتخاب مىبه نمایندگى از سوى دان دهد ولى مجدداً مى وحدت استعفا
بـه خـاطر شـركت در تظـاهرات پـانزده خـرداد دسـتگير و زنــدانى         11/1/1112در 
( حسـن دانشـكده حقـوق را در رشـته علـوم      1112در همين سـال )شـهریور    شود. مى

جـاى افسـر    اش او به خاطر سوابق رود. اما به رساند. و به سربازى مى مى سياسى به پایان
كنند. بعد از اتمام سربازى در سازمان صنعتى بهشهر وابسـته   مى اعالم شدن، سرباز صفر

كنـد. در همـين زمـان او تحـت نظـر سـاواك        پسند شروى به كار مـى  شاه روغن نباتىبه
 .1است

 شود. كالنترى با بيژن و محفل او مرتبط مى از طریق منوچهر 1112در سال 

 

 بعد از دستگيرى

 به زندان رشت رفت. در زندان غفور از طریقحسن در دادگاه به ده سال محكوم شد و 
 خواهرش با حسن ارتباط گرفت و او را در جریان احياى گروه و آمدن فرمانده فراهانى
 قرار داد. و حتى پيشنهاد داد كه گروه آماده است براى آزادى او از زندان اقدام كند. كـه 

 ظریفى این طرح را عملى ندانست و نپذیرفت.
اى كه براى ما معلوم نيست لـو رفـت و حسـن     این رابطه به گونهبا دستگيرى غفور 

ه مرگ ـعد بـد. و در دادگاه بـيده شـكنجه كشـل به زیر شـياهكـروه سـاط با گـدرارتب
 محكوم شد.

                                                           
 ، چپ به روايت اسناد ساواك21/3/1122. گ ارش 1
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 برادر حسن دكتر ظریفى كه پزشک آزمایشگاه در بيمارستان ليال پهلوى بود از طریق

او اقـدام كـرد امـا نصـيرى درمالقـات بـه       اش بود منشى سپهبد نصيرى كه دوست خانم
حسن را مرده تصور كنيد. پ  دكتر ظریفى از طریق رئي  بيمارستان ليال پهلوى  گفت،

دام حسن به ـرد. و اعـدام كـود اقـاه بـک مخصوص شـزشـادى، پـتر ایـدك كه دوست
 ابد تبدیل شد.

 

 آوران حزب توده گروه رزم

 كل گرفت و دیگر اعضاى آن عبارت بودند از:این محفل به رهبرى، عباس سوركى ش
ـ ـ. مهـ 1عمتى، ـن نـ. حسي1، ىـدرسـن مـ. حسي2ان، ـایـاصر آقـ. ن1  دى،ـدى شهي
 . ایرج مددى7. باقر مددى، 1هاشمى،  محمد .2

 هاى ناصر آقایان بودنـد كـه هـر كـدام چنـد زیرجمـع       باقرو ایرج هر دو از زیرجمع
 زمان جوانان حزب توده داشت. كه نسـبت بـه راه و  داشتند. این محفل ریشه در بدنه سا

 روش حزب توده انتقاداتى اساسى داشتند. در جناح چپ جبهه ملى فعال بود. امـا فاقـد  
استراتژى و تاكتيک مشخصى بود. و بيشـتر در حـال بحـ ، بررسـى و تـدوین اصـول       

 .و حركت به سمت فرا رویيدن به یک سازمان پيشاهنگ بود فعاليت

 

 اكاسناد ساو

 تـا  21/11/1111آوران شـش گـزارش وجـود دارد. از     در پرونده اطالعـاتى گـروه رزم  
 ، كه طبق این گزارشات در گروه مسائل زیر مورد بح  بوده است:27/2/1112
 . جنگ چریكى در كوبا1
 . تمرین با كوكتل مولوتف براى حمله به پلي 2
 . خرید اسلحه1
 قبال از شاه در مسكوخاطر است . انتقاد از رهبران شوروى به1
 . بررسى تماس با چين براى گرفتن كمک 2
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 نفوذ ساواك در گروه

 هـا  ها ساواك اپوزیسيون را در همه عرصـه  اوج قدرت ساواك بود. در این سال 11دهه 
 سركوب كرده بود. و حاال فرصت كـافى داشـت تـا نيروهـاى خـود را بـراى اقـدامات       

 كار گيرد. و منفعل كردن نيروها بود بهگيرانه كه همان نفوذ در جریانات  پيش
 ها به حدى بود كه توانسته بود خود را به خانـه دبيـر اول   قدرت ساواك در این سال

 حزب توده در آلمان شرقى برساند و توسـط پسـران دكتـر یـزدى از مـدارك، اسـناد و      
 ربـى بردارى كند و از چتر پليسى آلمان شرقى بگـذرد و در آلمـان غ   هاى حزبى كپى نامه

 پایگاه ردوبدل كردن اسناد بسازد. و اگر اشتباه برادران یزدى نبود، حزب به خواب رفته
 شد. توده شعبه دوم ساواك در آلمان شرقى مى

ى كـه خـود   ركارگيرى عباس شـهریا  داخل كشور نيز ساواك موفق شده بود با به در
بخت  اى نگونـه ای تودها كند و ـاى حزبى را احيـه انـازمـاى بود، س ال تودهـفع انىـزم
 .كار گيرد را به

آوران نيز از نفوذ ساواك در امان نمانده بود. ناصر آقایان از اعضـاى فعـال    گروه رزم
شد كه آقایان پنهـانى توسـط سـاواك     محفل به خدمت ساواك درآمده بود. گفته مى این

 محفل ى بهآزاد از آید. پ  شود و در مدت بازداشت به خدمت ساواك درمى مى دستگير
 .كند شروى به فعاليت می عنوان خبرچين ساواك بار به گردد و این بازمى

 

 عباس سوركى كه بود؟

 1117نام پدرش بمانعلى بود. دهقانى كه از پارس به شاهرود كوچ كرده بود. و در سال 
 دنيا آمد. در شاهرود به

 ين هنگـام بـا  اش را در دبستان هدایت شاهرود گذرانـد و در همـ   تحصيالت ابتدایى
رو شد. وضعيت بداقتصادى ورود او را به دبيرستان مشكل كرد. امـا   بيمارى پدرش روبه
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منـد شـد.    كار و تالش بسيار وارد دبيرستان شد. در دبيرستان به ادبيات و تاریخ عالقه با
 مند كرد. این خود كانالى بود كه او را به سرنوشت مردمش عالقه و

آمد تا در كنكور بانـک ملـى شـركت كنـد شـركت كـرد و       با گرفتن دیپلم به تهران 
زودى مورد توجه مسـئولين بانـک قـرار گرفـت. پشـتكار او       به جا آنشد. و در  پذیرفته

 سرمایه او بود. دراین زمان
به سربازى رفت، و در سـواره نظـام گنبـدكاووس دو سـال خـدمت كـرد. خـدمت        

ز فسـاد و نابسـامانى جامعـه پـى     او را با محيط اطرافش بيشـتر آشـنا كـرد. و ا    سربازى
 كشور برد. افتادگى عقب به

 بعد از اتمام سربازى به بانک برگشت در كنار كار در بانـک مشـ ول تحصـيل شـد.    
 ابتدا دیپلم ادبى را گرفت و بعد به دانشگاه رفت تا در رشته فلسفه و علوم تربيتى درس

 نيسـت آشـنا شـد. امـا    ایرا بخواند در این دوران توسط حسـين تـوفيقى بـا حـزب پـان     
 هاى این حزب باع  شد، او از این حزب جدا شود و به جبهه ملى بپيونـدد.  نظرى تنگ

 حـزب را سال عضویت او در 1111اك سال گویا مدتى بعد جذب حزب توده شد. ساو
 .1كند توده ذكر مى
 دهد. كـه بيشـتر محفلـى بـود     آوران را تشكيل مى گروه رزم 1117ـ11هاى  بين سال

كميتـه  »هاى دانشـجویى نيـز فعـال بـود. و تحـت نـام        تى و در ضمن در حركتمطالعا
 كرد. حركت مى «دانشگاه

 ساواك ها به ها از چشم ساواك دور نبود. گزارش كار گروه توسط نفوذى این فعاليت
 گيرد سوركى را دستگير كند. كه ساواك تصميم مى رسيد. تا این مى

 ماند. در زندان مى 1111ا اواسط سال ست. عباس تا سال دستگيرى او 1119سال 
دهـد. آنچـه    نشان مى 1111آوران را بهمن  اسناد ساواك فعال شدن بعدى گروه رزم

 اندیشـد.  اى دیگر براى مبارزه مى مسلم است سوركى بعد از آزادى از زندان به شيوه كه
 دهـد. و  مـى  را قرار« امكان مبارزه مسلحانه در ایران»همين خاطر در دستور كار گروه  به

 كند. مدتى گروه در این زمينه مطالعه و بح  مى

                                                           
 ت اسناد مدارك، نشر اسناد ملىها به رواي . سازماس چريك1
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تـالش   1112و دیگـرى در اردیبهشـت    1111دو سند ساواك یكى در تاریخ بهمن 
دهد و این بدان معناست كه  خرید سالح و گرفتن سالح از چين را نشان مى گروه براى
 شود. اتى مبارزه مىضرورت مبارزه مسلحانه رسيده است و دارد وارد فاز مقدم گروه به

در همين زمان است كه سوركى توسط حسن ضياءظریفى ابتدا با منـوچهر كالنتـرى   
 شود. سپ  بيژن جزنى آشنا مى و

 

 آوران حزب توده چند نكته در مورد گروه رزم

 عنوان یـک سـازمان سياسـى ـ     . این محفل به آن درجه از رشد رسيده بود كه بتواند به1
 تى شود.نظامى وارد فاز عمليا

 در دستور كار این محفل بود: مسأله. دو 2
 الف( گسترش تشكيالت

 هاى خارجى ب( ایجاد حمایت
 گسترش تشكيالت با تماسى كه با حوزه لوشان، )احمد مستولى( گرفتـه شـده بـود   

 توانست به شهرهاى دیگر گسترش یابد. آغاز شده بود و مى
 تن یک رابط در انگلستان شـروى هاى خارجى، با یاف دست آوردن حمایت در مورد به

آميـز نبـود. و ایـن بـدین      شده بود گروه با چين هم تماس گرفته بود كه خيلى موفقيـت 
بود كه گروه، گرایشى چينى داشت. و به نظریات مائو نزدیـک بودنـد. بـرخال      خاطر
 هایى با مائو داشتند. مرزبندى جزنى و ظریفى كه محفل

 

 يك نقطه ضعف

گيرانه شـده بـود.    وران اوج قدرت ساواك بود. ساواك وارد فاز پيشدر این دوران كه د
 ها و در صورت لزوم دستگيرى و فروپاشى. در محافل، كنترل و هدایت آن نفوذ

 انتقادى كه به محفل سوركى و دیگر محافل وارد است این بـود كـه تمهيـدى بـراى    
 قابل توجيه باشد. مباالتى مقابله با نفوذ ساواك نيندیشيده بودند. شاید این بى
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 كه این محافل در مرحله جنينـى بودنـد. و تـوان و فرصـت الزم را بـراى      ت آنسنخ

 كـه دركشـان از قـدرت سـاواك     اندیشيدن به موضوعات استراتژیک نداشـتند. و دوم آن 
دركى غلط بود. این محافل دركـى واقعـى از قـدرت سـاواك نداشـتند. اسـناد سـاواك        

هاى نزدیک به جزنى و ظریفى سـاواك عامـل نفـوذى     الیهدهد كه در  نشان مى خوبى به
 .1دوم محفل سوركى، ناصر آقایان نيز عامل ساواك بود داشت. نفر
 از مجاهدین خلق گرفته تا گروه گلسرخى از نفوذ و امكانات 21هاى دهه  دستگيرى

 دهد. وحشتناك ساواك خبر مى

 

 دوران گريز

 هنگـام گـرفتن سـالح از ناصـر     19/11/1111دقيقـه   2:12جزنى و سوركى در سـاعت  
 شوند. آقایان دستگير مى

 شود. شود، ابتدا گروه مخفى مى با دستگيرى این دو دوران گریز آغاز مى
 فراهـانى،  اكبـر صـفایى   دى، مشـعو  كالنتـرى، عزیـر سـرمدى، علـى      22در تاریخ 

ران زاده و احميـد اشـر  از تهـ    زاد، محمدرضا آشتيانى، محمد چوپـان  محمدمجيد كيان
امان بمانند تا بيندیشند بـا شـرایط    در شوند تا از تيررس ضربات ساواك موقتاً مى خارج
، دپـذیر  میروه نـا گـل را دارد، امـاد رفتن به جنگـانى پيشنهـاید كرد. فراهـچه ب جدید

 به دو دليل:
 . فصل زمستان بود و زمستان زمان مناسبى براى رفتن به جنگل نبود.1
 ، جنگل از حمایت مادى و معنوى محروم بود.تيم شهر ن. بدو2

پ  بازگشت به شهر و اختفا تصویب شد. عزیـر سـرمدى بـه تهـران بازگشـت تـا       
كـه همسـرش را بـراى زایمـان بـه       دى مـاه هنگـامى   21تهيه كند. اما در تاریخ  اى خانه

اش  كه ارتبـاط  بهمن ضرار زاهدیان دستگير شد. با این وبرد دستگير شد. د مى بيمارستان
 گروه قطع كرده بود. را قبالً با

                                                           
 . چپ به روايت اسناد ساواك1
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 پور، از دوستانش حسن ضياءظریفى در تهران مخفى شده بود و با دكتر ایرج واحدى
 ها كمک كند: كه عضو تشكيالت تهران بود تماس گرفت تا حزب در دو زمينه به آن

 . مخفى كردن اعضا1
 . خواندن اعالميه گروه از رادیو پيک2

 نام مهنـدس وصـل   بهمن او را به یكى از مسئولين حزبى به 11پور در تاریخ  واحدى
 كرد. كه نام مستعار عباس شهریارى رئي  كل تشكيالت تهران بود.

 خواهـد، بعـد از   بهمـن، ظریفـى از شـهریارى مـى     21در مالقات بعد با شـهریارى،  
 دهـد.  عمليات گروه، اعالميه گروه از رادیو پيک خوانده شود، شهریارى قول مساعد مى

 هاى سازمان مخفى شود. وگرنه ارتباط او بـا  كند در خانه گروه به ضياءظریفى اخطار مى
 پـور مخفـى   پذیرد. چرا كه او در خانه دوستش واحـدى  شود. ظریفى نمى گروه قطع مى

 رود. امـا  خواهد. مشعو  كالنتـرى سـرقرار نمـى    شده است. ظریفى قرارى از گروه مى
 شود. بهمن ظریفى و افشار دستگير مى 22ر رود و د جليل افشار دواطلبانه مى

 .ظریفى قرار خود را قبالً به شهریارى گفته بود
 

 عباس شهريارى كه بود؟

دنيـا آمـد.    در یكى از روسـتاهاى كـازرون بـه    1117نام پدرش اسماعيل بود، و در سال 
 1122بــه آبــادان رفــت و كــارگر پاالیشــگاه شــد. و در اعتصــاب ســال  1122درســال 
نفر دیگر اخراج شـد.   19همراه  پاالیشگاه به 1111بود. در اعتصاب سال  اه فعالپاالیشگ
 سازى رفت. در جلو مجل  به كارخانه چيت 1/7/1111تحصن در  دنبال و به

اى  چنـد تـوده  بـه همـراه   پ  از كودتا دستگير و مدتى زندانى شد. و پ  از آزادى 
 ر و شش ماه بعد آزاد شد.هم دستگي جا آنكارخانه قند فسا رفت، در  دیگر به

به كویت رفت و شبكه حزبى را در ميان كارگران مهاجر تشـكيل داد   1111در سال 
از سوى حزب به كنفران  جوانان آسيا و افریقا به مصر رفت. در سال  1117در سال  و

 دهى تشكيالت حزبى به ایران آمد. براى سازمان 1112
اى قـدیمى مطلـع    ل سحرخيز یک تودهساواك از طریق عبدالرسو 1112در شهریور 
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دهى به ایران آمده است. پ  تور ساواك براى دسـتگيرى او  شهریارى براى سازمان شد،

 پهن شد.
 دانيم چگونه و چرا زمان دستگيرى و چگونگى لو رفتن آن بر ما معلوم نيست و نمى

خ از تــاری 1111بـه خــدمت ســاواك درآمــد. امــا طبـق پرونــده او در ســاواك بــا رمــز   
عامل نفوذى ساواك در حزب توده بوده است و حقوق  11/1/1121ل ایت  1/11/1112
ام مستعار او شاهين و سهيل طـاهرى  ـان بوده است و نـتوم 111ـ2111 انه بينـاهيـاو م

 بوده است.
ایران،  ار درـراى كـش بـود. رادمنـزب بـل حـيركـش دبـ، رادمن11ه ـاواسط ده در

ارج گریختـه بـود بـراى    ـان نظامى را كه به خـ ـازمـسران سـاف و ازـج كمتـح زـرویـپ
 كار به ایران فرستاد.

 جو تقاضاى پرسنل فنى كـرد. رادمـنش عباسـعلى شـهریارى را     بعد از مدتى حكمت
 معرفى كرد:

 كه حركت اعتراضى روحانيت سركوب شد. گرایش بـه حركـت   1112پانزده خرداد 
 طرح شد. رهبرى حزب على خاورى را براىمسلحانه در تشكيالت تهران حزب توده م

 فرستاد. مسألهبررسى 
گشت و گزارش خـود را   على خاورى بعد از تهيه گزارش باید به آلمان شرقى برمى

 داد. رهبرى حزب مى به
 جو و پنج نفر دیگر دستگير شـد. یكـى از   خاورى هنگام بازگشت به همراه حكمت

 كه مورد سوءظن قرار گرفـت كـه بـا پلـي     نام معتمدیان  همراهان خاورى فردى بود به
 كه كار شهریارى بود. همكارى دارد. در حالى

 زاده جو و خاورى، حزب سرگرد رزمى و مهندس معصـوم  بعد از دستگيرى حكمت
 را براى سرپرستى كار به ایران فرستاد. كه هر دو مفقوداالثر شدند و معلوم نشد چگونـه 

پـ  شـهریارى رهبـر     كـار شـهریارى بـود.    دستگير و چگونه كشته شدند. هرچه بـود 
 بالمنازى حزب در داخل كشور شد.
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 دوره دوم

 تجديد سازمان

، 1111ــ 19اى ـهـ  الـفاصله س روه پيشتاز درـدگى گـدوران دوم زن پور، در حسن قشن
 د.ربدیل در تجدید سازمان گروه ایفا ك دستگيرى بيژن تا رستاخير سياهكل نقشى بى از

 اسم طاهرپرور و رحمت پيرونذیرى را جذب و به صـفایى فراهـانى  غفور ابتدا ابوالق
 كند. وصل مى
شود.  مى شود، او نيز به فراهانى وصل پور توسط مهدى سامع عضوگيرى مى نوشيران
ـ    ابدینـا عـامع، رضـمهدى س ـ ـانى نيـز توسـط غـ   ـپـور و علـى بوست  ارىـه صفـ ـفور ب

 شوند. آشتيانى وصل مى
پور،  ند و مهدى سامع، حسن صالحـك هيه مىـاى ت انهـه خروـوى، گـان مولـابـدر خي
 شوند. منتقل مى جا آننوابخش و رشيدى به  محمود

د كـه بایـد عمليـات چریكـى     نرسـ  هاى طوالنى خود به این نتيجه مى گروه در بح 
ار ـتور كـظور در دسـدین منـوگيرى بـود. پ  عضـاز شـهر آغـوه و شـدر ك انـزم هم

 گيرد. قرار مى
آشـنا  « گـروه كـوه كـاوه   »هوشنگ دلخواه كه فراهانى با او در هنرستان و در جریان 

نژاد كـه هـر دو عضـو سـندیكاى كـارگران       بود و جليل انفرادى و اسكندر صادقى شده
 شوند. ها آشنا بود عضوگيرى مى هر دو كوهنورد بودند با آن فلزكار و
 

 نخستين عمليات

 هاى گوشـت بـه پيشـنهاد و طراحـى     اشين حمل پولگروه م یلهاى ما براى تأمين هزینه
 شود. صفارى آشتيانى مصادره مى

 

 خروج از كشور

 رسد با رفتن ساواك به خانه مشـعو   هایش به مشعو  كالنترى مى گيرى ساواك در پى
 گيرد: براى دستگيرى او طرح خروج از كشور به دو دليل در دستور كار گروه قرار مى
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 اواك. دور شدن از دسترسى س1
 . یافتن آمادگى رزمى2

 هاى جعلى شدند. زاد مسئول تهيه شناسنامه و پاسپورت صفایى فراهانى و كيان

 

 ى و خيانتى ديگررعباس شهريا

پور از تشكيالت تهران تمـاس گرفـت.    براى خروج از كشور گروه با دكتر ایرج واحدى
 هریاى قول مسـاعد ها را به مهندسى كه همان عباس شهریارى است، وصل كرد. ش آن او
 گم كند. و ظن خيانت به او نرود فراهانى و آشـتيانى را رد  یزاكه  دهد. پ  براى این مى
 زاد دسـتگير  زاده و كيـان  كند. اما با یک برنامه ساختگى در آبـادان كالنتـرى، چوپـان    مى
 ، ظاهر جریان بدین شكل بـود كـه كالنتـرى و همراهـان خـود را بـه آبـادان       1شوند مى
 نشـينند. مـأمورین پاسـگاه بـراى     ند. در خانه یک قاچاقچى منتظر آمدن بلم مـى رسان مى

 ها را كند. آن ها را نزد قاچاقچى پيدا مى رسند. پاسپورت آن یافتن سيگار قاچاق از راه مى
 كنـد.  برند. در بين راه جيپ ژانـدارمرى در گـل گيـر مـى     زنند و با خود مى بند مى چشم

 شوند. راست راهى تهران مى د و سه نفر یکرس لندرور ساواك از راه مى
 شـود. و  شـود. و شـهریارى تبرئـه مـى     با این برنامه دستگيرى تصادفى نشان داده مى

 دهـد كـه   هن قریشى به تشكيالت تهران خبـر مـى  يحتى وقتى بيژن از طریق همسرش م
نـذیرى و مشـعو  و همراهـان شـده اسـت.       ، رحمـت ساواك باع  دستگيرى ظریفى

هـا ربطـى    كند. كه این دستگيرى كند و دیگران را هم قانع مى خود دفاى مى ى ازرشهریا
 او ندارد.به

 زاد، ساواك براى باز گردانـدن فراهـانى و   زاده و كيان با دستگيرى مشعو  و چوپان
 كند. آشتيانى اقدام مى

 خواهد از طریق انترپـول و  از شهربانى مى 21/1/11172اى به تاریخ  نخست طى نامه
 الملل، فراهانى و آشتيانى را برگرداند. بعد در مذاكره با سـفير عـراق در ایـران    بين پلي 

                                                           
. كاوس صازب با نام م تهار بهمىن وكيىل دادگ ىترى و عامىل سىاواك بىود و در دسىتگيرى كالنتىرى ى          1

 زاد نق  داشت. كياس زاده و چوپاس
 . چپ به روايت اسناد ساواك2
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 شود با تحویل دادن دو كمونيست عراقـى كـه از زنـدان عـراق گریختـه بـود       حاضر مى
 .1كنند فراهانى و آشتيانى را معاوضه مى

 

 زندان بغداد

ند تـا گـروه مشـعو  را    شـو  فراهانى و آشتيانى بعد از رسيدن به بصره راهى ب داد مـى 
ها از دسـتگيرى مشـعو  و    مالقات كنند. ولى از گروه سه نفره خبرى نشد. آن جا آندر

شوند. تا شاید همراهـان   اى ساكن مى اطالعى نداشتند. پ  موقتا در مسافرخانه همراهان
شـوند. چـرا كـه تـاریخ      كمى بعد توسط پلي  امنيتى عـراق دسـتگير مـى    از راه برسند
دادنـد.   كننده به پلـي  عـراق مـى    بود و آنان باید توضيحى قانع ها تمام شده نگذرنامه آ

هـا   گوینـد آن  را به ایران تحویل دهد. فراهانى و آشتيانى مى ها گيرد آن پلي  تصميم مى
ها را بـه سـوریه تحویـل     اند. و بهتر است آن به عراق آمده الفتح براى پيوستن به سازمان
 .پذیرد دهند اما پلي  نمى
 شـود  آیـد. در عـراق كودتـا مـى     هـا مـى   بـه كمـک آن    ها، شـان  در اوج بدشانسى

شـوند. و از   ( و آن دو پ  از یک ماه اسارت بـه سـوریه تحویـل داده مـى    21/1/1117)
رسانند. و پ  از آموزش نظامى  الفتح مى هاى به اردن و از اردن خود را به كمپ سوریه

آن  مسئول لجسـتيک انى ـا و آشتيـهواحده یكى از اندـرمـاس فـام ابوعبـا نـب انىـراهـف
 شود. كمپ مى
 

 احياى گروه

حميد اشر  قطع شـده بـود و درصـدد    پور ارتباطش با  كه غفور حسن 1117از تير ماه 
 دهى كند:گروه برآمد. بعد از مدتى توانست چهار تيم را سازمان اىيحا

وشنگ دلخواه عضو تيم محمدهـادی فاضـلی، سيف دليل صفـایی و ه وه،ـ. تيم ك1
 كوه بودند.

                                                           
 . چپ به روايت اسناد ساواك1
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 . تيم شهر،2
غـفور و اسـكندر رحـيمی و رحــمت پـيروزنــذیری عضـو تـيم      لحه،ـيم اسـ. ت1

 اسلحه بودند.
 تيم عضو هزادىـب شـدان و پور وشيروانـن راهيمـاب امع،ـس هدىـم،لمىـع يمـت .1
 .بودند علمی

 ر بود توسط غفور عضوگيرى شدپو  مشيدى كه از دوستان دانشگاهى حسناهلل شعاى
و با نام مستعار رضایى به محمدهادى فاضلى وصل شد. فاضلى و سيف دليـل صـفایى   

 توسط غفور عضوگيرى شده بودند. 1117دو در سال  هر
 در تيم علمى، فاضلى، سيف دليل صفایى و مهدى سامع قرار بود تى.ان.تـى درسـت  

 رضا به سيف وصل كرد تـا بـا هـم پوسـته    كنند. غفور هوشنگ دلخواه را با نام مستعار 
 نارنجک بسازند. دلخواه بعد از مدتى از گروه جدا شد.

 غفور از طریق مرتضى )اسكندر( رحيم مسيحى كه در رضایيه بود ده قبضـه اسـلحه  
چنـين از طریـق هوشـنگ نيـرى كـه       مكمرى و دو قبضه اسلحه بلند تهيه كرد. غفور هـ 

بود نيز مقدارى اسلحه خریـد. دو قبضـه اسـلحه     در لرستان سپاهى دانش 1111 سالدر
ضعيف و یک كلت و یک پنج تير كه از این طریق تهيه شد، تحویل حميد اشر   قلمى
حميد اشر  را یافت و با آمـدن او دو تـيم    1117غفور به شكل تصادفى در بهمن  شد.
 شد. پ  وظایف دو تيم به شرح زیر تعيين شد: كامل
 هاى دو هزار و سه هزار اطق البرز مركزى و كوه. تيم كوه: شناسایى من1
 پذیر آن مثـل  . تيم شهر: تهيه وسایل براى كار مخفى و شناسایى شهر و نقاط ضربه2

 هاى توزیع برق. د منفجره و شناسایى شبكهواساختن م
، اسماعيل معينى عراقى براى ساخت فرسـتنده و گيرنـده و در اوایـل    1111در سال 

 آبادى براى ساخت تى.ان.تى به تيم علمى دعوت شدند. ، احمد خرم1119 تير
متـر بسـازد و در سـاخت تى.ان.تـى نيـز       111اى با بُرد  تيم علمى موفق شد گيرنده

، هادى بنده خدالنگرودى، توسط غفور عضوگيرى شـد و  1119بود در اوایل سال  موفق
 نژاد وصل شد. اسكندر صادقى به
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 ورود به فاز عملياتى

صفایى فراهانى توسط یک عراقى اهـل بصـره كـه عضـو جبهـه       1111ل در زمستان سا
آهـن خوابيـد و صـبح     اى راهـه ود به خرمشهر آمد. شب را در كنار ریلـب لقـآزادى خ

رفت و دلخواه او را به ـاس گـگ دلخواه تمـا هوشنـتهران رساند. ب ا قطار بهـود را بـخ
 پور وصل كرد. غفور حسن

 ع با فراهانى داشت. سامع او را به مالقات حميد اشـر  و در مالقاتى كه مهدى سام
 نژاد برد. اسكندر صادقى

 فراهانى به ایران آمده بود تا رفقاى سابق را جمع كنـد و یـک جنـبش روسـتایى راه    
 بيندازد. فراهانى با كمال تعجب دید همه چيز آماده است.

 اردن بازگشت تا بـا فراهانى دو مالقات دیگر با غفور و حميد اشر  داشت. پ  به 
 خود سالح بياورد.

 نژاد به اهواز رفت، به خانه ابوالقاسم طاهرپرور و از فراهانى به اتفاق اسكندر صادقى
خرمشهر رفتند. صفایى به تنهـایى از طریـق بيابـان خـود را بـه ارونـد رسـاند.        به جا آن

انى به عراق و م شد و فراهنجاااش بود. پ  قرار  محل قرارش با دوست عراقى كه جایى
 اردن رفت. به جا آناز 

 فراهانى با تعداد زیادى سالح به همراه صفارى آشتيانى به سوى ایران حركت كـرد. 
 هاى جاسازى شده توسط پلي  عراق كشف شد. كه با وساطت سازمان در عراق اسلحه
هـا را در   ها پـ  داده شـد. فراهـانى و آشـتيانى بـه ایـران آمدنـد و سـالح         الفتح سالح

 خرمشهر خاك كردند. هاى بيابان
 در تهران فراهانى )با نام مستعار ناصر( با فاضلى )با نام مستعار وفا( تمـاس گرفـت.  

 هاى خاك شده در خرمشر توسط معينى عراقـى، صـفارى آشـتيانى )نـام مسـتعار      سالح
 نژاد به تهران آورده شد. پنج سـالح كمـرى، دو مسلسـل دسـتى، دوازده     اكبر( و صادقى

 جک و مقدارى فشنگ.نارن
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 مصادره بانك ملى ـ وزرا

ها نوى وسيله الزم بـود. پـ  تهيـه     پشتى و ده براى زندگى در كوه، خوراك، دارو، كوله
در دستور كار گروه قـرار گرفـت. بانـک ملـى وزرا شناسـایى و توسـط فراهـانى،         پول

 نژاد و معينى عراقى مصادره شد. اشر ، صادقى آشتيانى،
 ومان پول بانک شناسایى كوه وارد مرحله عملى شد.ت 111,191,1با 

 

 فراهانى كه بود؟

 سالگى با كـارگرى  11دنيا آمد. و در  در تهران به 1121فراهانى در سال  اكبر صفایى على
 وضعيت جامعه و نحـوه ت ييـر آن و  »نام على در چاپخانه تابان آشنا شد. على او را با  به

را بـه او  « ىيريخامخاصتاحزبابلشموي ا»ود كه كتاب آشنا كرد همو ب« مساوات و برابرى
 چون او را مستعد دید با جعفر طاهرى او را آشنا كرد. داد و

، فعاليت كمونيستى داشـت.  1121طاهرى از كارگران قدیمى بود كه قبل از شهریور 
از تشكيل حزب توده به تشكيالت كارگرى حزب پيوست اما با رضـا روسـتا دبيـر     بعد

نـام   اى بـه  مركزى اختال  پيدا كرد و از حزب جـدا شـد. بعـدها نشـریه     متحده شوراى
منتشر كرد و از حزب خالص كارگرى بدون حضور روشـنفكران دفـاى كـرد.     را« دىضي»

كرد كه از اصول عضویت آن، اشت ال به كـار یـدى و نداشـتن مالكيـت      گروهى درست
 تومان بود. 2،111كمتر از  غيرمنقول و منقول
 دار چند درجـه  1111فروخت، در سال  ش بود و لباس دست دوم مىفرو خود دست

 هـا  را به عضو گروه خود درآورد. همين امـر باعـ  حساسـيت پلـي  شـد. و همـه آن      
دستگير شدند. اما در زمان بازداشت زبونى و درماندگى وحشتناكى از خود نشان دادنـد  

 .1بدون محاكمه آزاد شدند و
 ان بـا مشـعو  كالنتـرى آشـنا شـد. كـه از فعـالين       فراهانى در هنرستان صنعتى تهر

 هنرستان بود. طاهرى كه مخالف هرگونه فعاليت علنى بود با فراهانى قطع رابطه كرد.

                                                           
 55ى57ى و استراتژى انقالبى ايراس، صص شناس . بيژس ا نى، قرح اامهه1
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 كميته»كالنترى به جرم توزیع اعالميه مدتى بازداشت شد و بعد از آزادى با فراهانى 
 شـد. و  ى مرتبط مىوسيله مسعود حجازى با جبهه مل را درست كرد. كه به« آموزى دانش

 هاى جبهه ملى فعال بود. آموزان در ميتينگ در تعطيلى مدارس و شركت دانش
 بابویه بازداشـت  در مراسم بزرگداشت شهداى سى تير در ابن 1111فراهانى در سال 

شد و مدتى در زندان بود. بعد از آزادى دیپلم گرفت. و در آزمون معلمى قبـول شـد. و   
 بـه  1112رفت. و تماسـش بـا كالنتـرى قطـع شـد، در سـال        هنرستان پسران سارى به

نارمک آمد و بار دیگر با كالنترى ارتباط برقـرار كـرد. و از طریـق او بـه      هنرستان عالى
 نى بود. منـوچهر كالنتـرى او را بـه   وصل شد. كه از اعضاى گروه جز منوچهر كالنترى
 شهرزاد وصل كرد.

 

 آشتيانى كه بود؟

 كه در حالى 1119دنيا آمد در سال  در اراك به 1111در سال  محمدرضا صفارى آشتيانى
 خاطر تمـایالت كمونيسـتى )احتمـاالً هـوادارى از حـزب      دار نيروى هوایى بود به درجه

 به اتهام پخش اعالميه به نفـع جبهـه ملـى    1111توده( از ارتش اخراج شد. در شهریور 
 دستگير شد و یک هفته بازداشت بود.

 كـه دانشـجوى سـال اول رشـته حقـوق بـود. در انتخابـات        الى، درحـ 1112در سال 
كـه   دانشجویان جبهه ملى، مسئول دانشجویان سال اول حقـوق شـد. آشـتيانى در حـالى    

 كرد جذب گروه شد. محفلى را اداره مى خود
 

 هاى فصل اول نوشت پى

 اطالعات زنده. 1
پيشـتاز بـراى ایـن    شد. گـروه   اطالعات زنده به افراد جدا شده از سازمان اطالق مى

 را در دستور كار خود داشت: مسأله مشكل چند
 ها ـ پاك كردن اطالعات و كانال
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 ـ استفاده نكردن از امكانات سوخته شده
 شناسند ـ مخفى كردن رفقایى كه سوژه را مى

 ـ خروج اجبارى فرد از كشور
بندى شامل حذ  فيزیكى نبود ولى عكـ  آن هـم نبـود. یعنـى بـر ایـن        این جمع

 شد كه گروه حق حذ  فيزیكى ندارد. نمى موضوى هم تأكيد
و زیـر  دبا دستگيرى جزنى و سوركى در سر قرار گرفتن سالح از ناصـر آقایـان آن   

هـا قبـل از گـروه     مقاومت كردند. اما با دستگيرى دكتر شهرزاد كه مـدت  شدیداً شكنجه
 بهمن اطالعات خود را داد و گروه لو رفت. 11جدا شده بود در 

 رزاد را از تيررس ساواك دور كند.روه فاقد تجربه الزم بود كه پيشاپيش دكتر شهگ
از طریـق   1121ال ـلكى در سـميد مـود. حـيژن نبـول بـورد قبـكى مـيزیـذ  فـح

نویـدى از طریـق او عضـوگيرى شـد.     سازمان وصل شد. پرویـز   كالم به مهدى فصيلت
ود را بـه سـاواك معرفـى كـرد و     و خـ  دچار تردیـد شـد و كنـار كشـيد.     1121سال در

پاك نكردن ردها توسـط   اطالعاتش را داد و پرویز نویدى دستگير شد بيژن در زندان از
 كالم انتقاد كرد. ولى از حذ  فيزیكى چيزى نگفت. مهدى فضيلت

. بعد از ضربه خوردن جزنى و سوركى، حسن ضياءظریفى به خانه دوسـت خـود   2
ز فعالين دانشگاهى و عضو تشكيالت تهران حـزب  بود رفت واحدى ا ایرج واحدىكه 

 پروین رابط ظریفى با شهریارى بود. توده بود. خواهر واحدى،
كالنترى به سرقرار شهریارى رفت. تا بـه خـروج     بعد از دستگيرى ظریفى، مشعو

كمک كند. كالنترى در سر قرار متوجه حضور یک فـرد دیگـر شـد. كـه      ها از كشور آن
 ساواك بوده است. ز مسئوليناحتمال زیاد ا به

برند كه شهریارى عامل ساواك است. جز این هـم   دو نفر از تشكيالت تهران پى مى
سوركى از درون زندان به بيرون اطالى دادنـد كـه شـهریارى عامـل پلـي        جزنى و هم

رهبرى حزب فرستاده شد كه شهریارى مشكوك اسـت. شـهریارى    اى به است. پ  نامه
نامى بود مطلع شد. و نامه را عوض كرد. و بعـد آن دو   كه مالیرىاز طریق پيک حزب 
 نفر را سربه نيست كرد.
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جـو و خـاورى و سـر بـه نيسـت شـدن سـرگرد رزمـى و          بعد از بازداشت حكمت
 مهندس كشاورزى بود. و هر دو توسط شهریارى سربه نيست شدند. زاده كه معصوم

. اما رادمنش دبير كل حـزب  بخشى از رهبرى حزب خواستار بركنارى شهریارى شد
هاى قدیمى را براى كنترل حزب به ایـران فرسـتاد    اى پسر حكيمى از توده نپذیرفت پ 

 تر بود. و آلت دست شهریارى شد. عرضه بى حكيمى از رادمنش هم
دیده و صابر محمدزاده دسـتگير   چاپخانه حزب لو رفت و آصف رزم 1111در سال 

 یگر دستگير شدند.اى د حكيمى و عده شدند كمى بعد
ـ ـنش شهریـ ـد. و رادمـ ـاحب شـ ـصـ  گر حزب بىـار دیـب ار ـاره بـه كـ  ـارى را دوب

كاوس صاحب )با نام مستعار بهمن( را كه وكيل دادگسـترى و   بار شهریارى گرفت. این
زاد و  كـرد. صـاحب در دسـتگيرى كالنتـرى، كيـان      عامل ساواك بود را وارد تشكيالت

 زاده دست داشت. چوپان
نوچهر كالنترى؛ دایى بيژن جزنى كه قبل از دستگيرى جزنى به اروپـا رفـت تـا    . م1

به ایران بازگشت. گویا دررابطه  1127كشور گروه را فعال كند. در سال  بخش خارج از
 هنگام خروج از كشور در بلوچستان به شهادت رسيد. 1111 با اقليت فعال بود. در سال

 

 دشمنان خلق

 دو دسـته در مقابـل یكـدیگر صـف    « بمهارهسيمااستم يداتميهس ااااچپادراسيتسنا»در كتاب 
 درخشـند. راه  اند. دریک سو ستارگانى درخشان فراروى انسان قرار دارند كه مـى  كشيده

 خوارى است كه سد راه انسان ميرند. و در دیگر سوى دیوان، آدم كنند و مى را روشن مى
 شان. دردمند هستند براى رسيدن به حقوق حقه انسانى

 هاى مشخص. در یک ها و نشان دو صف به اندازه خود تاریخ، تاریخ دارد. با نام این
 سو شجره طيبه و در سویى دیگر شجره خبيثه.

 



 13        داران  طاليه

 

 خاطر بسپاريد ها را به اين نام

 . سپهبد بختيار، فرماندار نظامى بعد از كودتا و پدرخوانده ساواك،1
 ،21رئي  ساواك در دهه  . سپهبد نصيرى،2
 ،1127مقدم، رئي  ساواك تا سال . سرلشكر 1
 مقام امنيتى معرو  و مدیر كل اداره سوم ساواك، . پرویز ثابتى،1
 مشترك ضدخرابكارى، اى، رئي  كميته . سرتيپ سجده2
 . سپهبد عميدى، رئي  اداره دادرسى نيروهاى مسلح،1
 عرب، معاون اداره دادرسى نيروهاى مسلح، سرلشكر صالحى .7
 رئي  دایره بازداشتگاه موقت، . سرگرد محررى، 1
 ها، . سرهنگ اسدى، رئي  اداره زندان9
 پاكروان، رئي  ساواك، . سرلشكر11
 دادستانى اوین، 1. سرهنگ جواهركالمى، بازپرس شعبه 11
 شاهينى، رئي  اداره یكم عمليات،  .12
 . نوذرى، رهبر عمليات،11
 دایره عمليات، . جاللى، رئي 11
 ،111ش . ناصرى، رئي  بخ12
 ،111. فریدى، رئي  بخش 11
 . مدنى،17
 پور، . بهرام11
 . گلستانى،19
 . تهرانيان،21
 . موحدى،21
 زاده، . كاظم22
 . دانشيارى،21
 . ضيایى،21
 . بهنام،22
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 رئي  اداره مستقل هشتم، زار،. بزرگ21
 یكم عمليات،رئي  اداره فرنژاد، . 27
 ،111. زمانى، رئي  بخش 21
 ي  ساواك استان مركز،. مولوى، رئ29
 ساواك استان تهران، . نواب، رئي 11
 . آرشام، رئي  ساواك استان كرمان،11
 استان بنادر و خليج فارس، . داور، رئي  ساواك12
 . خدایارى، معاون استان بنادر و خليج فارس،11
 . خسروزاده، معاون استان بنادر و خليج فارس،11
 . ثقفى، رئي  ساواك اراك،12
 فر، رئي  ساواك تهران، پرنيان. 11
 . امين عشقى، معاون ساواك اهواز،17
 پور، . سرتيپ11
 . كوچصفانى،19
 . سرهنگ منفرد یگانى، نماینده دادستانى ارتش،11
 . سرهنگ ایمانى، دادستانى ارتش،11
 ارتش، . سرگرد حسن آتشى، نماینده دادستانى12
 ش،دادستانى ارت 7دى، رئي  شعبه ا. سرهنگ بهز11
 معاون دادستانى ارتش، . سرتيپ مرادى،11
 . سرتيپ آگهيان، رئي  دادگاه ارتش،12
 رئي  دادگاه تجدیدنظر ارتش، . سرلشكر نقدى،11
 مسلح، . سپهبد فخرمدرس، رئي  اداره دادرسى نيروهاى17
 . سرلشكر طبرسى، جانشين رئي  اداره دادرسى نيروهاى مسلح،11
 . حقگو،19
 معرو (، یهبر عمليات )تهرانپور، ر . نادرى 21
 عمليات، . رضوان، رئي  دایره 21
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 ،111. اميرى، رئي  بخش  22
 گيالن، االسالمى، معاون ساواك استان . شيخ 21
 ،111. شهبازى، رئي  بخش  21
 ،111. عطارپور، رئي  بخش  22
 . محمودزاده، رئيش دایره عمليات، 21
 گران معرو (، كنجهش . جوان، رئي  اداره یكم عمليات )از 27
 . سرگرد اشرافى، رئي  دایره زندان، 21
 . دانشور، 29
 قایى،آ. 11
 . سپهبد صدرى، رئي  كل شهربانى،11
 . اردیبهشتى،12
 . مشاهير،11
 . ليقوانى، نماینده ساواك،11
 زاده، مأمور ساواك، . خاتم12
 . اشر ، مأمور ساواك،11
 . زمانى،17
 مومى ساواك،. نشاط، رئي  دفتر روابط ع11
 . ساغرى، رهبر عمليات،19
 ،111. اميدى، رئي  بخش 71
 . بيطرفان،71
 ،111. ناصرى، رئي  بخش 72
 . مبينى، معاون اداره یكم عمليات و بررسى،71
 الدین، . شر 71
 دایره عمليات، . بهرامى، رئي 72
 . كنگرلو، مدیر كل اداره چهارم،71
 . وزیرى، معاون اداره چهارم،77
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 ،111فيعى، رئي  بخش . ش71
 . سرهنگ سرورى، رئي  شهربانى اراك،79
 . پورنيک، 11
 ،12. ميرمصداق، رئي  بخش  11
 ،111بخش ، رئي  هدایتی.  12
 . سپاهى، 11
 . برليانى، 11
 . پيمان، 12
 . باقرى، 11
 . دوستان، 17
 . عار ، 11
 . خرسند، 19
 . حقى، مأمور ساواك،91
 . بهروزى،91
 ،اهواز رانى، رئي  زندان. سرگرد ته92
 

 جزنى به روايت اسناد ساواك

 دنيا آمده است. جزنى در این سال به  ـ 1111
 مسئول واحدى در سازمان جوانان حزب توده بوده است.  ـ 1111
رده خـودش را  بـ توسط مأمورین فرامانـدارى نظـامى دسـتگير شـد. نـام       1112آذر 
 بود. محمودى معرفى كرد و شش ماه در زندان حسين

هـاى كوچـک    علت پخش تراكت بين دانشجویان و توزیـع چـوب   به  ـ  1119بهمن 
و نقـاش معرفـى كـرد. امـا بعـد       یدرگيرى دستگير شد. خودش را احمـد دام ـان   براى

 زندانى بود. 27/1/1111و تا  شناسایى شد
 آزادى از زندان ـ  27/1/1111
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 گير شد.به اتهام اقدام برعليه امنيت كشور دست ـ  2/11/1111
 ـ  آزادى از زندان 2/1/1112
 ـ  با نام بيژن اوليایى تصميم داشت از كشور خارج شود. 2/1/1112
 همراه منوچهر كالنترى و دكتر شهرزاد ـ  فعاليت در یک گروه مخفى به 1/9/1112
 ـ  دستگير و به ن ه ماه زندان محكوم شد. نامبرده ابتدا خودش را اخالقـى   2/1/1111

 معرفى كرد.
 آزادى از زندان ـ  1111اواخر 
 ـ  شروى مجدد جلسات با كالنترى و شهرزاد 1111

 مالقات با ظریفى     
 مالقات با سوركى و بح  روى روش قهرآميز     

 شركت جزنى در مراسم چهلم تختى  ـ 21/1/1111
 اختال  جزنى با پدرش حسين جزنى كه از شوروى برگشته است و  ـ  21/2/1111

 كومت است.طرفدار ح
گویـد مـردم    دانـد. و مـى   ـ بيژن جزنى انتخابـات اخيـر را انقالبـى مـى      21/2/1111
 از آن نكردند. استقبالى
دانـد.   مرداد را تجاوز به قانون مـى  21احضار جزنى به ساواك. نامبرده   ـ  1/1/1111
 گوید دمكراسى نيست. بيند. و مى حقوق پایمال شده مردم خود را در رنج مى و از
 توسط جزنى« بخش ملت ایران جبهه آزادى»پحش اعالميه  ـ  12/1/1111
ين تحویل ـوركى حـاس سـزنى در اتومبيل عبـيژن جـگيرى بـدست  ـ  19/11/1111
 1سالح گرفتن
 تفتيش منزل جزنى ـ  19/11/1111
 نامه همسر جزنى به رئي  ساواك براى روشن شدن وضعيت جزنى  ـ 2/12/1111
سـاعته بيـژن    72شـكنجه  »چـاپ لنـدن   « ىتيبمونا»نامه انگليسـى   ـ هفته  21/2/1117
 یاد كرده است. «جزنى

                                                           
 زند.احتفانمىاشوداهارهزاشك جهامىا91ماتيناسطالعىاسزاب  نادرادتاان سا.اب تژنامدتاكا9431بهمناا91اىياادیا91ا.اسزا1
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 نظر ساواك قم در مورد بيژن جزنى ـ  22/1/1119
 
طور كلى از نظر سطح ف زر و نحزوه رفتزار در داخزل      الذكر به زندانى فوق»

سايرين تااوت فاحشى داشته كه وى را از سايرين متااير ساخته  زندان با
خود را صرف نقاشزى و مطالعزه در داخزل كتابنانزه      اكثر اوقاتاست. وى 

بزدون مزدل و از قزدرت تنيزل الهزام       هاى وى اكثراً زندان ناوده... نقاشى
هاى  برمبناى ايده هاى تند و گرفته و از پوشش ظاهرى ساده و داراى ايده

 «انقالبى است.
 

چنانچه از مقررات زندان ایيد كه ـامبرده بيژن جزنى، تفهيم نمـه نـب  ـ  11/11/1119
اش تصميماتى اتخاذ خواهد شد كه به مصلحت او نخواهـد بـود. و    ننماید درباره پيروى
 باید در مراسم صبحگاهى و شامگاه هم شركت كند. ضمناً
 ـ شركت نكردن جزنى در مراسم زندان 11/11/1119
ـ ـویى از جـــازجـــب  ـ  1/11/1119 م ـكردن در مراســـركت نـــاطر شـــخــ هـزنى ب
 گوید: دان. جزنى مىـزن

 
كنم اين اسزت كزه مزن از اعازال      كه من در مراسم شركت ناى علت آن»

 پشياان نيستم. خود نادم و
 نامه زندان نيست. كه شركت در مراسم نيايش جرء آيين و ديگر اين

 
 ـ تماس حميد اشر  با بيژن جزنى 21/12/1119
 

 ويد: جرنى بزا حايزد اشزرف   گ پور كه به تازگى دستگير شده است مى غاور حسن
 ارتباطاتى برقرار كرده است. حايد اشرف متوارى اسزت. و داراى اسزامى مسزتعار   

 محادى، هوشنن، عباسى است.
 
 الملل و تقاضاى آزادى جزنى نامه رئي  سازمان عفو بين ـ  22/2/1121
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ایر ـواى سـبليغ و اغـه تحریک و تـان بـار و پنهـطور آشك زندانى به  ـ  22/1/1122
 پردازد. الزم است كه زندانى منتقل شود كه فاقد زندانيان امنيتى باشد. مى زندانيان
ندامتگاه قصر  1صفت، در بند  نژاد، مهدى فدایى اصر رحيمـزنى، نـج  ـ  12/2/1122

 درعيد امسال تمثال شاهنشاه را در داخل اتاق پایين كشده و آتش زدند.
لى تظاهرات اخير زندانيان سياسى ـمحرك اص 1زنى یكى از ـيژن جـب  ـ  1/2/1122

 بوده است. 1درزندان شماره 
ـ  ـمالقـ   ـ  22/1/1121 ـ  نـات دكتـر حسي ـ ـدان قـ ـزاده در زن ـ ـم ب زنى و ـيژن جـ ـا ب

انـد و معلـوم    نژاد و صفارى آشتيانى دستگير شده همراه با صادقى ه همسر جزنىـك نـای
 تماس بوده است. ها در شده است او با آن

 شود( تقاضاى مادر بيژن براى مالقات )موافقت نمى  ـ 19/2/1121
مخالفت ساواك با طرح وضعيت بيژن در كميسيون عفو ـ سـاواك او    ـ  17/1/1121
 داند. یكى از محركين اصلى و اخالل نظم در زندان مى را

ـ بيژن جزنى و سعيد كالنتـرى بعـد از بازگشـت از كميتـه مشـترك و        19/9/1121
رو شـد. نامبردگـان خـود محبوبيـت قابـل       قصر با استقبال زندانيان روبـه  زندان ورود به

 اند. زندانيان كسب نموده توجهى بين
 برگ معاینه جسد بيژن جزنى:  ـ 11/1/1121
 

متزر و   ورود دو گلوله ي ى روى ابروى چز  بزه قطزر حزدود يزك سزانتى      
ده و فاقد باالتر از ابروى چ . گلوله به مغر اصابت كر متر ديگرى دو سانتى

 باشد. سوراخ خروجى مى
 

يژن جزنـى  ـم بـرگزارى مراسـا بـجواد بـجدالـين مسـالفت مسئولـمخ  ـ  2/2/1121
 در آن مسجد

افكار و ایده بيژن را »سر بيژن. ـا همـاهرى بـاى فخرى مظـه صحبت  ـ  21/2/1121
 «كنم. مى ستایش
 رفتن جسدـ مراجعه خواهر بيژن به دادرسى ارتش براى گ 11/2/1121
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 هاى پروانه اسكندرى، همسر داریوش فروهر با همسر بيژن ـ صحبت 22/2/1121
 

 «بالم شنوم به خود مى كه صدايت را مى از اين»
 

 جزنى مرگ براى جو  حكمت خانواده توسط اعالميه پخش ـ  21/2/1121

 

 حسن ضياءظريفى به روايت اسناد ساواك

 ودهـ  عضویت در سازمان جوانان حزب ت 1111
 ـ  زندانى شدن در زندان رشت 1111
 ـ  احضاریه ساواك و تذكر براى فعاليت نكردن در دانشگاه 9/11/1119
 ـ  پخش روزنامه پيام دانشجو توسط ظریفى 12/1/1111
ـ ـاشـه در كـيـالمـش اعـخــ  پ  2/7/1111 ر ـيرى از ورود وزیـ ـوگـ ـلـراى جـان ب

 فرهنگ به دانشگاه
ـ ـه سـ ـک دقيقـ ـی اىـاضــ  تق  12/2/1111 ـ ـانعـ ـتر خـراى دكـ ـكوت ب د ـلى شهي
 ن توسط ظریفىـوط

وان مسئول كميته دانشكده حقوق در منزل ـعن هـفى بـریـاب ظـانتخ ـ  21/7/1111
دكتر شاهپور بختيار با این انتخاب مخالفت كرد. بختيـار ظریفـى را فـردى     الهيار صالح،
 شناسد. افراطى مى
 خاطر حفظ وحدت از نمایندگى دانشجویى به ـ  استعفاى ظریفى 21/7/1111
 خاطر ورود كـارگران و  ـ جلوگيرى از تشكيل كالس توسط ظریفى به  19/11/1111

 1/11/1111دهقانان به دانشگاه در تاریخ 
 فى رابط مخفى چاپخانه جبهه ملى و دانشگاه است. وى تعقيبــ  ظری  21/1/1112

 شود تا چاپخانه كشف شود.
 زاده و اكره ظریفى با دكتر جهانشاه صالح براى آزادى مهرداد ارفـع ـ  مذ  21/2/1112

 احمد سالمتيان
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 ـ  بازداشت ظریفى و محكوميت پنج ماهه زندان براى او 11/1/1112
راض ـفى و اعتـریـله ظـده از جمـگير شـشجوى دستـش دانـامه شــ  ن  1/1/1112

 به بالتكليفى
 تانش جبهه ضددیكتاتورى تشكيل دهد.ـ  ظریفى تصميم دارد با دوس 17/9/1112
كمونيستى  التحصيل شده است. طرفدار سرسخت مرام فى فارغـظری ـ  21/11/1112
ـ  ثراًـاص دارد و اكـ ـتى خـ ـنزلـش ارج و مـانـين دوستـت. و در بـاس  نوانـعـ  هـاو را ب

 شناسند. نظر مى صاحب
 ـ  بازجویى از ظریفى 19/11/1112
 ى به ساواكـ  احضار ظریف 11/11/1112
 ـ  نامه ساواك تهران به ساواك رشت براى كنترل ظریفى 11/2/1111
ترى براى ـر دادگسـه وزیـوئد بـعبه سـلل شـالم ينـان بـازمـامه ســ  ن  11/1/1111

 آزادى ظریفى
ـ ـعيت بـاطر وضـخ هـفى بـذاى ظریـاب غــ  اعتص  1/12/1111 ـ ـد زن يروى ـدان ن

 دریایى رشت
 تقال ظریفى به اوین براى بازجویىـ  ان 11/12/1119
 پور و گروه جنگل و گروهى در منطقه خاطر ارتباط با غفور حسن هــ  ب  11/1/1121

 لرستان الزم است پرونده وى جهت رسيدگى به مرجع قضایى ارسال شود.
ــ   1/1/1121 ــــ  تم ـــاس م ــ عـهرداد ارف ــا  ـزاده از فع ــاس ب ــى و تم ــه مل الين جبه

 هت جلوگيرى از اعدام ظریفىدانشجویى ج كنفدراسيون
فى از سپهبد نصيرى براى جلـوگيرى  ـوالحسن ظریـتر ابكـاضاى دــ  تق   9/1/1121

 حسن ظریفى از اعدام
 سرا ل و حكم اعدام ظریفى و مجل  شكرگزار برادرش در صومعه ـ  21/1/1121
یک گلوله  انونى در مورد جسد حسن ضياءظریفىـكى قـزشـامه پــ  ن  11/1/1121
 متر ریه راست، شكستگى جمجمه به طول پانزده سانتىدر
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 1عباس سوركى به روايت اسناد ساواك

 آید. به عضویت حزب توده در مى 1111ـ در سال 
 دهد. آوران را تشكيل مى گروه رزم 1117ـ در سال 
 شود. دستگير مى 1119ـ در سال 
 شود. از زندان آزاد مى 1111ـ در سال 

 آوران توسط سوركى دد جلسات گروه رزمـ  تشكيل مج 1/11/1111
 ـ  تماس سوركى با كميته مركزى حزب توده در تركيه 9/1/1111
 اىـكى از اعضـ ـار یـر احضـاطـخ هـروه بـگ هـوركى بـدار ســ  هش  11/11/1112
 ساواك به گروه
 آوران براى خرید اسلحه ـ  تالش گروه رزم 21/11/1111
 ران و طرح خرید سالح و ارتباط با چينآو ـ  تشكيل جلسه رزم 27/2/1112
ـ  دستور سوركى به یكى از اعضاى گروه بـراى پيـدا كـردن جـاى امـن        1/1/1111
 سالح. تصميم سوركى براى رفتن به لوشان و تماس با یک محفل پنج نفره. براى
 ـ  تصميم سوركى براى فرستادن ناصر آقایان به انگلي  1/9/1111
 وركى به همراه جزنىـ  دستگيرى س 19/11/1111
 ـ  قرار تأمين سوركى به اتهام اقدام برعليه امنيت كشور 21/11/1111
 ـ  بستن حساب بانكى سوركى توسط ساواك 11/11/11
 ـ  نامه اخراج ساواك به بانک ملى براى سوركى 1/7/1117
 ـ  بازجویى از برادر سوركى 1/1/1117
 نـ  محكوميت سوركى به ده سال زندا 21/1/1111
 ـ  انتقال سوركى به زندان برازجان 19/1/1111
 هاى سوركى توسط زندان ـ  ضبط كتاب 12/1/1111
 الملل عفو فرح براى انتقال سوركى بيمار به بيمارستان ـ  نامه كميته بين 21/7/1119

                                                           
 1139. چپ در ايراس به روايت اسناد ساواك، مرك  بررسى اسناد تاريخى وزارت اقالعات بهار 1
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اى ـازهـ ـأمين نيـراى تـاه بـه شـان بـال از آلمـدمـ  ویـرانـامه فــ  ن  29/2/1119

 ىدارویى سورك
 خاطر بلوكه كردن لل به سفارت ایران در آلمان بهـالم ينـفو بـامه عــ  ن  19/9/1121
 ها به سوركى هاى آن نامه

 ها هاى آن هایش گفته است غرش مسلسلـ  سوركى در یكى از مالقات  11/2/1121
 بود كه موج مبارزاتى ایران باال رفته است.

اليت بپـردازد. چـون   ـاد شدن به فع  از آزـت پـوركى منتظر اســ  س   11/1/1121
 بند است. پاى خود شدیداً عقاید به

 نفره بح  ایـدئولوژیک  1ـ1هاى  ـ  زندانيان در زندان برازجان در گروه  21/9/1121
 كنند. ضرورت دارد پنج نفر از جمله سوركى به مكانى دیگر منتقل شوند. مى

شـود. از سـاواك تهـران     هاى سوركى مراقبت ـ اعمال و رفتار و تماس  21/2/1121
 ساواك تبریز به

 الملل به دفتر فرح بـراى  ـ  نامه ویلهلم بومگارتنر عضو سازمان عفو بين  2/11/1121
 ازادى سوركى نامبرده از افراد متعصب به ایدئولوژى كمونيستى است و سایر زندانيان را

 كند. تبليغ مى
ـ ـار سـ ــ  احض  22/12/1121 ـ  12/12/1121اریخ ـوركى در ت شترك ـميته مـ ـه كـ ـب

 براى بازجویى
 ـ  برگ معاینه جسد سوركى: خـونریزى از بينـى و گـوش. شكسـتگى      11/1/1121

متر به صورت افقى از فـرق سـر و سـمت چـپ سـر كـه از        جمجمه به طول دو سانتى
 گردد. این شكستگى مخ متالشى شده و م ز همراه خون خارج مى شكا 

 

 زاده به روايت ساواك محمد چوپان

 دستگيرى در تظاهرات. ـ  27/11/1119
نامبرده در جبهه واحد ضداستعمار وابسـته بـه حـزب تـوده فعـال اسـت.       

 كند. تعصبات حزبى از گفتن حقایق خوددارى مى علت به
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اهرات او نيز یكى ـزاده عضو حزب منحله توده است. در تظ انـچوپ ـ   27/1/1111 
 كند. مردم و دانشجویان را تحریک مى افرادى بوده است كه افراد حزبى را جمع و از

 كرده است. نشریه نداى خلق را توزیع مى
 نامبرده با بيژن جزنى تماس حزبى داشته است.

 زاده ها براى دستگيرى چوپان تقاضاى ساواك از كليه شهربانى  ـ 11/2/1111
 
نامبرده مسلح و تصايم بزه خراب زارى و تزرور بعضزى از مقامزات مز ثر       »

 «اردمال تى را د
 

« زاده انـمحمد چوپ»ور: ـانى كل كشـاست شهربـاواك به ریـامه سـن ـ   12/1/1111
سيستان و بلوچستان را تحت تأثير افكار خود قرار داده و یا ممكن است نقشـه   زندانيان
ترى برده شود و یا از تلقينـات   زندانيان را طرح كند دستور فرمایيد به محل مناسب فرار
 شود.او جلوگيرى  مضر،
 زاده نيست بهتر اسـت  ـ  زندان شهربانى كاشان محل مناسبى براى چوپان  7/1/1121

 وى به زندان سارى منتقل شود.
ا ـجایش ميهنى در آنـزاده ضمن رفتن به سالنى كه نم انــ  محمد چوپ  21/1/1121
شود با شور و فریاد برعليه مصالح مملكتى گفت: اصل قانون ایران چيسـت كـه    مى داده

 چه باشد. فرى آن
ره ـزارش دایـ ـاس گـراسـحركى است و بـرد مـزاده ف انــ  محمد چوپ  12/1/1122
 كند. اهواز سایر زندانيان را به اعتصاب دعوت مى زندان
 1121خاطر درگيرى سال  زاده به ـ  بازجویى از چوپان 22/9/1122
 اهـواز اسـت و هـر   زاده مورد احترام خاص زندانيان نـدامتگاه   ـ  چوپان  21/1/1121
 گيرند. شود و دیگر زندانيان سياسى از او راهنمایى مى دا به او معرفى مىتبا یوارد تازه

 1121زاده از درگيرى سال  ـ  برائت چوپان 11/2/1121
نوی  حاوى اشـعار و   زوه دستـره و جـاب مضـلد كتـافتن دو جــ  ی  11/1/1121
 زاده ره در وسایل چوپانضم مطالب
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ـ ـان بـاالپي  از آلمـاكـو روز وینـانـامه بــ  ن  21/1/1121 ارجه ـور خـ ـر امـ ـه وزی

 زاده چوپان در مورد سالمتى
ـ ـزنداني»اواك اهواز: ــ  گزارش س  11/9/1121 ان ضـدامنيتى  ـأثير زندانيـ ـان تحت ت
 «.زاده است ها چوپان شود. یكى از آن گرفته و افكارشان مسموم مى قرار
 به كميته مشترك 21/1/21زاده در تاریخ  مد چوپانـ  تحویل مح 11/1/1121
 زاده ـ  برگ معاینه جسد چوپان 11/1/1121
 روى پيشانى سمت راست محل ورود دو گلوله شكستگى جمجمه، سایيدگى درهر»

 «.دو دست از زمان حيات در اثر برخورد با جسم سخت

 

 احمد جليل افشار به روايت ساواك

 سازمان جوانان جبهه ملى در دبيرستان و دارالفنون است.نامبرده از فعالين   ـ 1111
اطر سوراخ كردن عك  ـخ ان جبهه ملى بهـازمان جوانـاخراج از س  ـ  12/12/1112
 چسبانيدن آن روى تخته سياه شاه و
 ایرانيسم است. ـ نامبرده از اعضاى مؤثر حزب پان 11/1/1111
ا اعضاى ـنيک ب ک پيکـار در یـبرعليه درـاهى بـار فكـخواندن اشع ـ  21/2/1111
 جوانان جبهه ملى سازمان
و  اى براى جليل افشار و گزارش از وضـعيت جبهـه ملـى    ارسال نامه  ـ  21/1/1111

 حزب توده در اتریش
 ـ  مالقات با جزنى 1112فروردین 

كه  ار و اینـات در مورد جليل افشـالعـه اداره دوم اطـاواك بـامه سـن  ـ  1/2/1112
 اعضاى فعال سازمان جوانان جبهه ملى است. ده ازنامبر
 ـ  دستگيرى جليل افشار سرقرار با ضياءظریفى با اسلحه 22/11/1111
 اواك اراك: مراقبت از جليل افشار و سانسورـاواك تهران به ســ  از س  21/1/1111

 مكاتبات وى
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ار ـجليل افشانى كل كشور، بهتر است ـه شهربـامه شهربانى اراك بــ  ن  21/1/1111
 منتقل شود. یزندان دیگر به

 ـ  صحبت مسئولين زندان با جليل افشار كه در صورت اظهار نـدامت   21/11/1111
 كند. مدت محكوميت او تقليل خواهد یافت. جليل افشار از اظهار ندامت امتناى مى

ـ   ـ  1/2/1121 انى اراك بـه شـهربانى كـل كشـور: جليـل افشـار از ایجـاد        ـاز شهرب
 آشوب در زندان ابایى ندارد، بهتر است او منتقل شود. ش واغتشا
 یقـين  جليل افشار به احتمال قریب به»ـ از ساواك اراك به ساواك تهران:   1/9/1121

 «.دهد هاى گذشته خود ادامه مى پ  از آزادى از زندان به فعاليت
 اطرـخ ا بهاب غذـانى ارتش و اعالم اعتصـار به دادستـامه جليل افشـن ـ   9/2/1122

 شرایط بد زندان
 ـ برگ معاینه جسد جليل افشار 11/1/1121

 ورود گلوله در دو نقطه سينه علت فوت پارگى قلب
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 55         پلنگان ديلمان و طبرستان

 
 
 

 هاى صبح اينك صداى رويش گلبوته
 در انحناى قامت شب

 زند موج مى
 سلطانپور سعيد

 

 مسعودگروه رفيق 

اى دیگـر   پور و حميد اشرا  براى احياى گـروه جزنـى عـده    پاى تالش غفور حسن پابه
یكـى از  « افتخـار نـام و مـرام باشـكوه    »دهى گروهى بودند كه بعدها بـه  درحال سازمان

 .1نام گرفت« گروه رفيق مسعود»آن، مسعود احمدزاده  مؤسسين
گيـرى آن جـز او سـه نفـر      شكل فكر تشكيل گروه از آن اميرپرویز پویان بود اما در

 كنيم. گذاران یاد مى نام بنيان به هانقشى اساسى داشتند. كه ما از آن دیگر

 . اميرپرویز پویان1

 . مسعود احمدزاده2

 . عباس مفتاحى1

 پور . بيژن هيرمن1

 

 اميرپرويز پويان كه بود؟

 اش به مشهد رفت هبه همراه خانواد 1129دنيا آمد. و در سال  در تهران به 1122در سال 
 بود. جا آناش را در  تحصيالت ابتدایى و متوسطه

 از اعضاى فعال كانون نشر حقایق اسالمى بود كه محمدتقى شریعتى، 1111در سال 

                                                           
 ه ساسهبندى س . زميد اشرف، امع1
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بنا نهاده بود. این كانون با جبهـه ملـى در ارتبـاط     1121پدر دكتر على شریعتى در سال 
 اده، در آن جلساتى داشت.طاهر احمدزاده، پدر مسعود و مجيد احمدز بود و

شناسایى  1111پویان در جریان پخش اعالميه برعليه ورود شاه به خراسان در بهمن 
و حوادث ناشـى   1112زده خرداد . در پان1، دستگير و زندانى شد1111در شش بهمن  و

 .2پویان فعال بود نيز از آن
« ن نشـر حقـایق  كـانو »عملى  در اواخر دوران متوسطه كه با مذهب فاصله گرفت بى

 قطع كامل رابطه او نه فقط با كانون بلكه حتى با شيوه عمل و نگرشى دینى در مبـارزه  به
 .1اجتماعى انجاميد

 

 گرايش به ماركسيسم

به تهران آمد. با آمدن پویان به دانشكده علوم اجتماعى، او با ماركسيسـم   1111در سال 
 .1عر و ادب و علوم اجتماعى بودشد. این آشنایى بيشتر از طریق مطالعه در ش آشنا

 كاظم سالحى با استناد به اظهارات على طلوى، دوست مشترك پویان، آشنایى پویـان 
 گویـد؛ وقتـى بـا    خـود مـى   مفتاحی. اما 2داند را عامل ماركسيست شدن او مى مفتاحی با

پویان آشنا شد پویان سـرگرم خوانـدن انگليسـى بـود تـا بتوانـد متـون ماركسيسـتى را         
 .1نگليسى بخواندابه

عنـوان متـرجم راه یافـت و     با پيشرفت پویان در زبان انگليسى او به مجله خوشه بـه 
 .7با سردبير خوشه احمد شاملو آشنا شد جا آندر

 دسـت در مبـانى ماركسيسـم    مجموعه این شرایط و ایـن روابـط از او مبل ـى چيـره    

                                                           
 1172. پروين منصورى، تاريخ شفاهى، كانوس نشر زقايق اسالمى، مرك  اسناد تاب تاس 1
 . ز ن پوياس، ياد ايام اوانى2
 . ز ن پوياس، ياد ايام اوانى1
 هاى سياسى . م هود ازمدزاده، اسناد بايگانى مؤس ه مطاسهات و پژوه 2
 ى، هماس اسنادز. كاظم سال7
 سناد. عباس مفتازى، هماس ا6
 . ز ن پوياس، ياد ايام اوانى5
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ـ ـهـ  ح ـكده محور همه بـدانشدر اخت.ـس ـ  ـا ب ـ  اًـود. و همـه تقریب ـ ـاو را ب ادى ـه است
 .1داشتند ود قبولـخ

 زودى او را در مركز ب، قدرت ارتباط با دیگران، بهدانش تئوریک، بيان و لحن جذا
 اى قرار داد كه مسعود احمدزاده یكى از اعضاى آن بود. حلقه

 هـا در مطبوعـات   دستگير شد و چند ماهى در زندان بود. در این سال 1112در سال 
تـرین نقـدى    جـدى « خشم ي اسزاسمپتييل س ،اىتتميناسزاسنقمالباا»شت مقاله نو مقاالتى مى

نيـز  « بيزگشماابمهانيكجيآبميدااا»احمد نوشـته شـد.    ها برعليه جالل آل آن سالكه در است
 .است برانگيز كارى است جدى و تأمل بورژوازى ياى خردهپتو نقد اودر

 

 مسعود احمدزاده كه بود؟

ـ  ـا آمد امـنيد به 1122ال ـان در سـاو چون پوی ـ   ـا نـه در ت درش ـهران كـه در مشـهد. پ
گاه به جلسات كـانون نشـر حقـایق     احمدزاده بود. كه هوادار جبهه ملى بود. و گه طاهر
 زد. اما عضو فعال آن نبود. شریعتى سرى مى اسالمى

 راهى 1111ـ11مسعود بعد از اتمام تحصيالت ابتدایى و متوسطه در مشهد، در سال 
 تر شد. دانشكده علوم ریاضى بخواند. در تهران دوستى او با پویان عميق تهران شد تا در

و از ریاضى به فلسفه و منطق ریاضى برترند راسل فيلسـو  انگليسـى كشـيده شـد. و     
اش به ماتریاليسـم كشـيده شـد. تسـلط او بـه زبـان انگليسـى         رفته مطالعات فلسفى رفته

 .2كرد تر مى او را به منابع فلسفى آسان دسترسى
 مطالعات فلسفى، انگيزه مبارزه با شرایط اجتماعى موجود نيازمند كاتاليزورى بود كه

 در سال سوم مسعوداو را به ماركسيسم جلب كند. این كاتاليزور اميرپرویز پویان بود. و 
 .1دانشكده ماركسيست شد

 

                                                           
 ى، هماس اسنادز. كاظم سال1
 . م هود ازمدزاده، هماس اسناد2
 . م هود ازمدزاده، هماس اسناد1



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      11

 
 
 

 آنك
 برادرانم
 آيند كه مى

 و از رديف آتش
 گذرند مى

 

 عباس مفتاحى كه بود؟

 اى فقيـر، در دوران  ، در خـانواده 1121دنيـا آمـد، در سـال     باس مفتاحى در سارى بـه ع
 تحصيل همواره شاگرد اول بود.

 دوران تحصيل او در دبيرستان همزمان بود با جبهه ملى دوم، احمد فرهودى رابط او
 با جبهه ملى بود. در سال ششم دبيرستان با صفایى فراهـانى آشـنا شـد. فراهـانى در آن    

گشت تا بـا   ان در سارى معلم بود. و چون تصميم داشت دیپلم بگيرد دنبال كسى مىزم
ریاضى كار كند. على عظيمى، دبير فيزیـک عبـاس مفتـاحى شـاگر اول دبيرسـتان را       او
 عد دید كتبى را جهت مطالعه در اختيـار او تفراهانى معرفى كرد. صفایى چون او را مس به

بـود.   حفـظ بيایـد مـذهبى بـود. و تمـامى قـرآن را از      گذاشت. با این همه تا به تهـران  
هاى مذهبى او سسـت شـد.    اصول مقدماتى فلسفه از ژان پليستر را خواند. پایه تهران،در

ا شـد  ـابدى آشنـكوهى، مرادى و هدایت عـهرداد شـلى طلوى، مـا عـدردانشكده فنى ب
 است كشيده شد.ـسي و به

 هـاى تحصـيل، دانشـجوى    ل تمامى سـال جاذبه سياست از عباس مفتاحى، شاگرد او
 بـا  1مردودى سال دوم ساخت. مفتاحى از طریق همكالسـى خـود محمـد فصـيحى    

دادند. كمـى   ها به برنامه رادیو پكن گوش مى شنبه شب ها سه سالحى آشنا شد. آن كاظم
اش با مسعود اخوان كه اهل بابل بود آشـنا شـد. و    اتاقى طریق هدایت عابدى هم بعد از
 واسطه آشنایى او با چنگيز قبادى دانشجوى پزشكى، دانشگاه تهران شد. اخوان

                                                           
 همراه هوشنگ تي ابى و محمد امينى دستگير شد. . محمد فصيحى بهدها به1
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 مفتاحى از طریق على طلوى با پویان آشنا شد.

 

 محفل سارى

 مفتاحى در دوران تحصيل با احمد فرهودى رابطه داشت. بعد از آمدنش به تهـران، ایـن  
يل یک گروه رابطه حفظ شد. و او در رفت و آمدش به سارى، به فرهودى پيشنهاد تشك

 زاده، رحـيم  داد مدت شش ماه جلساتى با حضور مفتاحى، فرهودى، محمدرضا ملک را
 كریميان، نقى حميدیان برگزار شد. اما این محفل دوام نياورد و متالشى شد. اما مفتاحى

 رابطه خود را با فرهودى، حميدیان و كریميان حفظ كرد.
 كرد و ضمن آشنا كردن او با نيز كار مى مفتاحى در این زمان روى برادر خود اسداهلل

 كرد تا در تبریز محفلى درست كند. ماركسيسم او را تشویق مى
 شد. كار مفتاحى مدتى ضبط و پياده كردن آثار مائو بود كه از رادیوى پكن پخش مى

 تر شد. شان منظم احمدزاده ان  بيشترى گرفت و دیدارهاىو در همين زمان با پویان 
 
 

 سخت و سترگ
 با قلبى از سپيده و جويبار

 

 پور كه بود؟ بيژن هيرمن

 سـازى  اندیشيد باید خود را وقف بـه  دنيا آمد. در پانزده سالگى مى به 1121بيژن در سال 
 محيط اجتماعى خود كند. با اندك بينایى كه داشت و كمک گرفتن از ایـن و آن مطالعـه  

 به قدرت ملت را در او ایجاد كرد. روسو، ایمان ژان ژاك قتسردسداسجامييى كرد. كتاب مى
 تحصيل را رها كرد و پنج سال به تعليم موسيقى مش ول شد. امـا از ادامـه موسـيقى   

 هـاى  اش را ادامه بدهد. در عرض ن ـه مـاه كـالس    منصر  شد و تصميم گرفت تحصيل
بـراى خوانـدن    1112چهارم، پنجم و ششم ادبى را با نمرات عالى قبول شـد. در سـال   

 رد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد.وا حقوق
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كامو  نوشت و بيشتر تحت تأثير سارتر و سرود و داستان مى از پانزده سالگى شعر مى
 دانست. ترین فلسفه موجود مى بود. او در این زمان اگزیستانسياليسم را مترقى

. كرد ها به او كمک مى در دانشكده حقوق با پوراندخت بستانى آشنا شد كه در درس
براى او مشكل شده بود در همين رابطه نيز با منوچهر برهمن دانشجوى اقتصـاد   نابينایى
 آشنا شد.

 داد تا با خرید پور مى زبان انگليسى برهمن خوب بود. و این امكان را به بيژن هيرمن
 هاى مارك ، انگل ، لنين و پلخانف از كتابفروشـى سـاكو )وابسـته بـه سـفارت      كتاب

 برهمن تا پنج صبح این آثار را بخواند.نوچهر مشوروى( با كمک 
بيژن در سال اول دانشگاه از اصول ماركسيسم آگاه شـد. و بـه ماركسيسـم گـرایش     

ا قـرار بگيـرد. او   ـهـ  حور بحـ  ـاركسيسم باع  شد كـه او مـ  ـرایش او به مـگ افت.ـی
 دیگران را با این اصول آشنا كند. كرد تالش مى
ان با ـازاریـارتيک قـا شد و از طریق مـاش آشنـل نقالـا جـریق على رحمتى بـاز ط
احمدزاده و از طریق محمدعلى موسـوى فریـدنى بـا علـى زاهـدى و از طریـق        مسعود
هـا، بحـ  و    ان رابطه گرفت محور تمامى ایـن رابطـه  یزنوز با مارتيک قازار هادى بهروز
 .1مسائل فلسفى، سياسى و اقتصادى بود آموزش
 
 

 دست نارنجكى رها كن از
 خورشيد را برويان

 

 گيرى گروه پروسه شكل

بود كه پویان به فكر تشكيل گروهى افتـاد. پـ  نخسـت از مفتـاحى      1117حدود سال 
به گـروه دعـوت شـد. هـد  گـروه، مطالعـه آثـار         كرد، مسعود احمدزاده بعداً دعوت

 .2شرایط اجتماعى ـ سياسى جامعه بود ماركسيستى و

                                                           
 هاى سياسى پور، اسناد بايگانى مرك  مطاسهات و پژوه  . بيژس هيرمن1
 ود ازمدزاد، هماس. م ه2
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تئوریک خود مطالعه منابع كالسـيک ماركسيسـتى را   گروه براى ارتقاى سطح دانش 

 اى داشت. دردستور كار خود گذاشت. در این ميان آثار مائو جایگاه ویژه
ـ ـأعد مسـدكى بـان واست ـمدزاده خـ ـان از احـ آویـد، پـ ـطرح شـ ـقالب مـ ـله راه ان
كـار را   . احمـدزاده طـى دو سـه مـاه ایـن     1رژى دبره را ترجمه كنـد « سنقالبادرسنقالب»
 سرانجام رساند. هب

كـه   پـور بـا آن   پور آشنا كـرد. هيـرمن   در سال بعد احمدزاده، پویان را به بيژن هيرمن
 نابينا بود از دانش تئوریک وسيعى برخوردار بود. پ  مطالعه و بح  حول اصول تقریباً

 ماركسيسم و راه انقالب حدت و شدت بيشترى گرفت.
از مـارك  و مقدمـه   « الباهاضمدسنقالباسنقما»و « ج گادسخلىادرافتسنسمها»پور  هيرمن
 دهقانى از انگل  را ترجمه و در اختيار گروه گذاشت. جنگ
ـ ـار تـود. و كـور بـپ يرمنـمدزاده و هـان و احـویـا پـک بـوریـار تئـك ا ـشكيالت ب

هـرام و همسـرش مهرنـوش ابراهيمـى     دكتر چنگيز قبـادى و بـرادرش ب   عباس مفتاحى.
د. پویان براى گسترش تشكيالت به مشهد رفت تا حلقـه  عضوگيرى شدن همين زماندر

دوستانش تشكيل دهد. گروه در این زمان به فكـر گسـترش تشـكيالت     مشهد را توسط
هاى ماركسيستى و اتحاد آنـان در یـک حـزب     كه با گسترش گروه بود و براین باور بود
و  2هتوسـط حـزب تعيـين خواهـد شـد. بـه همـين خـاطر دبـر          واحد، استراتژى مبارزه

ـ  هـاد بـا استنـرا كه ب 1واراـگ هـچ ـ ـت ـ ـجربه ان ـ ـقالب كوب ائل ـراى حـزب نقشـى قـ   ـا ب
 كردند. بودند رد مىـن

 گـوارا را  از چـه « ج گاچتيكى،ايم اره ا»در همين زمان مسعود احمدزاده، كتاب 
لودهيم افورتبميواهاپييمينافلسمالهاكالتم  اااااا كـار ترجمـه،   ترجمه كرد. و سپ  دست به

   شد.انگل اثر آلمين
 

                                                           
 . هماس 1
 انقالت در انقالتنگار فران وى و نوي نده كتات  . رژى دبره، روزنامه2
 انگ چريكىگوارا از رهبراس انقالت كوبا و نوي نده  . ارن تو چه1
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 شاخه تبريز

، اندیشه تشكيل گروه را با صمد در ميان گذاشت. پویـان بـا صـمد    1117پویان در سال 
بـه رابطـه    1117درجریان كارهاى ادبى آشنا شده بود. مرگ نابهنگام صمد در شـهریور  

پویان به تبریـز رفـت تـا ایـن رابطـه را       1111تبریز آسيب وارد كرد. و در بهار  تهران و
 قرار كند.دوباره بر

 

 اصول تشكيالت

مطـرح  « عضموگ تواامسمللهالزهماىشمك اهاا»اى نوشت كه در آن  در این زمان پویان جزوه
 بایست سه مرحله را بگذراند تا به عضویت گروه در آید: بود. یک هوادار مى شده
 . مرحله سمپات ابتدایى1
 پيشرفته . مرحله سمپات نيمه2
 . مرحله سمپات پيشرفته.1

 بایست مطالعه شـود.  م از این مراحل كتبى خاص تعيين شده بود كه مىبراى هر كدا
 .1آمد تنها سمپات پيشرفته به عضویت گروه درمى

 

 اهداف مطالعاتى

 گروه در این زمان چهار هد  مطالعاتى را در دستور كار خود داشت:
 . مطالعه روستاهاى ایران1
 . مطالعه تاریخ پنجاه ساله اخير2
 انقالب روسيه، چين و كوبا. مطالعه تجارب 1
 . مطالعه سيستماتيک فلسفه و اقتصاد ماركسيستى1

                                                           
 . عباس مفتازى، هماس1
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 مطالعات انجام شده

 در زمينه روستا و مسائل دیگر كارهاى زیر صورت گرفت:
 نگارى از گناباد ـ پویان . تک1
 . باران عجم )بررسى برخى از روستاهاى كشور(2
 ى(لگناهاى كوهستان و ج. دو مقاله در بررسى روستاهاى مازندران )روست1
 داغ ـ بهروز دهقانى . درباره قره1
 . درباره روستاهاى اطرا  رضایيه ـ عليرضا نابدل 2
 . درباره روستاهاى رضایيه ـ محمدتقى افشانى نقده1
 . درباره جنبش رازليق ـ عليرضا نابدل7
 بافى آذربایجان ـ منا  فلكى . درباره قالى 1
 سيون اجتماعى ـ اقتصادى است. اسالم روبناى كدام فرما9

 پور . درباره دكتر مصطفى رحيمى ـ بيژن هيرمن11
 . نه استراتژى و نه تاكتيک11
 از بهرام بيضایى چهيراص دهق. نقد نمایشنامه 12
 . درباره مقاله جبهه ملى از دكتر احمد قاسمى11
 . با كدام كارگر، كجا و چگونه باید آشنا شد11
 كرات ـ بهروز دهقانى. درك آیين و فرقه دم12
 1ملى ـ عليرضا نابدل مسأله. آذربایجان و 11

 علت ضـرورت كـار   كه به دو نكته در مورد این تحقيقات قابل ذكر است. نخست آن
كه جز چنـد تـایى از    ایم و دوم آن اطالى مخفى ما از نویسنده بخشى از این تحقيقات بى

 سترس ما نيست.اند و یا در د تحقيقات بقيه یا از بين رفته این
 

                                                           
 . مناف فلكى، هماس1
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 نشريه درون گروهى

 شد و مورد مطالعه و نقـد  ها در نشریه درون گروهى منتشر مى نگارى این مقاالت و تک
 گرفت. قرار مى

ظام اجتماعى ـمستعمره را در تبيين ن يمهـفئودال ـ ن  يمهـول نـگروه در این دوران فرم
ذاشته شد. تحليل گروه ـار گـكنوى چينى انقالب نيز ـال آن الگـدنب هـرد كرد. و ب ایران

سـابقه بـورژوازى    روابط فئودالى و رشد بورژوازى كمپرادور و تضعيف بى از بين رفتن
 .1ملى بود

 نشریه با مقدمه پویان منتشر شد كه حاوى مقاالت زیر بود: های اینشمارهیكی از 

 پور ، ترجمه بيژن هيرمنىجتبهاسنقالبىاكوبي. رژى دبره، 1

 پور ر مصطفى رحيمى، نوشته بيژن هيرمن. انتقادى ب2

 پور ، نوشته بيژن هيرمنمشىامبيرزه. 1

اى است از پویان  منتشر شد ویژگى این شماره مقاله 1119آخرین شماره نشریه بهار 
 دهد. رویكرد جدید گروه و پذیرش مشى مبارزه مسلحانه را بازتاب مى كه

 اى رسد. این مقاله باع  شد عـده  مىبه مبارزه مسلحانه  1119گروه در واقع در بهار 
 اى از افراد مرتبط با او به عضـویت گـروه   پور قطع كنند. اما عده ارتباط خود را با هيرمن

 پله، حسين فوالدى، ابراهيم تهرانچى و جالل نقاش. درآمدند. از آن جمله، حاجيان سه
 

 لزوم تجديد سازمان

بـود را  « اى ارتباط زنجيره» ن زمان عمدتاًت يير روابط كه تا ای مسألهرویكرد جدید گروه 
 دردستور كار قرار داد.

 هـاى سـه نفـره،    را نوشت. كه مبتنى بود بر هسـته « لزهماىجديداتميزمينا»پویان مقاله 
 كـه  جـا  آنها ابتـدا فارسـى بـود. امـا از      هاى مستعار مطرح شد. نام نام مسألهدنبال آن  به

                                                           
 هاى فدايى خلق بهمن، چريك 13. 1
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 خاطر تشابه اسم بـه خطـر بينـدازد پـ      ا را بهه توانست این اسامى افراد دیگر گروه مى
 .1اسامى خارجى انتخاب شد

 

 هاى مستعار نام

. قبادى، جـواخيم،  1احى، امانوئل، ـ. مفت1ردریک، ـمدزاده، فـ. اح2لو، ـاميـان، كـ. پوی1
ــ . 2 . حســن نــوروزى، 7پــور، كــاوه،  يرمنـيژن هـــ. بــ1راهيمى، ســليا، ـوش ابـــمهرن

ــكين،  ــال . 1بابوش ــاظم س ــك ــ9ورى، ـحى، ی ـــ. ج ـــالل نق ــ11ار، ـاش، ست راهيم ـ. اب
واد ـ. جـ 11. بهمن آژنگ، آنتوان، 12ى، ـارلـتوكلى، چ . حميد11وچک، ـسرده، كـاف دل

. 11. شـهين تـوكلى، آركوشـا،    12آریـان، كـارلوس،    . سـعيد 11لى، ـمواوغـسالحى، ع
چـى، مـارك،    . جعفر اردبيـل 11محمدتقى چراغى، توم،  .17عباس جمشيدى، فوچيک، 

ـ ـن جـ. حس21رژ، ـلكى، شيـا  فـ. من21 ند،ـهریسى، ارم . اص ر عرب19 ل، ـعفرى، پُ
. 22ى، ماكسـی  د. حسين سيدنوزا21پله، ناصر،  سه . حاجيان21اراس، ـانى، تـرمـ. گ22

 تروى نژاد، وان . خليل سلماسى27احمدزاده، فریرا،  . مجيد21عليرضا نابدل، ارنستو، 

 گذارى اسامى انقالبيون امریكاى التين بود. اما بعدها این نام ا عمدتاًه گزینش این نام
« هـاى زحمـتكش   توجهى بـه فرهنـگ تـوده    كارى و بى لحاظ م ایرت با اصول پنهان»به 
 انتقاد قرار گرفت. مورد

 هـا و ضـرورت   پور در مورد فواید هسته در این زمان دو مقاله توسط پویان و هيرمن
 شد.ها نگاشته  ایجاد آن
 
 

 هاى سبز مردان از راهكوره
 آيند. به زير مى

 يى عشق را چونان خزه
                                                           

 . عباس مفتازى، هماس1
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 كه بر صخره
 ناگزير است

 آرند. هاى خويش مى بر پيكره
 شان. هاى و زخم را بر سينه

 شاملو

 

 نخستين گام وحدت

 دليل صفایى در همين زمان فراهـانى را بـا عبـاس مفتـاحى كـه از اعضـاى گـروه        سيف
 كـه معلمـى در سـارى بـود     ، هنگـامى 1111كند. فراهانى از سـال   احمدزاده بود آشنا مى

 خواست دیپلم بگيرد و مفتاحى ششم ریاضى و البتـه  شناخت. فراهانى مى مفتاحى را مى
 گشت تا به او ریاضى درس بدهد. و دنبال كسى مى شاگرد اول دبيرستان بود. فراهانى به

 م ریاضى فراهانى شد.یكى از معلمين مفتاحى را معرفى كرد و مفتاحى معل
 هـا حاصـل چنـدانى    حى چند بار همدیگر را دیدند. اما ایـن مالقـات  افراهانى و مفت

نداشت. گروه احمدزاده بر تجارب و تئورى انقالب برزیل بـه چریـک شـهرى و تقـدم     
زمـانى و شـروى در شـهر بـا تقـدم       هـم  بر روستا باور داشت. اما گروه فراهانى بـه  شهر

 .1د. اما براى گروه احمدزاده این تقدم استراتژیک بودباورمند بو تاكتيكى
 قرار بعدى دو گروه به عهده حميد اشر  و مسعود احمـدزاده واگـذار شـد. بـراى    

هـاى شـمال    فراهانى امكان حضور در این مذاكرات دیگر نبود. چرا كه شناسایى جنگـل 
 دردستور كار گروه بود.

 

 هاى شمال، مرحله نخست جنگلشناسايى 

 اى بـا حضـور فراهـانى،    حوض دركه جلسه در دره هفت 1119ریخ یازده شهریور در تا
ـ  ادى بندهـاقى، هـرمدى، اسحـزیر سـاعى، عـانفرادى، رحيم سم  اسـخدا لنگرودى، عب

                                                           
 بندى سه ساسه ف، امع. زميد اشر1
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 نـژاد برگـزار شـد. و دربـاره چگـونگى      دانش بهزادى، حميد اشر  و اسـكندر صـادقى  

 د.مناطق كوهستانى براى شناسایى توافق ش عزیمت به
تاریخ چهارده شهریور گروه عازم چالوس شد تا شناسـایى خـود را از دره مكـار     در
 نژاد كه با گروه تا چالوس رفته بودند با تعيـين  كند. حميد اشر  و اسكندر صادقى آغاز
ـ ـروه شـرار گـحل قـخستين مـنوان نـع هـسر بـوابع رامـت، از تـواهردشـج ا كـوه  ـهر ب
 تهران بازگشتند. به

 از بيجدنو و فشكور گذشته و شب را در باالتر از كن  دره استراحت كردنـد.  گروه
ماندنـد و   جـا  آنچـال رسـيدند. دو روز در    صبح از فاطر گذشتند و به ارتفاعات كنـدى 

رسـيدند. انبـاركى   « دره حـریص »تيراندازى كردند. و در زیر باران و باد شدید به  تمرین
كوه بـاال   هاى جنوبى علم گذاشتند. روز بعد از دامنهمقدارى غذا و دارو در آن  ساختند و
« كرمـاكو »ماندنـد كـه فـردا بـه      جـا  آنرسـيدند. شـب را در   « گورت»معدن  رفتند و به

 جـا  آنمتر كه سرچشمه رودخانـه چـالوس اسـت. شـب را در      1221 رسيدند. با ارتفاى
ماندند  جا آنشب را در به ارتفاعات دو هزار رسيدند. « كوه داغ» ماندند و فردا با عبور از

ماندنـد.   جـا  آنرسيدند و شب را در « دریاسر»، به «محله عسل» و« هلوكه»و فردا پ  از 
« تيـاردره »متر در جنـوب تنكـابن. شـب را در     1172ارتفاى  فراد به كوه سياالن رفتند با
 د. و دوميننماند جا آنحركت كردند و دو روز در « چال زیارت» ماندند و صبح به طر 
 ساختند. جا آنانبارك خود را در 
 گذشتند و بعـد از « شماموس»و ارتفاعات نزدیک به كوه « چال سلطان»سپ  از كوه 

 چند روز به جواهردشت رسيدند. انباركى ساختند و با گروه شهر، حميد اشر ، فاضلى
 و دهقان، مالقات كردند.

ـ       د روز بـه سـوى   و وسایلى را كه گـروه شـهر آورده بودنـد، گرفتنـد و پـ  از چن
طر  جنوب رفتند. تـا بـه    ماندند و فردا به جا آنرفتند. شب را در « الت طول» ارتفاعات

 سركردند.« اربو ـ دشت»رسيدند. شب را در « دشت مرجا ـ»
ـ « تبرین ـ كـوه  »ه ـد و بـذشتنـگ« وهـاتيش ـ ك ـن»فردا از  ـ ـرسي ه ـ  از سـ ـدند و پ
كيلومترى سـياهكل واقـع اسـت. دومـين      11در رسيدند، كه « كاكوه»به  پيمایى روز كوه

شد. گروه شهر با خود   انجامشهر، اشر ، اسكندر رحيمى، ایرج نيّرى،  مالقات با گروه
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غذایى آورده بود. و سه انبارك مواد غذایى ساخته شده را به گـروه كـوه    پوشاك و مواد
 شهر بازگشتند. نشان دادند. و به

طر  كـوه   به« اده سياهكل ـ لوتک ـانه و جـودخوقف از رـه روز تـروه پ  از سـگ
گذشتند. و شب بعـد  « سى ـ سرا »ردا از ـاندند و فـب را در دامنه مـد. شـرفتن «کـدُرف»
ر  ـه طـعد بـدند و روز بـانـم« کـدُرف»وه ـاى كـب را در پـدند. شـرسي «کـدُرف»به 

 سفيدرود رفتند.
ذراندنــد. و پــ  از چنــد روز ات جــاده رشــت ـ تهــران گ  ـاعـــو شــب را در ارتف

، كـه دامنـه شـمالى پشـته كـوه بـود،       «سردیر»شب را در « دیر ميان»عبور از  و پيمایى راه
هـا بـا    از توابع فومن، حركت كردند كـه محـل قـرار آن   « ونيم»طر   به گذراندند و فردا

 پور بود. رحيمى و منوچهر بهایى گروه شهر، اسكندر
 لنگـرودى، فراهـانى، اسـحاقى، رحيمـى بـه طـر        جا دو دسته شدند،گروه در این

 درسـت كردنـد.   جـا  آنرفتند و انبارك مواد غذایى در « زاده اسحاق و دره سيامزگى امام»
 رفتند.« افسر ـ سر»طر   ششمين انبارك، و بهزادى، انفرادى و رحيم سماعى به

 یى را تهيهگروه اول در نزدیكى ليندان به كوه زد و رحيمى به شهر رفت تا مواد غذا
رفتنـد  « قلعه رودخان»انباركى ساختند. سپ  به طر  « ليندان»كند. و بقيه در ارتفاعات 

پ  از ارتفاعات مرتع خانى بـه سـوى ماسـوله     جا آنبه گروه دوم ملحق شدند. و از  و
لنگرودى و سماعى براى تهيه مواد غـذایى بـه فـومن رفتنـد و شـب را در خانـه        رفتند.
 دند. و فردا با مواد غذایى به گروه محلق شدند.رحيمى مان اسكندر
جا با حميد اشـر   تند و به كوه رفتند. در اینـوله گذشـاسـاده مـروه از دره و جـگ
رفتند. ـود گـ ـهر آورده بـروه شـاكى را كه گـذا و پوشـردند و غـات كـمالق مىـو رحي
اده ـر  بر جـ ـت مشـااعـدند. در ارتفـاندرمن شـوله و شـاسـم اتــاعــى ارتفـو راه

مواد غذایى ساختند. در این منطقه ایرج صالحى )بـا نـام    لخال، انباركى براىـاسالم ـ خ 
ى دگروه ملحق شد. حميد اشر  از طریق دانش بهزا به 1119مستعار آرش( دراول آذر 

ایى بعد از سه ماه ـرحله اول شناسـجنگل آورد. م رفت و او را بهـاس گـالحى تمـبا ص
 ان یافت.پای
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 مرحله دوم شناسايى

 شوند تـا  نژاد راهى چالوس مى همراه حميد اشر  و اسكندر صادقى گروه هشت نفره به
 آباد آغاز كنند. مرحله دوم شناسایى را از مرزن

 ،«وازك»، شرق رود كجور از توابع نور، رفتند. و روز بعد با عبـور از  «كدبر»آنان به 
 رسيدند و با حميد اشر  مالقـات « دره منگل»ل به غرب گلندرود و ارتفاعات گنگرچا

 رزاده( را بـراى  ى )با نام مستعار اسماعيل اصچردند. حميد اشر  با خود محدث قندك
 پيوستن به گروه آورد.

 

 گيرى صالحى، يك حركت درست كناره

ایرج صالحى خود را به جـاده هـراز رسـانيد و    « دره منگل»هنگام جمع آورى هيزم در 
 بازگشت. تهران به

 نویسـد كـه قابـل فهـم اسـت      هایش چه مى كه صالحى بعدها در بازجویى جدا از آن
 صالحى در همان مدت كوتاه فهميد كه او مرد این عرصه از ميدان نبرد نيست. پـ  بـاز  

كار هيچ انتقادى به صالحى وارد نيسـت. اگـر هـر فعـال سياسـى       پ  نشست. و در این
جنگـد و هـم    ساز كجاست هـم بهتـر مـى    خى و تاریخكه جایش در این نبرد تاری بفهمد

گيـرد   شود كه فرد در جایى قرار مى آغاز مى جا آنپذیرد. بدبختى از  را مى آن بهتر تبعات
 آفریند. نيست. و روز حادثه فاجعه مى كه شایسته او

 هـاى  هاى تاریخى نيست. تاریخ حزب توده سرشار از این پدیده نيازى به ارائه نمونه
 دنى است.باورنكر

 سجاده»و « بند فيل»، «سنگ چال»گروه هفت نفره فراهانى پ  از دو روز با عبور از 
 به ارتفاعات بابل رسيدند. كه محل قرار با گروه شهر بود.« رود

هاى بهشهر سـماعى   رابطين نيامدند پ  گروه به حركت خود ادامه داد و در نزدیكى
مالقـات گـروه    حميد اشر  و رحيمى بهتماس به تهران رفت و پ  از چند روز  براى

جـا مالقـاتى   حركت كرد. دراین« نوكنده»و « بندر گز»طر  ارتفاعات  گروه به آمدند. و



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      92

 

ه تازگى با آشتيانى از عراق آمده بـود،  ـه بـد. و هوشنگ نيرى كـانجام ش هرـبا گروه ش
 گروه پيوست. به

« دره زیارت»به طر  « هشاه كو»روز اطراق در اطرا   2ـ1گروه هشت نفره پ  از 
رسيدند. شب را ماندنـد و صـبح بـه طـر  كـوه      « جا چه»رفتند تا به ده « نهارخوران» و
رسـيدند. و شـب را در   « دشت شـاهرود »رفتند. و پ  از چند روز به ارتفاعات  «شادار»
 حركت كردند.« قلعه بران»ماندند و صبح به طر  كوه  «ميانستاق»

 رسيدند كه محل قرارشان با گروه شهر« ولند ـ راميان » ادهـگروه صبح زود بعد به ج
در مازندران بود. و بعد با سـه ماشـين، جيـپ، فـولك ، و      1119بود. گروه تا ن ه بهمن 

 به طر  سياهكل و باالرود حركت كردند. وانت بار

 

 دور دوم مذاكرات در گروه

 نرسيد. سفر فراهـانى اول مذاكرات بين فراهانى و مفتاحى بود كه به نتيجه مشخص  دور
 نتيجـه گذاشـت. دور دوم مـذاكرات    هاى شـمال مـذاكرات را بـى    براى شناسایى جنگل

 ادامه یافـت.  1119توسط حميد اشر  و مسعود احمدزاده دنبال شد. و در سراسر پایيز 
 بود: مسألهبح  بر سر دو 

 . مبارزه چریكى در شهر1
 . زندگى مخفى2

 این هاى زیاد به داد. و باالخره بعد از بح  نمى سألهمفراهانى بهاى زیادى به این دو 
 نتایج رسيدند:

 . با توجه به شرایط اجتماعى و سياسى و روستاهاى كشور1
 هاى شمال . با توجه به شرایط ج رافيایى و استراتژیک جنگل2
 . با توجه به آمادگى بدنى و انطباق گروه رفقاى كوه با شرایط سخت1
 ى و آماده كردن انبارهاى مواد غذایى. با توجه به شناسای1

اى دارد. كـه   یک هسته چریكى با تحرك قابل مالحظه، بقـاى نسـبى تضـمين شـده    
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دار تبليغ و تأثيرگذارى بر سراسـر ایـران    آن نه تبليغ و تشجيع روستایيان كه عهده وظيفه
 جنبش انقالبى است. و كل

 ریک كوه و گسـترش اثـر  از همين جا تقدم تاكتيكى چریک شهرى به عنوان مبلغ چ
 تبلي ى وجود و فعاليت چریک كوه بر سراسر كشور آشكار شد.

 گاه در كوه شروى باید بشود كه شهر بنا به تحليل گروه احمدزاده، مبارزه چریكى آن
 دست آورده باشد. فعاليت خود را آغاز كرده باشد. و بقاى نسبى خود را نيز به

 

 ضربه خوردن گروه شهر

 گوید: به طرفداران تعرض نكنيم تا باقى بمانيم مى« رداىئوروابقي»پویان در  گونه كه همان
 باقى ماندن به معناى تعرض نكردن نيست. نشان داد كه در یـک حكومـت پليسـى هـر    

خورد. علـت آن هـم روشـن، سـاده و خيلـى       جریان و هر محفلى دیر یا زود ضربه مى
پيچيده ندارد. دسـتگير كـن. شـكنجه     پيش افتاده است. درك آن نيز نياز به ذهنى خيلى
زننـد. بـاز هـم دسـتگير كـن. شـكنجه كـن. و در ایـن          ها، كم یا زیاد حر  مى آدم كن.
 رساند. جایى مى آید كه ساواك را به دست مى هایى به ها سرنخ شكنجه كردن ها و گرفتن

 شـوند. بـه چـه    ، ایرج محمودى، فراكتى و عبدالرضا نواب دستگير مى1111در سال 
 هاى محفلى باشد. خاطر فعاليت لت و چرا روشن نيست باید بهع

 گویند كـه فعاليـت محفلـى    زنند و نام شش تن دیگر را مى در زیر شكنجه حر  مى
 شـوند. امـا غفـور    پـور دسـتگير مـى    دارند. دراین رابطه مهدى سامع و ابراهيم نوشيروان

 شود. برده بودند شناخته نمىپور و ایرج محمدى نام  نام ایرج حسن پور كه از او به حسن
رابطه دارند از سـوى محفلـى   « ءگروه احيا»در واقع دو نفر از كسانى كه به نوعى با 

 كـه  شود. كسـى  پور دستگير نمى شوند. حسن هيچ ارتباطى با گروه ندارد، دستگير مى كه
 هـا  بيشترین اطالعات را در جریان احياى گروه جزنى دارد. چرا كه بيشترین عضوگيرى

 توسط او انجام شده است.
 شوند، ابوالحسن خطيب، مهدى فردوسـى و  ، سه نفر دیگر دستگير مى1119در سال 
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 .1نيسـت  محمود نوابخش. باز هم زمان دقيق دستگيرى و علت دستگيرى بر مـا روشـن  
 گيـرى  ، دهـه شـكل  11باید درجریان فعاليت محافل دستگير شده باشند. در واقـع دهـه   

دام به دستگيرى این ـدام اقـراقبت مـعقيب و مـفوذ و تـا نـاك باوـل است. و سـافـمح
 كند. مى محافل

پـور مطـرح    در بازجویى از این سه نفر بار دیگر نـام مهـدى سـامع و غفـور حسـن     
 دارند.« فعاليت كمونيستى»كه  شود مى
 1119وم آذر ـت و سـ ـيسـ ـد، بـعـار روز بـهـع چـامـدى سـهـم 1119وزده آذر ـن

و در بازرسى ساواك در خانه غفور و خانـه پـدرى او    2شود دستگير مى پور غفور حسن
 افتد: دست ساواك مى به یركادر الهيجان مد

 اى از شهرستان رودسر و شناسایى ژاندارمرى شهر . نقشه1
 عراقننده آن رضوان و كسانى بود كه درك . یک نامه از مسعود بطحایى، كه دریافت2

 فعال بودند.
 سط مهدى سامع از زندان بيرون آورده شده بود. و او به محمود نوابخشاین نامه تو

 خانى به عراق بـرده شـود. امـا چـون     داده بود تا به غفور بدهد تا توسط عبدالعلى رحيم
 نزد غفور مانده بود. هخانى زودتر از نامه به عراق رفته بود نام رحيم
 نها راه رهایى خلق ایرانعنوان ت هایى در مورد انقالب قهرآميز، به . نوشته1
 

 يك نكته: ساواك سازمانى جهنمى
امع و ـهدى سـ ـدانيم مـ ـت بـنيم الزم اسـرى كـگي ىـا را پـه گيرىـه دستـك ل از آنـقب

 در دست چه كسانى گرفتار شده بودند. پور غفور حسن
                                                           

هىا رفىت. و    . ابواسح ن خطيب دانشجوى فنى بود. در تواهرات دانشجويى دستگير شد. پلىيس بىه خانىه آس   1
هىاى شىيميايى سىاخت مىواد      ها يادداشتى مربوط به فرمىول  پور را پيدا كردند. در پوتين كوه ز ن هاى پوتين

  .پور و سامع به مياس كشيده شد منفجره بود. پس پاى ز ن
 27/11/1139پور ى خاقراس ايراس گلويال  امشيد قاهرى 

پور كه بر اثر شالق عفونى شده بود و خطر مرگ او را در پى داشت بريدند بر اثر پايدارى  . پاى چپ ز ن2
ها از دايره شناسايى و سركوت سىاواك بيىروس مانىد. كىه      دهيجاس و شمارى از امكانات و رابطه در شكنجه

 كار آمد. ها سخت به يكدرادامه كار چر

 پور ى خاقرات ى هماس امشيد قاهرى
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 21ساواك سازمانى بود برآمده از آدمكشان فرماندارى نظامى تهران، بعد از كودتـاى  

 اى كشيده بودند. و سـازمان  مرداد كسانى كه در زندان زرهى تسمه از پشت افسران توده
 ، نزدیـک بـه  1119تـا سـال    1112نظامى حزب را به چنگ آورده بودند. اینان از سـال  

فرصت داشتند تا تحت تعاليم سازمان سيا، موسـاد، انتليجنـت سـروی  بـه      هفده سال،
هـا،   را بيابنـد كـه بـا انـواى و اقسـام شـكنجه       یى آنمخو  تبدیل شوند. و توانا سازمانى

 حر  بياورند. زندانى را به

 

 يك اشتباه تاكتيكى

 اى پور و سامع در رابطـه  كرد كه چون دستگيرى حسن گروه جنگل و گروه شهر فكر مى
 هـا از  زننـد. امـا آن   ها است پ  نه غفور و نه سامع حرفى از گـروه نمـى   ارتباط با آن بى
 اواك در خانه غفور و سامع و اعترافات محفلى محمـود نـوابخش و شـدت   هاى س یافته

هاى ساواك اطالى دقيقى نداشتند. پ  سامع و غفور حر  زدنـد. و تـيم شـهر     شكنجه
كه دو هفته فرصت داشت مخفى شود و ارتباطات سامع و غفـور را كـور كنـد.     درحالى
 نشد و ضربه را خورد. مخفى

 دسـتگير  1119 مشيدى در یازده بهمـن  اهلل لى، شعاىمعينى عراقى، محمد هادى فاض
 آبـادى، بيسـت بهمـن    دليل صفایى دوازده بهمن دستگير شد. و احمد خـرم  شدند. سيف

 دستگير شد. و چهارده بهمن ساواك به اطالعات زیر دست یافته بود:
 . گروه كوه از مازندران به گيالن رفته است.1
 م بهمن است.. قرار مالقات با رابط شهر بيست سو2
ـ ـد اشـ ـاس )حميـ ـهر عبـط شـ. راب1 لو تى.ان.تـى بـه   ـكيـ  2/2همن، ـر ( در ده ب

 جنگل برده است.
 . ایرج نيرى رابط كوه است.1
 . رحمت پيرونذیرى از اعضاى گروه است كه باید دستگير شود. 2

 هویت صفایى فراهانى و صفارى آشتيانى براى سـاواك  1119در تاریخ پانزده بهمن 
 ها را صادر كرد. اى دستور دستگيرى آن شد. و ساواك طى اطالعيه روشن
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 روزشمار حماسه سياهكل

11/11/1119 
 انى داد.ـر  خبر ضربه به گروه شهر را به فراهـانى. اشـا فراهـر  بـات اشــ مالق

ـ ـال گـ ـط اتصـ ـا خـرود تـراق بـه عـانى بـواست، آشتيـر  خـانى از اشـفراه ا ـروه ب
 انگلستان بود برقرار شود.كه در نترىمنوچهر كال

 ـ فرهودى به گروه جنگل پيوست.
 ـ ورود نخستين تيم ساواك به الهيجان

17/11/1119 
 باش هنگ ژاندارمرى الهيجان ـ اعالم آماده

 ـ آمدن گروه از ارتفاعات به دامنه
 ـ چون امكان دستگيرى ایرج نيرى بود. هادى لنگرودى به روستایى كه نيـرى معلـم  

 ود رفت اما او را نيافت.ب
19/11/1119 

 ـ رفتن مجدد لنگرودى به روستاى ایرج نيرى و دستگيرى لنگرودى توسط مأمورین
 ژاندارمرى كه با لباس مردم عادى در كمين او نشسته بودند.

 ـ حمله گروه به پاسگاه سياهكل براى آزادى لنگرودى. لنگرودى چند دقيقه قبـل از 
 به الهيجان برده شده بود. پاسگاه ریي حمله توسط 

 اس دانش بهزادى،ـانى، عبـانده فراهـد، فرمــ هشت نفر در این حمله شركت داشتن
اقى، ـاعى، مهـدى اسحـ  ـم سمـ ـودى، رحيـرهـد فـدچى، احمـدث قنـلى محـدعـمحم

 خاطر بسپارید(. ها را به نيرى، جليل انفرادى )این نام هوشنگ
 انقالبى ایرانـ نخستين اعالميه جنبش مسلحانه 

21/11/1119 
ـ ـاه به تيمسـ ـقيم شــ دستور مست ـ ـسى، فرمـ ـار اوی ور، ـل كشـ ـدارمرى كـ ـانده ژان

 راى سركوب گروهـب
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 عنوان فرمانده عمليات ـ تعيين سرلشگر محققى به

 ـ رفتن سرلشگر پاسدار، رئي  ركن سوم ستاد ژاندارمرى، به سياهكل
21/11/1119 

 گر پاسـدار، سـرهنگ سـتار بابـایى، سـرهنگ دو     ـ تشكيل كميسيون جنگى، سرلشـ 
 خاطر بسپارید(. ها را هم به ابراهيمى )این نام
 كوپتر و هشتاد كوماندو به سياهكل ـ اعزام سه هلى

 ـ حركت ستون عمليات تعقيب در سياهكل
22/11/1119 

 ات، وـاى انجمن دهـ ـانان، اعضـدارمرى از كدخدایان، دهبــ گرفتن تعهد كتبى ژان
 هاى اصنا  جهت همكارى و دادن خبر و كمک به دستگيرى گروه خانه

 ـ رفتن گروه به جنگل و حركت به سمت ارتفاعات در زیر بارش شدید بر 
 كوپترهاى ارتش ـ برخورد گروه در جواهردشت و كاكاكوه با هلى
 ـ كشف انبارهاى مواد غذایى توسط ژاندارمرى

 «.دره ليل»ـ رسيدن گروه از كاكاكوه به 
 برنـد. نيـرى در درگيـرى    صفایى و انفرادى، ایرج نيرى را براى درمان به شهر مـى ـ 

 خورد. پاسگاه گلوله مى
29/11/1119 

 ـ دستگيرى فراهانى، انفرادى، نيرى در روستاى چهل ستون
 را بر عليه گروه تهدید و تطميع و بسيج كرده بود. نائيژاندارمرى پيشاپيش روستا
 عقيب به فرماندهى سروان اصالحى و سروان آتشىـ درگيرى گروه با گردان ت
 ـ زخمى شدن رحيم سماعى

 هاى تهاجمى سنگين ـ تقاضاى ژاندارمرى از تهران و درخواست مهمات و سالح
ـ   و  21هـاى كـاليبر    آور، مسلسـل  هـاى اشـک   انـدازها، نارنجـک   ارنجکــ رسـيدن ن

 سبک به منطقه هاى توپ
11/11/1119 
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 ر به سرهنگ بابایىگرام سرلشگر پاسدا ـ تلفن
 كننـدگان  چنانچه عوامل خرابكار در اسرى وقت دستگير یا قلع و قمع نشوند اهمـال »

 «تسليم دادگاه زمان جنگ خواهند شد.
ـ ـم سمـ ـالفت رحيـ ـهر و مخـه شـشت بـازگـه بـرهودى بـاد فــ پيشنه راى ـاعى ب

 ماندن و جنگيدن
 ـ شكستن محاصره ژاندارمرى توسط گروه

 م سرلشگر پاسدار به سرهنگ بابایى:گرا ـ تلفن

 «لياقتى خود را امضا كرديد سند بى»

 كوپترهاى ژاندارمرى ـ برخورد گروه با هلى
 ـ تمام شدن آذوقه گروه
 ـ رسيدن گروه به توسكا

 دهد. برد و نان و شير و پنير مى ـ پيرمردى گروه را به خانه مى
 دهد. را به ژاندارمرى اطالى مىشود و آمدن گروه  ـ سپاهى دانش روستا خبردار مى
 ـ درگيرى گروه با ژاندارمرى
 كوپترها و پياده شدن كماندوها ـ محاصره گروه توسط هلى

 ـ زخمى شدن رحيم سماعى و كشته و مجروح شدن تعدادى از كماندوها
 پذیرد. كند كه او تسليم شود اما نمى ـ گروه به رحيم سماعى پيشنهاد مى

 یابد. مىـ جنگ تا غروب ادامه 
 ـ كشته شدن یحيى بشردوست یک مزدور محلـى و زخمـى شـدن گروهبـان علـى     

 كش و ستار غالمى از مزدوران محلى كمان
1/12/1119 

 كوپترهاى ارتش توسط گروه ـ سرنگون كردن یكى از هلى
 «شرم لنگه»ـ درگيرى در منطقه 

 دار زاده و یک درجه ـ زخمى شدن ستوان یكم محسن
 بر ه ذاكلهـ درگيرى در منطق
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 ـ مجروح شدن یک ژاندارم و یک مزدور محلى

 ها نور و روشن كردن منطقه از ترس حمله چریکمهاى  ـ شليک مداوم گلوله
2/12/1119 

 الرسس و محاصره گروه ـ رسيدن گروه به خط
 ـ شهادت رحيم سماعى و

 ـ زخمى شدن فرهودى و بازگشت به مناطق جنگلى دانش بهزادى و فرهودى
1/12/1119 

 ـ دستگيرى دانش بهزادى و فرهودى
1/12/1119 

 ـ دستگيرى محدث قندچى
كـه اویسـى، فرمانـده كـل ژانـدارمرى،       از بزرگى این عمليات همين ب  كه هنگامى

 داد شاه از تعداد زیات تلفات متعجب شـد و گفـت:   ها را مى شاه گزارش این درگيرى به
 «.كردندهمه تلفات به ما وارد  چگونه این عده كم، این»

 

 ها را هم به خاطر بسپاريد اين نام

 قهرمانان را كه قبالً برشمردیم. و اما خائنين
 . سرلشـگر محققـى، فرمانـده   1. تيمسار اویسى، فرمانده كـل ژانـدارمرى،   2. شاه، 1
 گ دو ابراهيمـى، ـ. سرهن1ایى، ـابـاد بـ. سرهنگ ست 2اسدار، ـگر پـ. سرلش1ات، ـعملي
 . ناصـرى، 11االسالمى ـ مأمور سـاواك،    . شيخ9روان آتشى، ـس . 1. سروان اصالحى، 7

 . از برشمردن نام مزدوران محلى و عمله و اكـره 12. سرگرد قشقایى، بازجو، 11بازجو، 
گـذریم. ارزش نـام بـردن ندارنـد، الى و      زخمـى شـدن مـى    ظلم درروستا كه كشـته و 

 هاى تاریخ. لجن
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 1رستاخيز سياهكل

 را نقطـه عطفـى در سـير تكامـل جنـبش انقالبـى ایـران        بيژن جزنى حركـت سـياهكل  
 را رسـتاخيز  داد بـه همـين خـاطر آن    دانست كه از دوران جدید در مبـارزه خبـر مـى    مى

سياهكل اعالم كرد. رستاخيزى كه رژیم را افشـا كـرد، نيروهـاى بسـيارى را بـه ميـدان       
 تير خالصى بـه شـقيقه   را به ميدان كشاند و اعتنایى خارج كرد و آن توده را از بى كشاند

 اپورتونيسم سخنور وارد كرد.
 هاى متفاوتى قرار گرفتـه اسـت   تا به امروز مورد ارزیابى 1119این حركت از بهمن 

 دشمنان این حركت از راست ارتجاعى گرفته تا چپ بریده و اپورتونيسـت نتوانسـتند و  
نيروهـایش حركـت   بـا بسـيج تمـامى     را نادیدده بگيرند. شاه تـالش كـرد   توانند آن نمى
ها كه با سراسـيمگى همـراه    خفه كند. و بعد با شكنجه وحشيانه اسرا و اعدام آن نطفهدر

 هاى این حركت بكاهد. كرد از جاذبه بود تالش
 كنند تـا  هاى استبداد هم آن روز و هم این روز تالش بسيار كردند و مى عمله و اكره

 را از حافظه تاریخى این مردم پاك كنند. آن
را توطئـه   آن ای دیگـر  عـده ها اعالم كرد.  را حركتى براى باز گردانيدن فئودال آن شاه
را مـاجراجویى مشـتى جـوان     هـاى حـزب تـوده آن    . اپورتونيسـت نددانسـت  مى استعمار

اعــالم كردنــد « نابــال ى خــود خواســته»را  هــاى بریــده آن دانســتند و چــپ احساســاتى
قليـد كوركورانـه از كوبـا و آوانتوریسـم     را ت عمـل هـم آن   سـخنور و بـى   هاى نشين سایه
 حساب آوردند. را به بورژوازى آن خرده

 اند. همه اینان باورشان نبود هشت نفر فدایى محشرى به این بزرگى برپا كرده
كشـان زیردسـتش    راستى چه بود. چرا شاه و تمامى مشـاوران و آدم  حقيقت ماجرا به

ان بعدى نفهميدند چه عاملى باع  شد هاى رنگارنگ روزگار آن روز و اپورتونيست در
هشت آدم یک القبا با كمترین امكانات دست به كارى بزرگ بزنند. در مدت پنج ماه  كه

                                                           
ايىم. در فىرداى    كنيىد. مىا شك ىت نخىورده     شىما اشىتباه مىى   ». فراهانى به ز ينى رئيس زنداس اوين گفىت:  1

 «انداز خواهد شد. پژواك پيروزى سياهكل در فضاى ايراس قنين تيرباراس ما
 21/11/1173مصطفى مدنى ى نشريه عصر نو ى  
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باد و باران، خستگى و گرسنگى و تنهـایى را تحمـل كننـد و كـارى چنـد سـاله را        زیر
شناسایى  هاى مازندران و گيالن را برسانند. تمامى مناطق مهم جنگل و كوهستان پایان به

بعد درگير جنگى تمام عيار شـانزده روزه بـا ارتشـى سـرپا مسـلح كـه خـود را         كنند و
 بشوند. ستدان ارتش خاور ميانه مى ترین بزرگ

 گاهى در چيتگر به تيرك تيرباران بسته شوند.و بعد در سرخ
 كار چه بود كنش و واكنش توده و طبقه چه بود. راستى راز این به

عنـوان رسـتاخيز سـياهكل یـاد كـرد. و چـرا صـداى         ركـت بـه  چرا جزنى از این ح
كافت و در سراسر ایران ـاصره ارتش و ژاندارمرى را شـاهكل خط محـسي اىـه ولهـگل

دیگر فرصت نيافت در آرامش بر سـر خـوان ی مـاى خـود بنشـيند و       د و شاهوبال گش
 خاصه خرجى كند.

 ود را ژانـدارم خلـيج فـارس و   آیا این اتفاقى است كه رژیم تا بن دندان مسلح كه خ
 دانست در سراشيب سقوط بيفتد. امپریاليسم منطقه مى

 گر او اگر گوش و هوشى به كفایت داشتند باید به ایـن راز پـى   شاه و حاميان غارت
 غایت گيرند و در جنگى به بردند كه چرا تعدادى كمتر از انگشتان دست، سالح برمى مى

 كنند: سرنگون باد رژیم سلطه و ستم. وانند و اعالم مىخ نابرابر رژیم را به مبارزه مى
اش را در سـياهكل بيـرون داد. نـه     هـاى نخسـتين   نشان خشم ملت گدازه دهانه آتش

هاى سخنور به راز این انفجار پى نبردند. تـاریخ مبـارزات مـردم     و نه اپورتونيست رژیم
 دانست. ا نقطه عطفى مىر دید كه آن درستى مى ورق خورده بود. این را جزنى به ایران

 جنبش انقالبى وارد فاز سرنگونى شده بود. پيشاهنگان توده و طبقه دست به سـالح 
 پروراند. اى را در زهدان خود مى برده بودند و مادر ميهن نشان داده بود چه شيران شرزه

 باز زدند راه را دهنده در راه بود. و پلنگان دیلمان و طبرستان در سياهكل فریاد مى نجات
 آید. دهنده مى كنيد كه نجات

این حق تاریخى و حق مسلم هر ملتى اسـت كـه از تمـامى وسـایل بـراى رسـيدن       
 آزادى و عدالت سود جوید این حق پيشاهنگان انقالبى مردم است كه بـراى اسـتيفاى   به

 ها بسته شده است، سالح بردارند. كه تمامى راه حقوق مردم خود را در زمانى
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 داران را دیدند، اما سـپاه را ندیدنـد. پيشـاهنگان سـپاه را     ها طالیه يستشاه و اپورتون
 پایـان رسـيد كـه    ها نف  راحتى كشيدند كه جنگ به تمامى سپاه گرفتند و با تيرباران آن

 هاى شيران شهر بر شقيقه فرسيو، دادستان جنایتكار ارتـش خـواب را از چشـمان    گلوله
 بدمد. 1127تان در بهمن  ا صبح دولتها پراند جنگ آغاز شده است. باش ت آن

 
 

 سيزده گل روى سپيده
 سيزده برادر روى چيتگر

 نودويك سرباز
 سيزده دهان سرخ سرودخوان

 صدوهشتادودو گلوله
 زده ديوار خميده گليس

 سعيد سلطانپور

 

 پايان كار

 دليل صفایى،  مشيدى، سيفاهلل ، معينى عراقى، محمدهادى فاضلى، شعاى1119در بهمن 
 آبادى دستگير شدند. كه همگى جزء گروه شهر بودند. مد خرماح

ـ ـرج نـاهكل ایـدر سي ـ ـوه و شـ ـط كـ ـيرى كه راب ود و كمـى بعـد لنگـرودى    ـهر ب
ون ـستـ  لـاى چهـد. در روستـا هشت نفر شروى شـاهكل بـليات سيـعم د.ـدستگير ش

انده گـروه  ـازمـ ـبا را ـه رىـدند. درگيـفرادى دستگير شـيرى و انـن وشنگـانى، هـفراه
ودى، ـدچى، احمـد فرهـ  ـلى محدث، قنـ ـحمدعـهزادى، مـب شـاس دانـادامه دادند. عب
 اعى و مهدى اسحاقى.ـرحيم سم

 ها به شهادت رسيدند. فرهودى و دانـش  رحيم سماعى و مهدى اسحاقى در درگيرى
 بهزادى، فرهودى و قندچى دستگير شدند.
 هاى وحشيانه ساواك رفتنـد. اطالعـات   جهاز یازده بهمن دستگيرشدگان به زیر شكن

گذشـت و   دست آمده به سادگى ممكن نبود باید كلمـات از دریـاى خـون و درد مـى     به
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 فراهـانى زیـر   اكبر صفایى شد. شدت شكنجه به حدى بود كه رفيق على زبان جارى مى به

 شكنجه به شهادت رسيد.
 سى ارتش سـپرده شـد. تـا   بعد از خاتمه عمليات به دستور شاه پرونده گروه به دادر

 دست ساواك براى قلع و قمع گروه باز باشد.
 ، صبح چهارشـنبه دادگـاه گـروه شـروى شـد. دادسـتان      1119در تاریخ نوزده اسفند 

 كيفرخواست گروه را به شرح زیر اعالم كرد:
 . توطئه به منظور برهم زدن اساس حكومت1
 . تشكيل دادن دسته اشرار مسلح و شركت در قتل عمد2
 . سرقت مسلحانه از بانک1
 . عضویت در دسته و جمعيتى با مرام اشتراكى1
 . حمل و نگهدارى اسلحه غيرمجاز 2

پ  از ختم محاكمه پرونده جهت صدور رسى به دادگاه شـماره یـک تهـران ارجـاى     
 به تاریخ نوزده اسفند همگى به اعدام محكوم شدند. 279برابر رسى شماره  شد و

 رونده، به دادگاه تجدیدنظر استان رفت.با اعتراض متهمين پ
دادگاه تجدیدنظر شماره یک تهران به ریاسـت سرلشـگر احمـد بهـروان در تـاریخ      

 همه را محكوم به اعدام كرد. 1119و چهار اسفند  بيست
 امـر و مقـرر فرمودنـد   »حكم اعدام سيزده نفر را سپهبد حسين فردوست به شاه داد. 

 «.حكم اجرا شود
 .1اعدام شدند 1119د شد و همگى به تاریخ بيست و شش اسفند خواهى ر فرجام

 اعدام شد. علت آن بود كه احمد نـوه  21آبادى در تاریخ چهارده تير  تنها احمد خرم
ــت    ــود. و آی ــاى درجــه اول بروجــرد ب ــروى از علم ــيدمحمد غ ــرى حــاج س  اهلل دخت

ت بـا یـک درجـه    اى به سناتور احمد بهادرى از شـاه خواسـ   با ارسال نامه شریعتمدارى
 نظر كند كه شاه نپذیرفت. صر  تخفيف از اعدام او

                                                           
 «داغ بود. عيدى شاه به مردم نقره»اسفند سراسر تب كرد.  26ايراس در بهد از ظهر . 1
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 باد صداى زمستان چهل و نه زنده
 پوينده باد آن دست

 كه تفنگ روى كتاب نهاد
 سلطانپورسعيد 

 

 هاى سياهكل درس

دنبـال دسـتگيرى یـک محفـل مطالعـاتى       پور و مهدى سامع به . دستگيرى غفور حسن1
كارى مطلق و دور ماندن از خطر مبنـاى   یكتاتورى اصل پنهانهاى د كه در نظام نشان داد
گویـد: بـا هـر شـدت و حـدت       مـى « ردّابقميا»طـور كـه پویـان در     ندارد. و همان درستى
ها مدام تحت پيگرد  پذیر است. و دیر یا زود در نظامى كه آدم ضربه كارى هر گروه پنهان

 خورد. هستند ضربه مى
روه شهر نشان داد كه ـه گـه بـربـن ضـرى ایـتساتى و ـل مطالعـگيرى محفـ. دست2
اى كه قابل تحقق باشـد. وقتـى    مسألهتشكيل حزب بيشتر به شوخى شبيه است تا  مسأله
شـود.   ار متالشى مىـاى مرگب هـربـا ضـا بـه امـخستين گـكرى در نـل روشنفـمحف کـی
و اعتصابات  خودى كارگرى اى خودبهـه اى صنفى ـ كارگرى و حركت ـادهـنه كليفـت

 سياسى كارگران جاى خود دارد. اقتصادى ـ
 پـور و  . دستگيرى و شكنجه محفل مطالعاتى و دستگيرى و شـكنجه غفـور حسـن   1

 كـه اگـر   مهدى سامع نشان داد كه آستانه تحمل یک رژیم دیكتـاتورى كجاسـت. و ایـن   
 است. رودررویى نمانده جزجنبش انقالبى دست به سالح برده است راه دیگرى بر او 

 . به ميدان آمدن شاه، شاهپور عليرضا، سپهبد اویسى فرمانده كل ژاندارمرى كشـور 1
 براى مقابله با یک گروه هشت نفره نشان داد كه نيروهاى دیكتاتورى در برخورد با هـر 

 آیند. تا حركت را در نطفه خفـه كننـد.   حركت، كوچک و بزرگ تام و تمام به ميدان مى
 اى به ميدان بياید. گرفتن چنين هجمه انقالب باید با در نظر
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 ضرورت مبارزه مسلحانه و ردّ تئورى بقا

نوشته شد. و دیگر فرصت مناسبى براى اصالح و گسـترش آن   1119این مقاله در بهار 
 نيامد. اما كامل شده تلقى نشد و حک و اصالح آن به آینده واگذار شد. پيش

 

 شرايط حاكم

و اختناق بر سراسر كشور سایه انداخته اسـت. پلـي     مرداد وحشت 21بعد از كودتاى 
هاى زیرزمينـى مبـارزین بسـيج كـرده اسـت و از       درنبردهاى خود را براى كشف شبكه

خاطر خفقان و فقدان شرایط دمكراتيک با توده رابطه ندارد، امنيتى  پيشاهنگ به كه جا آن
 متصور نيست. براى او

 

 چه بايد كرد

وجـود آورد بایـد    كند و سازمان سياسـى طبقـه كـارگر را بـه    كه رشد  پيشاهنگ براى آن
 اى مستقيم پيدا كند. خود را بشكند و با توده رابطه طلسم

 

 چگونه؟

 رژیم براى سد كردن این رابطه با اقدامات زیر دست زده است:
 . كنترل مراكز كارگرى و دهقانى1
 . كنترل رفت و آمد به روستا توسط مؤسسات نظامى و غيرنظامى2
 . موظف كردن روستایيان به گزارش دادن ورود عناصر غيردولتى به روستا1
 اى از ساواك در هر كارخانه براى استخدام و كار . حضور شعبه1
 ها . حضور تبلي ى در مراكز فرعى كارگرى مثل كارخانه 2
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 دو مطلق

 هـا را  نآن سوى این اقدامات تن دادن طبقه كارگر به وضع موجود به دالیل عدیده كه آ
 توان در دو علت اصلى خالصه كرد: مى
 . مطلق دانستن نيروى دشمن1
 . مطلق دانستن ناتوانى خود براى رهایى2

 دهد. عالقگى به مباح  سياسى نشان مى شكل بى پ  بازتاب این ناتوانى خود را به

 

 چه بايد كرد؟

پاى طبقه برداشـت  براى كشاندن طبقه كارگر به فعاليت سياسى باید دو مطلق را از جلو 
راه این برداشتن از طریق قدرت انقالبى پيشاهنگ است. این قدرت بـين پيشـاهنگ و    و

 كند. ابتدا رابطه معنوى و بعد رابطه سازمانى ایجاد مى طبقه

 

 چگونگى رابطه معنوى و سازمانى با طبقه كارگر

 . و ایـن شود كه پرولتاریا به فرهنگ رژیم حـاكم تـن بدهـد    وحشت و خفقان باع  مى
 شود كه پرولتاریا را از مبارزه انقالبى دور كند. معلول، عاملى مى

 اش پ  براى رهایى پرولتاریا از فرهنگ مسلط و پایان بخشيدن بـه از خودبيگـانگى  
 نسبت به فرهنگ طبقاتى خود و مجهز شدن به سـالح ایـدئولوژیک، بـراى مبـارزه الزم    

 نابودى دشمن درهم شكنيم. اش در است كه تصور او را از ناتوانى مطلق
 كه خـود سرشـت تبلي ـى دارد. بـا تبليـغ سياسـى       اعمال قدرت پيشاهنگ جدا از آن
 سازد. وجود نيرویى كه متعلق به اوست آگاه مى پيشاهنگ درمقياس وسيع پرولتاریا را به

 دهـد. او از پيشـاهنگ دور   بيگانگى از پيشاهنگ جاى خود را به حمایتى درونى مـى 
 كند چون آینده خـود را بـا او   یگر با او بيگانه نيست. او به پيشاهنگ فكر مىاست، اما د
 كنـد. از  بيند. در اینجا اعمال قدرت انقالبى پيشاهنگ نقشـى دوگانـه ایفـا مـى     عجين مى
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 دارد تـا بـراى   گرداند. و از سویى دیگر آنان را وامـى  سویى خودآگاهى را به طبقه بازمى
 ایفا كنند. تثبيت پيروزى خویش نقشى فعال

 یابد. آرزوى پيروزى بـراى  این راه با حمایت منفعل آغاز و به حمایت فعال ادامه مى
 شود. پيشاهنگ دیر یا زود به داشتن نقشى مستقيم در مبارزه تبدیل مى

ا ـاریـا پرولتـازمانى بـطه سـرهنگ راه براى رابـرد آن فـآن وحشت و ط هـا غلبه بـب
 شود. گشوده مى

 

 هاى پيشاهنگ وحدت گروه

 یكدیگر بـراى  هاى پيشاهنگ هم در پروسه نبرد با دشمن راهى جز نزدیک شدن به گروه
دت ـدت نيست. )نوعى وحـاى وحـمعن اق بهـتى الحـكى و حـا این نزدیـا ندارند امـبق

 است( اى جبهه
آورد. نيروى خـود را در اختيـار پيشـاهنگ     در پروسه مبارزه توده به مبارزه روى مى

دهد. در این مرحله بـراى تثبيـت رهبـرى پرولتاریـا وحـدت سـازمانى عناصـر         مى رقرا
 یابد. ضرورت مى ماركسيست

 گيرد و طبقه با تكيه بر سازمان سياسـى خـویش   پيشاهنگ نيروى خود را از طبقه مى
ا ـزب پـــآورد. و حــ ىـدســت مــ هـاش بــ ارزهـخشى مبـــراى ثمربـــرا بــ ضمين الزمـتــ
 رد.گذا حيات مى عرصه هـب

 

 مرزبندى با اپورتونيسم

 خط و مرز پيشاهنگ واقعى با جریانات اپورتونيستى رشدیابندگى آن است. جریانى كـه 
 حدى نگاه دارد كه دشمنا درگوید؛ تعرض نكنيم تا باقى بمانيم. مایل است مبارزه ر مى

 قادر به كنترل آن نباشد، تجمع عناصـر در حـد انگشـتان دسـت. و بعـد مطالعـه متـون       
 كارى و چند تماس منفعـل و پراكنـده بـا تـوده و     كسيستى و تاریخى با رعایت پنهانمار

خواهـد در نهایـت بـه تئـورى انقالبـى و تشـكيل        زندگى به روال عادى. این جریان مى
هایى كـه از هجـوم    گروه« لحظه مناسب»كمونيست نایل آید. اما چگونه؟ در یک  حزب
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دهند. با كدام تئورى؟ تئورى كـه   را تشكيل مى اند. حزب طبقه كارگر پلي  درامان مانده
 ها است. مطالعات این گروه حاصل

در این تئورى جبر تاریخى از طریق یک رشته عوامل غيرقابل تبيين تشـكيل حـزب   
 كند. ها تحميل مى حزب مبارزه را بر توده« شرایطى مطلوب»سازد. و در  عملى مى را

 كـار  انـد، بـه   ئـورى مفـاهيمى متـافيزیكى   در این ت« شرایط مناسب»و « لحظه مناسب»
 شک این رابطه واقعـى و ارگانيـک   تا با واقعيت رابطه برقرار شود. اما بى شوند گرفته مى

 نيست. و این نيز بسيار طبيعى است. تئورى كه از واقعيت عينى اخذ نشـده باشـد طبعـاً   
 فرمـول سـاده همـه    اى درست برقرار كند. این تئورى با تواند با واقعيت عينى رابطه نمى

 كند. مشكالت را حل مى
 مطالعه + حداقل تشكيالت + لحظه مناسب = حزب
 حزب + شرایط مطلوب = انقالب
 شـرایط »و « لحظه مناسـب »سپارد؛  اما این تئورى یک نكته كليدى را به فراموشى مى

 هاى تـاریخى  تنها و تنها زمانى واقعيت خواهند یافت كه پيشاهنگ به ضرورت« مطلوب
 ر هر لحظه مبارزه پاسخى مناسب بدهد.د

 به این ترتيب تشكلى كه در آغاز هد  خود را كوشش براى تشـكيل حـزب طبقـه   
 عملشود و در ه افق این هد  نزدیک مىكارگر قرار داده بود با در پيش گرفتن این تز ب

 یابـد.  طلبـى خاتمـه مـى    طلبى به انحـالل  كند: تسليم براى حفظ خود هد  را قربانى مى
رسـد. و دو راه بـراى خـروج     بست مى هرروى این خط مشى در پراتيک مبارزه به بن به

 درپيش پاى دارد:
 . از طریق اتخاذ یک موضع فعال و انقالبى در قبال دشمن خود را نجات دهد.1
 . راه ارتداد و سازش در پيش گيرد.2

یـک كـانون   براى پلي  هر كانونى به هر شدت از فعاليت اگـر سـلطه او را نپـذیرد    
 است. و دیر یا زود مورد هجـوم قـرار خواهـد گرفـت. هـيچ چيـز بـراى دشـمن         خطر

 آزار نيست. هيچ مرگى بـيش از در سـنگر مانـدن و    تر از یک مخالف بى كننده خوشحال
 شليک نكردن زودرس نيست.
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 كارى يك بهانه ديگر: اصل پنهان

تنهـا تعـرض    گوینـد مـا نـه    مـى  اى دیگر براى تز خود دارنـد. و  بهانه« بقا»طرفداران تز 
كنـيم. وقتـى دشـمن مـا را نشناسـد       بلكه خود را از چشم دشمن هم پنهان مى كنيم نمى

 نخواهد زد. ضربه نيز

 

 يك سؤال

 گویند: شناسایى كامـل  كارى صددرصد چيست؟ مى شود تضمين پنهان وقتى پرسيده مى

 يت تشكيالت آنـان. شوند و كوشش مدام در راه ترب عناصرى كه به همكارى دعوت مى

ى یـک سـازمان مخفـى همـين     ردر درستى این حر  شكى نيسـت. شـرط الزم پایـدا   
پـذیرى   خاطر اشتباه كامل و تربيت الزم است اما كافى نيست. كافى نبودن آن به شناسایى
 كند به تصحيح خطاناپذیرى ما. تنها عمل است كه كمک مى ما است.

شـود مـا بـا     گيریم شـامل مـى   ها ارتباط مى ناین حوزه خطاها و كسانى را كه ما با آ
 اند. توجه كنيم كه عمالً بر حفظ خود و دیگران بى و محافلى برخورد مى عناصر
ایـن اسـت كـه     مسألهبيند. ولى  كنيم چشمان هوشيار پلي  مى كه ما اشتباه مى جا آن
بایـد   رسـد.  كند و به كل سازمان مى كند. از فرد شروى مى در سطح فرد توقف نمى خطر
اندیشيد كه چگونه چتر دفاعى برفراز سـازمان بگشـایيم. كـه اشـتباه فـرد كـل         اى چاره

 متالشى نكنند. سازمان را
 كه با اعمال قدرت انقالبى عنوان یک شيوه دفاعى منفعل تا زمانى كارى به اصل پنهان

 ( بـا كه این اصل )شـرط الزم  همراه نباشد یک شيوه نامطمئن باقى خواهد ماند. مگر آن

 قدرت آتش )شرط كامل( عجين شود.
 كـارى تـوسم بـا قـدرت     راستى چنين است شرط بقا، پنهـان  و اگر چنين است كه به

 است پ  باید شعار تعرض نكنيم تا باقى بمانيم جاى خود را به شعار دیگـرى  انقالبى

 «.كه باقى بمانيم مجبوریم تعرض كنيم براى این» دهد
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 ى هم تاكتيكمبارزه مسلحانه، هم استراتژ

 گویـد،  گونه كه خود در مقدمه مى نوشت، اما همان 1119را در بهار « ردّابقي»پویان مقاله 

 را كامـل شـده تلقـى    دست نيـاورده اسـت و آن   را به فرصت كامل كردن و گسترش آن

 گذارد. كند، به سخن دیگر باب بح  و انتقاد را باز مى نمى
 شود: گيرد و سه انتقاد به آن مى ها مورد بح  قرار مى این نظر در حوزه

 گوید نبود محافل پيشيرو كارگرى ارتباط با پرولتاریا را به مقياس كه پویان مى . این1

 طور منفرد با كارگران پيشرو توانيم به اى ناممكن ساخته به معناى آن نيست كه نمى توده

 تماس بگيریم.
 پيشاهنگ در بُعد اسـتراتژیک آن . مراد پویان از تأثير اعمال قدرت انقالبى از طر  2

ها شكسـت ایـن یـا آن گـروه      مطرح است نه تاكتيكى. چرا كه ممكن است اپورتونيست
 .1را شكست استراتژیک خط به حساب بياورد كه چنين نيست مبارز
 گوید پرولتاریا خود را دربست تسليم فرهنگ ارتجاى نموده است كه پویان مى . این1

 .2آميز است اغراق
مبميرزهامسملنينه،اهم استماتسى واهاهم اااااا»هـاى بسـيار مسـعود     روى پ  از بح هر  به

 .نوشت 1119را در تابستان  «ىيكا  
 

 پور نقد هيرمن

پـور   ترین نقدها از آن بيژن هيـرمن  این كتاب نيز در گروه مورد بح  قرار گرفت. جدى
را  هـا  كه با مسعود در ميـان گذاشـت و او پـذیرفت كـه در طـرح بعـدى كتـاب آن        بود

پور بـه سـكوت احمـدزاده بـود در برخـورد       یكى دیگر از انتقادات هيرمن تصحيح كند.
. مسعود از او خواست این بخش خـالى را او  بود چپ در مورد مبارزه هاى دیگر سازمان

گـرد خـط مشـى مسـلحانه فـراهم آیـيم و       »مقالـه  « كـاوه »نـام   پور با پُر كند پ  هيرمن

                                                           
 1179. مقدمه بر چاپ اول كتات، پان ده خرداد 1
 . مقدمه بر چاپ سوم2
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را « مرض مزمن نهضـت انقالبـى ایـران مبـارزه كنـيم      مصممانه عليه اپورتونيسم راست،
از تاكتيـک مبـارزه حـزب تـوده، سـازمان انقالبـى،        پـور  نوشت دراین مقاله بيژن هيرمن
كار تئوریک معتقد بودنـد، انتقـاد كـرد و خـط      هایى كه بر سازمان توفان و دیگر سازمان

ماركسيستى كـه در طـى    كرد هر نظریه مى پور تأكيد مشى مسلحانه را اثبات نمود. هيرمن
وار  جدى داده شود و بر تكـرار طـوطى   وجود آمده در ایران باید تطبيق انقالبات دیگر به

 گذاشت. شد انگشت مى تكرار مى هاى خارج كشور عقاید مائو كه توسط سازمان

 

 رد تئورى بقا مبارزه مسلحانه و

 ود دفاى مسلحانه كرد.گروه به این نتيجه رسيد كه تا رسيدن به تشكيل حزب باید از خ

 پ  تعدادى سالح تهيه شد و این نقطه مسلح شدن گروه بود.
 اندیشه دفاى مسلحانه از« قدرتاسنقالبىاهاردّاىئوروابقميا»اما اميرپرویز پویان در مقاله 

 را حركتى انفعالى دانست و بهترین نوى دفاى را حمله اعـالم كـرد.   خود را ردّ كرد و آن

 درآمد.« مبيرزهامسلنينهاهاردّاىئوروابقي»به شكل مقاله معرو  مدتى بعد این مقاله 
دسـت   پـور بـه   اى بود كه گروه از طریق هيـرمن  انگيزه اصلى نوشتن این مقاله جزوه

از گروه ساكا. )سازمان انقالبـى كمونيسـتى   « 1ميركس ساىا هيواهظييفاگتهها سه » آورد؛
يل حـزب ماركسيسـتى تـالش كـرد و     شد باید براى تشـك  مقاله توجيه مى ( دراین2ایران

كارى مطلق است. گروه در بررسـى ایـن مقالـه بـه ایـن نتيجـه        ها پنهان گروه شرط بقاى
پذیرى گـروه چـه از خطـا     عملى است. چرا كه ضربه راه انفعال و بى رسيد كه راه ساكا،

 ناپذیر است. ها به گروه اجتناب سرایت ضربه از دیگر گروه ها و چه گزینشدر
 كه بعدها به شكل« قدرتاسنقالبىاهاردّاىئوروابقي»ان مقاله نخست را نوشت. پ  پوی

 درآمد.« مبيرزهامسلنينهاهاردّاىئوروابقي»تر آن  كامل
ـ  ـاره آن مقـد كه عصـواهى شـظرخـاله در گروه نـن مقـای ه قلـم  ـاله دیگرى بـود ب

                                                           
 . عباس مفتازى، هماس1
 آيد . گروه ساكا در پانويس مى2
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ـ ـت ه دركـ « يكا  م اىمام استماتسى واهاهمااملنينهاهماميرزهامسماممب»احمدزاده  مسعود ان ـابست
 نوشته شد. 1119
هـا   این مقاله چيزى نبود جز ادامه تكميل نظریات پياده شده از طر  رفقـاى هسـته  »
 نامه، خط مشى نوین در مورد قبـول  عنوان بيان كه در كليت خود به«. تر نحوى مشروحبه

 .1تمامى رفقاى گروه واقع شد

 

 «هم استراتژى و هم تاكتيك»بازخوانى، 

 چند نكته

 نویسد و در پایيز همان سال اصـالحاتى در آن  مى 1119. مسعود كتاب را در تابستان 1

 آورد. عمل مى به
 نگاشته شده است. 1121شود در خرداد  اى كه بر كتاب نوشته مى . مقدمه2
وشته ـن 1121ير ـت ود كه درـش ا شروى مىـه ار از چریکـگفت ا یک پيشـاب بـ. كت1

 شده است.
 كه این كتاب به شيرین معاضد تقدیم شده است. ین. و در آخر ا1

 

 گفتار پيش

 چند سؤال در جلو پاى جنبش انقالبى بود: 11در دهه 
 ها را به مبارزه كشاند . چگونه توده1
 . چگونه باید سد اختناق را شكست2
 . چگونه باید فاصله توده و روشنفكر را پر كرد.1
 . چگونه فاصله توده با توده را پر كرد.1

 

                                                           
 . م هود ازمدزاده، هماس1
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 وضعيت جنبش و جامعه

 در این دوران وضعيت به شرح زیر بود:
 . استيالى رژیمى وابسته1
 . استيالى مزمن اپورتونيسم2
 بست مبارزه . بن1
 . پراكندگى خلق1
 . جداماندگى پيشاهنگ از توده 2
 ماندگى رهبرى . عقب1
 . عدم توانایى بيشتر در انجام وظایف7

 

 دو وظيفه مبرم

 و وظيفه مبرم در جلو پاى جنبش بود:در چنين شرایط د
 . شيوه مبارزه1
 . شكل سازمان2

 

 گروه چه كرد

 اى گروه تصميم گرفت راه چين را برود. تشكيل حزب كمونيست و بعـد جنـگ تـوده   

 هایى را هاى كارگرى تيم مدت، پ  گروه جهت كار و مطالعه به روستا و محيط طوالنى

 ر شد:ها به دو نتيجه منج اعزام كرد. بررسى
 اعتمادى توده و طبقه به پيشاهنگ . بى1
 . نااميدى توده و طبقه از ت يير وضع موجود2

 پ  تشكيل حزب از دستور كار گروه خارج شد.
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 راه نو، شيوه نو

اى نو در مبـارزه باشـد. و رسـيدن     دنبال راهى نو و شيوه گروه به این نتيجه رسيد باید به
 :این راه نيازمند پنج مشخصه بود به

 . ابتكار1
 . صداقت2
 . شهامت1
 هاى پيشين . رهایى از مدل1
 . رهایى از دگماتيسم و سوبژكتيویسم 2

هاى جدید مبـارزه در كـره و چـين رهنمـود چـين و الجزایـر نيـز         گيرى شيوه شكل
 گروه آمد. كمک به

 

 يك نياز

 مبارزه مسلحانه شروى شد اما درك واحدى روى آن نبود:
 براى سالح قائل بود.. یک درك نقش دفاعى 1
 . یک درك براى عمل مسلحانه نقشى تبلي ى فقط قائل بود2
 زننده به مبانى نظامى ـ اقتصادى ـ سياسى و روانى براى   . و درك دیگر نقش ضربه1

 سالح قائل بود.
 عمل از تئورى پيش افتاده بود. پ  نياز بود تئورى مبارزه مسلحانه تدوین شود. كار

 ع پاسخى به چنين نياز و ضرورتى بود.رفيق مسعود در واق
 

 نتايج

ر ـرح زیـ ـه شـ ـب 1121ال ـاه سـش تيرمـاز شـلحانه پيشتـارزه مسـایج مبـا نتـه چریک
 ند:نك بندى مى جمع
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 عمل هاى سخنور و بى ا اپورتونيسم. مرزبندى ب1
 . تقویت و تحریک پتانسيل انقالبى توده2
 . افزایش اعتماد به پيشاهنگ1
 پذیرى رژیم وده به ضربه. باور ت1
ار ـاواك( و فشـ ـ  و سـ ـليـ ـوب )پـركـ ـاى سـه انـين ارگـاد بـضـد تـشدیـ. ت 2
 نيروهاى پایينىبه

 ارـل شدن كـرور و مختـاطر تـخ اليسم و حكومت بهـپریـين امـضاد بـشدید تـ. ت1
 مؤسسات امپریاليستى

 ارىگذ خاطر كاهش سرمایه . تشدید بحران در ماشين دولتى به7
 . ضربه سياسى به اتوریته رژیم و جزیره ثبات او 1
 . اثر روانى مرگبار بر دستگاه سركوب رژیم9

 

 فصول كتاب

 قرار زیر است: كتاب شامل یک مقدمه و هفت فصل و یک موخره است به
 . مقدمه1
 . شرایط پيدایش و رشد جنبش كمونيستى2
 مرحله انقالب مسأله. بررسى شرایط و 1
 قالب. مرحله ان1
 . خط مشى ما 2
 .بررسى انقالب در انقالب دبره1
 . حزب و چریک، امر سياسى و امر نظامى7
 گيرى . نتيجه1
 . یادداشت9
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 مقدمه كتابفصل اول: 

 بندى گروه سياهكل جمع

 هاى گيالن پنج ماه شناسایى روى جنگل .اكبر صفایى فراهانى بود فرماندهى گروه با على
گـروه   ر تاریخ جنبش انقالبى ما سـابقه نداشـت و ضـمناً   صورت گرفت. شناسایى كه د

 را با زندگى در كوه و جنگل عادت داد. خود
 

 اهداف گروه

 ر دشمن به اهدا  زیـر ـظامى بـسى ـ ن اـصميم داشت با وارد كردن ضربات سيـگروه ت
 دست یابد:

 . نشان دان راه مبارزه1
 ها از قدرت خود . آگاه كردن توده2
 شمنپذیرى د . آسيب1
 . نشان دادن امكان مبارزه1

 

 هاى شمال داليل انتخاب جنگل

 یافت. . ورود رژیم به منطقه توریستى شمال انعكاس وسيعى مى1
 . استقرار نظامى دشمن در این منطقه نسبت به مناطق دیگر كمتر بود.2
 خاطر موقعيت ج رافيایى قدرت مانور تسليحاتى رژیم كمتر بود. . به1
 یيان شمال نسبت به دیگر مناطق وضعيت رفاهى بهترى داشتند امـا . هرچند روستا1

 سطح آگاهى آنان باالتر بود.
 . امكان محاصره كامل كمتر بود. 2
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 داليل شكست

 . عدم توجه به تحرك الزم1
 اطمينانى مطلق . عدم رعایت بى2
 بها دادن به بسيج همه جانبه دشمن . كم1

 1ناپذیر فى كامالً اجتنابهمه شكست یک تصاد  بود، تصاد با این

 

 نتيجه حركت

 رغم شكست حركت گروه، اميد و شور بسيار به خلق و انقالب داد. على

 

 بندى و نتايج حركت گروه شهر جمع

 دنبال رستاخيز سياهكل به نتایج زیر منجر شد: حركات چند ماهه گروه شهر، به
 . رادیكال شدن جنبش دانشجویى1
 ارگرى. رادیكال شدن اعتراضات ك2
 ها . حساس شدن توده و دنبال كردن اخبار چریک1
 

 شرايط پيدايش و رشد جنبش نوين كمونيستىفصل دوم: 

 مرحله نوینى در مبارزه حلق در این دهه ایجاد شده اسـت. جنـبش كمونيسـتى از نظـر    
 همـين خـاطر از سـوى رژیـم     گيرى داشته است. بـه  اصالت، عمق و وسعت رشد چشم

 لي ات ضدكمونيستى همراه بوده است.سركوب وحشتناك و تب
 شود: هرروى خصلت اساسى جنبش در این دوران با سه ویژگى مشخص مى به

                                                           
گويد: شك ت گىروه يىك اشىتباه تىاكتيكى      هاى فدايى خلق مى خود به چريك 5. شهاعياس در نامه شماره 1
 زد كىه رژيىم ز اسىيت ب ىيار     تصادف در اين شك ت مصداق ندارد. گروه پيشاپي  بايد زىدس مىى   بود.
 شد. هاى دزم انجام مى بينى نشاس خواهد داد. و پي  باديى
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 . تجمع ساده نيروها1
 خودى آن . رشد خودبه2
 . جداماندگى از توده1

جانبـه جنـبش و نبـود یـک حـزب       مرداد و سـركوب همـه   21كه علت آن كودتاى 
 است. پرولترى
 

رسد حزبى كـه در بيسـت سـال     بندى به حزب توده مى جمع گروه در اینحزب توده: 
اى از یک حزب كمونيسـت باشـد. و رهبـرى     اى، نمونه گذشته نتوانسته بود حتى لحظه

توده، كه فقط كاریكاتورى از یک حزب ماركسيست ـ لنينيست بود، تنها توانست   حزب
 اه فرار را در پيش گيرد.تيغ جالد بيندازد و خود ر فداكار و مبارزه حزب را به زیر عناصر

 

 مشكل جنبش

 برد: بعد از كودتا جنبش از سه بيمارى رنج مى
 هاى از هم پاشيده . سازمان1
 كننده مبارزه . شيوه قدیمى و فلج2
 . شعارهاى از كارافتاده1
 

 شرايط جديد

 اما شرایط ت يير كرده بود و شرایط جدید نيازمند:
 . شعارهاى جدید1
 ارزههاى جدید مب . شيوه2
 .. اشكال سازمانى جدید بود1
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 هدف نخستين نيروهاى انقالبى

 دو وظيفه مبرم در پيش پاى نيروهاى انقالب بود:
 . تحليل شرایط1
 هاى نوین مبارزه . یافتن راه2

 

 مرزبندى با شوروى

 گونـه بـا شـوروى    رسـد و بـدین   گروه در این مرحله از تدوین نظریاتش به شوروى مى
 كند: مرزبندى مى

 
 زيونيسم وـاركسيست ـ لنينيست و رويـ  ـين مـندى بـرزبـام مـاگر در همين اي»

شايد سلب  المللى شكل نگرفته بود. اپورتونيسم از طرف ديگر در يك مقياس بين
كمونيسـت هـم    اعتماد از حزب توده در آغاز تا حدودى موجب سـلب اعتمـاد از  

 شده بود.
اسـت   الىـست ـ لنينيست واقعى خـ  اركسيـام مـرسد كه مق ا اينك به نظر مىـام

تنهـا منجـى    و بايد پر شود. پس ماركسيسم ـ لنينيسم به مثابـه توـورى انقـ ب    
 گير انق بيون شد. پى

ماركسيسـم ـ    گير از جانب روشنفكران انق بى به ترتيب اقبالى وسيع و چشم بدين
 .«1شد است، ديده هاى رفيق مائو عجين شده لنينيسم كه حاال با نام و انديشه

 

 كننده به جنبش عوامل كمك

 در این دوران سه عامل به كمک جنبش آمد:
 . نشر آثار كمونيستى1
 اى در چين، ویتنام و الجزایر هاى توده . جنگ2

                                                           
 تاكتيك . م هود ى هم استراژى و هم1
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 . انقالب كوبا1
 رو نيست. مسعود تجربيـات  اى روبه اما در زمينه داخلى جنبش با تجربه تدوین شده

 كند: گونه ارزیابى مى ها را تا دهه پنجاه این دیگر گروه
 

مشـخ    خواستند كه با اشكالى كـه بـراى مـا كـام       كسانى پيدا شدند كه مى»
نيست دست به عمل مسلحانه بزننـد. امـا هنـوز شـرور نكـرده دربنـد افتادنـد و        

فـراهم كننـد. بنـابراين     بنابراين نتوانستند تجربه مثبت يـا منفـى بـراى جنـبش    
خواسـتند دسـت بـه عمـل      مـى  هـايى كـه   رغم ادعاى برخى، شكسـت گـروه   على

نادرست بودن مبارزه مسلحانه باشد.  تواند دال بر وجه نمى مسلحانه بزنند، به هيچ
رشـته اشـتباهات تـاكتيكى و تشـكي تى و عـدم       ها ناشى از يك زيرا شكست آن
 «بوده است. ها كارى آن م حظه مخفى

 
 این ارزیابى حاوى دو نكته مهم است:

 گروه و جنبش بر گذشته جنبش انقالبى . اشرا  نداشتن1
 11هاى دهه  . باقى نگذاشتن تجربيات مكتوب توسط گروه2

 جنبش انقالبى ایران از مشروطه به بعد مدام از این گسست تاریخى رنج برده است.
 راه رهـا شـده اسـت. نسـل بعـدى كـه       كارها مدام از صفر شروى شده است و در نيمه

 اى براى حركت نداشـت. و از آن بـدتر بـا    بردارد. اندوخته بایست پرچم فروافتاده را مى
 دیروز خود ارتباطى نداشت.

 

 يك هشدار

 ها در رابطه با توده را در دستور كار وحدت گروه مسألهدر این زمان رشد نسبى محافل 
 برد. دهد حركت به این سمت محافل را زیر ضرب ساواك مى ها قرار مى آن

 از فاز سركوب اپوزیسيون و تثبيت دولت كودتا بـه فـاز   پلي  سياسى بعد از كودتا،
دهـى  هـا، سـاخت و سـازمان    زمان بـود بـا نفـوذ در گـروه     گيرى رسيد. این فاز هم پيش
ساز خود، كنترل رفت و آمـد فعـالين سياسـى، تحـت كنتـرل درآوردن       دست هاى گروه

 را در دستور كار خود داشت. عناصر انقالبى
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 و رابطه با توده، به سرعت باع  آلودگى محافـل و حركت محافل به سمت وحدت 

 شود. گروه براین باور بود كه محافل باید قبـل از همكـارى، خـود را    ها مى دستگيرى آن
وحـدت و رابطـه بـا تـوده و طبقـه در پروسـه        مسألهند. نآماده ورود به فاز عملياتى بك

 باید حل شود. مبارزه

 

 دو راهى

 گروه براى دو هد  تشكيل شد:
 . آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم1
 . تحليل شرایط2

 اما در پروسه رشد خود به یک دو راهى رسيد:
 . راه اول: تشكيل حزب1
 . راه دوم: شروى جنگ چریكى2

 عـام و »هـا را   هاى تئوریک كـه آن  خاطر باور به یک رشته فرمول گروه راه دوم را به
 ن اصول عام لنينيسم بود.ها هما دانستند، رد شد. این فرمول مى« ت ييرناپذیر
 

 سه برخورد با اصالحات ارضى

 . برخورد حزب توده1
 ها پروچينى . برخورد گروه2
 . برخورد گروه1

گرفـت گـذار    دانست. و از آن نتيجـه مـى   حزب توده اصالحات ارضى را مترقى مى
جـاى   دارى آغاز شده است. پ  لحظه مبارزه قطعى فـرا نرسـيده اسـت. و بـه     سرمایه به
 سرنگونى، شعار ت يير دیكتاتورى شاه به دمكراسى را باید داد. رشعا

 دانست. و براین باور بود كـه در روسـتا   سازمان انقالبى فئوداليسم را هنوز پابرجا مى
 شد. شرایط عينى براى مبارزه مسلحانه وجود دارد. سازمان انقالبى ت يير را منكر مى

 تواند پایگـاه  ور بود كه روستا چون قبل نمىپذیرفت و بر این با اما گروه ت يير را مى
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 انقالب باشد. شهر و پرولتاریا اهميت بيشترى یافتند پ  باید به طـر  تشـكيل حـزب   
 كمونيست رفت.

 

 يك سؤال

 بـا ت ييـرات حاصـله از رفـرم    »سؤالى كه در اینجا براى گروه مطرح شد این بود كه آیا 
 «؟ضرورت مبارزه مسلحانه از بين رفته است یا نه

 

 انقالب مسألهبررسى شرايط و فصل سوم: 

 هدف انقالب ارضى( الف

داد كه هد  انقالب ارضى از سوى رژیم  اسخ مىـه این سؤال پـاید بـتدا بـروه در ابـگ
 چه بود؟

دارى بوروكراتيک و وابسته، از  ایهـاسى و فرهنگى، سرمـادى ـ سي  ـبسط سلطه اقتص
اى روى  اى كـه عـده   انگيزه اصلى رژیم نبود. نكته هاى انقالب در روستا بردن زمينه بين
تأكيد داشتند. رفرم تضاد قبلى را كاهش داد. اما تضاد جدیدى در روستا ایجاد كـرد؛   آن
تنها دردى از دردهاى روسـتایيان   مالكى و مالكين بزرگ. به واقع رفرم نه بين خرده تضاد
 ارباب را به تضـاد دهقانـان بـا    درمان نكرد بلكه در مقياسى وسيع تضاد بين رعيت و را

 كننده دولت تبدیل كرد؛ تبدیل یک تضاد به تضاد دیگر. بوروكراسى و ماشين سركوب
 بورژوازى، كسـبه و  هاى شهرى، بورژوازى و خرده در شهر نيز رفرم با سركوب توده

 كه انقالب بـورژوازى اروپـا، بـا گسسـتن قيـد و بنـدهاى       كارگران همراه بود. در حالى
 ليسم از دست و پاى رعيت و سوداگران بزرگ و كوچک شهرها، با خـود آزادى و فئودا

 دارى وابسته پيش از پـيش تضـاد   رقابت را در شهر به ارم ان آورد سلطه جابرانه سرمایه
بـورژوازى را بـا از بـين بـردن تـدریجى       ویـژه خـرده   پرولتاریا با بـورژوازى ملـى و بـه   

الشـعاى   از طریق انحصارات امپریاليسـتى تحـت  ها  ملى و ورشكسته كردن آن بورژوازى
 دهد. دارى وابسته و بوركراتيک و سلطه امپریاليستى قرار مى سرمایه ها با تضاد آن
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 تضاد خلق و امپرياليسم( ب

اد ـاد اصـلى جامعـه، تضـ   ـحولى منوط است به حل تضـ ـ يير و تـرگونه تـدرحقيقت ه
 امپریاليسم. خلق و

كـه ایـن    بينـيم بـدون آن   قرار یک قدرت مركـزى را مـى  ما در كودتاى رضاخانى است
بوژوازى  كه رشد صنایع به انعكاس یک قدرت اقتصادى بورژوایى باشد. بدون آن قدرت
 امكان را داده باشد كه با استفاده از قدرت اقتصادى در استقرار یک قـدرت سياسـى   این

 مركزى موفق شود.
 هـا  و قطـع نفـوذ و قـدرت فئـودال    ما از یک طر  با یک روبناى سياسى بورژوایى 

 رویيم و از سویى دیگر شاهد استثمار فئودالى هستيم. روبه
 دارى خـود را جلـوه   دارى آغاز نشده، امـا قـدرت انحصـارات سـرمایه     رشد سرمایه

 شـود.  ىكه بورژوازى ملى سركوب م رود در حالى كند: شيوه توليد فئودالى از بين مى مى
 مپریاليسم و عمده شدن تضاد خلق و امپریاليسم است.معناى سلطه ا ها به همه این
 

 مرحله انقالب( پ

 كند به سه دليل: گروه مرحله انقالب را بورژوا ـ دمكراتيک نوین ارزیابى مى
 دهد. . ضعف بورژوازى به او امكان ایجاد یک نيروى سياسى مستقل را نمى1
 توانـد یـک نيـروى    نمـى گـاه   . ضعف دهقانان، كه به دالیل شرایط مادى توليد هيچ2

 مستقل سياسى را تشكيل بدهند.
 . نقش و رسالت پرولتاریا؛ پرولتاریا از نظر كمى ضعيف اما از نظر كيفـى و امكـان  1

 دست گيرد. تشكل بسيار قدرتمند است. پ  باید رهبرى را به
 این انقالب سه ویژگى دارد:

 مشروطه است.دنبال تحقق شعارهاى انقالب ناتمام  . بورژوایى است، به1
 هاى اجتماعى و سياسى است. دنبال تحقق آزادى . دمكراتيک است، به2
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 . و نوین است، بدین معنا كه رهبـرى آن نـه چـون انقالبـات كالسـيک، بـورژوا ـ       1
 دست پرولتاریا است. دست بورژوازى كه به دمكراتيک، به

 اش دارد: هاى دیگرى با نوى كالسيک و این انقالب تفاوت
 كه هد  عاجل، قطع سلطه امپریاليستى و نابودى فئوداليسم است. ن. نخست آ1
 گيرد. . مالكيت خصوصى مورد تعرض قرار نمى2
 خاطر: . نطفه انقالب سوسياليستى در آن وجود دارد به1

 الف( خصلت ضدامپریاليستى انقالب
 ها ب( بسيج توده

 ج( رهبرى پرولتاریا
 شـود و در پروسـه انقـالب تـوده پرولتریـزه      ترین شعارها آغاز مى اى انقالب با توده

رفتـه   داران رفته شود. با رشد عناصر سوسياليستى انقالب، مبارزه برعليه سلطه سرمایه مى
 شود. به مبارزه برعليه سرمایه تبدیل مى

 

 مشى ما خط

 رسد: هایش به دو سؤال مى گروه در بررسى
 هاى چریكى است؟ . آیا راه انقالب ایجاد كانون1
 توان دست به انقالب زد؟ ا بدون حزب مى. آی2

 

 خطايى تئوريك

 كـه تجزیـه و تحليـل از    آن گروه در ابتدا تزهاى دبره و تجربه انقالب كوبا را رد كرد. بى
 شرایط ميهن و درك عميقى از عناصر انقالب كوبا داشته باشد.

 هـاى  هاى تئوریک مبتـى بـر تجربـه    علت این خطا پذیرش سطحى یک رشته فرمول
 دید. نقالبى پيشين بود. به زبان دیگر گروه تزهاى دبره را مخالف لنينيسم مىا
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 تشكيل حزب

 پ  تشكيل حزب در دستور كار قرار گرفت. جه باید كرد:
 . تربيت كادرهاى آینده حزب1
 هاى حزب در ميان مردم . آماده كردن زمينه2

 

 تفاوت شرايط ايران و روسيه

 مالت الزم بـراى  .درون جریان عملى مبارزه رویيددر روسيه ضرورت تشكيل حزب از 
 ادى توده وـها، مبارزه سياسى ـ اقتص  تشكيل حزب وجود داشت، كادرها، اعضاى گروه

 طبقه و رابطه پيشاهنگ و توده.
 كارى، ضرورت تشكيل حزب را در دستور كار جنبش پراكندگى، دید محدود، خرده

 رت تشكيل حزب رسيده بود اما:قرار دارد. اما در ایران پيشاهنگ به ضرو
 .خودى نبود ها خودبه . جنبش1
 . پيشاهنگ نقشى در زندگى عملى و مبارزاتى توده نداشت.2
 هاى ماركسيست هم ارتباطى نبود. . بين گروه1

پ  گروه به این نتيجه رسيد تا تشكيل حزب راه درازى در پـيش دارد. گـروه روى   
رسيد كـه عمـل    د. اگر كرده بود به این نتيجه مىشرایط ایران و روسيه تأمل نكر تفاوت
 تواند پيشاهنگ را در مبارزه توده شركت دهد. و خود شرط تشكيل حزب باشد. مى مسلحانه
 

 دو خطا

 گروه در اینجا دچار دو خطا شد:
 . قيام شهرى را با مبارزه چریكى طوالنى مدت یكى گرفت.1
 ت.دانس ها مى . قيام را به شكل مطلق كار توده2
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 يك سؤال

)منظـور از قيـام، قيـام    « هـا اسـت؟   چرا قيـام كـار تـوده   »در اینجا گروه از خود پرسيد: 
هـا   شهرى نيست كه وجه مشخصه آن جنبش مسلحانه وسيع و ناگهـانى تـوده   مسلحانه
تواند  رهبرى است( مگر تجربه كوبا نشان نداد كه یک موتور كوچک مسلح مى همراه با
 تدریج توده را به قيام بكشاند. آغاز كند و به قيام را

 ها ها، و دیگر كمونيست در این مرحله گروه پى برد كه باید از نو، به واقعيت به توده
 كرد. توجه كند. اما ضربات پى در پى پلي  راه گروه را سد مى

 

 تفاوت محافل چپ ايران و روسيه

 گيـرى  دهد. شـكل  ن مى، پروسه رشد محافل پيشتاز روسيه را نشا«دراچهاپييداكتد»لنين 
 یک محفل، ارتباط با كارگران. گسترش دامنه تبليغ و ترویج، جذب بخـش زیـادترى از  
 كارگران و روشنفكران. رسيدن پول و اعضاى جدید، نشر و پخش اعالميـه، ارتبـاط بـا   

 هـا، اعتصـاب و   هـا و سـخنرانى   هاى محلى، تشـكيل نمـایش   محافل دیگر، نشر روزنامه
 گى آشكار.سرانجام عمليات جن

 اما در ایران پروسه رشد محافل در جهت عك  روایت لنين است. تشـكيل محافـل  
 خـودى تـوده، نبـود    هاى خود به بدون ارتباط وسيع با كارگران، نداشتن نقش در جنبش

 اى و فقدان عمليات جنگى آشكار. با همـه ایـن   روزنامه محلى و تشكيل نمایشات توده
 .ها، سركوب وحشتناك پلي  نبودن
 

 يك يادآورى

 اى مصـر  كه عده هاى آشكارى ميان شرایط ایران و روسيه ط رفه آن با وجود چنين تفاوت
 رفتـيم كـه سوسـيال ـ     بودند و هنوز بر آن ابرام ایستاده بودند كه باید از همان راهى مى

 زنند. هاى روسيه رفتند. و مدام دم از لنين و لنينيسم مى دمكرات
 مبارزه كشيده شده بود. تـا حـدودى تشـكل طبقـاتى هـم      در روسيه طبقه كارگر به
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 ها این بود. كه آیا مبـارزه خـود   داشت. با محافل پيشتاز رابطه برقرار كرده بود. بح  آن

بـرد مبـارزه نيـاز     خودى را باید به مبارزه سياسى تبدیل كـرد یـا نـه. آیـا بـراى پـيش       به
 ها بود. با اكونوميست اج آنسازمانى قرص و محكم هست یا نه. درواقع دعوا  به

 خودى كم در صورت وقوى در همان مراحل آغـازین  هاى خود به اما در ایران جنبش
تأثير، ارتباط محافل كارگرى  شد. محافل كارگرى كوچک و بى توسط پلي  سركوب مى

 محافل روشنفكرى كم و نادر بود. با

 

 يك اختالف ديگر

 آماده بودن شرایط عينـى انقـالب بـود.    خودى وسيع نشانه اگر در روسيه جنبش خود به
خـودى را بـه نشـانه     هـاى خودبـه   هاى ایرانى كه نبود جنـبش  برخال  نظر اپورتونيست

 دیدند. این فرمول در ایران صادق نبود به دو دليل: شرایط عينى انقالب مى نبودن
 . سركوب و اختناق و تبلي ات ایدئولوژیک رژیم1
 . ضعف پيشاهنگ2

 ده و طبقه را دچار سكون، سرخوردگى، یأس و تسليم كرده است.این دو عامل تو

 

 هاى شرايط عينى نشانه

 هاى زیر گروه به آماده بودن شرایط عينى انقالب رسيد: با نشانه
 دنبال اصالحات ارضى، ورشكستگى بـورژوازى و  بار توده و طبقه به . وضع فالكت1
 بورژوازى و استثمار وحشيانه طبقه كارگر خرده
 تالش وسيع روشنفكران انقالبى در یافتن راه انقالب. 2
 ها هاى مدام پلي  و پُر شدن زندان . یورش1
 اى وسيع انقالب در گستره مسأله. طرح 1
 وار و پراكنده هاى جرقه . جنبش 2
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 راه ما

 علت سـركوب پلـي  و   اى به هاى گسترده توده گروه به این نتيجه رسيد كه نبود جنبش
 هـاى  وجـود جنـبش   اسـت. پـ  تشـكيل حـزب را منـوط كـردن بـه       عملى پيشـتاز   بى

 خودى تعليق به محال است. خودبه
 یافت: پ  سؤاالت چندى در جلو پاى جنبش بود كه باید گروه براى آن جوابى مى

 . نبود رابطه ميان پيشاهنگ و توده1
 . نبود رابطه ميان اعتصابيون2
 . بدبين بودن توده نسبت به پيشاهنگ1
 خودى توسط پلي  دن هر جنبش خودبه. خفه كر1
 . متقاعد شدن بخشى از پيشاهنگ به نبود شرایط عينى انقالب 2

 پاسخ گروه عمل مسلحانه بود.

 

 مرزبندى با لنينيسم

گروه به این نتيجه رسيد كه به دليل نقش روزافزون عامـل آگـاه ضـدانقالب، ضـرورت     
اید سد اختناق را بشكند و بـه تـوده   آگاهانه پيشرو نيز افزایش یافته است. پيشرو ب نقش
 دهد مبارزه آغاز شده است. نشان

 كند: ها آگاه مى جا احمدزاده پيشاپيش گروه را از نظریات اپورتونيستدر این
 

رو كـه   چـ   حوصـله، مـاجراجو،   شود. اين جوانان بـى  اى فريادشان بلند مى عده»
شـوند. كـه سـازمان     آمـاده  ها براى مبارزه مسلحانه را ندارند كه توده شكيبايى آن

ها را براى مبارزه مسلحانه  توده سياسى( پيشرو پرولتاريا و البته )يك جريان صرفا 
 آماده كنند.
امكـان   و استثمارشـونده بـه عـدم   « كش هاى ستم توده»را ندارند كه  شكيبايى آن
اسـتثماركنندگان   را مطالبـه كننـد. و   طرز سابق پـى ببرنـد و تيييـر آن    زندگى به

( و آن وقـت  رهواچپكتاب  طرز سابق زندگى و حكومت نمايند. )لنين، وانند بهنت
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با پليس سياسى و قوه قهريـه را بـا    دست به مبارزه مسلحانه بزنند. ايشان مبارزه

 «كنند. پيگير سياسى اشتباه مى كار سياسى و مبارزه سياسى و فعاليت

 
 سؤالى درست

 عمـل »را قبـول دارنـد:    شكلى عام همه آن ه بهاى ك رسد. وظيفه گروه به وظيفه پيشرو مى
 «.آگاهانه و ارتباط با توده براى به ميدان آوردن و ظاهر كردن قدرت تاریخى خود

 گيرد به یک نيـروى  ها را فرا مى این اصل مسلمى است كه آگاهى انقالبى وقتى توده
 این است كه: مسألهشود. اما  عظيم مادى تبدیل مى

 به ميان توده برده شود.. چگونه این آگاهى 1
 . چه سازمانى این آگاهى را باید ميان توده ببرد.2
 توانـد نيـروى انقالبـى تـوده را در مسـيرى      اى مى . كدام شكل سازمان و چه شيوه1

 درست بيندازد.

 

 باز هم نقد لنينيسم

در روسيه حزب توانسـت بـا اسـتفاده از اشـكال مختلـف مبـارزه سياسـى، انقـالب را         
گونه نبود. در روسـيه طلـب ت ييـر از سـوى      م برساند. اما در چين و ویتنام اینسرانجا به

عدم امكان حكومت از سوى حكومت و رسـيدن تـوده بـه قيـام مسـلحانه یـک        توده و
 فرمول لنينى بود.

 اما در چين، در حين پروسه مبارزه مسلحانه، آگاهى به ميان توده برده شد. پ  قيـام 
 اى تبدیل شد. مبارزه مسلحانه توده مسلحانه شهرى )لنينى( به

 داد: هرروى تجربه چين و كوبا و ویتنام نكات زیر را به عينه نشان مى به
 . براى شكست ارتجاى باید ارتش ارتجاى را شكست داد.1
 اى داشت. . برایش شكست ارتجاى باید ارتش توده2
 .اى مبارزه چریكى طوالنى مدت الزم است . براى تشكيل ارتش توده1
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 اى الزم است. . براى جنگ چریكى طوالنى مدت، بسيج توده1
 پذیر نيست. ها جز از راه مبارزه مسلحانه امكان . بسيج توده 2

 

 بندى جمع

دیكتاتورى  شكل و شيوه مبارزه در شرایط دمكراتيک و نيمه دمكراتيک روسيه با شرایط
 تواند یكى باشد. قهرآميز ایران نمى وسيع و شدیداً
 داد: ه افشاگرى سياسى سه كار انجام مىدر روسي

 . متالشى ساختن رژیم1
 . جدا نمودن متفقين تصادفى وموقتى از دشمن2
 . ایجاد شكا  در حكومت1

 كار تنها توسط عمل مسلحانه شدنى است. افشـاگرى سياسـى ـ نظـامى     در ایران این
 دهد. است كه این سه كار را انجام مى

 

 1نقالب دبرهبررسى انقالب در افصل ششم: 

 كـه ایـن  «. هـا بـود   داورى یـک رشـته پـيش   »گروه در ابتـدا دبـره را رد كـرد. علـت آن     
 ها چيزى نبود جز اصول عام لنينيسم راجع به حزب، پيشاهنگ و قيام. داورى پيش

 پ  گروه چهار انتقاد به دبره وارد كرد:
 رهبرى كند.عنوان تنها نيرویى كه قادر است انقالب را  . رد كردن نقش حزب به1
 عنوان راهنماى عمل . دست كم گرفتن تئورى ماركسيسم ـ لنينيسم به2
 كننده امر سياسى بر امر نظامى . نادیده گرفتن نقش رهبرى1
 . مقدم كردن امر نظامى بر امر سياسى1

 

                                                           
 . زندگى دبره پانوشت1
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 حزب و پيشاهنگ

 گوید باید دیالكتيک پيشاهنگ ـ حزب را فهيمد. حزب شكل خاصى از سازمان  دبره مى
تواند ت يير كند. و این ت يير به معناى نفى حزب نيست.  اهنگ است. و این شكل مىپيش
تـوان انقـالب را بـدون حـزب بـا       حزب نيسـت. مـى   كه پيشاهنگ لزوماً نكته دوم آن و

 مطرح بود: مسألهجا دو خاص پيشاهنگ آغاز كرد. در این سازمان
ـ  يسـت مـى  ود را حـزب كمون ـه خـ ـزاب سنتى چپ كـا احـرزبندى بـ. م1 اميدند ـن

 )مثل حزب توده(
 . حزب به شكل عام2

 تواند تشكيالتى جدا گوید پيشاهنگ مى گيرد. و مى دبره پيشاهنگ را برابر حزب نمى
 از حزب باشد و دوم دبره این حق را براى پيشاهنگ قائل است كه احـزاب كمونيسـت  

 نكـرده باشـند   سنتى در صورتى كه سازمان زمان صلح خود را منطبق با شـرایط جدیـد  
 توانند جدا از حزب سازمان خاص خود را تشكيل بدهد. مى
 

 احزاب چپ سنتى

 ب چپ سنتى كه خود را حزب طبقه كـارگر احزاجا گروه باید تكليف خود را با در این
 عنوان یكى از این احزاب روشـن  دانستند، روشن كند. ارزیابى گروه از حزب توده به مى

دانسـت. و او را   ریكـاتورى از یـک حـزب پرولتـرى مـى     است. گروه حزب تـوده را كا 
فراتر از حزب توده بود. بایـد   مسألهآورد. اما  حزب طبقه كارگر به حساب نمى اى لحظه
 شد. گروه با كليه احزاب سنتى روشن مى تكليف

 گروه به تبعيت از دبره به این نتيجه رسيد كه بين محتواى حزب و شكل حزب باید
 سنتى در واقع شكل یک حزب ماركسيست ـ لنينيست را داشـتند.  فرق گذاشت. احزاب 

 اما از محتواى آن خالى بودند. محتواى یک حزب در وهله نخست باید پرولترى باشـد. 
 «.اند هاى دیالكتيک زمينى گيرى تابع سخت»شكل سازمانى آن 
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 يك فاصله ديگر

سـنتى گرفـت. و   جا گروه یک فاصله دیگر از حزب توده و دیگر احـزاب چـپ   در این
نتيجه رسيد كه حزب بایـد بميـرد و در شـكل نـوینى زنـده شـود، اگـر بخواهـد          این به

اى از  باقى بماند. پ  شكل سازمانى احزاب سنتى را كـه در واقـع گرتـه    پيشاهنگ طبقه
 بودند را رد كرد. حزب بلشویک

 

 مانيكانيسم حزبى و ضدحزبى

نه در امریكاى التين كـه مـورد ارزیـابى    اگر این درست است كه انقالبى بودن یک فرد، 
شـود.   اش به حـزب تعيـين نمـى    است، بلكه در هركجاى جهان با وابستگى صورى دبره
 «.هيچ انقالبى نباید خارج از حزب باشد(»)گوید:  يسم حزبى مىئكه مانيكا گونه آن

 يسم ضدحزبىئيكانتوانست به دركى غلط نيز منجر شود، ما اما این حر  درست مى
 «.يچ انقالبى با حزب نباید باشده»

 

 رابطه تئورى و پراتيك

بـدون تئـورى انقالبـى، هـيچ جنـبش انقالبـى       »گروه بر این اصل اساسى واقف بود كه 
 اما آنچه مهم است دیالكتيک تئورى انقالبى و جنبش انقالبى است.«. ندارد وجود
عينى هر كشـور   در تحليل نهایى این عمل انقالبى است كه قادر به كشف شرایط»و 
 «.تصحيح و تكميل تئورى انقالبى است و

 ایـن قـوانين  « گيـرد  انقالب در تمام جوامع، تحت یک رشته قواینن عام صورت مى»
 ها بر شـرایط خـاص   آموختنى است. اما آموختن این قوانين به معناى انطباق خالقانه آن

 اما این پياده كـردن راه  را بر شرایط حقنه كرد. شود به شكل مكانيكى آن ایران نيست مى
 تـوان ميـان   تنها با روشن بودن خطوط كلى و استرتژى كلى عملى مـى »برد  جایى نمى به

 «.اصول تاكتيكى یک پيوند ارگانيک برقرار كرد
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 توان فهميد كه اشتباهات تاكتيكى كجاست و در رفـت و برگشـت،   در حين عمل مى

تژى اتاكتيـک ـ اسـتر   رفت و برگشت  تژى، تاكتيک را تصحيح كرد. و دراتاكتيک ـ استر 
 استراتژى را ت يير، تصحيح و تكميل كرد. حتى
 ها و تجربيـات پيشـين آغـاز شـود. اهميـت      بندى تئورى هرروى هر عملى با جمع به

دهـد تـا چـه     ست. اما در تحليل نهایى این عمل است كه نشان مـى  تئورى در همين جا
 م.ای تئورى براى تحليل شرایط سود جسته حد از

 

 1دركى غلط از تئورى

 كه در پشت دفاى عمل. آنانى هاى بى كند با اپورتونيست جا مرزبندى مىاحمدزاده در این
 تئـورى انقـالب و  »كردنـد كـه بـا     از اهميت تئورى لميده بودند و جنبش را دعوت مـى 

ک ایدئولوژی اى طوالنى از مطالعه و مبارزه نيازمند دوره« جانبه شرایط عينى شناخت همه
از دانـش   شود لنين نداشت اما انقالب كـرد. البتـه مـراد آنـان     گفتند: مگر مى است، و مى

 .«2المعارفى بود تئوریک اطالعاتى دائره

 

 سه نوع مبارزه

ـ ـكنـ  وى مىـا رجـجاحمدزاه در این ـ ـه تـ ـد ب ـ ـاریخ ن ـ ـيستى و سـ ـهضت كمون وى ـه ن
 گيرد: ارزه را پى مىـمب

 . مبارزه ایدئولوژیک1
 زه اقتصادى. مبار2
 . مبارزه سياسى1

گيرد كه مبارزه ایدئولوژیک و اقتصادى امـروز در سـایه مبـارزه سياسـى      و نتيجه مى
اند. و با نگاهى به اسناد جنبش كمونيستى خبر از كـم شـدن اهميـت تئـورى      گرفته قرار

                                                           
 . يك نكته مهم1
 . قبرى پانوشت2
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و  اپيتالـارى مثل كـا آثـروز بـرا امـرسد چـپ د. و مىـده اسى مىـارزه سيـمب هـنسبت ب
از ـه نيـروز نـقالبى در امـعمل ان»د: ـده خ مىـاسـتيم. و پـواجه نيسـم گـتى دورینـآن

ين احتيـاج دارد،  ـش به پراتيسـ ـتئورى ناب را دارد امروز جنب ت پرداختن بهـو نه فرص
 «.1تئوریسين نه به

 

 تسلط سياست بر اقتصاد

 شاندن توده و طبقه به مبارزهاى است براى گذار به ك مبارزه اقتصادى براى پيشاهنگ پله
 یابـد برنامـه خـود را    سياسى. در كارزار مبارزه اقتصادى است كه پيشاهنگ فرصت مـى 
 اش دركجـا  ها ریشه تبليغ كند و به توده و طبقه توضيح دهد كه خانه خرابى اقتصادى آن

ست. اما در شرایط ترور و خفقـان و سـلطه جهـانى امپریاليسـم هـر مبـارزه اقتصـادى        ا
است بـر  ـفوق سيـ ـروسه را تـ ـن پـازد. مسعود ایـب اسى مىـگ سيـام رنـخستين گـندر

 داند. اقتصاد مى
 گوید: محتواى انقالب بيش از پيش روشن است. آنچه باید روشـن شـود   مسعود مى

 شود. اشكال خاصى است كه این فقط از طریق عمل مستقيم انقالبى است كه روشن مى
 گيرد. دشوارى كار نه در تهيه برنامه انقالب، تعيين مىمحتوى در شرایط خاص به خود 

 اهدا  انقالب، شناخت نيروهاى انقالب و ضدانقالب بلكه در تعيين طـرق و وسـایلى  
 .2كار گرفته شوند تا انقالب را به پيروزى برسانند قرار دارد كه باید به

 

 حزب و چريك، امر سياسى و امر نظامىفصل هفتم: 

 یات دبره را در مـورد رابطـه چریـک و حـزب رد كـرد. دبـره گفـت:       گروه در ابتدا نظر
 نيروى چریكى نطفه حزب است. چریـک خـود حـزب   «. حزب نيست پيشاهنگ لزوماً»

 است. و این تا آن زمان طبق تعاریف ماركسيستى نوعى انحرا  بود.

                                                           
 . شهاعياس1
 . انتقاد شهاعياس2
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 انكـار وظيفـه پيشـاهنگ    مسـأله هاى بعدى گروه به این نتيجه رسـيد كـه    در بررسى

 بر سر شكل سازمان و عمل انقالبى است. كـه  مسألهيست ـ لنينيست نيست بلكه  ماركس
جـا دو سـؤال بـراى     تواند وظيفه خود را انجام دهد. در این پيشاهنگ با توسل به آن مى

 پيش آمد: گروه
 . سازمان نوین و عمل نوین چيست؟1
 . چرا این شكل و عمل ضرورى شده است؟2

 پریاليستى ماشين سركوب نظامى است. و این ماشـين سلطه ام یدبره گفت: عامل بقا
اثـر   هرگونه مبارزه و فرصتى را، كه منظور مبارزه احزاب كمونيسـت سـنتى بـود، را بـى    

است. پ  نخستين كار پيشاهنگ كسب قدرت سياسـى و درهـم شكسـتن سـتون      كرده
 حكومت یعنى ارتش است. فقرات

 ید پاسخ داده شود:گوید در امریكاى التين دو سؤال با پ  دبره مى
 داران را سركوب كرد؟ . چگونه دولت سرمایه1
 . چگونه ستون فقرات این حاكميت را درهم شكست؟2

 براى گروه مطرح شد: مسألهدر اینجا چهار 
 . آیا حزب باید مبارزه مسلحانه را آغاز كند؟1
 ؟آورد وجود مى . آیا این عمل مسلحانه است كه در پروسه رشد خود حزب را به2
 . آیا حزب باید شرایط ذهنى را براى عمل مسلحانه آماده كند؟1
 وجود خواهد آمد؟ . آیا شرایط ذهنى خود در عمل مسلحانه به1

 

 نفوذ حزب بر عمل مسلحانه

 ها رسيده بـود، پـذیرش مبـارزه مسـلحانه. امـا در همـين       گروه به مرزبندى با رفرميست
 پذیرش دو دیدگاه بود:

 زه. تقدم حزب بر مبار1
 . تقدم مبارزه بر حزب2

 كرد: گونه استدالل مى دیدگاهى كه به تقدم حزب بر مبارزه باور داشت این
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 . براى دگرگون كردن شالوده اجتماعى امر مهم تسخير قدرت دولتى است نه نابود1
 اش نباید اشتباه گرفته شود. كردنش. دولت با ابزار سركوب

 شود و این حزب باید انقالب را به انجام . طبقه كارگر توسط حزبش نمایندگى مى2
 برساند. نه یک دستگاه نظامى.

 . حزب با معرفتى كه بر كليت جامعـه دارد. شـعارها، اهـدا  و اتحادهـاى الزم را    1
 یک وسيله است. اى صرفاً آورد ارتش توده وجود مى به

 اما دیدگاه دوم، كه تقدم مبارزه بر حزب بود، دالیل خودش را داشت:
 ایط اساسى تسخير قدرت دولتى نابود كردن ارتش است.. شر1
 ترین عامل بقاى سلطه امپریاليستى است. . ارتش عمده2
 . مبارزه مسلحانه آن شكلى از مبارزه است كه زمينه دیگر اشكال مبارزه را تشـكيل 1
 شوند. دهد. تنها در این زمينه است كه دیگر اشكال سودمند مى مى
 آید. وجود مى بارزه مسلحانه به. حزب تنها در پروسه م1

 

 استدالل دبره براى رد حزب

 . سازمان پيشرو یک معادله كنكرت و تاریخى است نه یک معادله الیت ير و دایمى.1
 حزب نيست. . سازمان پيشرو الزاما2ً
 اى دیالكتيكى برقرار است. . بين وظيفه تاریخى پيشرو و سازمانش رابطه1
تواند درست هم نباشـد. بایـد حـزب     مى با پيشرو، لزوماً. معادله حزب برابر است 1
 محتوا پيشرو باشد. به

 شـان را در دیگـر   خواهنـد حـزب   . منتقدین به تقدم حزب بر مبارزه مسلحانه، مى 2
 وجود آورند نه در مبارزه مسلحانه. اشكال مبارزه به

 اندازد. مى. این درك )تقدم حزب بر مبارزه( بين كار نظامى و كار سياسى فاصله 1
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 برخورد احزاب سنتى با مبارزه مسلحانه

 كنند: احزاب سنتى سه برخورد با مبارزه مسلحانه مى
 د.نكن طور كلى رد مى . به1
 ند.نك پذیرند و سازمان زمان صلح خود را دگرگون مى . مى2
 د.نكن پذیرند و بخش نظامى و سياسى را یكى مى . مى1
 

 برخورد پيشاهنگ با حزب

 جود داشت:دو نظر و
وجود آورد. احزاب رفرميسم را منفرد كنـد و شـرایط    . پيشرو حزب خودش را به1
 براى مبارزه مسلحانه آماده كند. را

 وجود آورد. . حزب را طى نبرد مسلحانه به2
گوید: رفتن پيشاهنگ به سوى تشـكيل حـزب و شـركت قـانونى و عـادى       دبره مى

ابـد و شـرایط مبـارزه مسـلحانه را تـدارك      كه حزب استحكام ی درزندگى مردم براى آن
برد. باید  چيزى نيست جز بلعيده شدن پيشاهنگ توسط شرایط و راه به جایى نمى ببيند،
 دهى سازمانى سياسى ـ نظامى شود.امكانات صر  سازمان كليه

 تجربه كوبا نشان داد كه تحت شرایط معينى امر سياسى و امر نظامى از یكدیگر جدا
 دهند. یک كل ارگانيک را تشكيل مىنيستند بلكه 

 اى ارتش و چریكى است. نيروى چریكـى خـود نطفـه    كه هسته ارتش توده چنانهم
 تواند به شكل كانون چریكى وجود داشته باشد. حزب است. حزب مى

 

 ىگيرنتيجهفصل هشتم: 

 هایش به این سؤاالت رسيد: گروه بعد از بررسى
 . چه باید كرد؟1
 كمونيستى چه راهى قرار دارد.. در برابر جنبش 2
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ــى 1 ــه م ــبش كمونيســتى چگون ــارزات   . جن ــى مب ــه پيشــرو واقع ــد خــود را ب  توان
 ضدامپریاليستى تبدیل كند.

 ها رابطه برقرار كند. . چگونه با توده1
 آميـز و نـه بـا كـار صـرفاً      رسد كه نه با كـار مسـالمت   گروه در آخر به این نتيجه مى

وان به پيشرو تبدیل شد. در شـرایط كنـونى هـر مبـارزه     ت نه با كار مخفى نمى سياسى و
 باید براساس مبارزه مسلحانه سازمان یابد. ناچار سياسى به

هـا ایجـاد خواهـد كـرد. امـا       در ابتدا رژیم با سركوب حالتى منفعـل در ميـان تـوده   
هاى خود را وارد كند راه مبـارزه بـراى مـردم     پيشرو پا گرفت و توانست ضربه كه همين
 خواهد شد. روشن

 

 آيد وجود مى اى به چگونه ارتش توده

شرط پيروزى انقالب درهم شكستن نيروهاى مسلح ضدانقالبى است. و ایـن امـر نيـاز    
 آید: وجود مى گونه به اى دارد. اما این ارتش این ارتش توده به

 هاى چریكى توسط پيشاهنگان انقالبى . تشكيل كانون1
 ى در شهر و روستاهاى چریك . حمایت شهر از كانون2

 دهد. بها مى حمایت شهر كم مسألهاشتباه دبره در این است كه به 
 شود: رو مى جا با چند سؤال روبهگروه در این

 شوند. هاى بزرگ تبدیل نمى هاى كوچک به سازمان . آیا در جریان عمل گروه1
 ها به وحدت نخواهند رسيد. . آیا گروه2
 شوند. ده نمىها به مردم شناسنان . آیا گروه1
 ها به پيشاهنگ توده بدل نخواهند شد. . آیا گروه1
 . آیا عمليات در روستا نياز به حمایت سياسى ـ شهر ندارد. 2
 خودى است یا سازمان یافته است. . آیا حمایت شهر خود به1
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 انتقاد به گروه از زاويه چپ

 اى ممكـن  گوید: عـده  د مىشود. مسعو رو مى جا با انتقاد از زاویه چپ روبهگروه در این
 كـه هـد    اى ایجاد كنيـد، حـال آن   خواهيد یک سازمان توده است به ما بگویند شما مى

 گوید: شرط نخسـت رهبـرى   ایجاد یک سازمان پرولتاریایى است. مسعود در جواب مى
كنـيم. و ایـن    پرولترى پيشاهنگى است و این ما هستيم كه مبارزه مسلحانه را آغـاز مـى  

ار ـك ا در اینـاركسيستى ـ لنينيستى استوار است. هد  م ـیه یک خط مشى ماـبر پ عمل
توده و طبقه به مبارزه است، نه طبقه كارگر تنهـا. حـزب طبقـه كـارگر در طـى       كشاندن

كنـيم. در همـين    شود و ما در پروسه مبازره با طبقـه ارتبـاط برقـرار مـى     مى عمل ایجاد
دهـد. و   ا براى رهبـرى مبـارزه نشـان مـى    طبقه كارگر شایستگى خود ر پروسه است كه
 كننده رهبرى طبقه خواهد بود. پيشاهنگ در رهبرى مبارزات تضمين حضور سازمان

 

 بينى تاريخ يك هشدار و يك پيش

 بيند: را درست مى مسألهجا گروه دو در این
 عملى . بى1
 . واگذارى رهبرى2

 رهبـرى مبـارزات   هـا  عملـى ماركسيسـت   رود كـه بـى   گوید: بـيم آن مـى   مسعود مى
 بورژوازى بسپارد. و تضـمين رهبـرى پرولتاریـا تنهـا از     ضدامپریاليستى خلق را به خرده

 گذرد و راه دیگرى هم نيست. ها مى كانال پيشاهنگى ماركسيست ـ لنينيست
تعویض قدرت  مسألهپ  باید خطر كرد، باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به 

 ن داد.واگذارى قدرت به استثمارشدگا و
 

 هايادداشتفصل نهم: 

 كند: حزب و قيام، گروه از لنينيسم عبور مى مسألهدر 
 گـوارا  گوید: بدون حزب انقالبى، پيروزى انقـالب ممكـن نيسـت و چـه     . لنين مى1
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گویـد انقـالب    گوید: انقالب كوبا با اصل لنينـى فـوق در تضـاد اسـت. مسـعود مـى       مى
دسـت گيـرد. امـا     ن حـزب قـدرت را بـه   بدون حزب شروى شود و حتى بـدو  تواند مى

 اش منوط است به بودن حزب. وسعت تاریخى پيروزى آن، با
 رسد: تشكيل حزب و مبارزه چریكـى بـدون   هایش به دو راه مى . گروه در بررسى2

 مبارزه رسد كه نباید منتظر تشكيل حزب شد. باید دست به حزب و بعد به این نتيجه مى
رزه حزب به شـكل مشـخص مطـرح خواهـد شـد. بـراى       مسلحانه زد. و در پروسه مبا

ـ ـاركسيست ـ لنينيسـت مطـرح اسـت. امـ      ـاى مـ ـه روهـاد گـحزب اتح شكيلـت ن ـا ای
 شكل مشخص مطرح نيست. در جریان عمل مطرح خواهد شد. اكنون به اد همـاتح

 مسـأله طور كلى پذیرفتـه بـودیم. امـا     ما ابتدا مبارزه مسلحانه را به»گوید:  مسعود مى
 مشـخص اسـت. و   مسـأله زب به شكل مشخص مطرح بود. اما اینک مبارزه مسلحانه ح

 اى كلى است. مسألهضرورت تشكيل حزب 
 كـه اكثریـت تـوده    تواند دعوت به قيام كنـد مگـر آن   گوید: پيشاهنگ نمى . لنين مى1

 وظيفه را پشت سر خود داشته باشد. اما در كوبا نشـان داده شـد كـه پيشـاهنگ واقعـى     
 هـا  گوید: قيام كـار تـوده   كه قيام آغاز شود. وقتى لنين مى وجود بياید مگر آن ند بهتوا نمى

كـه   است. بدان معنا است كه رشد روزافزون قيام و پيروزى قيام شـدنى نيسـت مگـر آن   
از آن حمایت كند. در روزگار لنين تصورى از جنگ چریكى طوالنى مـدت نبـود.    توده
لنين قيام را یک پروسه كوتاه مدت بـا شـركت انبـوه    تصورى هم از آغاز قيام نبود.  پ 
دانند كه با حركت پيشـاهنگ   اى مى دانست. ولى امروز قيام را یک جنگ توده مى ها توده

 شود. آغاز مى
 

 انتقاد گروه از دبره

 كند: بندى مى گونه جمع گروه انتقادات خود از دبره را این
 خودى دید خودبهدهى و ال اى یک . دست كم گرفتن امر سازمان1
 بها دادن به امـور مقـدماتى و   . پُربها دادن به جنبه كاتاليزورى مبارزه مسلحانه و كم2

 تداركاتى مبارزه
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 هاى فرعى انقالب كوبا به سراسر واقعيت امریكاى التين . تعميم جنبه1
 . خطاهایى در مورد رابطه شهر و روستا1
 . خطاهایى در مورد رابطه حزب و چریک 2
 اهایى در مورد رابطه تئورى و عمل. خط1
 دهد. سازى همان خطایى كه خود مورد انتقاد قرار مى . دگم7
 
 

 آنك
 برادرانم
 آيند كه مى

 و از رديف آتش
 گذرند مى

 سلطانپور 

 

 بازخوانى آنچه كه يك انقالبى بايد بداند

 چند نكته

مـوجز حاصـل   اى اسـت   نوشته شده اسـت. رسـاله   1119. این رساله در تابستان سال 1
 گروه جنگل. ارزیابى
. این رساله در آستانه ورود گروه به فاز عمليـاتى تـدوین شـده اسـت. و درواقـع      2
دهد كه گروه به آن درجه از رشد كمى و كيفـى رسـيده    گروه است. و نشان مى پالتفرم
 هاى پيشتاز طبقه كارگر خود را علنى كند. عنوان یكى از سازمان تواند به مى است. كه
 . كه از درون زندان براى فراهانى1شود این رساله از آن بيژن جزنى است . گفته مى1

 اى شود تا اتوریته او را كامل كند. كه چنين نيست. نثر و نگاه بيژن بـه گونـه   فرستاده مى
هاى گروه باید توسـط خـود گـروه كـه اشـرا  كـاملى        كه بررسى دیگر است. ضمن آن

                                                           
 جزنیاهناقتيشىاهمستاب  ن .اخيطتستام1
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 دهـد كـه تـدوین    شد. و این رسـاله نشـان مـى    تدوین مى ها داشتند، ها و بررسى بح  به
 بالواسطه گروه است.

 بندى كار گروه است. و تنهـا  . كاتب رساله صفایى فراهانى است. اما در واقع جمع1
 نظریات شخصى او نيست.

 

 مقدمه

 مقدمه مبتنى بر سه نكته است:
 طر موجز است.همين خا هاى انجام شده گروه است. به . این رساله نتيجه بررسى1
 بست مبارزاتى است. . این رساله براى پایان دادن به بن2
ه حول ـند كـك وت مىـمه را دعـایى در آن، هـه ول ل زشـمن قبـن رساله ضـ. ای1

 تعيين شده مبارزه را آغاز كنند. محورهاى
در واقع این رساله مرز گذار از ركود به تحركى انقالبى است. اهميت ایـن رسـاله و   

ى پویـان در همـين مـرز    «بقميااارد»احمدزاده و « ىيكا  ااهاه ااستاتسى وااه »رساله  دو
تر در مقـاطع   جانبه ها و صدها كتاب با غناى بيشتر و تحقيقاتى همه وگرنه ده گذار است.
 شدند اما آب از آب تكان نخورد. دیگر منتشر

 

 اول بخش

 پـردازد و نشـان   رضى مىاین رساله شامل دو بخش است: بخش اول به وضعيت رفرم ا
 وجود آورده است. بورژوازى ایـران  دهد كه این رفرم چه ت ييرى در روستا و شهر به مى

 كند. اى است و هيئت حاكمه چه مى در چه مرحله
 پردازد. هاى سياسى داخل كشور مى بخش دوم: به ضرورت مبارزه انقالبى و سازمان

 شود. و به واقع پالتفرم گروه روشن مى
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 رفرم ارضى و سير جامعه (الف

 رفرم به منظور ت يير دادن مسـير تحـوالت درونـى جامعـه و مسـخ شـعارهاى جنـبش       
 مانـدگى جامعـه مـا نقشـى     خواهانه ایران به اجرا درآمد. و در پایان دادن بـه عقـب   ترقى

 كند پ  رفرم ماهيتى ارتجاعى دارد. ارتجاعى ایفا مى
 وابسته انجام شده است. بورژوازى ملـى خلع ید از مالكان بزرگ به سود بورژوازى 
 اى كـه بـوژوازى كمپـرداور بخشـى از     نيز در بورژوازى كمپرادور تحليل رفت. به گونه

 تمامى آن است. بورژوازى در سـه عرصـه مـالى، صـنعتى،     یبورژوازى ایران نيست بكل
بازرگانى به تمـامى بـه انحصـارات جهـانى وابسـته اسـت. پـ  بـرخال  بـورژوازى          

 مخالف آزادى و طرفدار دیكتاتورى و متكى به امپریاليسم است. كالسيک،
 كـرد و بـازار   هاى دولتى بود كه حاكميت بورژوازى را تأمين مـى  رفرم سرآغاز طرح
 یک گشود. اما این بورژوازى به دو دليل قادر نيست جامعه را به روستا را به روى آن مى

 دارى و توسعه یافته برساند: جامعه سرمایه
 گرى انحصارات جهانى اى است براى ادامه غارت سيله. و1
 ماندگى قدرت رقابت با انحصارات جهانى را ندارد. . به علت عقب2

 این رفرم ناقص بدون رفرم سياسى و اجتماعى امكان هر تحول بنيادى را از جامعـه 
 گـرى قشـر بـاالیى    گيرد. رفرم بـا اسـتبداد سـلطنتى، فسـاد، دسـتگاه ادارى، غـارت       مى
 رسد. هاى رو به تزاید به انحصارات به جایى نمى وكراسى و نظامى و وابستگىبور

 

 بورژوازى ايران( ب

 هاى رشـد طبيعـى ایـران را مسـدود سـاخت و یكـى از علـل        زمينه 19استعمار از قرن 
 طور كلى و فقدان بورژوازى صنعتى بـود.  شكست انقالب مشروطه ضعف بورژوازى به

 ى به جایى نرسيد و در بورژوازى كمپرادور تحليل رفت.هاى بعدى بورژوازى مل تالش
 بورژوازى كمپرادور بعد از كودتا رشد سریع یافت و اكنون حـاكم بالمنـازى كشـور   

 باشد و پایگاه اصلى ها و بورژوازى ملى مى است. این بورژوازى شامل بخشى از فئودال
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يک بـورژوازى غـرب   استعمار نو است. این بورژوازى قادر نخواهد بود به رشـد كالسـ  
 بيند. آید. و بقا و سود خود را در سایه غارت انحصارات جهانى مى نائل

 این بورژوازى براى گذرانـدن مراحـل رشـد نيـاز بـه دمكراسـى بـورژوایى نـدارد.        
 آل ادامه حيات است. دیكتاتورى حاكم و فساد ادارى شرایط ایده

 رژوازى است. در پنـاه سـلطه  خواهانه ملى كامالً به سود این بو سركوب جنبش ترقى
 گيرد. كند و پروبال مى امپریاليسم است كه رشد مى

 هـاى ملـى، تحكـيم    خـاطر غـارت و همكـارى در غـارت ثـروت      این بورژوازى بـه 
 اعى، فرهنگى ـ طبقه منحط و فاسدى است كه سر راه ـاد ادارى، اجتمـاتورى، فسـدیكت

 ترقى ملت است.
 

 دستگاه حاكمه( ج

 ها و كمپرادورها بود. و از سویى همكار دستگاه حاكمه نماینده فئودال قبل از اصالحات
ها نفوذ خـود را بـه سـود بـورژوازى از      و كارگزار امپریاليسم. پ  از اصالحات فئودال

دادند. و قشر عالى بوروكراسى با بورژوازى پيوند خورد. و هر دو بـا امپریاليسـم    دست
 بستگى دارند. جهانى

فرمـان   خـوار و گـوش بـه    نـوكر جيـره   ه دستگاه حاكمـه را صـرفاً  این اشتباه است ك
اتى منافعى دارد ـاى طبقـه اه حاكمه ضمن داشتن وابستگىـاسيم. دستگـبشن اليسمـامپری

. سياست اقتصادى دستگاه حاكمه صدور مواد خام 1كند امپریاليسم وابسته مى كه او را به
كننـده و   امعه به مصر ـل جـبدیـال و تاـردن كـنعتى، وارد كـاى صـه روژهـپ راىـو اج
 روى از غرب. دنباله

 در زمينه داخلى تحكيم دیكتاتورى و سلب كليه حقوق اجتماعى و سياسـى ملـت و  
 تبدیل مجلسين و قوه قضایيه به آلت دست دیكتاتورى. در زمينه سياست خارجى پيوند

 است ماهيت و طـرز عمـل  عهده گرفتن ژاندارمرى منطقه این  امپریاليستى و به لبا محاف
 دستگاه حاكمه.

                                                           
 . تدان كه شاه را نوكر گوش به فرماس امررياسي م مىازمدزاده . مرزبندى با م هود 1
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 مسائل اجتماعى و فرهنگى( د

جامعه به دو بخش اكثریت و اقليت تجزیه شده است. امـا بـرخال  دوران قبـل داراى    
 فرهنگ نيستند. بخش اقليت شامل: بورژوازى وابسـته، قشـر بـاالى بوروكراسـى و     یک

 شاغل آزادمافسران و صاحبان  بورژوازى یعنى، كارمندان و تكنوكراسى، قشر مرفه خرده
 باشند. هاى توزیع مى و واسطه

 روز بيشـتر  يار این اقليت است. این اقليـت هـر  تمامى امكانات رفاهى جامعه در اخت
 گسـلد.  پذیرد و همبستگى فرهنگى خود را با ملت مـى  هاى غرب را مى فرهنگ و ارزش

 . آنـان مـردم خـود را   مش له فكرى روشنفكران این اقليت نيز برگرفتـه از غـرب اسـت   
 سوزد. بينند اما دلشان به حال سياهان امریكا مى نمى

 شود: اكثریت جامعه اما به دو بخش تقسيم مى
 . شهرى1
 . روستایى2

 خشـزء است و بـارمندان جـيز، كـچ وران بى ارگران ـ پيشه ـامل كـبخش شهرى ش
 .زمين است مالكان و دهقانان بى روستایى شامل قسمت اعظم خرده

 این اكثریت از حداقل ت ذیه، بهداشت و تفریح محروم است. حق تشكيل هيچ دسته
 علت سركوب مداوم، از آگاهى سياسى نازلى برخـوردار اسـت.   و جمعيتى را ندارد و به

 یابند. عناصر آگاه آن در زیرفشار پلي  سياسى امكانى براى فعاليت نمى
 نـگ ارتجـاعى حـاكم، وارث بـالقوه    ماندگى و فره اما از فقر فرهنگى با وجود عقب

 رغـم  فرهنگ ملى است چون فرهنگ غرب هنوز در این بخش نفوذ نكرده است. و على
 دردى پرسـتى، هـم   دوسـتى، وطـن   ماندگى هنوز سجایاى اخالقى مثبت چون انسان عقب

 خورد. طبقاتى در این بخش به چشم مى
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 اى آزاد و مترقى جامعه

 رسد. امروز دیگر امكـان  جایى نمى حل بورژوازى به راهاى مترقى  براى رسيدن به جامعه
 بـورژوازى تمـامى در  بورژوازى ملى ایـران بـه   رشد كالسيک بورژوازى وجود ندارد. و

 بـورژوازى وارث  وابسته تحليل رفته است. و فاقد پتانسيل انقالبى است. در واقع خـرده 
 تمایالت و افكار آن شده است.
 ژوازى دیگر مصالح و منافع زحمتكشـان ایـران را دربـر   ناسيوناليسم و ليبراليسم بور

ندارد. در این تفكر عدالت اجتماعى و تقسـيم عادالنـه درآمـدها جـایى نـدارد. و قـادر       
 استعمار را از ایران بيرون كند. نيست
 رسد. مى اى است. راهى كه به دمكراسى و سوسياليسم حل مشكالت انقالب تودهراه

 

 اقتصاد

 دارى خارجى دولتى ن، صنایع و سرمایهدها، معا   از پيروزى، بانکدر مرحله نخست پ
گيـرد. بازرگـانى خـارجى نيـز      شوند. و بخش خصوصى تحت ارشاد دولت قرار مى مى

 گيرد. دردست دولت قرار مى
 آیـد. امـا توليدكننـدگان    در مرحله دوم بخش خصوصى نيز به كمـک دولـت درمـى   

 ماند.كوچک تا پایان این مرحله باقى خواهد 

 

 كشاورزى

 . ملى كردن مؤسسات خارجى كشاورزى1
 . تأسي  مزارى و مؤسسات مكانيزه دولتى2
 مالكان . ل و بدهى دهقانان و خرده1
 . تشویق دهقانان به تشكيل مزارى اشتراكى1
 مالكى به مزارى دولتى تبدیل خواهد شد. . در مرحله دوم مزارى اشتراكى و خرده 2
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 دو مرحله آزادند.مالكان در هر  . خرده1

 

 تحصيل و بهداشت

 دست خواهد گرفت. دولت تعليم و تربيت و بهداشت را به سود مردم زحمتكش به
 

 مسائل سياسى

 . تصفيه ارتش1
 . تشكيل ارتش داوطلب ملى2
 . تشكيل چریک ملى از كارگران و دهقانان1
 هاى دمكراتيک . ایجاد سازمان1
 . آزادى احزاب 2

 

 سياست خارجى

 هاى نظامى وج از پيمان. خر1
 . ارتباط با كشورهاى سوسياليست و ضدامپریاليست2
 بخش هاى رهایى . رابطه با جنبش1
 . رابطه دوستانه با دیگر كشورها1
 . رابطه برابر با اروپا 2
 

 مسائل فرهنگى و ملى

 . آزاد بودن تدری  زبان تركى در مناطق آذربایجان1
 خواهد بود.. زبان فارسى، زبان علمى و ادبى 2
 . تشكيل دولت خودمختار و ایجاد مجال  ایالتى و خودمختارى مالى و ادارى1
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 ها نيز در صورت تمایل خود براى خودمختارى محفوظ است. . حق كردها و بلوچ1

 

 دوم بخش

 ضرورت مبارزه و انقالب( الف

هى جز و هيچ را است. دستگاه حاكمه كه راه هرگونه ترقى و اصالحى را برجامعه بسته
 آزادى. برای نيست. مبارزه تام و تمام مبارزه

 ماندگى، استبداد و راهى جز انقالب نيست. براى حاكميت ملت، پایان دادن به عقب

 

 نيروهاى انقالب و طرز تفكر انقالبى( ب

 انـد. سـركوب و اختنـاق    نيروى اصلى انقالب دمكراتيک ایران، زحمتكشـان شـهر و ده  
 رهبرى جنبش نيستند.هاى قدیمى قادر به كرده و سازمانجنبش زحمتكشان را سركوب 

 اند. اما درروستا: بورژوازى نيروهاى انقالب درشهر، كارگران و قشرهاى پایينى خرده
 . دهقانان در سى سال گذشته به مثابـه نيرویـى ارزنـده در مبـارزات ملـى شـركت      1
 رعليه مالكين بزرگ كشاند تـا شود به مبارزه ب تر مى اكنون راحت اند. دهقانان را هم نكرده

هـاى چریكـى دهقانـان     هاى بالفعـل انقالبـى و جنـگ    حكومت. در شرایط كنونى زمينه
هـاى مسـلح    ن بـه معنـاى نفـى هسـته    درروستا نيست. با این همه عدم آمـادگى دهقانـا  

 نيست. در مرحله اول انقالب، دهقانان روى هم رفته تماشاچى خواهند بود. روستادر
 شـمار  زحمتكشان شهرى مساعدترین نيروى انقالب در مرحله اول بـه  . كارگران و2
 روند. در حال حاضر اما سازمان باارزشى ندارند. مى
 ى ازكــ رانــد. اینــان قشــر متح    ن نيــروى جنــبش تــری  . روشــنفكران بالفعــل 1
هـا را بـراى    اند كه آگاهى سياسى الزم را دارند. این نيـرو تمـام ویژگـى    بورژوازى خرده
برى و ـاى رهـ ـهـ  انـازمـداشتن سـيرو نـن نـعف ایـرین ضـت همـدارد. م حركت شروى
 انقالبى است. فكر و روشـرز تـط
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ه ـلحانـ ـش مسـاعدى براى جنبـاى مسـه هـارس زمينـتان و فـكردس ر، درـایـ. عش1

 وجود دارد.
 هاى سياسى اسـت. و بـراى دامـن زدن بـه شـورش      در فارس جنبش دچار نارسایى

 هاى قومى و خونى مطرح اسـت. در كردسـتان امـا    عيت عشایر، همبستگىمسلحانه، موق
توانـد   جنبش مسلحانه در گرو مسائل ملى و قومى است. درگيـرى در ایـن منـاطق مـى    

 مؤثرى به جنبش بكنند. كمک
 

 وجه سوسياليستى مبارزه( پ

سـت.  ا معنا اى از سوسياليسم بى در جامعه امروزى ما مبارزه براى دمكراسى بدون هسته
بـدون   توانـد  هاى سياسى و اجتماعى و مبـارزه ضدامپریاليسـتى نمـى    مبارزه براى آزادى

 توجه به منافع طبقات محروم به جایى برسد.
 سوسياليسمى كه، به آن باور داریم با سوسياليسم اروپایى یكى نيست. سوسياليسـمى 

 قاطع و انقالبى است.
 

 رابطه با شوروى( ت

 كه مجبور باشـيم بـا مقتـدرترین    آن را در كشور خود بنا كنيم بىتوانيم سوسياليسم  ما مى
 اى بيش از یک رابطه فعلى دستگاه حاكمه داشته باشيم. ما نبایـد  كشور جهان حتى رابطه

ت ـاصى اسـانده دوران خـازمـه بـك« وفيلـروس»مایالت ـا تـقالبى را بـولوژى انـدئـای
 اشتباه كنيم.
 حرافات و اشتباهات دیگران مصالح ملـت را در توسـعه  خاطر پرداخت كفاره ان ما به
 با اتحاد شوروى و دیگر كشورهاى سوسياليستى زیر پا نخواهيم گذاشت. رابطه
 

 حزب توده( ث

 اركسيسم ـ لنينيسم را برگزید و جنبش كارگرى را زمينه ـایدئولوژى م حزب توده رسماً
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 ه خـود دچـار كمبودهـا و   هاى خود قـرار داد. امـا در زنـدگى سـى سـال      رسمى فعاليت
 انحرافات نهادى شد. نبود رهبرى باتجربه و دوم درك مسائل اجتماعى باعـ  شـد كـه   

 حزب نتواند رسالت تاریخى خود را انجام دهد.
از سویى دیگر، ضعف رهبرى باع  شد كه در مقابل سياست غلط دولـت شـوروى   

 شوروى تبـدیل شـود. و   چون و چراى سياست روى بى انحرافات استالنيستى به دنباله و
 خصوص قشر بورژوازى از دست بدهد. ها به حيثيت خود را در بين توده

بـورژوازى باعـ  شـد كـه حـزب تـوده        تجربگى طبقه كـارگر و وسـعت خـرده    بى
 بورژوازى و اپورتونيسم چپ و راست شود. تمایالت خرده جوالنگاه

 حزب توده براى اصالح راهى جز موارد زیر ندارد:
ار ـاس كـ ـوروى اسـ ـارجى شـ ـاست خـ ـوژى انقالبى را مستقل از سيـ ـولـدئـ. ای1

 خود قرار دهد.
 . رهبرى حزب عوض شود.2
 . كادرهاى حزب تصفيه شوند.1
 . از مواضع سياسى خود نقد صریح كند.1
 دهى دوباره شود.. سازمان 2
 دور ریزد. هاى انحرافى را به . سنت1
 

 جبهه ملى( ج

 تـأثير  بورژوازى را تحت قشرهاى خرده ناليستى داشته و اساساًجبهه ملى گرایشات ناسيو
 دهد. این جبهه در جنبش ملى كردن نفت كه بخشى از جنـبش ضدامپریاليسـتى   قرار مى

 دست داشت كه با كودتا این نقش را از دست داد. ایران است رهبرى را به
 انـازمـ ـو س ابت و پرقدرت و رهبرىـاى ثـيروهـتوانست نـن 19ـ12اى ـه الـس در
 اكنـون در ميـان دانشـجویان    اى ایجاد كند پ  به خارج كشور رانده شـد و هـم   شایسته

 كند. فعاليت مى
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 كارانه دچار هاى محافظه علت نداشتن ایدئولوژى انقالبى و گرایش در جریان رفرم به

 سالح شد. تشتت و چنددستگى شد و در مقابل رفرم خلع
 هاى بورژوازى ليبرال است. جنـاح چـپ آن نيـز    آل عقاید جبهه ملى بيشتر شبيه ایده

 گرایشات سوسياليستى دارد. فاقد سوسياليسم انقالبى است.
 كه از عقاید ليبرال ناسيوناليستى خود دست بكشـد و  اى ندارد جز آن جبهه ملى چاره
 تر كند. هاى دمكراتيک نزدیک خود را به آرمان

رد، بخشى به سـوى انقـالب، بخشـى    انقالب نيروهاى جبهه ملى را تجزیه خواهد ك
 سمت ضدانقالبى پرتاب خواهد شد. به

 

 نيروهاى خارج از كشور( چ

این نيروها باید كليه امكانات خود را در خدمت و حمایت از جنبش انقالبى قرار دهنـد  
 هاى سياسى و نظامى فراهم كنند. هاى مالى خود براى جنبش پایگاه با كمک و

خـدمت جنـبش   رتوانند بالفعـل و بـالقوه د   كه مى ى هستندها نيروهاى دیگر جز این
گيرد مشكل روشنفكران خارج از كشور بيگـانگى از مسـائل ملـى و نداشـتن درك      قرار

الملـل قـرار    هاى بين تأثير جریان تحت موقعيت جامعه ایران است. اینان شدیداً واقعى از
 كنند. با همين معيارها شرایط كشور خود را تحليل مى گيرند و مى

اى عمـده   سـالح و خطـر هسـته    صلح و خلـع  مسألهبراى روشنفكر خارج از كشور 
كه براى روشنفكران داخل اهميت كمى دارد. آنان به اصـرار بـه یكـى از     در حالى است.

 كه در داخل چنين نيست. )چين و شوروى( تمایل دارند در حالى دو قطب
 بوروكراسـى و یـک سـازمان    شوند و دچار یک اینان بيشتر یا جذب حزب توده مى

ود را ـه وقـت خـ  ـوند كـ ـش روچينى مىـاى پـه روهـذب گـا جـد و یـونـش د مىـامـج
 گذرانند. مى نمایىا انقالبىـب

 هاى شوروى، چين و كوبا به مـا راهـى   درك عميق تئورى انقالبى و تجارب انقالب
 ها( تفاوت دارد. دهد كه با راه این افراد )پروچينى نشان مى
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 رابطه با چين و شوروى( ح

 المللى چين استفاده كنيم. ما باید از تجارب انقالبى چين درس بگيریم. و از موفقيت بين
 هـا و امكانـات   هاى جهانى، منافع ملمـوس انقـالب و واقعيـت    اما مالك رابطه با قدرت

 ها با موقعيت خاص جنبش است. عملى این نيروها و رابطه آن
 جویانـه را در قبـال ایـن    هـاى تالفـى   دهد كه سياست زه نمىمصالح انقالب به ما اجا

 ها را با لجاجت پاسخ دهيم. طلبى آن ها در پيش بگيریم و اشتباهات و فرصت قدرت
 

 در تدارك انقالب

 انـد. مـا   هاى سياسى به ضـرورت مبـارزه مسـلحانه رسـيده     ها بح  سازمان پ  از سال
است  متكى به دیكتاتورى نظامى كه اساساًتردیدى نداریم كه مقابله سياسى با دستگاهى 

 جز از راه قهرآميز ميسر نخواهد بود.
هاى نخست تدارك مسلحانه بوده و راه قهرآميز محور  بنابراین تدارك انقالب از گام

 اساس مبارزات انقالبى ما خواهد بود، در عين حال پيرامون چنين محورى هيچ امكان و
 گرفت.آميز را نادیده نخواهيم  مسالمت
 گونه آغاز شود: این است كه تدارك انقالب باید این مسألهترین  مهم
 هاى سياسى ـ نظامى در داخل كشور ها و یا هسته . تشكيل گروه1
 . تشكيل مراكز رهبرى و هماهنگى در خارج كشور2
 . به اجرا درآوردن یک برنامه سياسى ـ نظامى1
 نفره 1ـ11هاى  . تشكيل هسته1
 توانند هسته محل كار، مدرسه، دانشگاه، كارخانـه، محلـه، اداره و یـا    ها مى . هسته 2

 بازار باشد.
 ها در مراحل اوليه باید از لحـاظ تـدارك نيـروى انسـانى، مـالى و نظـامى،       . هسته1

 خودكفا باشد.
 . گرفتن نيرو از داخل یا خارج كشور در مراحل نخست غلط است.7
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 ته باشد. كوچک و بزرگ بودن عمليات مالك. عمل انقالبى باید مبتنى بر توان هس1

 كار انقالبى نيست.
روى ها باید به تئورى انقالبى مسلح باشند. وگرنه كار به ماجراجویى و كـج  . هسته9
 كشد. انحالل مى و

 ها باشد. . آموزش سياسى از ابتدا باید در دستور كار هسته11
 جاد و رشد هسته است.ترین شرایط ای . یكپارچگى ایدئولوژیک هسته از مهم11
 . داشتن ایدئولوژى انقالبى و ماركسيسم شرط مبرم تشكيل هسته نيست. هـرك  12

 تواند در تدارك انقالب گام بردارد. با هر دیدگاهى مى
 اى براى گرفتن تواند نماینده نفر عضو دارد كه مى 11ـ11. یک هسته متوسط بين 11

 امكانات و رابطه به خارج اعزام كند.
 هـا  شكيل هسته نيازمند سابقه و سـندیت سياسـى نيسـت. برنامـه مبـارزاتى آن     . ت11

 ها است. مجوز كارى آن
 هاى مسلحانه ندارنـد،  كه تجربه كافى و پتانسيل الزم را براى تشكيل هسته . آنانى12
 حركـت  هاى سياسى ـ صنفى تشكيل دهند و نيروها را به سوى جنبش انقالبـى بـه    گروه

 درآورند.
هاى سياسـى ـ صـنفى را حـول و حـوش       هاى سياسى ـ نظامى، باید گروه  . هسته11
سازمان دهند. اما در سازمان باید جدا از هم و در استتار كامل باشند. كادرهاى هـر   خود
 توانند مشترك كار كنند. گروه نمى دو

 ها مرحله تداركاتى جنبش مسلحانه عمومى است. كه بایـد بـه یـک    . ایجاد هسته17
 ر انقالبى و یک نيروى نظامى با قدرت منتهى شود.جریان بسيا

 

 وظايف تشكيالت خارج از كشور

هـایى در داخـل كشـور     شوند بایـد بـا ایجـاد پایگـاه     . عناصرى كه از كشور خارج مى1
 ها براى ایجاد تدارك انقالب كمک كنند، ایجاد هسته در داخل و هماهنگ كردن هسته به

 اصر خارج كشور است.یک جریان واحد از دیگر كارهاى عن
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. شبكه خارج از كشور همچنين وظيفه تبلي ات و تعليمات و انتشار آثار كالسـيک  2
 باید انجام دهد. را

 هـاى  . فرستادن نشریات انقالبى به داخل كشور اما این كانال باید مستقل از هسـته 1
 داخلى كشور باشد.

 هاى نظامى . ایجاد پایگاه1
 بخش براى كسب تجربه هاى آزادى نهضت . شركت در مبارزه مسلحانه 2
 . تهيه و ارسال سالح به داخل1
 هاى سياسى ـ نظامى . ارسال كادر به داخل براى تدارك هسته7
 . دایر كردن مراكز تحقيقاتى و انتشاراتى 1
 دست آوردن امكانات تبلي اتى )مثل رادیو و تلویزیون( . به9
 هاى مالى آورى كمک . جمع11
 ش انقالبى داخل به دیگر كشورها و دول شرقى. معرفى جنب11

 

 پايان مرحله نخست

 رسد: مرحله نخست با اقدامات زیر به پایان مى
 هاى انقالبى: . تشكيل هسته1

 هاى سياسى ـ نظامى ـ گروه
 هاى سياسى ـ صنفى ـ گروه

 . تشكيل مراكز رهبرى2
 هاى تداركاتى در خارج از كشور: . ایجاد پایگاه1

 ـ مالى
 سانىـ ان

 ـ تبلي ى
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 مرحله دوم

 مرحله دوم شامل سه بخش است:
 . گسترش مبارزات در داخل كشور1
 . رهبرى مبارزات سياسى جامعه2
 اى ملـى  ترین مركز رهبرى انقالبى براى جنبش و جامعه و ایجاد جبهه . ایجاد عالى1

 زیر بكشد. اى از سریر قدرت به است كه حاكميت را در یک نبرد توده
 

 مسلحانه شهر و ده مبارزه

 شود. زحمتكشان شهر هاى انقالبى از شهر آغاز مى . مبارزات مسلحانه با تشكيل هسته1
 اند. و روشنفكران آغازكننده این جنبش

 هاى چریكى دهقانى ممكن نيست. . دهقانان آمادگى انقالبى ندارند. پ  جنگ2
 هاى چریكـى  پایگاه الجيشى در خارج از شهر نيز . بسته به شرایط و موقعيت سوق1
 هـا  توان متكى بـود. و از آن  تواند برپا شود. اما باید آگاه بود كه به دهقانان محلى نمى مى

 ارتزاق كرد.
اكنون باید به فكر یافتن راهى در مرزها براى خـروج و نجـات جـان افـراد      . از هم1
 تعقيب بود. تحت
منـاطق دور از دسـترس   هاى سيار و متحرك و متكـى بـه خـود در     . ایجاد پایگاه 2
تواننـد   ها مى براى پناه دادن به نيروهاى شهرى باید در نظر گرفته شود. این پایگاه دشمن
 كردن تدریجى دهقانان مؤثر باشند. در آماده
زمایند و نقاط ضـعف خـود   آها باید قبل از شروى عمليات كارآیى خود را بي . هسته1
 برطر  كنند. را

 تواند گسترش یابد. ي  تا ترور گروهى دشمن مى. عمليات از خلع سالح پل7
 هـاى خـارجى و سـران    ها و انبارهـاى سـالح و ربـودن دیپلمـات     . مصادره بانک 1

 تواند در دستور كار قرار گيرد. حكومت، ربودن هواپيما همه و همه مى
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 هاى مبارزه شهرى ويژگى

توانند بـه او   ولت مىه سهـا بـه ا است و تودهـه ه سهولت در دسترس تودهـریک بـ. چ1
 كمک كنند.

 اندازد. خطر مى . حاكميت را در قلب خود به2
 خبرى مطلق قرار دهد. تواند توده را در بى . حاكميت مى1
 

 المللى هاى بين همكارى

 توانـد از هـر امكـانى در راه تـدارك     كه مبارزه یک امر جهانى است. جنبش مى جا آناز 
 ن رابطه منافع ملت و انقـالب ایـران اسـت. و در هـيچ    انقالب استفاده كند. اما مالك ای
 شود. هاى خارجى تبدیل نمى شرایطى به آلت دست قدرت

 استفاده از امكانات خارجى نباید شخصـيت، اسـتقالل و اصـالت و مصـالح انقـالب     
 دار كنند. ایران را لكه

 اـه برافتمندانـارى شـبى و همكـطل اپذیرى است بين فرصتـرز عبورنـر رو مـه هـب
 نيروهاى خارجى

 

 وحدت

 مبرم ملت ایران است. اگر امكان آن بود كـه انقـالب در یـک سـازمان     مسأله. وحدت 1
 توان مبارزه را براى وحدت به حالـت  د شود جاى هيچ درنگى نبود. ولى نمىحوسيع مت

 تعليق درآورد.
هـا   سازمان اند. اما همكارى با این هاى سياسى موجود فاقد سالمت انقالبى . سازمان2
است. ایـن   د بالاشكالنكه جنبش را به خطر نيندازند و بار جنبش را سبک كن شرط آن به

 توجيه مربوط به داخل نيست. مربوط به نيروهاى خارج كشور است.
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 هایى كـه خـود را بـا    هاى انقالبى، سازمان . و اما وحدت، در پروسه وحدت هسته1

 خواهنـد بـود. وگرنـه وحـدتى صـورت      سـاز وحـدت   سازند زمينه انقالب هماهنگ مى
 نخواهد گرفت.

وحدت امروز امرى نظرى نيست كه با مذاكره حل شود. اما در وحدت بایـد مـوارد   
 را در نظر گرفت: زیر
 . وحدت با چه كسانى1
 . وحدت به چه خاطر2
 . وحدت به چه راهى1
 . وحدت براى كدام مقصود1

 كند: مبارزه ایدئولوژیک بـا  خود مى جنبش نيروى خود را صر  تبليغ برنامه و مرام
 هاى سنتى )مثل حزب توده( در دستور كار نيسـت. بخـش   عقاید كهنه و منسوخ سازمان

 تبلي ات و تعليمات مسئول ت ذیه ایدئولوژیک نيروها است.

 

 دهىتذكرات فنى و سازمان

 . مبارزه سياسى یعنى مبارزه متشكل و سازمانى1
 و هدفى روشن باشد. . تشكيالت باید براى برنامه2
 . اعضاى تشكيالت باید صالحيت الزم را براى تحقق برنامه گروه داشته باشند.1
 . كميت گروه بستگى به نحوه عمل گروه دارد. باید دید براى اجراى برنامه به چـه 1

 مقدارى افراد نيازمندیم.
 . براى عضوگيرى باید مالك وضعيت فعلى باشد نه گذشته افراد. 2
 هاى سياسى ـ نظامى را دارد. دید آیا فرد توان بالقوه كسب آموزش . باید1
 كـارى، انجـام   . در هسته باید انضباط الزم برقرار باشد. باید نسبت به اصول مخفى7

 تعهدات و وظایف بشریت احساس مسئوليت كرد.
 انضباطى در گروه، تصفيه و یا انحالل گروه باید انجام شود. . در صورت بى 1
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 ها باید مطمئن بود فرد تحت نظر پلي  نباشد. ضوگيرى. در ع9
ـ  ـوابق سيـ ـه سـك انىـ. كس11 ـ ـهتر اسـ ـاسى دارنـد ب ارج از ـشكيالت خـ ـه تـ ـت ب

 شور منتقل شوند.ـك
 . گام اول در تشكيل گروه توافـق بـر سـر زیربنـاى ایـدئولوژیک هسـته و روش      11

 مبارزاتى است.
 ينـى كـرد و زمـان حـداقل و حـداكثر را     ریـزى مع  . براى تدارك گروه باید برنامه12

 مشخص كرد.
 هاى گروه باشند و هر زمان كه گروه . اعضا باید در تمام شئون زندگى تابع برنامه11

 اى درآیند. صورت حرفه صالح بداند به
. پلي  از طریق فرستادن عوامل نفوذى یـا بـه كنتـرل درآوردن یكـى از اعضـاى      11
شـود. رهبـرى گـروه بایـد ایـن       مان سياسى مسلط مىو یا نظارت بر گروه بر ساز گروه

 خنثى كند. تاكتيک را
 اى اندیشيد. . باید پيشاپيش براى نجات جان افراد در صورت لو رفتن چاره12
 . در صورت دسـتگيرى بایـد حـداقل اطالعـات را بـه پلـي  داد. نبایـد فریـب        11
 هاى پلي  را خورد. بلو 
 پيش توجيهات طبيعى اندیشيده باشند.. افراد باید بریا روابط خود پيشا17
 . باید با شگردهاى بازجویى آشنا شد.11
. در طى مراحل بازجویى، شكنجه و زندان، باید مصالح انقالب را درنظر گرفـت  19
 با قهرمانى بنيادهاى انقالب را تحكيم كرد. و

 از . اعضا باید براى شكست نيز آماده باشند. باید خيانت رهبـران حـزب تـوده را   21
 ذهن توده پاك كرد.

 ناپذیر بود. تسليم ظاهرى بـه پلـي  شـروى    . در شكست چون پيروزى باید آشتى21
 بارترین ودیعه انسانيت مراحل بعدى خيانت است. باید از ایمان انقالبى خود چون گران

 دفاى كرد.
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 هاى فصل دوم نوشت پى

سراسر وه جنگل نبود. درگروه مسعود و گر. رسيدن به خط مبارزه مسلحانه محدود به 1
 شود: انقالبى این ضرورت احساس مى جنبش

 ـ گروه فلسطين
 ـ گروه آرمان خلق
 ـ جناح چپ ساكا

 ـ بخش مهمى از كنفدراسيون دانشجویى
 هاى جبهه ملى در خارج از كشور ـ بخش مهمى از سازمان
 ـ بخشى از نهضت آزادى
 شد گفت: ندان آزاد مىاز ز 1112نژاد كه در سال  مهندس بازرگان به حنيف

 تير را نشان داده بود. هفتدستش شكل  دست خالى نيا. و با بار كه برگشتى بااین
 هایش راه جنبش را راه الجزایر اعالم كرده بود. دولت مصدق در یكى از نامهـ 

بـه بعـد بخشـى از تشـكيالت داخـل كشـور        1112ـ جناحى از حزب توده درسال 
خاورى را براى بررسـى فرسـتاد   حزب علی سيد. رهبرى مسلحانه ر به خط حزب توده

زاده  رهبرى حزب سرگرد رزمى و مهندس معصـوم  شد. پ  كه هنگام بازگشت دستگير
 نيست شدند.بودند. و توسط شهریارى سربه را فرستاد كه این دوطرفدار مبارزه مسلحانه

متنـوعى   مشى خود شـوند تحقيقـات   كه موفق به تدوین خط ها قبل از آن . چریک2
 مختلف كردند. هاى عرصهدر

 ـ اصالحات ارضى و نتایج آن در مازندران ـ فرهودى
 اى در مورد روستاهاى شرق آذربایجان ـ بهروز دهقانى ـ مطالعه
 اى در مورد روستاهاى غرب آذربایجان ـ عليرضا نابدل ـ مطالعه
 زاده اى در مورد روستاهاى اصفهان ـ محمد تقى ـ مطالعه
 اى در مورد زندگى مردم بلوچستان ـ گلوى ـ مطالعه
 اى در مورد وضعيت كارگران ـ حسن نوروزى مطالعه
 اى در مورد وضعيت كارگران ـ منا  فلكى مطالعه
 نوشته. 22اى در مورد راه انقالب ـ  مطالعه
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 نارنجكى رها كن از دست

 خورشيد را برويان
 ونين و خشمگينخ

 سعيد سلطانپور

 

 وحدت دو گروه، چريك فدايى خلق ايران

نتيجـه نرسـيد.    مذاكرات دو گـروه فراهـانى و احمـدزاده بـراى وحـدت دردور اول بـه      
گونه بود. رفتن  برسر تقدم استراتژیک شهر به كوه بود. كه نظر گروه مسعود این اختال 
 ين عامل ناكامى این مذاكرات بود.هاى شمال براى شناسایى دوم به جنگل فراهانى

 در دور دوم مذاكرات بين حميد اشر  از گروه فراهانى و احمدزاده از گروه مسعود
ادامه یافت گروه جنگل به تقدم تاكتيكى مبارزه شهر بر كوه باور داشت. امـا شـهر ایـن    

 دانست. را نه تاكتيكى كه استراتژیک مى تقدم
ن شـد كـه مبـارزه در شـهر شـروى شـود و گـروه        بعد از مذاكرات مفصل قرار بر ای

هاى شمال پى گيرد. اما ضربه خوردن تـيم شـهر از گـروه     را در جنگل دنباله آن فراهانى
خاطر اعترافات یک محفل روشنفكرى سـاواك را هوشـيار كـرد و سـاواك بـا       به جنگل

نيروهایش تصميم گرفت. گروه جنگل را در نطفه خفه كند. پـ  حركـت    بسيج تمامى
 بدترین فصل سال، زمستان، به گروه تحميل شد. سياهكل در

 شد. امكان تكـرار آن نبـود فراهـانى بـا درك     اگر در آن زمان این حركت انجام نمى
درست این امر بدون حمایت شهر به پاسگاه سياهكل حمله كـرد تـا جامعـه را متوجـه     

 .جدید مبارزه بكنيد و كرد فصل
یـارانش بازمانـده گـروه     و اعـدام فراهـانى و   بعد از درگيرى سياهكل و دسـتگيرى 

حميـد اشـر  بـا گـروه      جنگل كه دو تيم پنج نفره و سه نفره عملياتى بودند به رهبرى
 وجود آوردند. هاى فدایى خلق را به احمدزاده یكى شدند و چریک
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 عمليات فرسيو

 درسـى سرتيپ ضياءالدین فرسيو كه به تازگى رئـي  اداره دا  1121در هيجده فروردین 
ارتش، جایگزین سرتيپ بهزادى، شده بود و اعضاى گروه جنگل را محاكمـه و همـه را   

 اعدام محكوم كرده بود توسط تيم رفيق اسكندر ترور شد. به
انى، ـارى آشتيـركت صفـژاد و شـن ادقىـكندر صـدهى اسـانـه فرمـات بـن عمليـای
 پور انجام شد. پيرونذیرى و منوچهر بهایى رحمت

 

 امرى مذموم يا ممدوح ترور،

 پذیرد، تروریسـم بـه تـرور سـران     مند نمى عنوان روشى هد  ماركسيسم تروریسم را به
 قدرت رسيدن باور دارد. از انترناسيونال اول به بعد مـارك  و  حكومت و فروپاشى و به

 گرانه براى رسيدن به قدرت مخالف بودند. امـا تـرور،   انگل  با تروریسم و شيوه توطئه
 سم نيست.تروری

 گيرنـد و بـه شـدت شـكنجه     وقتى غفور و مهدى سامع و نيرى و لنگـرودى را مـى  
كنـيم از شـدت    شوند این تروریسم دولتى است. وقتى بـه اسـناد سـاواك نگـاه مـى      مى

كـرده بـا هـر اتهـامى دسـتگير       اى روشنفكر و تحصـيل  شویم. وقتى عده آگاه مى شكنجه
در دادگاهى علنى با حق وكيل به دادگاه نظـامى   ها جاى محاكمه عادالنه آن به شوند و مى

 شوند این تروریسم است. زمان جنگ است سپرده مى كه دادگاه
شـان همگـى    هـاى  هـا و نـاكرده   وقتى متهمين یک پرونده بدون درنظر گرفتن كـرده 

 شوند این تروریسم دولتى است. اعدام محكوم مى به
كننـد و بـه ماركسيسـم     حكوم مىكه ترور را م آنانى جواب تروریسم دولتى چيست؟

چسبانند كه كشـتن   بندند. سينه به تنور مى ماجرا مى شوند. چشم بر یک سوى آویزان مى
 برند. تيرباران سيزده نفر گروه جنگل را از یاد مى یک مزدور چون فرسيو ترور است اما
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تـرین شـيوه    ترین شكل و وقيحانه به وحشيانه را وقتى حكومتى به حقوق ملت خود

اى مـذموم كـه    نه شيوهجا  در اینزند. ترور  برد. دست به تروریسمى دولتى مى بين مى از
درست به عملى ناپسند است. از یاد نبریم كـه انسـان بـاالتر از هـر ایـدئولوژى       پاسخى
ماركسيسم براى انسان نوشته شده است. انسان خلق نشده اسـت كـه ماركسيسـم     است.
تواند با قوانين خود انسان را براى رسيدن به حـق خـود    پيدا كند. هيچ آیينى نمى تحقق
 كند. انسان باالتر از هر آیينى است. محروم
 

 هاى برافراشته هاى كالن براى گردن جايزه

 هـاى  ترور تيمسار فرسيو بازتاب وسيعى در داخل و خارج از ایران داشـت. خبرگـزارى  
 مختلف این ترور را به سراسر جهان مخابره كردند.

 ارى یونایتدپرس هفت آوریلخبرگز
 

ايزران   عاال مسلح كاونيست امروز با مسلسل ژنرال ضياءالدين فرسيو دادستان»
خزار    كه از خانزه مسز ونى خزويش در قلهزك بزا اتومبيزل       و پسرش را هنگامى

 شد مورد حاله قرار داد. مى
 «.ها را مح وم به اعدام كرد چند تن از كاونيست تياسار فرسيو اخيراً

 
 زارشى دیگر:در گ
 
 هزرار دالر بزراى دسزتگيرى نُزه تزن از      111دولت ايران امروز جوايرى معزادل  »

قزرار   عناصر كاونيست كه روز چهارشنبه ژنرال فرسيو و فرزندش را هدف گلولزه 
 دادند، تعيين كرد.
نصز    ها هاى اين افراد را در اماكن عاومى، تئاترها و رستوران پليس ايران ع س
هزرار   10111 ها شود عاتى كه منرر به دستگيرى هر يك از آنكرده و براى اطال

 «.دالر جايره تعيين كرده است
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 نُه تن چه كسانى بودند

 . اميرپرویز پویان1
 . جواد سالحى2
 . حميد اشر 1
 پور . منوچهر بهایى1
 نژاد . اسكندر صادقى 2
 . عباس مفتاحى1
 . احمد زیبرم7
 . محمدرضا صفارى آشتيانى 1
 پيرونذیرى . رحمت9
رور ـتى از تـه روایـاش چ ویىـازجـمدزاده در بـعود احـالد مسـيغ جـرتـبينيم زیـب

 كند: فرسيو مى
 

 ويژه مردم آگزاه  كزه از ش سزت هسزته چري زى سزياه ل و       بعد از عاليات )به»
بودنزد   افسزرده شزده   اى از رفقاى ما سنت اندوهگين و دل هاچنين تيرباران عده
هراسزان   زده و آيند. و دشان هم كه سزنت وحشزت   ن مىسنت به شور و هيرا

ند زچ قطزرده و فزابود كزا را نزاش كه گروه م اى قبلىزرغم ادع ود و علىزده بزش
مزا   دست و پا افتزاده، ع زس چهزار تزن از ديگزر رفقزاى       نارى فرارى هستند، به

ا ر« زبيزرم  حازد پزور و ا  نژاد، رحات پيرونذيرى، منزوچهر بهزايى   )اس ندر صادقى
 «.1گذارد كند. و براى سرشان جايره كالنى مى درروزنامه چاپ مى

 

 هاى فدايى خلق ايران اعالم موجوديت چريك

 هاى فدایى خلق ایران را برگزید. ایـن نـام توسـط    پ  از ترور فرسيو، گروه نام چریک
 شاخه تبریز پيشنهاد شد. كه مورد قبول قرار گرفت. چریک نشانى از مسلح بودن گـروه 

 هاى فدایيان انقالب مشروطه بود. فشانى ت و فدایى بودنش یادآور جانداش

                                                           
 بايگانی . م هود ازمدزاده، اسناد1
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عرفى ـم عى درـختلف سـار مـراى اقشـوضيحى بـيه تـالمـا طى سيزده اعـه چریک
وسط ـصویب تـعد از تـد و بـوشته شـان نـوسط پویـا تـه . اعالميهندجامعه كرد خود به

 یپ و تكثير شد.و نابدل توسط اشر  دهقانى تا مسعود احمدزاده
 

 1محفل تبريز

 در دانشسراى مقدماتى تبریز شكل گرفت، توسط صـمد بهرنگـى،   11این واقعه در دهه 
 بهروز دهقانى و كاظم سعادتى كه هر سه در حال گذراندن دوره آموزگارى بودند.

 نامه مهـد آزادى ویـژه آدینـه را    این محفل براى ارتباط با جوانان اقدام به انتشار هفته
 شان را در مهـد  هاى نخستين نوشته 2شد. صمد و بهروز د كه روزهاى جمعه منتشر مىكر

 آزادى چاپ كردند.
شـود   نامه منتشـر كـرد. گفتـه مـى     منا  فلكى نيز اولين شعرهایش را در همين هفته

اش را با صمد به  بافى كشف كرد. هرچند او زمان آشنایى او را در یک كارگاه قالى صمد
 داند. ش مربوط مىدبيرستان دوران

 چـه »گویـد:   بيند به او مـى  احمد منا  را مى گفت: اولين بار كه جالل آل ساعدى مى
این همه شجاعت زیر این همه فشـار  «. نارنجک آماده انفجارى ضامن كشيده و پرقدرت

 خفقان مشتى عصب و دریاى ایمان و این همه آگاهى و شور طبقاتى. و
یه صمد را پيدا كرد. شعرى بـراى چـاپ فرسـتاده    عليرضا نابدل از طریق همين نشر

هـا   هایى چاپ شد. براى اعتراض به روزنامه كيهان رفته بـود. و آن  كارى كه با دست بود
 كرده بود.« صيد»نزد صمد فرستاده بودند و صمد در اولين دیدار او را  او را به

 سين فرنـود، نيا، غالمح تر شد. رحيم رئي  بعدها این محفل گسترش یافت. و بزرگ
  افسـرى، هللهریسى، عبـدا  آبادى، مجيد ایروانى، عباد احمدزاده، اص ر عرب بهروز دولت

 چى، به این محفل راه یافتند. پور، جعفر اردبيل اشر  دهقانى، ابراهيم عظيم

                                                           
 آذربايجاس سايتى  . هژير پالسچى1
كرد. آيدين بىه مهنىاى روشىن اسىت و روشىن نىام        نام آيدين منتشر مى هاي  را به نوشته 29. بهروز در دهه 2

 اى آذربايجاس است. كوراوغلى قهرماس اسطوره اسب
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 هـاى  اعالميـه  كالس بود هم نابدل با برادر سليمان معينى و در دانشكده حقوق تهران
 داد. آورد و به صمد مى آنان را به تبریز مى

این محفل از طریق ساعدى با محافـل روشـنفكرى تهـران رابطـه داشـت. از همـين       
 صمد با پویان آشنا شد. طریق

 هـاى مـائو نزدیـک    محفل تبریز با نقد حزب توده در سازمان و تشكيالت به اندیشه
رى خریدنـد  همين خاطر تراكتو دیدند. به شده بودند و تجربه انقالب چين را كارساز مى

 اى پيدا كنند. عباد احمدزاده كارگر چاپخانه قرار شـد روى  با كار در روستا زمينه توده تا
علت نبـود روحيـه انقالبـى ایـن      ها در روستا جواب نداد. به تراكتور كار كند. اما كار آن

علت سوابق كـار   شكست خورد روستاى بعدى قهرمانلو از توابع اروميه بود. كه به طرح
، مناسـب  جـا  آنمالكـان   علت باال بـودن سـطح آگـاهى خـرده     و به جا آنوده در ت حزب

 نبود. جا آنعلت رفرم و رفاه نسبى مردم روحيه انقالبى نيز  شد. اما به تشخيص داده
تـرین   عنوان مهم با رفتن بهروز به امریكا براى تحصيل و غرق شدن صمد در ارس به

 به خاموشى رفت. ورتأثيرگذارترین عنصر این محفل، محفل  و
با آمدن بهروز از امریكا محفل دوباره فعال شد. بهـروز بـا محافـل چریكـى ارتبـاط      

 بود. و با مشى چریک شهرى آشنا شده بود. گرفته
 

 ها ساختار تشكيالتى چريك

 اى بود. ها در این زمان ساختار شاخه ساختار تشكيالتى چریک
 . شاخه تهران1
 . شاخه تبریز2
 . شاخه مشهد1

 

 شاخه تبريز

پویان از طریق صمد به حلقه تبریز راه یافت اما مرگ غيرمنتظره صـمد رابطـه تهـران و    
 را از بين برد. تبریز
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ا حلقه تبریـز  ـانى بـهروز دهقـه تبریز رفت و از طریق بـان بـویـمد پـرگ صـعد از مـب

 تماس گرفت.

 

 صمد كه بود؟

 يا آمد. پدرش زهتاب بود. پ  از پایاندن در محله چرنداب تبریز به 1111صمد در سال 
از  1111به دانشسـراى مقـدماتى تبریـز رفـت. و در خـرداد       1111تحصيالتش در مهر 

بود كه با بهروز دهقانى و كاظم سعادتى آشنا شد و بـه   جا آنالتحصيل شد در  فارغ جا آن
 سه رفيق جدانشدنى تبدیل شدند. زودى به
جهـان   جهـان، گرگـان و آخـى    هر، ممقان، قاضىهاى آذرش معلم مدرسه 1111از مهر 

براى ادامه تحصـيل در رشـته زبـان و ادبيـات انگليسـى       1117درآذربایجان شد در مهر 
 درس خواند. جا آندر  1111دانشگاه تبریز رفت و تا سال  به

 .نوشت 1111نام عادت نوشت. تلخون را درسال  به 1119اولين داستانش را درسال 
كرد  و شعرهاى اخـوان و شـاملو    كى استانبول به فارسى ترجمه مىانگليسى و تر از 

كرد. در زمينه فرهنگى كندوكاو داشت در زمينه  نيما را نيز به تركى ترجمه مى و فروغ و
 ها و ادبيات شفاهى آذربایجان را همراه بهروز نوشت. آذربایجان، قصه فولكلور
مراه ـهـ  هـک بـاليوـام گـى شاـل روستـاحـدر رود ارس، در س 1117ور ـهریـدر ش

الله ـگاه كـاسـسدش را در نزدیكى پـهریور جـش 12د و در ـرق شـغ راحتىـمزه فـح
غرق شدنش از آب گرفتند و او را در گورستان اماميه تبریـز بـه    چند كيلومترى محلدر

 خاك سپردند.
 صمد با نام هنرى ص. قـارانقوش، چنگيـز مرآتـى، صـاد، داریـوش نـواب مراغـى،       

 كرد. ها و مقاالت خود را چاپ مى هرنگ، بابک بهرامى، ص آدام، آرى باتميش قصهب

 

 آثار او

. اولـدوز و عروسـک سـخنگو،    1، 1112ها پایيز  . اولدوز و كالغ2، 1111نام سال  . بى1
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. افسـانه  1، 1111. پسـرك لبـوفروش آذر    2، 1111. كچـل كفتربـاز آذر   1، 1111 پایيز
اش  . بيژن و جوجه طالیـى 1، 1117هى سياه كوچولو مرداد . ما7 ،1111محبت زمستان 

سـاعت در خـواب و بيـدارى بهـار      21. 11، 1111بهـار   . یک هلو هزار هلـو 9، 1117
ـ ـند قـ ـ. تلخـون و چـ  12، 1111 ارـ. كوراوغلو و كچل حمزه بهـ 11، 1111 گر ـصه دی
 ها ها و عروسک و آدم . كالغ11، 1111ال ـس

 

 كتاب و مقاله

 1111در مسائل تربيتى ایران زمستان . كندوكاو 1
 . الفباى فارسى براى كودكان آذربایجان2
 1111ها تير  . مجموعه مقاله1
 . فولكلور و شعر1
 1111اردیبهشت  1هاى آذربایجان از ترجمه فارسى ـ جلد  . افسانه 2
 1117اردیبهشت  2هاى آذربایجان )ترجمه فارسى( ج  . افسانه1
 1112ـ بهار  ها ها و چيستان . مثل7
 1112. پاره پاره، مجموعه شعر از چند شاعر تير  1
 ها . مجموعه مقاله9
 هاى دوم و سوم دبستان نگارى براى كالس . انشا و نامه11
 . آذربایجان در جنبش مشروطه11

 

 ها ترجمه

 1111ها عزیز نسين پایيز  ـ  ما االغ
 ـ دفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارسى زبان

 1111هایى از چند نویسنده ترك زبان ـ تير  ر ـ قصهـ خرابكا
 1111ـ كالغه سياهه ـ ماسين سيبریک ـ خرداد 
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 بهروز دهقانى كه بود؟

 دنيا آمد پـدرش شـ ل ثـابتى نداشـت. كـارگرى در كارخانـه       در تبریز به 1111در سال 
 چـون  فروش بود. پ  براى تأمين معاش خانواده كن و ميراب و خرده ریسى و یا چاه نخ

 رفت. كنى مى همراه پدرش به چاه كرد و بيشتر به خواهران و برادران كار مى
 ان عضو فرقـه ـایجـآذرب 21ـ22هاى  الـهمه در وقایع س ا اینـسواد بود. ب درش بىـپ

 دمكرات بود. پ  با سياست از كودكى آشنا بود.
انـه بـه دوش   پدر به علت ميرابى و درد پاها باالخره از كار افتـاده شـد و معـاش خ   

گذاشته شد و در شانزده سالگى تحصيل را رها كرد و بـه دانشسـرا رفـت تـا بـا       بهروز
معاش خانواده كمک كنـد. در دانشسـرا صـمد و كـاظم سـعادتى را یافـت و        معلمى به

 پيوند خورد. زندگيش با آن دو
هيجده سالگى معلم روستاهاى آذربایجان شد. بهـروز شـ ل خـود را بـا تحقيـق       در
هيد ـيق شـره زد. رفـوزان گـآم شـان دانـنى در ميـویـل نـتن نسـاخـا و سـاهـستدررو

  افسرى از جمله شاگردان اویند.هریسى و عبداهللاص ر عرب
همراه صمد به چاپ رسيد و بخشـى دیگـر مخفيانـه     بخشى از كارهاى تحقيقى او به

اى در بـاب روسـتاى    گرفت یكـى از كارهـاى او رسـاله    اختيار رفقاى محفل قرار مى در
 .است باغ قره

 هـاى خـود را بـه    به زبان انگليسى مسلط بود. و با نام مستعار بهروز تبریزى ترجمـه 
 هاى ایتاليـایى اثـر ماكسـيم گـوركى و زنـدگى آثـار شـون        رساند. كتاب افسانه چاپ مى

 ست.ا اوكيسى نویسنده ایرلندى از جمله كارهاى او
يرگذارى بـر روشـنفكران بـود. بـه كمـک او و      هد  او و صمد از كارهاى ادبى تأث

اى بـراى   منتشـر شـد. كـه نيـروى محركـه     « مهد آزادى، آدینـه »دیگران روزنامه  صمد و
 سياسى بود. هاى حركت

 آورى ادبيـات شـفاهى   همـراه صـمد مشـ ول جمـع     در همين دوران بـود كـه او بـه   
آدینـه   روزنامـه ع شده در ها( جم ها و رباعياتى )دو بيتى ها و ترانه آذربایجان شدند. قصه
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هاى آذربایجان حاصل كار مشـترك   شد افسانه هاى مترقى آن روزگار چاپ مى روزنامه و
هاى او و صمد محفـل   ست بر اثر تالشا هاى این دوران او و صمد بخشى از فعاليت او

هریسى، اشر  دهقـانى، كـاظم سـعادتى،     شكل گرفت. عليرضا نابدل، اص ر عرب تبریز
 نيا اعضاى این محفل بودند. اده، عبدالمنا  فلكى و رحيم رئي ز تقى محمد

 هـاى  تر شد. در مالقـات  پ  از سفر پویان به تبریز ارتباط حلقه تبریز با تهران منظم
 رساند. ماهانه پویان نشریات و آثار ماركسيستى را به حلقه تبریز مى

شـود و طـى تلگـرام     ساواك از ارتباط بهروز با تهران مطلع مى 1111در بهمن سال 
 د.خواهد مواظب بهروز باشن ىم از ساواك تبریز 1111در تاریخ هيجده بهمن  رمزى

 

 هسته مركزى شاخه تبريز

 مركزیت شاخه تبریز سه نفر بودند:
 . بهروز دهقانى با نام مستعار دامون1
 . عليرضا نابدل با نام مستعار ارنستو2
 . عبدالمنا  فلكى با نام مستعار شيررژ1
شعرى به زبان آذرى براى روزنامه كيهان فرستاد ایـن شـعر بـا     1112ابدل در سال ن

هـا او را   تصر  چاپ شد. نابدل متعرض بود. بـه روزنامـه مراجعـه كـرد و آن     دخل و
شعرش ارجاى دادند و او كسى نبـود جـز صـمد بهرنگـى و ایـن سـرآغاز        گر ویرایش به

 صمد و بهروز شد. آشنایى نابدل با
ى را بـا یـافتن او   یبا صمد آشنا شد یک روایت این آشـنا  1111در سال  منا  فلكى

اش  هایش آشنایى داند. اما منا  خود در بازجوى بافى توسط صمد مى هاى قالى دركارگاه
آمـوز سـال آخـر دبيرسـتان بـوده       كه او دانـش  داند هنگامى مى 1111با صمد در سال  را

كنـد. و   نشگاه تبریز این ارتباط ادامه پيدا مىاز قبولى منا  در رشته ریاضى دا است. بعد
 .1داده است این زمان به او كتب و جزوات ماركسيستى مى صمد در

                                                           
 . مناف فلكى، اسناد بايگانى1
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 محفل مفتاحى

  مفتاحى دانشجوى پزشكى تبریز بود. او تحت تأثير عبـاس برادر عباس مفتاحى، اسداهلل
نقده و  ىانـال شد و محمدتقى افشـكده فعـارم دانشـوم ـ چه ـال سـرادرش در سـب

 یک محفل مطالعاتى ایجاد كرد. گرامى محمدعلى
عباس مفتاحى بـرادرش را بـه بهـروز دهقـانى وصـل كـرد و هسـته         1111در سال 
 زیر نظر بهروز تشكيل شد. نام مستعار مفتـاحى )خـوزه( و نـام مسـتعار محمـدتقى      مفتاحى
 یب كتب و جزواتى)حبش( بود. وظيفه این هسته مطالعه آثار ماركسيستى، نا نقده افشانى

 كـرد. جـواد اسـكویى،    رسيد. این هسته خود هسته دیگرى را ت ذیـه مـى   تهران مىبود كه از 
 و حسن جعفرى از اعضاى هسته زیر جمع هسته مفتاحى بودند. ناصر ایزدى

 

 گروه آرمان خلق

  مفتاحى عضوگيرى شد. و قرار بود بـه گـروه جنگـل ملحـق    ناصر ایزدى توسط اسداهلل
كـار صـورت    ، ایـن 1119بـه بهمـن    1121خاطر جلو افتادن عمليات از بهار  بهشود. اما 
ایزدى مدتى بعد همایون كتيرایى را كه از اعضاى گـروه آرمـان خلـق بـود بـه       نگرفت.

 كرد. مفتاحى مانيفيست آرمان را خواند و مذاكره وحدت آغاز شد. گروه معرفى

 

 همايون كتيرايى كه بود؟

 همراه بهرام طاهرزاده دنيا آمد. در دوران تحصيل به بروجرد به در 1121كتيرایى در سال 
 خواند. و ناصر كریمى محفلى مطالعاتى تشكيل داد كه آثار ماركسيستى را مى
 شناسى بخواند. مـدتى  بعد از اتمام تحصيالت متوسطه به دانشگاه تبریز رفت تا روان

ى از آلمـان برگشـته بـود و    همراه طاهرزاده و مهندس عباس رضایى كه بـه تـازگ   بعد به
 كرد سازمان آرمان خلق را تشكيل داد. دركارخانه نورد اهواز كار مى
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 هاى خود بانک صادرات شعبه خيابان آیزنهـاور در تهـران را   گروه براى تأمين هزینه
 مصادره كرد مدتى بعد عباس رضایى با گروه اختال  پيدا كرد و جدا شد.

بانک ملى شعبه آرامگـاه بـود بهـرام طـاهرزاده و      در عمليات بعد گروه كه حمله به
 گل موفق به فرار شدند. كریمى دستگير شدند. كتيرایى و هوشنگ تره ناصر
مى و ـریـ ـسين كـى، حـ ـدنـر مـاصـل، نـگ رهـتيرایى، تـه كـگر كـاتى دیـليـعم در
ند. ها درگير شد پرورده شركت داشتند هنگام سرقت یک اتومبيل با ژاندارم دست حسين
 شهادت رسيد و بقيه موفق به فرار شدند. كریمى به حسين

 دستگير شدند. 1121پرورده در فروردین  گل و حسين دست كتيرایى، مدنى، تره
دید، نه بورژوازى. با كانون شورشى مخالف بـود   آرمان خلق حاكميت را فئودالى مى

روستا باور داشـت و  دانست. به كار سياسى در  حزب را مقدم بر عمليات مسلحانه مى و
 از ایجاد اتمسفر انقالبى، جنگ چریكى را در نظر داشت. بعد

 اش ها رسـيد. امـا بـا دسـتگيرى     كتيرایى كمى بعد از مواضع آرمان به مواضع چریک
 ها از بين رفت. وحدت آرمان با چریک

 

 منتخبين جنگل

 وه جنگل ملحقكه قرار بود به گر ند مفتاحى جزء نيروهایى بودحسن جعفرى و اسداهلل
 شوند كه انجام نشد.

 مفتاحى مدتى بعد شناخته شد، پ  مجبور شد به تهران بياید.
 با آمدن مفتاحى به تهران، حسن جعفرى رابط تبریز با تهـران شـد. كـه مـدتى بعـد     
 عبدالرحيم صبورى را كه قبالً توسط مفتاحى عضوگيرى شده بود به مفتاحى وصل كرد.

 

 عمليات شاخه تبريز

پویان بـا نابـدل در تهـران داشـت. طـرح حملـه بـه یـک          1119القاتى كه دى ماه در م
 بانک تصویب شد. كالنترى و
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 در چهارده بهمن منا  فلكى سه قبضه سالح از نابـدل تحویـل گرفـت و بـين تـيم     

 عملياتى تقسيم كرد.
 

 تيم مناف

 . منا  فلكى فرمانده تيم1
 زاده . محمد تقى2
 . چراغى1
 ىهریس . اص ر عرب1
 چى . جعفر اردبيل 2

 حمله به یک كالنترى در دستور كار قرار گرفت و تيم عملياتى به فرمانـدهى منـا   
 براى گرفتن مسلسل یک پاسبان به كالنترى در تبریز حمله كردند. مسلسل گرفته شد و

 كـرد شـليک كنـد. پلـي  منطقـه را      ها را تعقيب مـى  منا  مجبور شد به پاسبانى كه آن
 چـى را نجـات   چى گرفتار شد. منا  با شليک به یک پلي  اردبيل اردبيلمحاصره كرد. 

 داد و همگى به سالمت به پایگاه خود بازگشتند. مسلسل مصادره شده به بهروز دهقانى
 داده شد. و از طریق نابدل به رحمت پيرونذیرى رسيد.

 

 آمدن نابدل به تهران

شد كه به تهران منتقل شده اسـت   نابدل در سر قرارش در تهران با عباس مفتاحى مطلع
 اى تهيه كند. باید به تهران بياید و خانه و

 

 شاخه تبليغات

 اى در خيابان رى گرفت. یک هفتـه بعـد   به تهران آمد و خانه 1119نابدل در اول اسفند 
 عنوان خواهرش به او ملحق شد. و پویان نيز در لباس آخونـدى دایـى   اشر  دهقانى به
 ه تن شاخه تبلي ات گروه را تشكيل داده بودند.نابدل شد. و این س
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 گيرى يك سفير طرح گروگان

هـا   دستگيرى گروه جنگل، گروه شهر را بـه فكـر یـافتن راهـى بـراى نجـات جـان آن       
گروگان گرفتن سفير آلمانى در دستور كار قرار گرفت. حميد اشـر ، چنگيـز    واداشت.
شناسایى نخسـتين انجـام گرفـت. امـا      كار شدند. مهرنوش ابراهيمى مأمور این قبادى، و
 غيرمنتظره گروه جنگل این عمليات را منتفى ساخت. اعدام
 

 لو رفتن مفتاحى

 با دستگيرى گروه جنگل، نام مفتاحى لو رفت. پ  ساواك براى دستگيرى او بـه خانـه  
 ها رفتند اما او را نيافتند. آن

 شود. شـبانه از  اك مطلع مىرود و از آمدن ساو شان مى هاى شب به خانه مفتاحى نيمه
 رود. آید و به خانه مسعود احمدزاده مى شمال به تهران مى

 پيمـا و جـواد   شـود او بـا حميـد ارض    در این زمان رابطه مفتاحى با پویان قطع مـى 
 شود. اسكویى مرتبط مى

 شـود. پویـان نيـز    تهران بـا شـاخه تبریـز مـى     یابد و رابط نابدل به مركزیت ارتقا مى
 .1گيرد عهده مى اخه مشهد را بهمسئوليت ش

 

 ادامه مباحثات

 تقـدم درمـذاكرات فراهـانى ـ مفتـاحى و بعـد اشـرا  ـ احمـدزاده، گـروه جنگـل بـه           
 استراتژیک مبارزه كوه بر شهر بود. و گروه رفيق مسعود به تقدم استراتژیک مبارزه شـهر 

 بر كوه بود.
قـدم مبـارزه كـوه بـر شـهر      یرفت. ت، مسعود فكر فراهانى را پذ1119در اوایل بهمن 

 گوارا بود بر مشى انقالبيون برزیلى. غلبه مشى چه واقعدر
                                                           

 . م هود ازمدزاده، اسناد بايگانى1
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این مباحثات پ  از حادثه سياهكل ادامه یافت. نابدل بـه تقـدم اسـتراتژیک مبـارزه     

شهر دم تاكتيكى مبارزه دركه احمدزاده و پویان به تق درشهر بر كوه باور داشت. در حالى
 كوه باور داشتند. بر

 

 رات در شاخه تبريزتغيي

ركب از ـلياتى مـ ـم عمـ يـک تـ ـریز او یـاخه تبـئول شـعنوان مس هـابدل بـاب نـا انتخـب
عنوان تيم تداركاتى  دهقانى، افشانى و اكبر مؤید تشكيل داد. و یک تيم دیگر را به بهروز
 .ساختن تى.ان.تى كرد. رقيه دانشگرى و منا  فلكى را هم به تهران آورد مسئول

 

 گاه جوانمردانپاي

منا  فلكى بـه تهـران آمـد. و احمـدزاده او را بـه خانـه خيابـان         1121اوایل فروردین 
نژاد اجـاره كـرده بـود. همـان      اى كه خليل سلماسى كوچه جوانمردان برد. خانه آباد، فرح

 اعضاى تيم به خانه آمدند: شب دیگر
 . حسن نوروزى1
 . مجيد احمدزاده2
 نژاد . خليل سلماسى1
 ندهى تيم با رفيق مسعود بود.فرما

 

 عمليات قلهك

 موضوى جلسه انتخاب كالنترى قلهک و كالنترى یازده براى عمليات بود. كه مطالعـات 
 ها انجام شده بود. مقدماتى روى آن

 باالخره پ  از مباحثاتى در دو جلسه، كالنترى قلهک انتخاب و طـرح عمليـاتى آن  
 تهيه گردید.
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منا   ابتدا اتومبيلى را سرقت كردند«  پایگاه جوانمردان»شب افراد تيم  9:11ساعت 
منـا    خبر سرقت اتومبيل را به احمدزاده داد پ  احمدزاده اسلحه و مهمات الزم را بـه 

 هـا پيوسـت.   داد تا با اتومبيل سرقتى به محل قرار بروند. و احمدزاده كمـى بعـد بـه آن   
 راننده عمليات مجيد احمدزاده بود.

 خواسـت از  فتن مسلسل پاسبان جلـو در حركـت كـرد. پاسـبان مـى     مسعود براى گر
 مسلسل خود استفاده كند كه مسعود او را زد. مسعود و پاسبان درگير شدند. مسعود بعد

نژاد خودروهـاى كالنتـرى را بـه     از گرفتن مسلسل، كالنترى را به گلوله بست سلماسى
له زد و دست حسـن نـوروزى   كشيد منا  پاسبانى را كه با مسعود درگير بود گلو آتش
 خورد دو تيم سالم به پایگاه خود برگشتند. گلوله

 

 اشرف دهقانى

اشر  دهقانى از شاخه تبریز به تهران منتقل شـد. و توسـط پویـان     1119در اوایل مهر 
جواد سالحى وصل شد. فرهودى نيز به سالحى سپرده شد. و پـنج مـاه بـا سـالحى      به

وصل شد. و اشر  او را به سياهكل بـرد و بـه گـروه    كرد. پ  به حميد اشر   زندگى
 جنگل ملحق شد.

 

 تغييرات در فرم تشكيالت

 بين اشر  و مسعود بح  بر سر تقدم مبارزه در كوه یا شهر بود. براى 1119پایيز سال 
 ها ت يير یافت. وضع هسته« نظارت بيشتر و دادن نقش مؤثر به افراد شایسته»

 ، مجيد احمدزاده و جواد سالحى. هسته نورزى: حسن نوروزى1
 افسرده . هسته سالحى: كاظم سالحى، جالل نقاش و ابراهيم دل2
هين توكلى و ـان، شـعيد آریـارى، سـمشيدى رودبـاس جـمشيدى: عبـته جـ. هس1

 بهمن آژنگ
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 نخستين ضربه

 در اواخر دى ماه، جالل نقاش در جریان اعتصاب دانشگاه دسـتگير شـد. خانـه نيـروى    
 پور در بيسـت و سـوم   افسرده، كاظم سالحى و بيژن هيرمن ى لو رفت و ابراهيم دلهوای
 دستگير شدند پویان و جواد سالحى مخفى شدند. 1119دى 

كرد تخليـه كـرد و    با اشر  دهقانى زندگى مى جا آناى را كه در  جواد سالحى خانه
ت او بـا  خانه حسن نوروزى رفـت پویـان نيـز خانـه خيابـان هاشـمى، محـل جلسـا         به

عباس مفتاحى را تخليه كرد و به خانه سعيد آریان رفت. مسـعود و عبـاس    احمدزاده و
 خيابان شهباز رفتند. خانه مفتاحى به

 

 زخمى شدن پويان

ها پویان هنگام پاك كردن اسلحه تيرى به سوى خود شليک كرد گلولـه   در یكى از شب
چنگيز قبادى برد كـه پزشـک بـود.    پهلوى او خارج شد. احمدزاده، پویان را به منزل  از

 مدت سه هفته در منزل قبادى بسترى بود تا بهبود یافت. پویان

 

 شاخه تهران

 ترین شاخه سازمان بود. شاخه تهران گسترده

 

 هسته قبادى

 عباس مفتاحى نخست چنگيز قبادى و همسرش مهرنوش ابراهيمى را عضـوگيرى كـرد.  
ـ ـل كـ ـروه وصـ ـه گـآ( ب درهـار آنـتعام مسـا نـهرام را )بـرادرش بـادى بـقب عد ـرد. و ب

التحصيل دانشكده علوم دانشگاه تهران بود را در سال  رودبارى كه فارغ عباس جمشيدى
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ارى را ـركـن سـک( حسـتعار فوچيـام مسـا نـارى )بـرد و رودبـك رىـوگيـعض 1111
 جذب كرد.

 

 هسته سالحى

ــا متــونزاده كــاظم ســالحى قــبالً توســط پرویــز اســماعيل   ، دانشــجوى داروســازى، ب
ماركسيستى آشنا شده بود. مفتاحى او را عضوگيرى كـرد و آثـار بيشـترى در اختيـار او     

 داد. قرار
 داد كه معلمى در روستا بود. كاظم این آثار را در اختيار برادرش جواد قرار مى

 بعــد از مــدتى مفتــاحى احمــد زیبــرم را بــه ســالحى وصــل كــرد. زیبــرم كارمنــد 
 همـراه بـرادرش جـواد و احمـد زیبـرم      هاى عمومى شهردارى بود. كـاظم بـه   خانه كتاب
 اى سه نفره را تشكيل دادند. هسته

 ها را به پویان وصل كرد. ، مفتاحى آن1119در سال 
 پ  از مدتى كاظم، حسين خوشنوی  را عضوگيرى كرد.

 

 نخستين عمليات

دیـد پویـان و   بـه صـالح   1119به سربازى رفت. و در مهر  1111مسعود احمدزاده مهر 
 مخفى شد. و به پایگاه ستار رفت. ستار نام مستعار جالل نقاش بود. مفتاحى

 كردنـد. احمـدزاده رسـاله    پله زنـدگى مـى   در این پایگاه حسن نوروزى، حاجيان سه
ه اتفـاق  ـان بـادمـان شـيابـانه خـرا در خ« يكا  مينهاه استاتسى واهاه اىميرزهامسلنممب»

ماشين كرد. براى شروى عمليات مسلحانه، اولين عمل تداركاتى، تهيه پـول   اشجالل نق
عمـل شناسـایى    1119موضوى را با كاظم سالحى در ميان گذاشت. و از مهر  بود. پویان
 آغاز شد.

 بانک ملى شعبه ونک مناسب تشخيص داده شد. پویان سالحى را فرمانـده عمليـات  
كه از شهرستان براى عمليات گزینش شـده بودنـد   اى  اى گرفته شد تا عده كرد پ  خانه

 بروند. جا آن به
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ازندران و ـى مـارمند اداره دارایـرهودى، كـمد فـاحى، احـاس مفتـهر عبـانزده مـش
 توكلى را به كاظم سالحى وصل كرد. حميد

 اى كه از سارى با خود آورده بـود بـه اسـم    براى عمليات احمد فرهودى با شناسنامه
 ر مقدم پيكانى خرید.اص ر مزدكا

 از بيست و هشت مهر كاظم سالحى، احمد زیبرم، حميد توكلى، احمد فرهـودى بـا  
 صــبح مبلــغ 11:11تعــویض پــالك ماشــين بــه ســوى بانــک حركــت كردنــد. ســاعت 

 ریال پول بانک مصادره شد. در این عمليات احمد زیبرم گلوله خورد. 111.211.2
 

 لو رفتن فرهودى

يل در خيابان فرعـى توسـط حميـد تـوكلى پـارك شـد. و همگـى        پ  از عمليات اتومب
را نيافتنـد. پویـان    خود برگشتند. پ  از چند روز به سراغ اتومبيـل رفتنـد و آن   پایگاه به

. كه اشتباه بود. پلي  ماشين را پيدا كرده بود و از طریق 1اند ماشين را دزدیده تصور كرد
گویند شناسنامه به سارى فرستاده شـده   د. مىكنن نام خریداربه اداره ثبت شهر مراجعه مى

شود كه شناسنامه در اختيار پدر فرهـودى كـه كارمنـد اداره     سارى معلوم مى است و در
 رود. است، قرار داشته است. لذا فرهودى لو مى ثبت احوال

 

 شاخه مشهد

با حميد توكلى آشنا شد. حميـد پـ  از اخـذ دیـپلم بـه دانشـگاه        1117پویان در سال 
با بهمن آژنگ آشنا شد. آژنگ، تـوكلى   جا آنرفت تا زبان انگليسى بخواند. و در  هدمش
م ـاركسيسـناخت او را از مـان شـاش با پوی نایىـا آشـرد. امـنا كـم آشـاركسيسـم اـرا ب
 تر كرد. غنى

 هاى حميد بودنـد. و  شهين توكلى خواهرش و سعيد آریان همسر شهين از زیر جمع
 كرد.  ذیه فكرى مىها را ت حميد آن

 عنـوان سـخنگوى دانشـجویان    شهين دانشجوى سال دوم دانشسراى عالى بود كه بـه 
                                                           

 ؛ ساواك. عباس مفتازى، اسناد بايگانى1
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اعتصابى به ساواك احضار شد. در این دوران شهين بيشتر تمایالت مـذهبى داشـت امـا    
 مطالعه آثار صمد بهرنگى و تحت تأثير تبلي ات حميد به ماركسيسم گرایش پيدا كرد. با

اش بود ازدواج كـرد. آریـان    انشگاه، با سعيد آریان، كه پسرخالهشهين در سال دوم د
 به دانشگاه مشهد رفت تا تاریخ بخواند. 1117سال  در

 كرد. سعيد آریان با غالمرضا گلوى نيز ارتباط داشت و او را ت ذیه فكرى مى
 

 شهادت جواد سالحى

 انى صـورت پخش اعالميه زیر نظر پویـان و بـا شناسـایى قبلـى نابـدل و اشـر  دهقـ       
 كار شركت داشت. گرفت. تيم مسعود نيز در این مى

 شد. و بعد توسط محافـل و جریانـات فعـال تكثيـر     ها پخش مى هاى چریک اعالميه
 .1شد شد. حتى متن اعالميه با امضاى دیگران در بعضى جاها دیده مى مى

ك عهده نابـدل و سـالحى بـود. سـاوا     ها به نصب و پخش اعالميه در اماكن و كوچه
هـا را   هـاى چریـک   را كـه اعالميـه  جواد سالحى  1121درتاریخ بيست و دوم فروردین 

 عالى بازرگانى پخش كرده بود شناسایى كرده بود. مدرسهدر
نابدل و سالحى حـين پخـش اعالميـه در حـوالى      1121در تاریخ بيست و پنج دى 

ه پا گلولـه خـورد.   . سالحى به شهادت رسيد و نابدل از ناحي2پلي  درگير شدند بازار با
اور زمينى سالحى را ـادكوپه و خـليل بـينى بود. خـاور زمـان خـاسبـابدل پـن اربـض
 شهادت رساندند. به

 آن دنبال این ضربه خانه خيابان صفارى كه پویـان و نابـدل و اشـر  دهقـانى در     به
م ـر  هـاشرود. و  ان مىـانه سعيد آریـان به خـود. پویـش ردند تخليه مىـك دگى مىـزن
 .رود می تبریز به

 

                                                           
 مفتازى، هماس . عباس1
 . عباس مفتازى، هماس2
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 يك نكته

 شهادت جواد سالحى و دستگيرى نابدل حاوى دو نكته مهم است:
 كـه  ها به تقسيم سازمان به رهبرى و بدنه بـاور نداشـتند. آن   كه چریک . نخست آن1
يند ـى در كنار گود بنشـرد. قرار نبود كسـك ش مىـز پخـود نيـت خـنوش ه را مىـاعالمي
ف ـترى در صـ ـق بيشـ ـور و عشـفهميد با ش تر مىـه بيشـك ن. آنـش كـنگل دـگویـو ب

 ایستاد. مقدم مى
دان ـان بـازمـا است. در این دوران سـه ازین چریکـد آغـرحله رشـكته دوم مـ. ن2
ناچـار نيروهـاى كيفـى     باشـند بـه   گسترش نيافته است كـه كارهـا تخصصـى شـده     حد
ز مراحـل رشـد جنينـى یـک تشـكيالت امـرى       گيرند. و این ني آسيب قرار مى معرضدر

 ناپذیر است. اجتناب
 

 خلق حماسه

 روند. هنگام پخش پویان، گلوى، نابدل و سالحى براى پخش اعالميه به اطرا  بازار مى
 كنـد بـا خبـردار كـردن     كنند و او سـعى مـى   اعالميه با یک استوار بازنشسته برخورد مى

 شـوند. امـا   پویان و گلوى از منطقه خارج مى ها را دستگير كند. هاى آن نواحى آن پلي 
 شـوند. پـ    روى كالنترى پامنار مـى  نابدل و سالحى با موتور اشتباهى وارد كوچه روبه

 خورد. سالحى تا آخـرین گلولـه   شود. نابدل از ناحيه ران گلوله مى تيراندازى شروى مى
 ت سـر بـه خـود   كند. و چون فقط یک گلوله براى او باقى مانده است از پشـ  شليک مى
 .1كند تا شناخته نشود شليک مى

اش گلولـه   كـه بـه ران و شـكم    كنـد. او را در حـالى   حماسه بعدى را نابدل خلق مى
هـا را از   گویند: اگر حر  نزنى، گلولـه  برند. بازجوها مى است به زیر شكنجه مى خورده
مـن آنچـه را   گوید: تير مال شماست و حر  مال من.  آوریم. نابدل مى بيرون نمى بدنت

شـود. كـارش بـه     ام است حفظ خواهم كرد. پ  شـكنجه شـروى مـى    به خلق كه متعلق

                                                           
 .احميتهامقيهما،اسشتفادهقينى1
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شـود. در بيمارسـتان شـهربانى خـود را از طبقـه سـوم بـه پـایين          كشيده مـى  بيمارستان
 خود اسرار جنبش را حفظ كند. اندازد تا با مرگ مى

 كند ان خود سعى مىشود. پ  با دست اش پاره مى هاى شكم ماند و فقط بخيه زنده مى
رسـند و مـانع كـار او     هایش را بيرون بریـزد تـا كشـته شـود. مـأمورین از راه مـى       روده
گفـت: ایـن مهـم     حاصل این سقوط كوتاه شدن دست راستش بود. نابدل مـى  شوند. مى

 .1شویم شكنيم، ولى هرگز خم نمى مقابل دشمن مى نيست كه ما در

 

 اتفاقات بعد از درگيرى پامنار

شان بـا نابـدل ماندنـد. اشـر  فـردا       را پویان و اشر  دهقانى در خانه مشترك آن شب
 تبریز رفت و پویان آن خانه را ترك كرد. به
 

 
 

 آغاز شد
 سالى بلند

 سالى كه سروهاى جوان
 هاى خونين را رفب

 هاى خويش تكاندند از شانه
 محمد مختارى

 

 شهادت كاظم سعادتى

 گوید. ساواك براى دستگيرى او بهروز دهقانى را مىهاى وحشيانه نام  نابدل زیر شكنجه
 یابند. پ  كاظم سعادتى شوهرخواهر بهروز، آورد. بهروز را نمى ها هجوم مى به خانه آن

                                                           
 ی. زماسه مقاومت، اشرف دهقان1
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 كه یكى از برند. سعادتى با آن گيرند و به زیر شكنجه مى برادر او را مى 1و محمد دهقانى

ـ  سازمان بود حرفى نمـى  2رفته هاى پيش سمپاتيزان  عنـوان طعمـه آزاد   د. پـ  او را بـه  زن
 كه بهروز را مطلع كند و خود بار دیگر در زیر كنند تا بهروز را بگيرند. كاظم براى آن مى

 بـرد.  هـایش را مـى   خـورد و رگ  زند. سم مى شكنجه حرفى نزند دست به خودكشى مى
 اتساواك تالش بسيار كرد تا او را زنـده نگـاه دارد. چـون فهميـده بـود كـاظم اطالعـ       

 ارزشمندى دارد اما نتوانستند. مردم تبریز تجليل پرشكوهى از كاظم كردند.
ر ممكـن اسـت دشـمن فرزنـدان تـورا      كاظم به مادر بهروز قبل از مرگش گفت: ماد

تـر از   ها بكشد. اما تو هرگز به دشمن التماس نكن. دشمن پسـت  بدترین شكنجه زیردر
 هى.ترین چيزى بخوا ها كوچک كه تو از آن آن است

 دنيا آمد. او در دانشسرا با صمد و بهروز آشنا شـد و  به 1119كاظم سعادتى در سال 
 ها معلم روستاهاى زودى به یک یار جدانشدنى از صمد و بهروز تبدیل شد. همراه آن به

 آذربایجان شد و بعدها با خواهر بهروز دهقانى ازدواج كرد.
 انگيـز  ا را بـه او و همسـرش روح  ه از بزرگى او همين ب  كه صمد، اولدوز و كالغ

 تقدیم كرده است. 1دهقانى

 

 هاى عملياتى تغيير در تركيب تيم

ها، ت ييراتـى ضـرورى بـود. تـيم حميـد تـوكلى بـا         پذیرى تيم براى جلوگيرى از آسيب
 نژاد و رحمت پيرونذیرى و سعيد آریان احيا شد. اسكندر صادقى حضور

 پور و چنگيز قبادى تيم دیگـرى  ر بهایىحميد اشر ، محمد صفارى آشتيانى، منوچه
 ها اضافه شد. به آن را تشكيل دادند احمد زیبرم بعداً

ـ ا اسـداهلل ـان تركيب قبلـى بـود. و تنهـ   ـا همـمدزاده بـعود احـتيم مس احى بـه  ـ مفت
 ا اضافه شد.ـه آن

                                                           
دستگير شد. در زير شكنجه دچار مشكالت روزى شد و مىدت چهىار سىال     1171. محمد دهقانى در سال 1

 در زنداس بود.
 كانديداى عضويت بود. ؛. سمرات پيشرفته2
 اعدام شد. 1169ل انگي  دهقانى در سا . روح1
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 با دستگير شدن نابدل كه رابط مركزیت با شاخه تبریز بود بهروز دهقـانى و اشـر   
 نيز كه جزء شاخه تبریـز  1ش به تهران منتقل شدند. منا  فلكى و رقيه دانشگرىخواهر

 بودند در نيمه دوم اردیبهشت به تهران آمدند.
  مفتاحى یک هسته را درست كردند و رابطمنا  و دانشگرى، احمد زیبرم و اسداهلل

 ها مسعود احمدزاده شد. آن
 را با نام مستعار الينور به خانه اشر  درتهران به حميد توكلى وصل شد و توكلى او

ام ـان فرجـابـا در خيـد تـهروز برادرش وصل شـه بـى بعد او بـرد. و كمـيدى بـجمش
 اى بگيرند. خانه
 

 نژاد شهادت وان تروى، خليل سلماسى

تنگناى مالى سازمان را تحت فشار قرار داده بود. بانک ملـى شـعبه آیزنهـاور شناسـایى     
 داهللـمدزاده، اسـ ـد. مجيـد احـ  ـار شـ ـكـ  نـسئول ایـ ـسعود، مـ ـاتى مـ ـتيم عمليـ  دـش
 نژاد در این تيم بودند. سلماسى احى، خليلـمفت

دهـد تـا بـه خانـه نيـروى       كند و به حميد توكلى مـى  تيم عملياتى پيكانى سرقت مى
نژاد )با نام مسـتعار وان تـروى( در حـين     ببرد. صبح روز عمليات خليل سلماسى هوایى

كنـد تـا آتـش را     گيرد مجيد احمدزاده بـه او كمـک مـى    ولوتو  آتش مىم تهيه كوكتل
 شود. هایى مى دچار سوختگى خاموش كند او نيز

 برد. در بيمارستان سينا، خليل بانام مستعار مفتاحى خليل و مجيد را به بيمارستان مى
 شود. در این شود. و مجيد با مداواى سرپایى مرخص مى نژاد بسترى مى سيروس افخمى

 شود. فاصله خانه خيابان نيروى هوایى تخليه مى
ا توصيه او ـكند. ب ود مشورت مىـزشک بـه پـادى كـنگيز قبـا چـاحى بـاس مفتـعب
د. ـرس ادت مىـبه شه اـج آنود. در ـش ل مىـا منتقـان خصوصى آسيـارستـبيم هـخليل ب

                                                           
بىا ازمىد رياضىى او را بىه سياسىت كشىاند. رياضىى         ي . رقيه دانشگرى، دانشجوى داروسازى بود. آشىناي 1

به رياضی پيشنهاد عضىويت  فلكى با تشكيل شاخه تبري  مناف داد.  ساعدى و گوركى را به او مى هاى كتات
 د.شعضوگيرى مدتی توسط مناف  وصل كرد دانشگری بهد ازمناف  را بهدانشگرى  وسینرذيرفت داد 



 317         تولدی مبارك

 
 نام اصـلى او را كسـى  كه  نژاد با نام وان تروى به شهادت رسيد. در حالى سلماسى خليل
 اش اطالى دهد. دانست تا به خانواده نمى

 

 وان تروى كه بود؟

سوءقصـد عليـه جـان سـفير امریكـا       بـه اتهـام   1911كارگرى ویتنامى بود كه در سـال  
 تيرباران شد. ویتنامدر

توهوله شاعر ویتنامى در وصف نگوین وان تروى شعرى سرود. این شـعر در سـال   
آژنگ به فارسى ترجمه شد. عليرضـا نابـدل او را بـه صـورت     توسط رفيق بهمن  1111
 درآورد و وان تروى در ایران بلندآوازه شد. شعرى

 گـاه  دسـتگير شـد. در شـكنجه    1911وان تروى كارگر كمونيستى بود كـه در سـال   
اى ـگووین خـدست رژیم ن هـب 1911رد. و در اكتبر ـاومت كـانه مقـانـقهرم« واـه ىـچ»

 شد. تيرباران
خـواهم   بند را از چشم خـود برگرفـت و گفـت مـى     وان تروى هنگام تيرباران چشم
مرگ بر نگـوین خـاى و   »ام را تماشا كنم. و با فریاد  درآخرین لحظات زندگيم، سرزمين

 تيرباران شد. و این هم بندى از شعر وان تروى« مينه باد هوشى زنده
 

 سازند لحظاتى هستند كه دوران»
 تر از آوازندانگير كلماتى كه دل

 مردهايى كه تو گويى آنان در دل پاك حقيقت زادند
.... 

 اى تو وان تروى، مرده
 اى تا به ابد نه نه، زنده

 

 گيرى سفير انگليس طرح گروگان

  مفتاحى، با نام مستعار پرویز، به خانه تيمى منا  فلكى منتقل شد تاتيم عملياتى اسداهلل
 كار كنند: مسألهروى دو 
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 مسير رفت و آمد سفير انگلي  براى گروگان گرفتن . شناسایى1
 . ساخت تى.ان.تى.2

 اعضاى این تيم عبارت بودند از: مفتاحى، فلكى، دانشگرى و احمد زیبرم

 

 عمليات بانك آيزنهاور

 نژاد گذاشته شد. بـانكى  مالى، تهيه پول به عهده تيم اسكندر صادقى مسألهبا عمده شدن 
 بانـک  1121صبح بيست و سـوم اردیبهشـت    11در ساعت در آیزنهاور شناسایى شد و 

 آیزنهاور مصادره انقالبى شد. و تيم عملياتى سالم به پایگاه خود بازگشت.
 نژاد، اميرپرویز پویـان، حميـد تـوكلى،    كننده عبارت بود از: اسكندر صادقى تيم عمل

 .رحمت پيرونذیرى، احمد زیبرم و سعيد آریان
 

 دستگيرى اشرف دهقانى

 هـا بـرد. پـ     ستگيرى نابدل، ساواك پى به رابطه بهروز و اشر  دهقانى با چریـک با د
 ها برآمد. درصدد دستگيرى آن

 اشر  در آمدنش به تهران تا وصل شدنش به سازمان، خانه رحيم برادرش و مـدتى 
 السادات روحى آهنگران رفت و آمد داشت. هم به خانه نزهت

 ود. و چند بارى هم اشـر  را در اطـرا   همسایه رحيم برادر اشر  مخبر ساواك ب
 دانشگاه دیده بود. پ  ساواك از طریق این مخبر از حضور اشر  در تهران باخبر شـد. 
تور خود را در اطرا  دانشگاه پهن كرد. تيم ستوان دو محمد منوچهرى ثابـت، سـتوان   

 21همراه مخبر سـاواك در خيابـان    دارى به حسين فرى، ستوان یک مرتضى سررشته دو
اشر  دهقانى را دسـتگير كردنـد. اشـر      1121در تاریخ بيست و سوم اردیبهشت  آذر

نقـی عاليخـانی رئـي  دانشـگاه تهـران كـه        در آن روز همراه بهروز برای شناسایی علی
 .1درسركوب دانشجویان نقش فعالی داشت رفته بود

                                                           
 دهقينی.اسشتفانوشاهادهقينیابهتهزاهاپديياهيكیااهمقيلهامقيهما؛احميته .1

اعضوياابها9441اتيلادرا.سقاصيداهاسلمل  ب ناحقوقارشاهادرابودافتسنسهاكتده ىنص  اعيل خينیانقی علی
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جر قمـى كـه   نام سيامک مها مأموران اطالعات شهربانى درگير شد، فردى بهاشر  با 
درگيرى بود مداخله كرد و مردم دیگر نيز كه شاهد این درگيرى بودند مداخله  ناظر این
 .1كار به تيراندازى كشيد كردند و

 اشر  دهقانى بعدها در اطالعات شهربانى سيامک مهاجر قمى را دید كه بـه شـدت  
 .2شكنجه شده بود

عمليـات بانـک آیزنهـاور    بعد از عمليـات خـودش را بـه    اشر  قرار بر این بود كه 
 نجام وظيفه كند.جا ا برساند و در آن

چـه كسـى بـوده اسـت اشـر  نيـز خـود         خبر سـاواك بر ما روشن نيست كه این م
 برد. نامى از او نمى درخاطراتش

 شود تا بهروز را از خطـر آگـاه   اشر  موقع دستگيرى به عمد با اطالعات درگير مى
 شود. تور ساواك خارج مىبيند و از  كند. بهروز درگيرى را مى

كـرد،   زنـدگى مـى   جا آنبا دستگيرى اشر ، منزل جمشيدى رودبارى كه اشر  در 
نـو   شود. و رودبارى بـه خانـه زیبـرم در خيابـان تهـران      درخيابان باغ شریعتى تخليه مى

 شود. هم تيم بهمن آژنگ و گلوى مى رود. و مى
 

 دستگيرى و شهادت بهروز دهقانى

 
 حرف در هاين استبودن يا نبودن، 

 آيا بررگوارى آدمى بيش در آن است
 كه زخم فالخن و تير بنت ستم پيشه را تاب آورد،

 كه دربرابر دريايى فتنه و آشوب سالح برگيرد يا آن

                                                                                                                                        
ادفاتابهابعداهانالااشتكاابهاهاگتفااك يرهاتيهس اسزابخا يراى مسيراك يریبتاسزابعدا.مدآدراتيهس 

اىهتسنادسنشگيهارييتاابها943۸اتيلاسزاهاتيلا۸امدتاهباشدادسقاصياهزيتا9439اتيلادرا.رفاابيزرگينی
 .شدامشغولاكيراهباخصوصیابخشادراهاگتفااكيرك يرهاسزا۰۵94اتيلاسزاهارت د

 خلقهای فدايی  ؛ چريكنادرىمحمود . گ ارش ساواك، كتات 1
 ف دهقانىاشر ؛زماسه مقاومت. 2
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 و با ايستادگى خويش بدان هاه پايان دهد؟
 مردن، خاتن، نه بيش، و پندارى كه ما با خواب

 طبيعى كه نصي به دردهاى قل  تعص  و هراران آسي  
 سنت دهيم، چنين فرجامى تن آدمى است پايان مى

 خواستنى است.
 آذين هملت ـ ترجمه به

 

كه از اشر  به بهروز  كرد پ  ساواك از این حماسیهایش مقاومتى  اشر  در بازجویى
آهنگـران رسـيد كـه     السادات روحـی  هایش به نزهت در پيگيریبرسد نااميد شد. ساواك 

 اشر  خواهر بهروز داشت.هایی با  نزدیكی
 

 نزهت كه بود؟

بـراى یـافتن راه    11نزهت اهل تهران بود. او از جمله دختران نادرى بـود كـه در دهـه    
زد. پ  از شنيدن خبر مرگ مشكوك صـمد، درس و دانشـگاه را    به هر درى مى مبارزه

 به تبریز رفت. او دانشجوى رشته ریاضى بود. رها كرد و
ر صمد تماس گرفـت. اشـر  از طریـق كـاظم سـعادتى، شـوهر       در ابتدا با اسد براب

از وجود نزهت در تبریز مطلع شد. اشر  در ایـن زمـان در حـال گذرانـدن      خواهرش
  زودى آن همراه اشر  معلـم شـد. و بـه    بود. تا معلم شود. نزهت نيز به دوره سپاه دانش

هـم   را نيـز بـه  ر  و نزهـت  ـاى اشـ ـهـ  انوادهـاقت خـشدند این رف ار صميمىـدو بسي
 نزدیک و آشنا كرد.

تحـت كنتـرل سـاواك بـود. بـراى       كـه بعـد از مـرگ صـمد شـدیداً      جا آنبهروز از 
كرد نشان دهد كه سياسى نيست. این تالش نزهت را متقاعـد كـرد    سعى مى سفيدسازى
 كند و یک آدم معمولى است. سياسى نمى كه بهروز كار

 در ایـن فاصـله اشـر  بـه سـازمان      نزهت یک سال بعد از تبریز به تهـران رفـت و  
 ها پيوست و نزهت نيز محفل مطالعاتى ـ تبلي اتى دایر كرده بود. چریک

 هـا  زد و مطلع شد كـه آن  بعد از دستگيرى نابدل، اشر  دهقانى به نزهت نيز سر مى
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 كنند. در ضمن اعظـم خـواهر   كنند. و شبانه به پخش اعالميه مبادرت مى كار سياسى مى
 ى تماس با كارگران در یک كارخانه كار گرفته است.نزهت نيز برا

 ساواك ابتدا نزهت را بازداشت كرد اما چيزى دستگيرش نشد. پ  او را آزاد كرد تا
 عنوان طعمه استفاده كند. ساواك در خانه نزهت به كمين بهروز نشست. از او به

ى پيوسـتن  با نزهت تماس گرفت. تا برا 1121بهروز از تاریخ سى و یک اردیبهشت 
 یكـى از  بـود سازمان از او دعوت كند. در همان ساعتى كه سـاواك در خانـه نزهـت     به

 بيـاورد. نزهـت بـا    جا آنهاى ممنوعه را به  ساكى پر از كتاب بوددوستان نزهت نيز قرار 
 برد. كند. ساواك را به سر قرار بهروز مى این تصور كه بهروز كار سياسى نمى

زنـد. امـا سـاواك     شود و یكى از مأمورین را گلوله مـى  مىبهروز در سر قرار درگير 
 شود او را زنده دستگير كند. مى موفق

شـود. و   دستگير مـى  1121طبق اسناد ساواك بهروز در تاریخ سى و یک اردیبهشت 
شـود و در تـاریخ    با حال عمومى بد به بيمارستان منتقل مى 1121درتاریخ هفت خرداد 

 رسد. مىبه شهادت  1121خرداد  هشت
 .1شود حدود هشت روز تمام بهروز به معناى اخص كلمه سالخى مى

راسـتى   خـارج نشـویم. كـه بـه     عناصر ساواكجاده انصا  نسبت به  كه از براى این
تاریخ، جاى غـرض و مـرض نيسـت. گـزارش پزشـكى قـانونى را بـازخوانى         پژوهش
توانسته است بنویسد،  مى در همان حداقلى كه پزشكى قانونى رژیم شاه كنيم تا ببينيم مى

 است. هرچند این گزارش تمامى واقعيت نيست: چه نوشته
 . كبودى در ساق پاى چپ1
 . كبودى در بازوى چپ2
 . كبودى در ساعد چپ1
 . كبودى تا ناحيه سرین راست1
 . كبودى در بازوى راست 2
 . كبودى در ساعد راست1
 رفتگى در آرنج راست . پوست7

                                                           
 داند. اين مدت را يازده روز میاشرف زماسه مقاومت، . 1
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 ساق پاى چپرفتگى در  . پوست 1
 رفتگى در مفصل قوزك هر دوپا . پوست9
 مردگى مربوط به زمان حيات هاى پوستى و خون . شكا 11
 . محل تزریقات متعدد در ناحيه سرین11
 هاى سطحى در قدام بدن كه مربوط به زمان حيات نيست رفتگى . پوست12
 مردگى مختصر در زیر پستان راست مربوط به زمان حيات . خون11
 هاى جنبى انباشته از مایع سيال حفره. 11
 . حفره پریكارد انباشته از مایع12
 ور تر از طبيعى و در مایع غوطه . قلب بزرگ11
 هاى متورم و پرخون . ریه17
 شود ها خارج مى ها مایع و كف فراوان از ریه . در برش ریه11
 . در حفره شكم مقدارى مایع وجود دارد19
 سينه و شكم پنج ليتر است.. حجم مایعات موجود در 21
 ها در اثر برخورد با جسم سخت رفتگى و كبودى سينه . پوست21
 . پارگى بخيه شده در كف پاى چپ22

 

 چند نكته

 كند كه تزریقات مكرر چه علتى داشته اسـت. آیـا مـوادى    . پزشكى قانونى روشن نمى1
سـت كـه بهـروز را    براى به حر  درآوردن او تزریقاتى شده است. یا داروهایى بـوده ا 

 نگاه دارد تا شكنجه ادامه یابد. سرپا
هاى سطحى در قدام بدن كه مربوط به زمـان حيـات نيسـت. نشـان      رفتگى . پوست2
قدر از بهروز كينه داشتند كه جنازه او را یا روى زمـين   ضداطالعات شهربانى آن دهد مى

 اند. یا جنازه او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند كشيده
 پارگى ریه و قلب بهروز بوده است.باقى ماجرا كه و 
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 زاده هريسى و چراغ دستگيرى عرب

هریسى در روز سى و یكم اردیبهشت، همان روزى كه بهروز دستگير شـد،   اص ر عرب
 زاده چراغى بـر سـر قـرار او آمـد و خبـر      او قرار داشت. اما به جاى بهروز محمدتقى با

 دستگيرى بهروز را به او داد.
سى به تازگى از مراغه برگشته بـود و بـا خـودش دو قبضـه اسـلحه و مقـدارى       هری
 زاده داده بود. خریده بود كه در تبریز به تقى فشنگ

 آباد و سيم نجف روند، در بى زاده به خانه مشترك بهروز و هریسى مى هریسى و تقى
ـ  ه را اجـاره  ضمن تخليه خانه روز بعد براى گرفتن هزار تومان ودیعه به بنگاهى كه خان

بينـد. امـا بـا رفـتن      رود اوضـاى را عـادى مـى    رود. افشانى ابتدا به بنگاه مى بود مى داده
زاده و  افتـد. تقـى   شود و او در تلـه مـى   براى گرفتن ودیعه تور ساواك بسته مى هریسى

 شود. زاده چهار ماه بعد در آذرشهر دستگير مى گریزند. تقى مى افشانى از تور

 

 يك نكته

انـد. امـا هميشـه     كلـى از عناصـر شـرافتمند تهـى نبـوده      معامالت ملكى هرچند بهبنگاه 
 هـا و همكـارى بـا سـاواك ایـن      اند از عناصر ناشرافتمند و در شناسـایى چریـک   پربوده

 اند. فرومایگان ید طوالیى داشته
شرافتى در كار كـه بـا كـار داللـى عجـين اسـت        شاید نتوان حكم قطعى داد ولى بى

 یابد. در همه امور تسرى مى شرافتى بى به
 بعدها نيز اینان به همين ش ل ناشرافتمندانه خود ادامه دادند.

 
 

 شناسم من اين گل را مى
 من با اين گل سرخ

 ام ها نشسته خانه در قهوه
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 من به اين گل سرخ
 ام آهن س م داده در ميدان راه

 سلطانپورسعيد 

 

 1پايگاه پويان

دهقانى قرار او با رابطش در تهران را یافـت. قـرار    وجوى خانه بهروز ساواك در جست
شـناخت.   درخيابان رى بود. نه بهروز حميد توكلى را دیده بود و نه حميد بهروز را مـى 

شناسایى بهروز تسبيحى قرمز در یک دست و قوطى خميردندان كلگيت در دسـت   رمز
 ت.بود. حميد با نام مستعار جواد كبریتى و زنجيرى در دست داش دیگر

 1121خـرداد   مها به سر قرار رفت و حميـد تـوكلى را در دو   ساواك با همين نشانه
 .دستگير شد

 عنـوان فرمانـده تـيم، بحثـى     نـژاد، بـه   نيامدن حميد بين پویان و اسـكندر صـادقى   با
و موافق ماندن بـود.  «. 2كرد به حميد توكلى با یک دیدى دیگر نگاه مى»پویان  درگرفت.

 خليه پایگاه بود.اما اسكندرمصر بر ت
 اسكندر رحمت پيرونذیرى، احمد زیبرم و شهين توكلى از این خانه رفتنـد و سـعيد  

 آریان و پویان ماندند.
 فرداى آن روز )سه خرداد( اسكندر و رحمت پيرونذیرى به پایگـاه پویـان رفتنـد و   

ـ  اى در نظام سعيد آریان و اسكندر براى تهيه خانه جدید بيرون رفتند. و خانه  اد گرفتـه آب
سـاواك خانـه را بـه محاصـره      2:21هـا در سـاعت    شد. در فاصله رفتن و برگشـت آن 

 چنـان  همبود. در ساعت چهار بعد از ظهر عباس مفتاحى به منطقه رفت. منطقه  درآورده
 اند. محاصره بود و فهميد كه پویان و رحمت پيرونذیرى به شهادت رسيده در

 

                                                           
 .بودتر  پايگاه را استفاده كردند كه درست از سفظ ااى خانه تيمى به بهد به 1172ها از سال  . چريك1
 . عباس مفتازى، هماس2
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 كشهادت پويان يك نقطه ضعف استراتژي

 شـهربانى  پذیر بود. پلي  سياسى )كه منظور بخـش اطالعـاتى   ساختار مثلثى تشكيالت آسيب
 بخواهد: در ابتدا از چریک باید دو چيز راو ساواك( به این نتيجه رسيده بود كه 

 . آدرس خانه امن1
 . قرار بعدى با تشكيالت2

 بـود تـا بـا   شد و تالش ایـن   پ  چریک دستگير شده بالفاصله زیر شكنجه برده مى
ها آدرس خانه تيمى در كمترین زمان ممكـن گرفتـه شـود     استفاده از شدیدترین شكنجه

 جا شود. تيم فرصت نيابد جابه تا
 درك روشنى نداشتند: مسألهها از دو  در ابتدا چریک

 . شدت شكنجه1
 . توان واقعى چریک براى حر  زدن2

و  شـان از ایمـان   اشـتند درك كه از شدت سبوعيت ساواك اطالى ند جا آنبه واقع از 
از زندان تجربيات خود  1122مقاومت ذهنى بود. اشر  دهقانى پ  از فرارش در سال 

 كند: بندى مى براى مقاومت در زیر شكنجه چنين جمع را
 . ایمان به درستى راه انقالب1
 . نفرت از دشمن و عشق به رفقا2
 . تاریخى دیدن رابطه مقاومت با پيروزى انقالب1
 ذهنى شكنجه كه وحشت آن بيشـتر  مسألهشكنجه و برخورد با  مسألهعينى دیدن . 1

 شود تا در خود شكنجه باع  شكستن مى
 اعتمادى كامل به دشمن . بى 2
. درك فلسفى از آزادى و اسارت. یک مبارز در زیـر شـكنجه هـم بایـد احسـاس      1

 آزادى كند.
 هاى دشمن . شناخت قبلى از شيوه7
 ى اراده انسان و تلقين.  ایمان به نيرو1
 . یادآورى مقاومت مبارزین دیگر9



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      191

 

اى نبود كه حـد تـوان    این سادگى نبود. فرمول دقيقى و قابل محاسبه به مسألهاما 
شكنجه، كابل، اتو برقى، شوك الكتریكى، دستبند قپـانى، جوجـه كبـاب و     آدمى درزیر

 آپولو، كجاست.
 شد، شبيه یک كهكشان است.كه شبيه یک ماشين با روان آدمى بيشتر از آن

 هـای  سـياه چالـه  با هزاران سياره و ستاره شناخته و ناشناخته، صدها هزار  یكهكشان
 .گشایند برای بلعيدن آدمی دهان می هاى پيدا و ناپيدا شكنجه در حين كه فضایى
 ها را با ميزان دانش تئوریک، زندگى گذشته، عمق و وسـعت  شد حر  زدن آدم نمى
 سـواد آنچنـان مقـاومتى    درستى تبيين كرد. گاه یک چریـک بـى   شان به انىهاى انس آرمان
 كرد و گاه برعك  بود. كرد كه یک روشنفكر انقالبى طبقه كارگر نمى مى

 ساعت بعد از نيامدن هر چریک به پایگاه رفته رفته 11هرچه بود، تخليه خانه تيمى 
 در زیر ضربات كابل به شش ساعت تقليل یافت.

كـرد در نخسـتين لحظـات چریـک را      مر را فهميده بود پ  سـعى مـى  ساواك این ا
 مقر پلي  بكشاند و شكنجه را شروى كند. اولين به

 خودكشى بـا سـيانور، نارنجـک و در صـورت     مسألهكار،  ها براى پادزهر این چریک
 بينى كرده بودند. فرصت گلوله را پيش

هـا بـا پوشـش و     گيرىزد. دسـت  ساواك نيز آموخته بود و فن خودكشى را بـدل مـى  
وجـو   شـد و دهـانش را جسـت    بود. در اولين لحظه گلوى چریـک گرفتـه مـى    ناگهانى
 كردند. مرحله بعد او را از نارنجک و كلت خلع سالح مى كردند. و در مى

كردنـد. قرارهـاى كوپـل     هایى ابداى مـى  خوردند بدل ها نيز در ضرباتى كه مى چریک
 درواقع بدل این ضربات بود.

 كرد. و در صـورت  رفت. و نفر دوم سالمت قرار را كنترل مى فر به سر قرار مىن  یک
كـار هميشـه ممكـن     كرد. اما این شد و پایگاه را مطلع مى دستگيرى از تور خارج مى

نيازمند نيرویى زیاد بود این امر یكى از نقاطى بود كه ساواك به تشكيالت ضربه  و نبود
 زد. خود را مى
 ها به تجربه آموختند كه براى سالمت قـرار  رار بعدى بود. چریکدوم گرفتن ق مسأله

رمز سالمت تعيين كنند. بدین شكل كه چریک ابتدا با زدن عالم در جـایى قـبالً تعيـين    
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شـد. در صـورت    داد. این عالمت توسط رابط كنترل مى سالم بودن خود را خبر مى شده
 رفت. بودن عالمت رابط به سر قرار مى درست

 هایش به این امر پى برد. پ  بدل این فن را نيز زد: گيرى ر پىساواك د
 گرفـت. و بعـد از آن شـكنجه ادامـه     . نخست با شكنجه ساعت و محل قرار را مى1
 كشيد و به سر شد دست از شكنجه مى یافت براى رمز سالمت قرار. وقتى مطمئن مى مى

 رفت. قرار مى
 بود. ساواك آنچنان منطقه را پليسىهایش  . كار دوم ساواك گسترش تور دستگيرى2
 كرد كه در صورت لو رفتن قرار سالمت و در واقع كلک زدن چریک زنـدانى رابـط   مى

 نتواند از تور خارج شود.
 

 علل ديگر

 توان اشاره كرد: بندى ضربات به دو دسته علل مى در جمع
 پذیر . علل اجتناب1
 ناپذیر . علل اجتناب2

 شكيالت و ابزارى كه در دست ساواك بود بـراى ضـربه  پذیر، ساختار ت علل اجتناب
 زدن از شكنجه گرفته تا تعقيب و مراقبت.

 گشت به: ناپذیر برمى اما علل اجتناب
 تجربگى . بى1
 بينى . خوش2

 

 بار بينى مرگ خوش

ـ ـين جـاسى در حـ ـراجى عبـ ـروان اخـ ـس 1111ال ـدر س مدان ـند چـ ـایى چـ ـجـ  هـاب
اسى از ـاندارى نظامى دستگير شد. عبـ ـرمـأمورین فـم وسطـزبى تـح داركـاب و مـكت

حزب با حـزب تـوده بـود. و از آن تشـكيالت ششصـد نفـرى،        رابطين سازمان افسران
 شناخت. حدود دویست نفر را مى
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 فرماندارى نظامى كه پدر ساواك بعدى بود او را زیر شكنجه بـرد. عباسـى از داخـل   
كنجه را ندارد. و الزم است وسایل خودكشـى  زندان به حزب پي ام داد كه دیگر توان ش

 به او برسانند. حزب جدى نگرفت. و حتى پيشنهاد شد براى آزادى او سازمان نظامى را
 حزب به خانه امنى كه او را برده بودند حمله كنند كه موافقت نشد.
 اش را داشت گفت: شهيد دالور خسرو روزبه كه عباسى براى او حكم برادر كوچک

 «.زند رگ باران دیده است او حرفى نمىعباسى گ»
 بينى مرگبار شروى نابودى سـازمان نظـامى حـزب بـود. امـا چـپ درس       این خوش

ـ    ـا خود تكرار نكرد كـه در زیـر شـ   ـگرفت. و بـن دیـده   ارانـكنجه هـيچ آدمـى گـرگ ب
ناپـذیر هركـار    هـل طالیى و خدشـت حر  بزند این اصـ  ممكن اسـك ت. و هرـنيس

 تشكيالتى است.
 در ضربه به خانه نيروى هوایى كه پویان و رحمت پيرونذیرى بـه شـهادت رسـيدند   

 حميد توكلى را جور»بينى مرگبارى بود. به قول مفتاحى پویان  پویان دچار چنين خوش
 آفرید و آفرید. زودى فاجعه مى و این همان چيزى بود كه به«. دید دیگرى مى

 

 بندى اين ضربه جمع

 ن ضربه بود:دو عامل علت اصلى ای
 . ضعف سيستم ارتباطى1
 . خطاى پویان2

 پلي  قرار رمز را در خانه بهروز دهقانى پيدا كرد. و خود به سر قرار حميـد تـوكلى  
 شد كه پلي  نتواند به سادگى به رمـز دسـت   اى جبران مى گونه رفت. این ضعف باید به

ر، نبـود تجربـه و   یابد و به سـادگى خـود را رابـط جـا بزنـد. البتـه ایـن در شـروى كـا         
 ناپذیر بود. اوليه شاید اجتناب هاى پيچيدگى

دانـيم   هایى كه ما نمـى  ها بود. آدم خطاى پویان هم حساب كردن غيرواقعى روى آدم
كـه اصـول    زنند. ضـمن آن  شرایط سخت و مرگبار بازجویى كجا و چگونه حر  مى در

ثابـت شـد تشـكيالت    نكردن هيچ حسابى روى زندانى است. كه اگر عك  آن  كار باز
 كند. نمى ضرر
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 قلب مرا برداريد
 اين قلب، اين ستاره خونين را

 اين خون خشمگين را
 چرخد در توفان اين ارغوان كوهى را كه مى

 سلطانپور
 

 شهادت اسكندر

ان خود و ـا جـان بـطاى پویـود. خـكندر بـا اسـق بـيروى هوایى حـانه نـخليه خـدر ت
د. این خطا تبعاتى داشت شب قبل اسكندر پيرونذیرى را بـا  پيرونذیرى بازى كر رحمت
اش برد. روز بعد كه هر دو به خانه نيروى هـوایى بازگشـتند، رحمـت نـزد      خانه خود به

آبـاد رفتنـد. در بازگشـت     اسكندر و سعيد آریان براى گرفتن خانه به نظام پویان ماند. و
پيرونـذیرى زنـده بـه دسـت      كه ممكـن بـود رحمـت    جا آنبود. و از  خانه در محاصره

اى در نارمـک   االجل خانـه  شد. پ  ضرب اسكندر باید تخليه مى ساواك افتاده بود. خانه
 كشى كنند. شد كه فردا به خانه نارمک اسباب گرفته شد و قرار بر این

 آن شب اسكندر با حميد اشر  مالقات كرد و از شهادت پویان و رحمـت و رفـتن  
 داد.خود به خانه جدید اطالى 

 

 بنگاهى مزدور

 سوم خرداد، بنگاه مسكن در خيابان طاووسى به كالنترى نارمک اطالى داد 2:11ساعت 
 دو مرد و یک زن در حالت غيرعادى با ارائه یک شناسنامه اتاقى در خيابان طاووسـى از 

 كنم. فولك  استيشـن  ها مشكوك بود مراتب را اعالم مى او اجاره كردند. چون وضع آن
 بود. 12921ه رنگ آبى و به شماره ها ب آن
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 محاصره شد. و اسكندر و دیگر رفقا كه در حال تخليـه اثاثيـه بودنـد بـا     منطقه فوراً
نـژاد   پلي  درگير شدند. درگيرى بيش از یک ساعت به طول انجاميد. اسـكندر صـادقى  

و  برمـمد زیـدند. و احـگير شـوكلى دستـهين تـان و شـعيد آریـيد، سـادت رسـشه هـب
 رودبارى از محاصره گریختند. جمشيد

 

 چند نكته

 وار زنـدگى  هاى اخير انگـل  سال . نكته نخست، نقش فعال اراذل و اوباش است كه در1
 دروپيكر بورژوازى كمپـرادور  نظام بى اوضاى و احوال نابسامان مملكت و اند و در كرده
گر ـارتـظام غـه نـادام درود را ـع خـافـزى منـریـكل غـشهـرو ب نـرده از هميـد كـرش
 دیدند. مى حاكم

 هـاى مربوطـه   هاى مسكن از سوى ساواك و مسئولين اتحادیـه  تمامى مسئولين بنگاه
 بار و ضـدانقالبى  توجيه شده بودند موارد مشكوك را گزارش كنند. در این عمل خيانت

د. كـه  هـا را تهدیـد كـرده بـو     البته ترس از رژیم هم در كار بود. بدون شک سـاواك آن 
 رو خواهند شد. اما گزارشـى بـه ایـن دقـت و     درصورت گزارش ندادن با تنبيهاتى روبه

 برداشتن شماره فولك  استيشن رفيق اسكندر دیگر چيزى نبود كه با تـرس از سـاواك  
 هـاى  هاى بعـد نيـز بـا همكـارى     صفت در دوران قابل توجيه باشد این قشر دالل و انگل

 كره جنبش انقالبى ایران وارد كردند باشد تا با برقـرارى شان ضرباتى جدى بر پي خائنانه
 نظامى سوسياليستى بساط زندگى انگلى اینان براى هميشه برچيده شود.

 پاچگى، دادن شناسنامه نو، و رعایـت نكـردن حفـظ ظـاهر بـود.      . نكته دوم، دست2
 وچكى نبـود. گذاران سازمان امر ك عنوان یكى از بنيان ناگفته پيداست كه شهادت پویان به

خوبى از نقش پویان آگاه بود. با این همه، باید گرفتن خانه، مراجعه به بنگـاه،   اسكندر به
 شد كه نشد و فاجعه آفرید. ترى انجام مى پوشش مناسب با

 ها دو عنصر كليدى خود را از دست دادند نخست پویان . در این دو ضربه، چریک1
هاى  بدیل داشت. و درسال ها نقش بى ریکدهى ایدئولوژیک و تشكيالتى چ كه در شكل
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دوم از  دسـت بيـاورد. و   بعد جنبش انقالبى نتوانست عنصرى همه جانبه در ردیف او به

كـاردانى او   نژاد بود. كه شجاعت و كارسازى و دور خارج شدن فرمانده اسكندر صادقى
ی او را یل بعض ستود. اهميتى بسزا داشت. پویان تبحر و خونسردى او را در عمليات مى

 دانند. همتای سازمان می بی
 ایم كـه ایـن   عقيده هم 1كنيم با اشر  دهقانى اما وقتى نگاهى كلى به این ضربات مى

 علت نبود سابقه مبـارزاتى كـار   هاى نخستين حركت به ها و ماه ضربات در روزها و هفته
ـ     مخفى و چریكى در ایران، بى ا بُـن و  تجربگى انقالب آن هم در جـدال بـا حكـومتى ت

 ناپذیر بوده است. مسلح و پليسى پيچيده و آدمكش، اجتناب دندان
از « هييىابمتسواج مگاچتيكمىادراشمهتاااااآموز »ها در جزوه  . یک سال بعد چریک1
 كنند: چنين یاد مى 1121سه خرداد  ضربه
 

 سبكبارى و تحرك .3»
چريـك   يكى از سه اصل ط يى چريكى )تحرك مطلق( است. تحرك الزمه بقاى

 است بنابراين هرگز نبايد به يك مكان ثابت وابسته باشيم.
يـا   علت تمركز و انبار كردن وسـايل زيـاد در يـك مكـان     معموال  اين وابستگى به

گيـرد. و   مـى  آيد و همين جلـو تحـرك را   تصور مناسب بودن يك مكان پيش مى
ان نشان دهيم. و مكـ  العمل عكس شود كه در هنگام احساس خطر سريعا  مانع مى

امكانـاتى داشـته باشـيم تـا      را ترك كنيم. البته بايد ايستگاه بعدى آماده باشد. و
استفاده كنيم. در واقعـه نيـروى هـوايى     درصورت تخليه يك مكان از مكان ديگر

 «عدم تحرك شهيد شدند. خاطر همين سه رفيق ارزنده به
 
 2كند: بندى مى . حميد اشر  ضربه سوم خرداد را چنين جمع 2

بودنـد،   كه بـزرگ  رغم آن ه نيروى هوايى و به دنبال آن ضربه طاووسى علىضرب»
 «تأثير آشكار و زيادى ايجاد نكردند.

 

                                                           
 ، اشرف دهقانىزماسه مقاومت. 1
 ، زميد اشرفبندى سه ساسه امع. 2
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 عمليات اجرايى سازمان

 در این زمان چهار كار در دستور كار قرار گرفت:
 دهى جدید. سازمان1
 . شناسایى سفراى خارجى2
 . ساخت تى.ان. تى1
 . شناسایى مناطق روستایى1
 دست به عمـل نـزده و كـار را بـر     رى سازمان در این زمان تصميم گرفت، موقتاًرهب

دهى جدید شناسایى سفراى خـارجى  انـازمـار سـا در كنـدهى متمركز كند. امانـازمـس
د. ـگرى محول شـلكى، دانشـا  فـاحى، منـه تيم مفتـم بـهم رژیـاى مـه خصيتـش و

شركت داشت سفير انگلي  و سوی  و سپهبد  ها احمدزاده نيز در این شناسایى مسعود
 ها بودند. رئي  شهربانى كل كشور جز این شناسایى صدرى

كـه در   جـا  آنساخت تى.ان.تى نيز به گروه مفتاحى واگذار شده بـود. دانشـگرى از   
 داروسازى تحصيل كرده بود با مواد شيميایى آشنایى داشت. رشته

 را مسـأله كه مفتاحى پشت سر آن بود. دو  و اما در مورد فعاليت در مناطق روستایى
 در نظر داشت.

 دهى همه نيروها در شهر. . ناموفق بودن مركزیت سازمان در سازمان1
 هاى شاهنشاهى. . تأثير زیاد عمليات كوهستانى مقارن جشن2

مسعود احمدزاده نيز با این دو رویكرد موافق بود. اما حميـد اشـر  بـا آن مخـالف     
دهـى   خاطر شـركت مسـتقيم در شـكل    ت ناشى از آن بود كه اشر  بهو این مخالف بود.
 كه این طـرح  جا آنترى نسبت به این پروژه داشت. اما از  عمليات سياهكل درك عينى به

مصوب مركزیت سازمان بود، مسئوليت اجرایـى آن بـه حميـد اشـر  واگـذار شـد. و       
 مد.وجود آ زیر نظر او به« بررسى فعاليت مجدد در روستا واحد»

 طرح اشر  شامل دو مرحله بود:
 رسيد. و شامل كارهاى زیر بود: مرحله اول: كه تا آخر مرداد باید به پایان مى

 سازى افراد . آماده1
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 . بسيج نيروهاى سمپات در شمال2
 . تهيه سالح1

كشيد و ایجاد پشت جبهه در نواحى جنگلى بود. كـه   مرحله دوم: كه دو ماه طول مى
زمان بتواند از طریق ارتفاعات شمال تهران، به نواحى البـرز مركـزى   صورت لزوم سا در
طـور اضـطرارى در ایـن     ها و وسایل تهيه شده بـه  را برساند و با استفاده از انبارك خود
توانست  اى بود كه سازمان مى مش ول به عمليات شود. این اهدا  حداكثر نتيجه نواحى
 شد: ید انجام مىمهرماه داشته باشد. پ  كارهاى زیر با تا

 شد. . آشتيانى براى تهيه سالح به فلسطين فرستاده مى1
 هاى محلى فعال شوند. . سمپات2
 . تيم تداركات و ارتباطات در شهر سازمان داده شود.1
 . تيمى براى انبارزنى آماده شود.1

 در عمل حميد اشر  با این حقيقت مواجه شد كه شـروى عمليـات در اول مهرمـاه   
 1كند. و با واقعيت تطبيق نمىذهنى است 

 

 واحد بررسى

 اى در خزانـه  خانـه « واحد بررسى آغاز فعاليت در نواحى روستایى»براى شكل دادن به 
د. ـریدارى شـمدى( خـا احـار رضـام مستعـا نـرتوى )بـلى پـحمدعـوسط مـابک تـات

مسـتقر   جـا  آنپـور در   جمشيدى رودبارى با نام حسن سركارى و منوچهر بهـایى  عباس
بـراى آمـادگى و   « 2خوانى، مطالعه كتـب ج رافيـایى و ورزش   نقشه»تيم  . كار اینندشد

 رفتن به كوه بود.
 

                                                           
 هماس ،بندى سه ساسه امع. 1
 اسناد ساواك. ز ن سركارى، 2
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 واحد انبارزنى

ليا( ـار سـام مستعـا نـراهيمى )بـهرنوش ابـار جواخيم( مـام مستعـا نـادى )بـچنگيز قب
مسـتعار خسـرو( مـأمور    آ( و محمدعلى پرتوى )با نـام   قبادى )با نام مستعار آندره بهرام

 مناطق كوهستانى در شمال ایران و ایجاد انبارك و تأمين مواد غذایى شدند. شناسایى
 

 اولين سفر شناسايى

 پرتوى به همراه محمود پروانه از جاده هراز بـه سـوى آمـل حركـت كردنـد. روز بعـد      
 ز از جـاده ها مناسب نبودنـد. فـرداى آن رو   شناسایى را از جاده چمستان آغاز كردند راه

شـد نقـاطى بـراى سـاخت      اى كه به كجور منتهـى مـى   چالوس شروى كردند و در جاده
مناسب تشخيص دادند. روز بعد به سوى نور رفتند. و نقاط دیگرى معين شـد و   انبارك
 تهران بازگشتند. بعد به
 

 سفر دوم

نمـک و   تيم انبارزنى به نور رفت و با ساخت اولين انبارك و انبار كـردن بـرنج، شـكر،   
 به تهران بازگشتند. عسل

 

 سفر سوم

 اى از دهكـده  در این سفر واحد انبارزنى از جاده هراز به سوى شمال رفتند، و در نقطـه 
بلده، انباركى زدند و برنج، شكر، عسل، نمک، كشـمش، دارو و سـيگار انبـار كردنـد و     

 تهران بازگشتند. به
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 آخرين سفر و دستگيرى تيم انبارزنى

 سـنگان  نى از طریق جاده هراز به شـمال رفتنـد شـب را در برابـر پـارك سـى      تيم انبارز
 گذراندند و فردا ماشين را در زیر درختان جنگل گذاشتند و براى شناسایى منطقه رفتند،

 ها دیدند. ساعت دو بعد از ظهر كه بازگشتند خود را در محاصره ژاندارم
 وى تحركى را در مناطق جنگلـى بعد از حادثه سياهكل رژیم هوشيار شده بود و هر ن

دقت زیر نظر داشت. رها كردن اتومبيل زیر درختان و غيبت چند ساعته تيم انبـارزنى   به
 پذیر بود. اشتباهاتى بود كه قابل انتقاد و اجتناب از

تيم بازداشت و به ساواك نوشهر بـرده شـدند. در سـاواك نوشـهر      1121اول مرداد 
بـا   22:11مشک به جنگل رفته بودند. پ  در ساعت قبادى گفت كه براى چيدن ت دكتر
 شدند. در بين راه چنگيز و خودشان همراه دو مأمور ساواك به سارى فرستاده مى ماشين

 شود چنگيز و مهرنوش شود و ماشين واژگون مى مهرنوش با دو مأمور ساواك درگير مى
 شوند. ىخورند و دستگير م گریزند اما پرتوى و بهرام قبادى گلوله مى مى

 شـوند و دسـتور   دكتر قبادى و همسـرش مهرنـوش از سـوى سـاواك شـناخته مـى      
 رونـد مهرنـوش بـا    شود مهرنوش و چنگيز هر كدام به راهى مى ها داده مى دستگيرى آن

 رساند. یک كاميون خود را به تهران مى
سـت او  ا فهمد او یک چریک فدایى است و ساواك دنبـال او  راننده كاميون وقتى مى

 .1رساند كند و سالم به تهران مى در كاميون مخفى مى را
ان ـازمـه سـابد و بـی هران مىـت ها را در ر  اتفاقى آنـه حميد اشـک هفتـعد از یـب

 كند. وصل مى

 

 ها پس از ضربه سوم خرداد وضعيت تيم

 كادر مركزى پ  از این حادثه عبارت بودند از:
 . مسعود احمدزاده1

                                                           
  مفتازى، هماس. اسداهلل1
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 . عباس مفتاحى2
 يد اشر . حم1

 مسعود خود مسئول سه تيم بود:
 الف( تيم خانه مجيدیه:

 ـ منا  فلكى
  مفتاحىـ اسداهلل

 ـ احمد زیبرم
 ـ رقيه دانشگرى

 جمشيد رودبارى به این تيم اضافه شد. مدتى بعد رودبارى حسـن سـركارى را   بعداً
 عضوگيرى كرد و به این تيم ملحق كرد.

 ب( تيم خانه طوس:
 ن سه پلهـ عبدالكریم حاجيا

 پ( با شهادت پویان رابطه غالمرضا گلوى و آژنگ با سازمان قطع شـد. مسـعود از  
 ها را فعال كرد. داغى با گلوى ارتباط برقرار كرد و تيم آن طریق مجتبى قره

 حميد اشر  نيز مسئول دو تيم بود:
 . تيم آشتيانى، كه مركب بود از:1

 ـ صفارى آشتيانى
 ـ چنگيز قبادى
 دىـ بهرام قبا

 پور ـ منوچهر بهایى
 ـ مهرنوش ابراهيمى

 . تيم عباس مفتاحى كه مركب بود از:2
 ـ عباس مفتاحى

 ـ محمدعلى پرتوى )با نام مستعار خسرو(
 ـ شيرین معاضد )با نام مستعار افسانه دليلى(

 



 107         تولدی مبارك

 

 شاخه تبريز

  مفتـاحى تمـاس گرفـت.   هریسى، پ  از مدتى افشانى با اسداهلل پ  از دستگيرى عرب
 احى او را به خانه خيابان مسعود برد و او را به عباس مفتاحى وصل كرد. از این پ مفت

 عباس مسئول شاخه تبریز شد. شاخه تبریز مركب بود از:
 ـ اكبر مؤید )با نام مستعار الماركا(

 نيا )با نام مستعار مارتى( ـ یحيى امين
 ـ على توسلى )با نام مستعار لوئي (

 ستعار سياتو(ـ جعفر نجفى )با نام م
 ـ حسن جعفرى )با نام مستعار پُل(

 زاده )با نام مستعار پائول( ـ ابوالفضل نيرى
 ـ احمد احمدى )با نام مستعار استپان(

 ـ اورانوس پور حسن با )نام مستعار پانچو(
 ـ شناخته نشد )با نام مستعار آون(

 

 هاى مفتاحى تيم

يمى دیگر را بر عهـده داشـت ایـن    عباس مفتاحى جز مسئوليت شاخه تبریز مسئوليت ت
 مركب بود از: تيم

 ـ انوش مفتاحى
 ـ ابراهيم سروآزاد
 پيما ـ حميد ارض

 

 ايىيذعمليات ا

 كه توجـه  زمان با انتخابات بيست و سومين دور مجل  شوراى ملى، براى آن سازمان هم
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 جـدد دهـى م نيروهاى امنيتى را از تهران به دیگر مناطق معطو  سازد و مجـال سـازمان  
 دهى كند. ها سازمان بيابد. تصميم گرفت عملياتى را در شهرستان

 مجسمه شاه را در ميدان اصلى گنبـد  1121اص ر یزدى در تاریخ شش مرداد  . على1
 منفجر كرد.

 زاده اسكویى در ميدان گرگان طرح انفجار مجسمه شاه را داشـت كـه   . جواد رحيم2
 موفق نشد.

محمد خليلـى مجسـمه رضاشـاه را درسـارى منفجـر       . انوش مفتاحى به اتفاق على1
 كرد.
 گذارى كردند. . گلى شاهى و على نظرى مجسمه همسر شاه را در الهيجان بمب1
 . احمد احمدى ساختمان حزب رستاخيز تبریز را منفجر كرد. 2
 . فرخ سپهرى بمبى را در وزارت اقتصاد كار گذاشت كه عمل نكرد.1

 

 عمليات بانك صادرات

هـاى یـک بانـک را     د مالى بار دیگـر سـازمان را واداشـت كـه مصـادره پـول      وضعيت ب
 مفتاحى )با نام اسداهللدردستور كار قرار دهد. بانک صادرات شعبه نيروى هوایى توسط 
همـراه منـا  و مسـعود     مستعار پرویز( شناسایى شد. فرماندهى عمليات با او بود. او بـه 

 هاى بانک را مصادره كردند. پول 1121اه بانک رفتند و در تاریخ سى و یک تيرم به

 

 دستگيرى دانشگرى، مناف و احمدزاده

 به حلقه دوستان صمد راه یافت. با مرگ صمد او تحت تأثير 1117منا  فلكى در سال 
 بهروز دهقانى و عليرضا نابدل با ماركسيسم آشنا شد و گرایشات چپ یافت.

 توسط نابدل و دهقانى شـاخه تبریـز   پویان به حلقه تبریز راه یافت و 1111در سال 
 دهى كرد. در این زمان منا  به عضویت سازمان درآمد. ها را سازمان سازمان چریک
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 تبریز و مصادره مسلسل نگهبان نقش ایفا كرد. 2در حمله به كالنترى 
ال دوم ـكــه دانشــجوى ســ الىـ، در حــ1111ـــ17ال ـا در ســـرقيــه دانشــگرى امــ

بود با احمد ریاضى آشـنا شـد. ریاضـى بـا او كـار مطالعـاتى       دانشگاه تبریز  داروسازى
 دانشگرى سمپات او بود. كرد و مى

كه شاخه تبریز فعال شد. منا  فلكى به احمد ریاضى كه سـمپات او   1119در سال 
پيشنهاد عضویت داد اما ریاضـى نپـذیرفت و از مبـارزه كنـاره كشـيد. پـ  رابطـه         بود.

 ا  با دانشگرى تبدیل شد.دانشگرى به رابطه من ریاضى با
 ها درآورد. و منا  دانشگرى را به عضویت چریک

 

 خائن يا مرعوب شده

 هایش براى دستگيرى منا  فلكى به احمد ریاضى رسيد پـ  او را  گيرى ساواك در پى
 اش با منا  مورد آزار و خاطر آشنایى قبلى دستگير كرد شكى نيست كه احمد ریاضى به

 كـه  جـا  آنميزان شدت و عمق این آزار بر ما معلوم نيست. اما از اذیت قرار گرفته است 
ها نداشت نباید این فشارها خارج از تحمـل او باشـد. امـا او     اى با چریک ریاضى رابطه

كه ساواك بخواهد، همكارى كـرد. و ایـن همكـارى منجـر      از دستگيرى پيش از آن پ 
 .دستگيرى دانشگرى، منا  و احمدزاده شد به

 :1این ماجرا چيست ر قضاوتى ببينيم روایت خود او ازپيش از ه
 

فرستادند.  در تبريز دستگير شدم. شانزده تير مرا به تهران 3305من پانزده تير »
وقتـى بـا سـروان     من ساعت پنج عصـر شـانزده تيـر در اط عـات تهـران بـودم.      

 اند. دستگير كرده طبع صحبت كردم برايم گفتند مرا به خاطر مناف نيك
منـاف   ب فاصله و بدون مقاومـت گفـتم حاضـرم بـا اط عـات در دسـتگيرى      من 

 همكارى بكنم.
 من براى دستگيرى مناف چهار راه حل پيشنهاد كردم:

 . دستگيرى فران )اسم دوم رقيه دانشگرى بود(3
                                                           

 اسناد ساواك ،. ازمد رياضى1
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 . دستگيرى رحيم كياور2
 . دستگيرى ايوب3
 . گرداندن من در تهران براى شناسايى مناف4

ام نوشتم كه اكيپى را كه به تبريـز رفتـه بودنـد، درمعرفـى      خانوادهيك نامه براى 
 فران با اين اكي  همكارى بكنند.

 روز بعد دستگير شد. 35ـ32فران 
پلـيس   را بـه  براى دستگيرى رحيم كياور من فقط يك شماره تلفن داشتم. كه آن

پـيش   من رفتم ر شد. البته زير شكنجه مقاومت كرده بود. ويگفتم و رحيم دستگ
هـم مجبـور    ام. و او هـن همه چيـز را گفتـ  ـه مـم كـرايش گفتـاور و بـيم كيـرح

 شد اعتراف بكند.
 يك روز صبح با دو اكيـ  مـن بـه يـك مأموريـت      3305كه روز سه مرداد  تا اين

 رفتم. تا ساعت ُنه خيابان گوتـه را از شـرب بـه غـرب دور زديـم. بـاالخره منـاف       
 داره...گشتم به ا پيدايش نشد و برمى

چهـار   سروان كاويانى كه من نيز همراهش بودم ماشين را برگرداند. مـن در يـك  
 مترى. 355 اى شد. البته از فاصله راه يك نفر را از پشت ديدم. كه وارد ميازه

ديـدم   جـا  آنب فاصله گفتم: مناف. مأموران باور نكردند رفتيم بـه محـل سـو ه،    
دو متـرى   كنـد. رفـتم تـا    يرون را نگاه مـى مناف را از پنجره اين ساختمان دارد ب

ب فاصـله گفـتم: جنـاب     مناف وقتى مناف منو ديد خنديد و برايم س م كرد. من
 سروان اين شخ  مناف است.

نو ـين و مـ ـايـ ـد پـايـ ـت بيـواسـ ـخ ا مـى ـهـ  لهـاف از پـ ـه منـ ـاى ك لهـاصـدر ف
 .«1دستگيرش كردند بيند...ـب
 

برده شده از اكيـپ و سـوژه و عمـق و شـدت همكـارى.      كار  نگاه كنيم به ادبيات به
درآخر لبخند منا  و اشتياق او براى دیدن یـک خـائن و مـزدور كـه آدمـى را بـه یـاد        

دانـيم   اندازد. تحسين ما براى مقاومت رحيم كياور كه نمى مسيح و یهودا مى آخرین شام
 اش با منا  در حد همين ریاضى مزدور باشد. آشنایى كيست و باید
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 درزهايى در بدنه تشكيالت

 هـاى  آنچه ساواك و یا هر دستگاه پلي  سياسى را در موقعيتى برتر نسـبت بـه سـازمان   
 دهد ناشى از چند عامل است: انقالبى قرار مى

 . نداشتن تجربه و دانش كار مخفى1
نباید از یاد برد كه پلـي  سياسـى نيـز یـک سـازمان مخفـى اسـت. در واقـع یـک          

گيـرد   خدمت مـى  ضد سازمان تمامى امكانات علمى و عملى را به ضدسازمان است. این
كنـد. كجاسـت و در حـال چـه اقـدامى       بداند یک سازمان انقالبى چگونه زندگى مـى  تا

گيـرد. ایـن روى    هاى داخلى و خارجى را به خدمت مـى  كار تمامى تجربه در این است؟
كننـد. نـه امكانـات     ى مىهاى انقالبى است كه با دانش و تجربه اندك شرو سازمان سكه
هاى جهـانى پلـي  سياسـى     توانند در كنگره لجستيک حكومت را دارند. و نه مى مالى و
 .دسترسى پيدا كنند كنند و به تجارب جهانى شركت

 سال است. كل تجربه او شركت در یكـى  21ـ21سن متوسط یک عنصر انقالبى بين 
 ترجمـه شـده از دیگـر كشـورها    از تظاهرات و اعتصاب دانشگاه و خواندن چند جزوه 

مانـد.   دسـت بيایـد. در حـد فـرد بـاقى مـى       اى هم به است. اگر در پروسه مبارزه تجربه
 یابد. درتشكيالت جریان نمى

 رسد تمامى تجربيات او در همان خانـه مهرآبـاد مـدفون    حميد اشر  به شهادت مى
ت مخفـى  شود. چرا كه این تجربيات مكتوب نيسـت. سيسـتم آمـوزش در تشـكيال     مى
 مان. گوشى است درست مثل موسيقى سنتى بيشتر

 رونـد.  آینـد و مـى   هـا مـى   اما در یک سازمان پليسى، سازمان قائم به ذات است. آدم
 اى كـه همكـار   سازمان باقى است. تجربيات مكتوب و بـاقى اسـت. هـر عنصـر از پلـه     

 شود. كند هيچ كارى از صفر شروى نمى اش بوده است شروى مى قبلى
 هاى تشكيالتى زها و حفره. در2

 بدنـه  هـاى بسـيارى در   خصوص در شروى كار درزها، حفره یک سازمان سياسى به
 تجربگـى و خيانـت همـراه    تشكيالت دارد این درزها وقتى با روابط غيرتشكيالتى، بـى 

 شود. هایى هولناك دربدنه تشكيالت تبدیل مى شود. درظر  مدت كوتاهى به شكا  مى
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 ز دستگيرى نابدل و متـوارى شـدنش از تبریـز بـه خانـه رحـيم      اشر  دهقانى بعد ا
 كند. همين امر یک مخبر ساواك او را شناسایى مى جا آنرود او در  برادرش در تهران مى
 شود. باع  دستگيرى او مى

كـه سـاواك    رود در حـالى  رقيه دانشگرى براى عادى سازمانى به خانه بـرادرش مـى  
 شـود و  . احمد ریاضى دوست سابق منا  دستگير مىدر به دنبال منا  فلكى است دربه

 دهد. ردّپاى منا  را به ساواك نشان مى
فـاكتور شـركت    جـا  آنرود. و در  ساواك به دنبال دستگيرى دانشگرى به خانه او مى

 شود. كند و به دنبال آن ایزدى دستگير مى را پيدا مى كفا
 ها قادر بود بـه سـازمان   ریق آنهایى بودند كه ساواك از ط ها همه درزها و حفره این

 هـاى بسـيار   ها برنا شوند و با اندوختن تجربه ضرباتى وارد كند. زمان الزم بود تا چریک
 ها نبود. ها را پر كنند. اما زمان به نفع آن برگردند و این درزها و شكا 

 

اصغر ايزدى دستگيرى على

 ها تجربگى اشتباهات و بى

كنـد   گونه وانمود مـى  و این 1دهد پاسبانى او را فریب مىرقيه دانشگرى در زیر بازجویى 
 كند رفقایش باید دهد كه فكر مى اى را مى ها سمپاتى دارد رقيه آدرس خانه به چریک كه
 كننـد. سـاواك فـوراً    ها خانه را تخليه مى كه بعد از دستگيرى او آن باشند. در حالى جا آن
آورد. فـاكتور   دست مـى  ز شركت كفا بهوجوهایش فاكتورى ا رود و در جست خانه مىبه
 ها مواد شيميایى براى ساخت بمب تى.ان.تى خریده بودند. طى آن چریک كه

 كند كه در صورت آمـدن مشـتریانى مشـكوك    ساواك مدیر شركت كفا را توجيه مى
 .ساواك را در جریان بگذارد
ه او ليستى را كند و ب مى  مفتاحى با ایزدى مالقاتاسداهلل 1121بيست و هفت مرداد 

ت كفا ساواك را كمدیر شر دهد تا از ناصرخسرو تهيه كند. طبق هماهنگى با ساواك، مى
 شود. دستگير مى كند و ایزدى خبردار مى
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مراه ـد و او هـكن ليه مىـصير را تخـه نـواجـانه خـى خـاحـزدى مفتـدن ایـامـني اـب

شـب را در كنـار یـک    رونـد.   و احمد زیبرم به سـمت جـاده كـرج مـى     حسن نوروزى
خوابند و فردا )بيست و هشت مرداد( در قرارى كه مفتاحى  مى فروش كنار جاده هندوانه

 گوید. داشت شرح ماوقع را به او مى با مسعود احمدزاده

 

 چهار اصل طاليى

 شمارد: گوار سه اصل طالیى را براى بقاى چریک برمى چه
 ز نيامدن ایزدى كرد.. تحرك مطلق: كارى كه مفتاحى بالفاصله بعد ا1
اطالعات اعتماد  اعتمادى مطلق: كارى كه رقيه دانشگرى نكرد. و به یک مأمور . بى2

 كرد و آدرس خانه خود را داد.
 . هوشيارى مطلق: كارى كه ایزدى نكرد.1

اما باید یک اصل دیگر را به این سه اصل اضافه كرد. پاكسازى مطلق، خریـد جـن    
 كـه  ر به خانه تيمى و نگاه داشتن فاكتور و تخليه خانه بـدون آن فاكتور و آوردن فاكتو با

 تجربگـى اسـت. در مـوارد بسـيارى همـين      ها را پاك كنند. این نشان از عمق بـى  سرنخ
 هایى را به ساواك داد. ها سرنخ فاكتورها یا قبض اتوشویى

 
 

 آه،
 اى اسفنديار ميموم

 تورا آن به
 كه چشم فرو پوشيده باشى

 احمد شاملو

 

 دستگيرى مسعود

 منا  در زیر شكنجه قرار خود با بهمن )مسعود احمدزاده( را به پلي  داد. قرار ساعت
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در خيابان مولوى بود. روز چهـار مـرداد    1121روزهاى سه مرداد و چهار مرداد  21:11
مسعود در تور ساواك افتاد. موتورسواران ساواك او را واژگون كردنـد و مسـعود    1121

 الح خود استفاده كند.از س نتوانست
 كردنـد.  عنوان سالمت قرار او را همراهى مـى   مفتاحى و حسن نوروزى كه بهاسداهلل

 سعى كردند با انداختن نارنجكى در ماشين او را نجات دهند نارنجک به كاپوت ماشـين 
 اصابت كرد و در كنار ماشين منفجر شد.

 

 كوپل دائم و انتقاد از خود

 احى و حسن نوروزى با مسعود در آن روز یک تصاد  بـود كـه   مفتهمراه بودن اسداهلل
متأسفانه نتوانستند مسعود را نجـات بدهنـد یـا او را بكشـند. ابتـدا روایـت مسـعود را        

 كوپل دائم را. مسألهو بعد ادامه دهيم  بخوانيم
 

همـراه    مفتاحى و بابوشكين )حسن نوروزى( تصادفا در هنگام دستگيرى اسداهلل»
گرچه از اين لحـا    قدر خودخواه نشده بودم نه كوپل دائمى، هنوز آنمن بودند. )

پرتاب نارنجك مرا بكشند  كنند با كرديم، كه سعى مى شايد تا حدودى اشتباه مى
شوند و چنين شـد كـه    موفق نمى )اين رهنمود گروه و رهنمود خود من بود( كه

 «.1من اينك در اختيار شما هستم
 

 كند: اش به دو نكته مهم اشاره مى زجویىمسعود در این قسمت از با
 . داشتن كوپل دائم1
 . كشتن افراد با اطالى زیاد در آخرین لحظه2

 گذشـت، هنـوز بـه آن    شان چيزى حدود نيم سـال مـى   ها كه از عمر عملياتى چریک
 درجه از تجربه نرسيده بودند كه بدانند درجه سبوعيت ساواك به چه حد است.
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 هاى باتجربه مخفى سه كاركرد داشت: كوپل دائم در سازمان

 . بررسى سالمت محل قرار قبل از اجراى قرار و نظارت بر سالمت قرار1
 . درصورت دستگيرى درصورت امكان كمک به فرار فرد دستگير شده یا كشتن او2
ات ـالعـعدى او و اطـرار بـيمى و قـه تـانـدن خـوزانـان و سـازمـه سـالى بـ. اط1
 شكيالت.از ت اش جانبى
انصافى است كه از سازمانى كه در مرحلـه جنينـى مبـارزه اسـت انتظـار بلـوغ و        بى
داشته باشيم ساواك در دستگيرى و در لحظات نخستين براى گرفتن آدرس خانه  بُرنایى
 كرد. بعدى چریک دستگير شده را سالخى مى و قرار

 سـت تـا نخسـتين   خوا ها هنوز به ميزان این سالخى آگاه نبودنـد، زمـان مـى    چریک
 دستگيرشدگان به زندان برسند و تجربيات خود را به بيرون منتقل كنند.

مسعود با حسرت از زنده ماندن و گرفتار شدن خود در دست سـاواك بـه دو نكتـه    
 كند. اشاره مى مهم

 

 مقاومتى مردانه

انـد   دانست كه مفتاحى و حسن نـوروزى دسـتگير شـدن او را دیـده     كه مى مسعود با آن
اق برقـى و  ـانى و اجـ ـقپ بندابل و دستـك اومت كرد. هفت روز زیرـهفت روز مق تمد
 آید. الكتریكى كه هر ثانيه آن سالى به حساب مى وكـش

 پ  آدرس دو خانه مشتركش بـا عبـاس مفتـاحى را در خيابـان مسـعود و مجيدیـه      
 شود. رو مى دهد كه در خيابان علمدارى ساواك با تله انفجارى روبه مى

 رود و ان مـى ـش انه مشتركـاحى به خـاس مفتـگيرى مسعود، عبـروز بعد از دستدو 
 رود امـا  مـى  جـا  آندارد فرداى آن روز هم به  برمى جا آنیک نارنجک و مقدارى پول از 

 شود. دستگير نمى
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 ناپذير اى جبران دستگيرى مسعود، ضايعه

 ها را از وجـود  زمان چریکفاصله دو ماه بعد از شهادت پویان سا دستگيرى احمدزاده به
 بدیل و دو ارگانيزاتور خوب محروم كرد. دو تئوریسين بى

 عنـوان  دیدند باید خود به حمله مى كه بقا را در ناپذیر بود كسانى این ضربات اجتناب
 صحنه حضورى فعال داشته باشند. پ  دیـر یـا زود گرفتـار    داران این حركت در طالیه
نـام احمـد ریاضـى     ا خيانت یک آدم غيرتشـكيالتى بـه  بشوند.  تيراندازى دشمن مى تک
 ایزدى و منا  فلكى و از فلكى به مسعود احمدزاده.رسند. و بعد به رقيه دانشگرى مى به

 راه دیگرى نبود. امكان خروج مسعود و پویان از صـحنه و رفـتن بـه منـاطق دور از    
 دسترس ساواك نبود به دو دليل:

خواسـتند بـا حضـور خـود      دانسـتند مـى   نسل فدا مىكه اینان خود را  . نخست این1
 درصحنه نبرد، ننگ فرار و زبونى رهبران حزب توده را از دامن جنبش چپ بشـویند. و 

 اعتماد توده به پيشاهنگ را باز گردانند.
 اى بود كـه جنـبش   كه دور شدن از تيررس ساواك نيازمند مناطق آزاد شده . دوم آن2

. دیدیم كه تـوده ناآگـاه روسـتایى چگونـه تحـت فشـار و       كرد باید براى خود ایجاد مى
 و تطميع ساواك چهار نفر از گروه سياهكل را دستگير و تحویل ساواك دادند. ارعاب

خـودى روسـتایى در نخسـتين كـام      هـاى خـود بـه    ایجاد مناطق امن در نبود جنبش
وروى رسيد جاى مناسبى نبود. حضور شـ  درحركت سياهكل به جایى نرسيد. اگرچه مى

 منـد نبـود در   آمد. شوروى عالقـه  همسایگى این مناطق یک نكته منفى به حساب مى در
 كه در قيام افسران خراسان كه به گنبد آمـده  چنان هممرزهایش آشفتگى و درگيرى باشد 

 هرروى با خارج ها را به دم تيغ فرستاد. به تفاوتى برخورد كرد و آن بودند با سردى و بى
 ها، جنبش چپ از دو تئوریسين بزرگ محروم شـد اثـرات   ره چریکشدن مسعود از دای

 هاى بعد خود را نشان داد. بيژنـى شـدن سـازمان از    مرگبار نبود مسعود و پویان در سال
به بعد كـار   1127به بعد حاصل این غيبت بزرگ است. و دیدیم كه از سال  1122سال 
 قبيل افتاد. و موجوداتى از اینایه ميان مدست  ها به به ادبار كشيد و رهبرى آن ها چریک
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 با كشورم چه رفته است
 ها كه زندان

 از شبنم و شقايق سرشارند

 سلطانپور
 

 دستگيرى مجيد احمدزاده و مفتاحى

 با دستگيرى مسعود، مجيد احمدزاده به تركيب رهبرى افزوده شد. در این زمان رهبـرى 
 جيد احمدزاده.ها مركب بود از حميد اشر ، عباس مفتاحى و م چریک
 هـاى  آبـاد هنگـام توزیـع اعالميـه     همين زمان جعفر طيبى كارمند شهردارى خـرم  در

 هـا را از حميـد گرفتـه    سياهكل دستگير شد. طيبى زیر شكنجه اعترا  كرد كه اعالميـه 
ـ   ـه از معـ ـاست. ك ـ ـلمين رشـت اسـت. ت ـ ـه مـ ـا ب ميد از ـدهد و حـ ـنوچهر درودى ب
 .زاده است معين ان منوچهرـدوست

 دانست. اما از صوفى تكنيسين دفتر مهندسى رشت نـام  طيبى نام واقعى حميد را نمى
پيمـا رسـيد. او را    هایش به قاسـم ارض  شناخت، ساواك در بازجویى برد كه حميد را مى
زاده  به خانـه نـادر معـين    1119پيما در سال  دستگير كرد ارض 1121درتاریخ پنج مرداد 

زاده دستگير شـده اسـت. امـا در خانـه      شود كه معين لع مىمط جا آنرود. در  مى رشت به
قـات رشـت دو بـار دیگـر طيبـى را      شـود. پـ  از مال   جعفر طيبى آشنا مى زاده با معين
در آخرین مالقات تعدادى اعالميه را كه از عباس مفتاحى گرفتـه بـود    بيند. تهران مىدر

 ند.شان برسا به منوچهر درودى دوست مشترك دهد تا به طيبى مى
 

 دستگيرى سرو آزاد

 هایى كه در رشـت منفجـر شـده اسـت از     كند بمب پيما در زیر شكنجه اعترا  مى ارض
 رود. اسفند لو مى 21عباس مفتاحى در خانه سرو آزاد گرفته است. پ  خانه ميدان 
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مفتاحى پيشاپيش به  سرو آزاد توصيه كرده بود كه به این خانه تـردد نداشـته باشـد.    
 شود. اى كه لو رفته بود دستگير مى كند در خانه توجه نمى سرو آزاد اما

 

 دستگيرى مجيد احمدزاده

 شود. امـا هنگـام انتقـال بـه سـاواك موفـق       مجيد در سر قرارش با سرو آزاد دستگير مى
 را به بيرون پرتاب كند خواهد آن شود نارنجک خود را بيرون بكشد. كه سرو آزاد مى مى

 شود. آذرنگين مأمور ساواك كشته مى جالل و در نتيجه سرو آزاد

 

 دستگيرى اكبر مؤيد

 در جریان تصميم مركزیت سازمان بـراى بازگشـت مجـدد بـه جنگـل، حميـد اشـر ،       
 هـا را  رود و سـالح  كند صفارى به عـراق مـى   صفارى آشتيانى را مأمور آوردن سالح مى

 كند. هاى خرمشهر خاك مى آورد و در بيابان مى
شـوند. مؤیـد    تيانى و سوالونى و اكبر مؤید راهى جنـوب مـى  براى آوردن سالح، آش

 هـاى او  سفر به جنوب با جعفر نجفى )با نام مستعار سيائو( كه یكى از سـمپات  پيش از
خواهد به تبریز برود و رابطـه تبریـز و    كند. و از او مى چهارشنبه مالقات مى ست، روزا
ـ ـعد در خيـشنبه ب ا او یکـرا ب رار مالقات بعدى خودـكند. و ق رارـرقـهران را بـت ان ـاب

 گذارد. فرهنگ مى
گـردد. و   رسـاند و خـود بـه تهـران بـازمى      مؤید، سيد نوزاد و سالمى را به اهواز مى

 شود. نجفى باید در سفر تبریز بـه دام  شنبه دستگير مى درمالقاتش با جعفر نجفى در یک
 ساواك افتاده باشد.

 

 دستگيرى عباس مفتاحى

 رسد. ز دستگيرى اكبر مؤید به قرار او با عباس مفتاحى مىساواك بعد ا
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 اى هاى زنجيره دستگيرى

ساواك دراین دوران اساس كار خود را بر شكنجه تا حـد مـرگ گذاشـته بـود. اشـر       
دانـم بهـروز را    نمـى »گویـد:   گاه اطالعات شـهربانى مـى   درخاطراتش از شكنجه دهقانى
.« 1كشـيد  شدن صداى شالق او باز هم فریاد مىكردند كه بعد از قطع  شكنجه مى چگونه
هفت روز بيشتر زیر شكنجه تاب نياورد. با قلب و ریه پاره پاره شده به شـهادت   بهروز
 خواست: را مى مسألهساواك از حداكثر فشار دو  رسيد.
 . آدرس خانه امن1
 . محل قرار بعدى با رابط سازمان2

 بـود. بـدل  « 2هـا در یكـدیگر   هسـته  دهـى فشـرده و تنيـدگى   سازمان»اشكال كار در 
 ها براى مقابله با ساواك مبتنى بر دو امر بود: چریک
 . مقاومت در زمان تعيين شده براى سوزاندن خانه امن و قرار مالقات1
 . خودكشى2
 سالح خودكشى دیدیم كه نه مسعود و نه حميد نتوانستند به موقع دست به مسألهدر 

آسـاى چریـک بـود.     ه بود. و بدل ساواك دستگيرى بـرق ببرند. ساواك این فن را شناخت
 زده شد. دردستگيرى منا  نيز همين بدل

ها از شـدت شـكنجه و تـوان پایـدارى اعضـا       اما در مورد مقاومت نيز درك چریک
كردنـد. كـافى    كردند، سالخى مى بود. ساواك و اطالعات شهربانى، بازجویى نمى ذهنى
نونى رژیم از جسد بهروز دهقانى، او را بـه معنـاى   نگاه كنيم به گزارش پزشكى قا است
 كلمه، سالخى كرده بودند. اخص

، هـيچ حكـومتى بـه ایـن درجـه قسـاوت و       1121در تاریخ ایران از مادها تـا سـال   
محمدرضـا پهلـوى اعمـال     سـاواك نسبت به مردم ایران اعمال نكرده بود كـه   سبوعيت

ملتـى بـزرگ و   و بـا كمـک سـاواك    خواست از كميته مشترك و اویـن   شاه می كرد. مى
 برساند.« بزرگ هاى تمدن دروازه»كهنسال را به 

 
                                                           

 اشرف دهقانى ؛زماسه مقاومت. 1
 محمود نادرىی فدايی خلق؛ ها . سازماس چريك2
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 دستگيرى سوالونى

بـود بـا حميـد اشـر  مالقـات كنـد        سوالونى در سرقرار الماركا )اكبر مؤید( كـه قـرار  
 دستگير شد. 1121مرداد  نوزدهدر

ه ـایى كـه الحـنوب براى آوردن سـيم جـأموریت تـكنجه از مـوالونى در زیر شـس
ود ـرده بـان كـهر پنهـاى خرمشـه انـابـود و در بيـراق آورده بـانى از عـآشتي ارىـصف

 سخن گفت.

 

 عمليات بانك ظفر و ميرداماد

باز هم مشكل مالى حمله به بانک را در دستور كار قرار داد. تيم حميد اشـر  )قاسـم(   
وچيک( و زیبـرم وارد  مركب بود از حسن سركارى )مسعود(، جمشيدى رودبارى )ف كه
شدند بيست و هفت مردادماه هنگـام عمليـات چـون اوضـاى را مناسـب ندیدنـد        عمل
ميرداماد رفتند. اوضاى مناسب بود. موجودى بانـک را مصـادره كردنـد در حـين      بانک به

 اوضاى بانک ظفر را مناسب دیدند این بانک را هم مصادره كردند. بازگشت
عمليات شركت كند اما چون مفتاحى به او ت يير قـرار   چنگيز قبادى قرار بود در این

 نگفته بود قبادى موفق به شركت در این عمليات نشد. را

 

 دستگيرى انوش مفتاحى

 اى در وصـفنارد   مفتاحى خانهدو هفته پيش از دستگيرى عباس مفتاحى، برادرش اسداهلل
با انـوش مفتـاحى را   ات ـا ترتيب مالقـارش كرد تـسف دروآزاـاس به سـاره كرد عبـاج

 مفتاحى بدهد. این ارتباط برقرار شد و انوش به خانه وصفنارد رفت. با اسداهلل
 بعد از انوش حميد اشر ، چنگيز قبادى و مهرنوش ابراهيمى را به خانـه وصـفنارد  

 اد ـ ظفر به خانه وصـفنارد  ـانک ميردامـارى نيز پ  از سرقت بـفرستاد. جمشيدى رودب
 منتقل شد.
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فتاحى قبل از دستگيرى كریميان و یـک نفـر دیگـر را از سـارى بـه انـوش       عباس م
ها را به تهران بياورد. تا زنـدگى مخفـى را شـروى كننـد. بـه سـفارش        كرد. تا آن معرفى
هـا سـرقرار حاضـر نشـدند پـ  انـوش        با كریميان قرار گذاشـت امـا آن   ، انوشاسداهلل
 ها مالقات كند. آن سارى رفت تا با به

 

 خانواده نقش مخرب

كنـد   برد. و فردا با پدرش مالقات مى سر مى انوش مفتاحى شب را در خانه دایى خود به
 كند. بعد خود را به ساواك معرفى مى و

اش در ساواك آمدنش بـه سـارى را فـرار از خانـه تيمـى       هرچند انوش در بازجویى
به سارى را مالقات  كه رفتن او اسداهللكند. اما این روایت با بازجویى برادرش  مى اعالم
 كند. داند مطابقت نمى كریميان مى با

اما هرچه باشد دایى و پدرش نقش مؤثرى در متقاعد كـردن او بـراى معرفـى خـود     
كند. ممكن است انوش در ميانه كار پشـيمان شـده باشـد و مأموریـت      ساواك ایفا مى به

ن هم بعيد نيست. طبيعـى  اى براى بيرون آمدن از خانه تيمى باشد ای براى او بهانه سارى
تواند باشد در جریان سياهكل هم دیدیم كه ایرج صالحى به بهانـه جمـع كـردن     مى هم

گروه جدا شد و خود را به تهران رساند. ایـن امـر دليـل خيانـت نيسـت دليـل        هيزم از
است قرار نيست در یک مقطع زمانى تمامى جنبش به درجه آخر فـدا و   ضعف یک آدم
 این امر نه شدنى است و نه عاقالنه است. جانبازى برسند.

 شـوند هزینـه   هاى مشخصى حاضـر مـى   ها به نسبت در پروسه مبارزات انقالبى، آدم
 ها علل دیگر. هاى طبقاتى و ده گردد به درجه آگاهى، انگيزه كنند. این نسبت برمى

هيچ اشكالى ندارد كه آدمى مخفى شود. اما در زنـدگى مخفـى بفهمـد كـه جـاى او      
 هاى الزم را براى این زندگى ندارد. نيست. و او توان و انگيزه جااین

 یک سازمان سياسى باید به آن درجه از بلوغ و پختگى برسد كه هر عضـوى در هـر  
 لحظه فارغ از هر فشار سياسى، عاطفى، تشكيالتى و یا ترس از خـوردن انـگ خيانـت،   

 ار نيسـت همـه، حميـد اشـر     قادر باشد آزادانه جاى خود را در جنبش تعيين كند. قـر 
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 باشند. هيچ اشكالى ندارد كه انوش مفتاحى یک هوادار خوب و حتـى یـک آدم عـادى   
 خوب در جامعه باشد. اما یک چریک مخفى نباشد.

 هاى شخصـى،  هر دليلى، فشار خانواده و یا ضعف شود كه به آغاز مى جا آنفاجعه از 
بـاز نگـردد. راه درسـت خـروج از     گيرد دیگر به خانـه تيمـى    انوش مفتاحى تصميم مى

یـک چریـک از خانـه تيمـى      و دور شدن از تيررس سازمان امنيت است. خروج كشور
نخست خارج شدن از زیر پوشش حفاظتى سازمان بـود. یـک طعمـه حاضـر و      وهلهدر

ناپـذیرى   توانسـت خسـارات جبـران    ساواك و دسـتگيرى چنـين آدمـى مـى     آماده براى
براى سازمان بود كه براى حفاظت از خود اقدام به حـذ    پ  این حق سازمان بزند. به

 دستگيرى و خيانت. ،آن سو ساواك بود فيزیكى او بكند. از
 خود را به سـاواك معرفـى كـرد و تخليـه     1121هر روى انوش در هفت شهریور  به

 اطالعاتى شد.
 كـرد آبـادنو اجـاره    اى در خانى  مفتاحى خانهپ  خانه وصفنارد تخليه شد و اسداهلل

رودبارى و قبادى به خانه خيابان ابطحى رفتند و مهرنـوش ابراهيمـى بـه خانـه جدیـد      
 رفت. سركارى مى حسن

 

  مفتاحىدستگيرى اسداهلل

 هللنژاد توسط انوش بـه اسـدا   نژاد دستگير شد، غنى  مفتاحى در سرقرار یحيى غنىاسداهلل
 خواسـت از   مـى و اسـداهلل «. شناسد نژاد گروهى را مى غنى»معرفى شد. انوش گفته بود: 

 نژاد به آن گروه برسد. طریق غنى
 نژاد رسيده بود. ساواك به احتمال زیاد از طریق انوش به غنى

 

 طرح ربودن سفراى خارجى

ا حميد اشر ، ـاى ب هـد در جلسـگير شـان روزى كه دستـعد از ظهر همـاحى در بـمفت
را مطرح كرد. قبادى نظـرش   ربودن سفراى خارجى مسألهنوروزى، چنگيز قبادى  حسن
ها بـراى سـفير    ها برخال  انگليسى سفير فرانسه بود. چون معتقد بود كه فرانسوى روى
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 اند. حميد اشر  نظرش روى سفير امریكا بود. اما ردّى از او نداشـتند.  ارزش قائل خود

 د.مفتاحى اما نظرش روى سفير انگلي  بود. چون تا حدودى شناسایى شده بو

 

 ادران سپهرىمحفل بر

 این محفل مركب بود از:
 . فرخ سپهرى1
 . سيروس سپهرى2
 . شاهرخ هدایتى1

  مفتاحى وصل شـد. خانه بود به اسداهلل كه از طریق عبدالرحيم صبورى كه با فرخ هم
 رابط این محفل با مفتاحى، شاهرخ هدایتى بود.

 نگ تيزابـى و همراه هوش به 1111هدایتى دانشجوى دانشكده كشاورزى بود. در سال 
محمد فصيحى دستگير شده بود و یک سال حب  هـم كشـيده بـود. كـار ایـن محفـل       

شاه عوض خریـده بودنـد تـا     ر علىهمين خاطر باغى د سفراى خارجى بود. به شناسایى
 جـا  آنكه موفق به ربودن یكى از سفراى كشورهاى اروپـایى شـوند او را در    صورتىدر

 مخفى كنند.

 

 شهادت سپهرى

 
 ی هستيا كسآ

 كه درميان اين تُندباد مر، مرا ياری دهد
 دستی كه پرچم فرو افتاده را دربر گيرد

 ندهای ش سته را زه ك و اين كاان
 ندوه بايستدراپين و در ملتقای اين آساان و زم

 و با جان خود
 دپتياره و ديو و اهرمن را به عق  براناين خيل 
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 ده تيم و سه نفر دیگرعنوان فرمان تيم مفتاحى مركب بود از او به

 . فرخ سپهرى1
 . سيروس سپهرى2
 . شاهرخ هدایتى1

 نژاد بيرون رفت. و تا سـاعت ده شـب برنگشـت. تـيم بـراى      مفتاحى براى قرار غنى
 جـا دو اى( در ایـن  خروج از خانه هم خانه زاپاس داشت و هم وسيله نقليه )موتور دنده

 اصل مهم چریكى فراموش شد:
 . تحرك مطلق1
 م اطمينان مطلق. عد2

توانيـد شـب را صـبح كنيـد یعنـى زمـان        مفتاحى خود گفته بود كه اگر او نيامد مـى 
 را گذاشته بود یک روز. پ  تيم تصميم گرفت صبح خانه را تخليه كند. مقاومت

 اش بهمـن نـادرى   اما در ساواك قضایا صورت دیگرى داشت. تهرانى )كه نام واقعى
 در بـازجویى از »گویـد:   هـایى خـود مـى    بـازجوى گر معـرو  سـاواك در    بود( شكنجه

 مفتاحى، پرویز ثابتى )معاون ساواك و نظـام امنيتـى معـرو ( عمـوى مفتـاحى را هـم      
 دستگير كرده بودند. عبـاس و انـوش مفتـاحى را هـم آورده بودنـد. مفتـاحى زیرفشـار       

 «.اش، آدرس خانه امن و قرارهایش را با حميد اشر  و دیگران را نوشت خانواده

 

 يك شگرد ساواك

 جست. شكنجه با كابـل حـر    هایش از شگردهاى بسيارى سود مى ساواك در بازجویى
 ها و آویزان كردن جسم سـنگين از  زد. بعد قپانى و شوك و داغ و ماساژ بيضه اول را مى
ها و كشيدن ناخن و اتو برقى و از این دست آلت و ابزار آریامهرى هم بود. اما بـا   بيضه
جا زن و بچه و پدر و مادر و خـواهر و  ممكن بود چریک حر  نزند در اینها  این همه

كردنـد زنـدانى    ها سعى مى شوند. و با فشار روحى آن ها دستگير مى عمو و دایى برادر و
حر  بياورند در موارد بسيارى با آوردن همسر و دختر و لخت كردن و تهدید بـه   را به
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را به حـر  زدن و یـا پـذیرش مصـاحبه وادار      در مقابل چشمان زندانى، زندانى تجاوز
خانى و همسرش، از این دست موارد بودند.  اهلل طالقانى و دخترش، قليچ آیت كردند، مى
هاى انسانى در مـا خانـه دارد بـه ض ـرس      مارك  ما همه انسانيم و تمامى ضعف قول به

 دهد. ان مىتوان حكمى صادر كرد كه آدمى در چنين شرایطى چه واكنشى نش نمى قاطع
 

 خطاى نابخشودنى

 ها دهند و چریک در گزارشى كه بعدها شاهرخ هدایتى و سيروس سپهرى به سازمان مى
كننـد و   كنند. از خطایى نابخشودنى یاد مـى  چاپ مى« ىجتب يتاچتي اشهتو»در كتاب 

 اى است كه فرمانده آن خانه )مفتاحى( دستگير شده است. ماندن در خانه آن
ــان شــب را در ــى آن ــه م ــا در ســاعت  خان ــد. ام ــه از 1:21مانن ــان خان  شــب، نگهب

 دهـد. هـدایتى   هاى خاموش در اطرا  خانه گزارش مـى  وآمدهاى مشكوك اتومبيل رفت
 گویـد: وضـع   خياالنـه مـى   كند خانه را ترك كنند. اما سيروس سپهرى خوش پيشنهاد مى

 عادى است )خطاى دوم(.
بعد نگهبان خبـر از آمـدن چنـد ماشـين     خوابند )خطاى سوم( و نيم ساعت  ها مى آن

 كند )خطاى چهـارم( و  ها را دعوت به صبر مى دهد باز هم سپهرى آن دراطرا  خانه مى
 گوید: مگر ممكن است مفتاحى یک شبه خانه را لو دهد )خطاى پنجم(. مى

 شوند و به سـرعت در اطـرا    ها پياده مى اى دارند از ماشين دهد عده نگهبان خبر مى
 رونـد  هایشان مـى  علت سردى هوا به طر  خانه گوید: به شوند سپهرى مى و مىخانه مح

 )خطاى ششم(.
دهنـد. و سـپهرى بـا     هـا جـواب مـى    كند. چریک و خالصه ساواك حمله را آغاز مى

روس از ـدایتى و سيـ ـود و هـش جروح مىـاواك مـوى سـک از سـارنجـک نـی رتابـپ
 گریزند. محاصره مى

 

 شهادت زير شكنجه

دسـتگير   1121 مفتـاحى در تـاریخ بيسـت و یكـم شـهریور      بق اسناد ساواك اسـداهلل ط



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      221

 

)گزارش هدایتى بـه  اىجتب يتاچتي اشهتوها در جزوه  طبق گزارش چریک شود. و مى
هـا در سـاعت    گشـت، و برنگشـت و آن   مفتاحى باید ساعت ن ه به پایگاه برمى سازمان(

صـبح   1:21سـاواك در سـاعت    مشـورت كردنـد كـه برونـد یـا بماننـد. و       یازده شـب 
د در تاریخ بيست و ساعت چهار صبح حمله كرد پ  سپهرى بای اش پيدا شد و سروكله

مجروح شده بود دستگير شده باشد. امـا در تـاریخ پـانزده مهـر      كه حالىدوم شهریور در
سـر نگهبـان   دهد كـه اف  دادرسى ارتش به ساواك گزارش مى ، یعنى سه هفته بعد،1121

الهویـه   مهر در پزشكى قانونى از جسد غيرنظـامى مجهـول   تاریخ سهاداره درقضایى این 
گلوله به سر تشخيص داده شده است بازدید كرده است  كه علت مرگ آن بر اثر اصابت
شود و در تـاریخ سـوم مهـر كـه      كه سپهرى دستگير مى در فاصله بيست و دوم شهریور
وسـط افسـر نگهبـان قضـایى ر یـت      پزشكى قـانونى ت  م ز متالشى شده او با گلوله در

رود. و جسد نيمـه جـان او را از    زیر شكنجه مى شود، مدت دو هفته فرخ سپهرى به مى
كنند كـه   گونه وانمود مى اى به م ز او، این گلوله آورند و با شليک زیر شكنجه بيرون مى

 او در درگيرى كشته شده است.
 
 

 دانيد شما كه مى
ـ  ه، چراغـى روشـن   هر وقت كه باالى باغ پُر گري

 شد
 ع مت نابهنگام رازى از آواز امشب است

 يعنى كه امشب نيز يكى از ميان ما خواهد رفت

 سيدعلى صالحى
 

 شهادت قبادى

خانه دكتر قبادى مورد یورش پلـي  واقـع شـد تـيم قبـادى       1121در تاریخ هشتم مهر 
ى و سـكينه  بود از: قبادى، حسين نوزادى، محمدعلى سالمى، عبـدالرحيم صـبور   مركب
 این خانه در شهرك وليعهد واقع بود. جعفرى
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در تبریـز   1119سكينه جعفرى )عاطفه( خواهر حسن جعفرى بـود كـه در تابسـتان    

  مفتاحى و صبورى آشنا شد.دیدن برادر خود با اسداهلل براى
 ( و از طریق1121صبورى پ  از دستگيرى حسن جعفرى مخفى شد. )هفت مرداد 

 ه جعفرى تماس گرفت و او را مخفى كرد. صبورى سكينه را با نـام فرخ سپهرى با سكين
 مستعار عاطفه به تيم قبادى منتقل كرد.

 كار این تيم شناسایى رئي  مستشارى امریكا و شناسایى هتل پاالس بـود كـه محـل   
 اقامت خارجيان بود.
گر معرو  ساواك در بازجویى خود و لو رفتن خانـه سـه راه آذرى    تهرانى، شكنجه

 داند كه ژاندارمرى ساكن كوى وليعهد به ساواك داده بود. مربوط به گزارشى مى را
 بيند. صبح نگهبان خانه وضعيت را مشكوك مى 2:11ساعت 

 شوند آیند و درگير مى عاطفه و حسين سيدنوزادى )با نام مستعار مصطفى( بيرون مى
ر تبـادل آتـش   رسـد چنگيـز قبـادى و محمـدعلى سـالمى نيـز د       نوزادى به شهادت مى

 شود. رسند. سكينه جعفرى دستگير مى شهادت مى به
عبدالرحيم صبورى آن شب در خانه تيمى نبود. و به تـک اتـاق خـود رفتـه بـود. و      
 دردرگيرى حضور نداشت. صبورى فردا در راه بازگشت به خانه تيمى در سه راه آذرى

 جاده آرامگـاه كسـى را  شود. صبورى در قرار ساعت پنج  متوجه حمله پلي  به خانه مى
 شود. بيند. اما همان شب دستگير مى نمى
 

 اكنون
 هاى خون از قله
 خوانم مى

 دار خون را هاى دنباله آيا گروه ستاره
 بينى ى منقارم مى بر خنجر شكسته

 سلطانپور

 شهادت مهرنوش و منوچهر

ى، ارـد. پ  جمشيدى رودبـاره شـارى اجـوسط حسن سركـطحى تـان ابـابـانه خيـخ
 منتقل شدند. جا آنپور به  ابراهيمى و منوچهر بهایى مهرنوش
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  ریاضـى ها و مسير تـردد و سـفرا و عبـداهلل    ها، پاسگاه كار این تيم شناسایى كالنترى
 شد. ها توسط مهرنوش ابراهيمى انجام مى رئي  مجل  شورا بود. بيشتر این شناسایى

 ار فریبـرز( بـه آنـان ملحـق شـد.     بعد از مدتى احمدرضا شعاعى نائينى )با نام مستع
 كالسى او بـود او را  نائينى دانشجوى سال چهارم راه و ساختمان بود. على آرشى كه هم

 عضوگيرى كرد. به حميد اشر  وصل شد و حميد او را به حسن سركارى وصل كرد.
 با دستگيرى حسن سركارى خانه لو رفت. با دیر آمدن او مهرنوش ابراهيمى )با نـام 

 هاى موجود در خانه، خانه را پور با كليه مدارك و اسلحه مهين( و منوچهر بهایىمستعار 
ترك كردند. اما با ساواك كه خانه و منطقه را محاصره كرده بودند درگير شدند و هر دو 

 كرد. كل مهمـات  كننده پرتاب مى شهادت رسيدند. ساواك به طر  خانه گازهاى خفه به
. نـائينى نيـز هنـوز مسـلح     1ز خانه قبالً خارج شده بـود خانه هفده فشنگ بود. مهمات ا

بود. و سالح شخصى نداشت رودبارى از محاصره گریخـت امـا نـائينى در یـازده      نشده
 دستگير شد. 1121مهر 
 
 

 اين شب سنگى
 در هزاران قاب تصوير است

 پاسدار شط نفت و نبض تقدير است
 مانيم هاى وحشى زنده مى ما به اميد مسلسل

 رسلطانپو
 

 شهادت عبدالحسين براتى

، سه تن با كرایه كردن یک اتومبيل پيكان بـراى شناسـایى   1121شنبه سيزده مهر  روز سه
 روند تـا نهـار   شوند. حوالى ظهر به جاده قدیم كرج مى بانک راهى غرب تهران مى چند

ها مشـكوك شـده اسـت.     خورند كه به آن بخورند. در راه بازگشت به گشت پلي  برمى

                                                           
 هاى چريكى اى از تجربيات انگ پارهت . كتا1
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آینـد و   ها پایين مى دهد. چریک ين حين در تقاطع بابایيان اميرى تصادفى روى مىهم در
 گریزند. هاى ساواك از محل مى تيراندازى به سوى گشت با

 ساواك براى پوشاندن این شكست عبدالحسين براتى را كه در همين روز در خيابان
 كند. خزانه به شهادت رسيده بود. به این ماجرا مربوط مى

 

 پليسى فضاى
 هـاى سـاواك و   بعد از رستاخيز سياهكل، فضاى شهرهاى بـزرگ پليسـى شـد. گشـت    

 هـاى شخصـى،   هاى نامحسوس، وانت، تاكسـى و اتومبيـل   اطالعات شهربانى در پوشش
 زدند. و افـراد مشـكوك را دسـتگير و بـازجویى     پيكان و ولوو، در سطح شهر گشت مى

 ها مبتنى بود بر: كردند. این دستگيرى مى
 ها بود با نام و مشخصات و عك . دفترچه افراد تحت تعقيب كه در اكيپ. 1
 . مشخصات ظاهرى از نظر نوى پوشش و نوى آرایش مو و سبيل كـه تـا حـدودى   2

 گرایشات چپ و مجاهدین در آن هویدا بود.
القاعده هر جوانى باید یـا   ها در ساعات كار و ادارى كه على . پرسه زدن در خيابان1
 باشد یا در اداره و كارخانه. دانشگاه در

. حضور در شمال شهر و یا اطرا  امـاكن و منـاطقى كـه ادارات مهـم سـاواك و      1
 یا خانه مقامات بود. دولت
 توانست یـک چریـک باشـد    هرروى براى پلي  امنيتى هر دختر و پسر جوانى مى به
 شد. كه عك  آن ثابت مى مگر آن

ىجتب ميتاا»يـدا كـرده بودنـد كـه در جـزوه      هـایى پ  ها نيز براى این فضا شيوه چریک
 بدان اشاره شده است.« شهتواچتي 

كـه عكـ  او را در معـابرزده بودنـد بـا لبـاس آخونـدى         جـا  آناميرپرویز پویان از 
هـا و   هـا در سـاعات ادارى در مركـز شـهر و یـا چهـارراه       كـرد. چریـک   وآمد مـى  رفت
كردند و بـراى حضـور    سازى مى گذاشتند از نظر ظاهر عادى اصلى قرار نمى هاى خيابان

كردند. تا در صورت برخورد بـا گشـت    هایى پيشاپيش آماده مى محل محمل خود در هر
 گویى نشوند. تناقض پلي  دچار
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 شكار در شهر

 گشـتند  هاى ساواك و اطالعات شهربانى شكار در شهر بود. در جنگل شهر مى كار اكيپ
 و با قرار گرفتن در چهارسـوى شـكار او را  كردند.  و با دیدن طعمه تور خود را پهن مى

كردند تا در صورت مسلح بودن نتواند دسـت بـه سـالح ببـرد و یـا       ناگهان دستگير مى
 گرفتند. خود را بخورد. از جلو و عقب و پهلوها او را مى سيانور

 یافتند تا در زیـر ایـن فشـار جهنمـى نفـ  بكشـند. بـدل        ها فرصت مى اگر چریک
 هاى عملياتى چریكى در سطح شهر بود. واك، تيمهاى سطح شهر سا گشت

كردنـد.   هـا را شـكار مـى    شـان اكيـپ   هاى عمليـاتى  ها نيز باید با فرستادن تيم چریک
افى ـاى سـنگين مواجـه بـود. كـ    ـه ا هزینهـم بـراى رژیـاى پليسى بـاد فضـایج وقت آن

اخ موش چـه  وقت معلوم بود سور شد، آن گشت پلي  به رگبار بسته مى بود چند اكيپ
 قيمتى داشت.

 

 دستگيرى حسن سركارى

 آباد دستگير شد. علت دسـتگيرى  بعد از شهادت قبادى حسن سركارى در سر قرار نازى
 او روشن نيست.

 
 آخر

 آيند به چه كار من مى
 آفتاب و ماه

 وقتى تو نباشى
 شمس لنگرودى

 

 شهادت شاهرخ هدايتى

 ى آرشـى كـه شـعاعى را عضـوگيرى    نق پ  از دستگيرى احمدرضا شعاعى نائينى، على
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 كه مطلع شوند نزد ساواك شناخته شده است یا نه. در تاریخ بيست و كرده بود براى این

نام به دانشگاه رفت. در اتـاق آمـوزش دانشـكده بـا سـاواك       براى ثبت 1121هفت مهر 
 اسفند دستگير شد. 21سرعت از دانشگاه خارج شد. اما در ميدان  شد. پ  به رو روبه
 اواك از طریق آرشى به خانه دركه رسيد. این خانه محـل زنـدگى حميـد اشـر ،    س

 ژانـدارمرى  هایگاپهمراه  21عباس جمشيدى رودبارى و هدایتى بود. ساواك در ساعت 
 دركه به خانه حمله كرد و هدایتى به شهادت رسيد.

 

 طرح ترور امام جمعه تهران

 اك درست كـرده بـود و ایـن پایگـاه را    امام جمعه تهران در دانشگاه پایگاهى براى ساو
كرد. تيم حميد اشر  كه در این زمان در خانـه سـليمانيه مسـتقر بـود طـرح       رهبرى مى

 او را آماده كرد. ترور
د و ـته شـ ـرفـلى( گـار عـام مستعـا نـانى )بـارى آشتيـط صفـانيه توسـانه سليمـخ
م هرمـز( بـرادر پـرى بـود.     معاضد )با نام پرى( همسر او و حميد اشر  )بـا نـا   شيرین

رودبارى نيز جزء همين تيم بود شناسایى توسط آشـتيانى و رودبـارى انجـام     جمشيدى
شيرین معاضد مخالف این ترور بود و به تأثير منفى آن در افكـار عمـومى بـاور     شد. اما

با مجاهدین كه به تازگى با هم ارتباط برقـرار كـرده بودنـد. مشـورت شـد.       داشت. پ 
مثبت این ترور را رد كردند. پ  این طرح عملى نشـد و از دسـتور كـار     ز تأثيرها ني آن

 .1تيم خارج شد
 

 ها عمليات بانك

ى یاهـ  اش، مسـتلزم هزینـه   اى، آن هم از نوى مخفى و چریكـى  زندگى یک انقالبى حرفه
كه در حد توان یک حزب فراگير بود. تهيه خانه و وسایل حمل و نقل، تهيه سالح  بود.
زا سـاخت. و ضـربه خـوردن     هاى آتش دى كه بتوان با آن ك وكتل مولوتف و بمبموا و

                                                           
 اسناد هماس؛ . امشيدى رودبارى1
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اه قوى ـایگـانه بعدى مستلزم یک پـختن به خـاختن و گریـا سـات و رهـانـامك مداوم
 مالى بود.

 حل كرده بودند: یرا به شكل مسألهها در خارج از ایران این  دیگر گروه
 . حمایت خارجى1
 . حمایت داخلى2
 دكفایى گروه. خو1

 كـه اینـان خـود از منتقـدین     ها ممكن نبود. نخست آن حمایت خارجى براى چریک
 وابستگى حزب توده به شوروى بودند. و اثرات مرگبار ایـن وابسـتگى را دیـده بودنـد.    

 حزب تـوده بـود. و بـا جریانـات     یانی از جن  و سنخجر ها و  آدمدنبال  شوروى نيز به
 هم خوردن رابطه خود با رژیم شاه هم نبود. اهان بهچریكى موافقتى نداشت. و خو

 بخش فلسطين كه كمک هایى مثل سازمان آزادى هایى مثل ليبى و گروه ماند دولت مى
 ها هنـوز فاقـد ایـن پایگـاه     ها نيز مستلزم تثبيت پایگاه داخلى و جهانى بود. و چریک آن

 ها نگذشته بود. بودند چيزى حدود هفت ماه از عمر آن
 داخلى مستلزم پایگاه گسترده مردمـى بـود. و ایـن مسـتلزم زمـان بـود كـه        حمایت
 هایى براى گرفتن كمک مالى در مردم ایجاد كننـد. مجاهـدین بـه شـكل     ها كانال چریک

 ها هاى سنتى در اختيار آن ها برخوردار بود. بازار و روحانيت و كانال طبيعى از این كانال
 عنـوان  هایى وجود خارجى نداشت. حـزب تـوده بـه    ها چنين كانال بود. اما براى چریک

هاى حمایتى را درمردم خشـكانده   تمامى چشمه اشجریان چپ ایران در عمر سى ساله
امـوال خلـق    هـا؛  ماند خودكفایى گروه و آن راهى نداشـت جـز مصـادره بانـک     بود. مى

 .بود دردست ضدخلق
ـ    اس جمشـيدى رودبـارى  وضعيت مالى گروه در روزهایى به حدى بد بود كه به قـول عب

 پولى در جيب نداشت.« 1گروه براى دادن كرایه اتوبوس و تهيه غذاى روزمره»
ه ـات حسن نوروزى بـن عمليـد. در ایـان حمله شـادرات سمنگـانک صـ  به بـپ
 اكبر جعفرى شركت داشـتند. كـل   زیبرم، فرخ سپهرى، جمشيدى رودبارى و على احمد

 )بخشكى شان ( ریال بود. 111,17موجودى بانک 

                                                           
 اسناد هماس ؛. امشيدى رودبارى1
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 قلعه بود كه در واقـع  بانک بعدى بانک ملى شعبه صفویه بود كه در جنب زندان قزل

 آمد. كجى به رژیم به حساب مى نوعى دهن
ــ ـــت ـــيم عملي ــن ب ـــاتى ای ـــانک عب ـــارت ب ـــود از ن پهرى، ـانى، ســـوروزى، آشتي
 اكبر جعفرى. اشر  و على دى، حميدـجمشي

 نگهبان كشته شدند. در این عمليات رئي  بانک و یک
ها خودى نشان بدهد. سـيروس سـپهرى    كه در برابر عمليات چریک ساواك براى آن

كه در زیر شكنجه كشته بود. و شاهرخ هـدایتى كـه در عمليـات دركـه بـه شـهادت        را
اى ساختگى در كوى كن اعالم كرد كه در تاریخ بيسـت و هشـت    بود. در حادثه رسيده
 اند. كشته شدهسپهرى و هدایتى  ،1121دى 

از او گرفتـه شـده    1127هایى كه بعد از بهمن  گر ساواك در بازجویى تهرانى شكنجه
 داند. این طرح را از آن عطارپور، یكى از بازجوهاى ساواك مى است

 

 ساله 0744هاى  ها در آستانه جشن عمليات چريك

 ده بـود تـا بـا   ساله شاهنشاهى ایران را تدارك دیـ  2211هاى  ها قبل جشن رژیم از مدت
 اى جمع كردن رهبران دیگر كشورها، در یک نمایش دروغين از رژیمى آدمكش، چهـره 

 ها در صدد برآمدند تـا بـا عمليـاتى توجـه رهبـران      مدرن و دمكرات ارایه دهد. چریک
 حاضر در ایران را متوجه عمق نارضایتى مردم كنند.

 شد. از هفـده مهـر   مى هاى ساواك توسط شاهرخ هدایتى انجام . شناسایى سروی 1
 كردند قرار ها را از سه راه ضرابخانه دنبال مى هدایتى و حميد اشر  مسير تردد ساواكى

 بود عملياتى در بيست و دوم مهر برعليه مأمورین ساواك انجام شود. تيم اشر  مسئول
 ها نامرتب شـد.  پوشش تبلي اتى عمليات بود. اما از روز بيست و یكم مهر قرار سروی 

   عمليات به تعویق افتاد.پ
 گذارى انجام شـد،  ه خبرنگاران خارجى ساكن بودند براى بمبكها  . شناسایى هتل2

 اما تدابير شدید پلي  اجازه عمليات را نداد.
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كه ميهمانـان خـارجى از شـيراز وارد تهـران شـدند دو       1121. بيست و چهار مهر 1
 ق تهران بود.ها منفجر كردند هد  خاموشى مطل را چریک دكل برق

 ها درمدخل دره كن بود. كه خط انتقال نيروى برق كرج ـ تهران بود. یكى از این دكل
 خوابيدنـد و صـبح   جا آنهمين منظور اشر  و هدایتى به منطقه رفتند شب را در  به
خاطر اشتباه محاسبه درميزان  ها منفجر شد. اما به ها بستند. دكل ها را به پایه دكل دیناميت
 نفجره، نتيجه صددرصد نبود.مدار م

 

 1174بيانيه بهمن 

 اى به شـرح  ها طى بيانيه چریک 1121زمان با سالگرد حماسه سياهكل در بهمن سال  هم
 ناپذیر از سـوى  كه مبارزه مسلحانه را ضرورتى اجتناب مواضع خود پرداختند. نخست آن

ـ  اًـپيشاهنگ دانستند و اعالم كردند مبارزه ضرورت ى اسـت كـه ایـن دو    اسى ـ نظـام  ـسي
 ناپذیر دارند. اى ارگانيک و جدایى رابطه وجه

كه رژیـم   سياسى و یا جدا كردن مبارزه سياسى از نظامى در زمانى طرح مبارزه صرفاً
عملـى صـر     ران و بـى بيكـ حركتى را قهرآميز سركوب كند. حاكى از اپورتونيسـم   هر

تـوان تـوده را    من است كه مىپذیرى دش تنها با ضربات نظامى و نشان دادن ضربه است.
 .انقالب كشاند به

 بندى مبارزه یک ساله: و اما جمع
 . اعتصاب قهرمانانه كارگران جهان چيت تحت تأثير مبارزات مسلحانه. كه بـاالخره 1

 ها شد. رژیم مجبور به سركوب خونين آن
 سابقه مبارزات دانشجویى گيرى بى . اوج2
 ها گروه. شروى عمليات قهرآميز توسط دیگر 1
 عنوان چریک شهرى . كسب هرچه بيشتر تجربه به1
 هم زدن ثبات سياسى رژیم . به 2
 ها . ضربه زدن به سيستم مالى رژیم با مصادره بانک1
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 گذارى در ایران داران خارجى از سرمایه . ترس سرمایه7
 . تشدید تضادهاى داخل ارتش و بوروكراسى 1

 ها است. ز كردن مبارزه مسلحانه در همه جبههترین وظيفه همه آغا در این زمان مبرم
 هاى تاكتيكى مـا را  ها شكست اما شروى باید با هوشيارى توسم باشد. هرچند اپورتونيست
 را شكست استراتژیک اندازند و آن كه الزمه یک عمل انقالبى است. جاروجنجال راه مى

خلق خواهد بود. بيانيـه   بهاى ما بيدارىكنند. انقالب آغاز شده است و خون ما اعالم مى
 مرگ بر امپریاليسم، مرگ بر حكومت خائن، شاه خودفروخته، زنده باد خلـق قهرمـان   با

 یابد. اش پایان مى ایران و برقرار و ناگسسته باد اتحاد تاریخى خلق و پيشاهنگان انقالبى

 

 1174بندى سال  جمع

 نـبش بسـيار جـوان و نوپـا.    هم بـراى ج  به پایان رسيد. سالى سنگين و سخت. آن 1121سال 
 شود كـه بـدانيم در اوج قـدرت رژیـم     گاه آشكار مى ها آن اهميت و عظمت كار چریک

 پهلوى، از نظر سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و سركوب همه جریانات و از صحنه بيرون
 كه ساواك مدعى بود در هر خانـه او یـک مـأمور دارد.    راندن تمامى احزاب و در زمانى

 اى كم و امكانـاتى نـاچيز، رژیـم را بـه مبـارزه بخواننـد. و رژیـم        ن باتجربهاى جوا عده
 رغم بسيج تمامى امكانـات مـالى،   هایش، على خویى ها و درنده رغم تمامى سبوعيت على

 اش كار گرفتن تمامى امكانات تبلي اتى سـمعى و بصـرى   رغم به اش، على نظامى و امنيتى
 از این سخت جانى این جنبش چه بود؟رراستى  كند. بهكن  نتوانست این جریان نوپا را ریشه

 عمـل و لميـدگان و   هاى سخنور و طراحان بى منتقدین مشى چریكى و اپورتونيست
 روهاى سياست كه هر سال اول ماه مـه را بـا ودكاهـاى روسـى جشـن      خفتگان در پياده

 گذرند. گرفتند از كنار این راز مى مى
رودبارى، كرایه اتوبوس و حتى امكان تهيه یـک  جریانى كه بنا به اعترا  جمشيدى 

غذاى روزانه را نداشتند. برابر رژیمى سراپا مسلح و پشت گرم به دالرهـاى نفتـى    وعده
انى یک سال ـاليسم جهـپریـامى امـنيتى و نظـاتى، امـاسى ـ اطالع  ـاى سيـه ایتـحم و

 آورند. تاب مى
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 شـود. بهـروز دهقـانى در زیـر     مـى سالى كه لحظه به لحظه آن با خون و فدا آبيارى 
 شـود. نابـدل خـود را از طبقـه سـوم بيمارسـتان شـهربانى بـه زیـر          شكنجه سالخى مى

 شود. اندازد تا اسرار جنبش را حفظ كند سپهرى دو هفته زیر شكنجه تكه تكه مى مى
 هاى هـزار  این راز را شاه نفهميد. ساواك و كارشناسان امنيتى نفهميدند. اپورتونيست

 كننـد و راز  نفهميدند و نخواهند فهميد كه چرا پيشاهنگان یـک خلـق مبـارزه مـى    چهره 
 فهميد سرنوشت دیگرى داشـت. امـا نبایـد فرامـوش     شان چيست. شاه اگر مى ماندگارى

 ناپذیر است. كرد كه كورفهمى طبقاتى یک بيمارى عالج
 

 ساله بندى يك بازخوانى جمع

هـاى سياسـى از    علـت فشـار پلـي  گـروه     وجود آمد كه بـه  گروه جنگل در شرایطى به
 كرد. باز داشته شده بودند و ترس و خفت بر توده و روشنفكران سنگينى مى حركت

 هد  از تشكيل گروه ضربه زدن به دشمن براى درهم شكستن اتمسفر خفقان بـود. 
 . دو تـن 1گروه جنگل بر مبناى فعاليت سه تن از كادرهاى سابق جزنى تشـكيل گردیـد  

 .2جربه نظامى به فلسطين رفتندبراى كسب ت
 شـوند و شـروى بـه عمليـات     دهى مـى با فعاليت آن سه نفر، بيست و دو نفر سازمان

 1111گروه جنگل با هشت كادر سازمان یافت و تا زمستان  1117تداركاتى كردند پایيز 
 بيست و چهار كادر افزایش یافت. به

 

 هاى تداركاتى گروه فعاليت

 قبضه . خرید سالح، چهارده1
 . تهيه نقشه مناطق شمال ایران2
 هاى شناسایى سيستماتيک مناطق كوهستانى . اجراى برنامه1
 . ایجاد بایگانى اطالعاتى1

                                                           
 پور، مهدى سامع و زميد اشرف . غفور ز ن1
 فراهانى و صفارى آشتيانى اكبر صفايى . على2
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دهـى كنـد و بـا    فراهانى بازگشت تا یک جنبش روستایى را سـازمان  1111در سال 

 تعجب بسيارى از عوامل را آماده دید. كمال
ا ـراه بـود همـلسطين رفته بـه فـالح بـهيه سـى تراـه بـانى كـراهـف 1119ار ـدر به

اى  به ایران بازگشت. آمدن این دو ضمن مسلح كردن گروه، اميـد تـازه   صفارى آشتيانى
 به گروه داد.

 تومـان پـول مصـادره شـد.    هزار  111 براى حل مسائل مالى بانک ملى شعبه وزرا با
 رسـانى و ارتبـاطى را   درضمن گروه توانست توسط رفقاى شمالى یـک سيسـتم آذوقـه   

 سازمان بدهد.
 همه چيز براى حركت آمده بود: 1119در شهریور 

 . نقشه1
 . سالح2
 . تجهيزات انفرادى ـ جمعى1
 . سيستم ارتباطى1

 پانزده شهریور، دسـته شـش نفـرى پيشـگامان كوهسـتان از دره مكـار در نزدیكـى       
 هایى بود كه رفقـاى  هچالوس به سمت غرب حركت كردند. قرارهاى ارتباطى در كوهپای

 بومى سكنى داشتند.

 

 برنامه گروه

 . شناسایى مناطق جنگلى گيالن و مازندران1
 . حمله به یک پاسگاه2
 . وارد كردن ضربه بعدى در منطقه دیگر1

 

 هدف

 . ت يير دادن اتمسفر سياسى1
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 . طرح علمى مبارزه مسلحانه2
 

 مسائل تكنيكى فاز اول

 دگى دشوار در كوه و جنگل. آشنایى و خو گرفتن با زن1
 . آشنایى با معابر جنگلى و كوهستان2
 . تهيه آذوقه1
 . تهيه ملزومات انفرادى و جمعى1

 

 تماس با گروه احمدزاده

 زمان بـا عمليـات در كوهسـتان بـه عمليـات در شـهرهاى شـمالى و مركـزى         گروه هم
مكانـات گـروه   وگو از تقدم عمليات شهر بـر كـوه بـود. ولـى ا     اندیشيد و حتى گفت مى

اى نبودند، پ  لزوم تماس بـا گـروه    بود. و كادرهاى شهر جز دو نفر بقيه حرفه محدود
 شد. احساس مى احمدزاده

گروه احمدزاده به چریک شهرى مبتنى بر تجـارب و تئـورى انقـالب برزیـل بـاور      
گيرد و سـپ  كـار در روسـتا متكـى     و معتقد بود جنبش باید اول در شهر دور ب داشت
 دور گرفته شده در شهر آغاز شود. رزهمبابر

زمان معتقد بود. و اگر به تقدم عمليات در شـهر هـم نظـر     گروه جنگل به شروى هم
راى ـار عمومى بـاده كردن افكـود و بيشتر آمـاكتيكى بـک تقدم تـقدم یـن تـای تـداش
قدم را ـن تـمدزاده ایـروه احـا گـود. امـوه بـل كـيشتر از عمـب ذیرىـأیيدپـذب و تـج

 دانست. استراتژیک مى
یى كه از امكانات گروه مطلع نبـود، توافـق بـيش از دو مـاه     جا آنگروه احمدزاده از 

 تعيين شده طول كشيد. زمان
به توافق رسيدند كه كار در كـوه را بایـد سـازمان داد. ولـى      1119در اوایل زمستان 

 كرد. مى عمليات در كوه را وابسته به شروى عمليات در شهر شروى
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 اما ادامه این شرایط دو خطر داشت:

 توانست منجر به برخورد با قواى ژاندارم شود. . طوالنى شدن مدت شناسایى مى1

 آورد. . انتظار نامحدود روحيه كادرهاى كوه را پایين مى2
 شناسایى منطقه شرقى مازندران خارج از برنامه گروه بود. و براى رسيدن به توافق با

شـد و یـا بـه شـهر      اده بـود. در ایـن زمـان یـا بایـد عمليـات شـروى مـى        گروه احمدز
ماه طول كشيد گروه جنگل در نيمه دوم بهمن مـاه   2/1دو برنامه شناسایى  گشتند. بازمى

 بود. اما گروه شهر آماده نبود. آماده عمليات

 پور دستگير شد. بعد از بيسـت روز اعتـرا  كـرد و گـروه     در نيمه دوم غفور حسن
افشا شد. اشتباه بزرگ حر  زدن غفور در رابطه با گـروه جنگـل بـود. چـون او     جنگل 
 كردند. اى دیگر دستگير شده بود. پ  باید از افراد مرتبط خود را مخفى مى دررابطه

 سيزده بهمن ساواك ضربه خود را زد. سه نفر از گيالن، پنج نفـر در تهـران دسـتگير   
 ر شدند. كالً كادرهاى شـهر از گـروه جنگـل   شدند. در روزهاى بعد دو نفر دیگر دستگي

 جز پنج نفر بقيه دستگير شدند. شبكه شهرى از هم پاشيد. به

 در این زمان دسته كوهستان كه با احمد فرهودى از گروه احمدزاده به ن ه نفر رسيده
 بودند از منطقه شرقى مازندران به سياهكل رسيدند.

سياهكل با رفقـاى كـوه تمـاس گرفتـه     هاى جنوبى  در تاریخ شانزده بهمن در جنگل
هـاى   ضربه شهر اطالى داده شد اما هنوز از دستگيرى ایرج نيرى كـه در كوهپایـه   شد. و
اهكل ـارك غذایى سيـكنجه انبـر شـيرى زیـداشتند. نـالعى نـود، اطـلم بـمع اهكلـسي

 را افشا كرد.

 غوزالت( نيـرى را از خدا از كوه پایين آمد تا در دهكده )شـا  نوزده بهمن هادى بنده
خطر دستگيرى آگاه كند. نيرى قبالً دستگير شـده بـود و خانـه در محاصـره بـود. پـ        

 نيز دستگير شد. هادى

 در نوزده بهمن گروه براى نجات جان هادى به پاسگاه سياهكل حمله كـرد. هـد   
 دارى بود. پاسگاه و پست جنگل
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و ن ه قبضه تفنگ و یک برنـو   معاون پاسگاه و فرد دیگرى در این حمله كشته شدند.
 دست گروه افتاد. اما هادى همراه رئي  پاسگاه قبالً به رشت برده شده بود. مسلسل به و

از شانزده بهمن تا هشت اسفند گروه مـورد حملـه متمركـز نيروهـاى دشـمن قـرار       
 دار و سرباز دشمن از پاى درآمدند. و بيش از شش افسر و درجه گرفت.

 

 سرعت متالشى شدچرا گروه به اين 

كار براى عمليـات الزم بـود، امـا ادامـه      تداركات خوب نيازمند زمان طوالنى بود. و این
دانست اما قادر بـه حـل آن    داد. این تضاد را گروه مى به پلي  امكان ردیابى را مى زمان

تمایل به شروى عمليات بـا امكانـات كـافى گـروه را از دسـت زدن در زمـان        نبود. پ 
 داشت. و این امر به سود دشمن و به ضرر گروه تمام شد. ه بازتعيين شد

 

 علل تاكتيكى شكست

 . تأخير در شروى عمليات1
 یک سازمان زیرزمينى با كادرهاى مخفى در شهر نبود. 2
 یک سيستم ضداطالعاتى دقيق و حساب شده نبود. 1
 هاى دیگر از لحاظ عملى و نظرى با گروه جنگل هماهنگى گروه نبود. 1
 . عدم قاطعيت افراد كوه در برخورد با حوادث. 2

 

 ناآگاهى روستاييان

 ها غافل شدند كه در مرحله ابتـدایى  چهار نفر توسط روستایيان ناآگاه دستگير شدند. آن
 هـا برطبـق روابـط    جنگ چریكى نيات سياسى چریک بر روستایيان روشن نيسـت و آن 

 كنند. جارى عمل مى
ـ    درت اسـت نـه مالیمـت و مالطفـت. مالیمـت      ضامن بقاى چریـک قاطعيـت و ق
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شـود. چریـک بایـد بـا قـدرت تمـام و خشـونت كامـل          حساب ضعف گذاشـته مـى   به

خویش را اثبات كند و در مرحله بعد با استفاده از ایـن قـدرت و اسـتفاده از     موجودیت
 خواهد. برند كه چریک چه مى هایى به سود دهقانان، پى مى آن دربرنامه

 

 كستعلت استراتژيك ش

 هاى آخر برنامه شناسایى گروه به این نتيجه رسيد كه عمليات باید طورى تنظيم در هفته
اى  شود كه بر منطقه تحت عمـل تـأثير بگـذارد. بـدین ترتيـب تئـورى تـأثيرات منطقـه        

ت. تـأثير ایـن ت ييـر اسـتراتژیک     جاى تئورى تأثيرات سراسرى عمليات را گرف عمليات
بایست به سرعت منطقـه را تـرك    ها نمى پ  از ضربه آن تاكتيكى این بود كه حركاتبر

ماندند تا بتوانند ضـربات بعـدى را در همـان منطقـه وارد سـازند تـا        باید مى كنند. بلكه
خلق منطقه را به مبارزه بكشاند. پ  قرار شد سى روز در منطقه بماننـد.   تداوم ضربات
انبارهاى آذوقه بدون گذاشتن ردپا سمت شرق ترك كنند. با استفاده از  به و بعد منطقه را
 شوند. و پ  از پيوستن نفرات جدید از شهر دوباره به سياهكل بيایند. از منطقه دور

منظـور تـأثير بخشـى     با اتكا به شناسایى تاكتيكى بيست روز، یک سرى عمليات بـه 
 وكـاران   علت درگيـرى بـين چـاى    درمنطقه الهيجان انجام دهند. البته منطقه الهيجان به

ـ ـابع طـا منـداران ب دام ـ   ـوروكـ ـين بـبيعى و ب ـ  اسبـراسى و متنفـذین و مـردم من ر از ـت
 گر مناطق بود.ـدی

 دیگر ارزیابى فرمانده گروه از نحوه برخورد حاكميت بود. كه نهایت گروهـان  مسأله
 كردند هنگ ژانـدارمرى گـيالن،   آید. و هرگز تصور نمى ژاندارمرى الهيجان به مقابله مى

كـوپتر، شـخص    نيروى پلي  و ارتش در منطقه بسيج شوند و بـا اسـتفاده از هلـى   تمام 
فرمانده عمليات را به عهده بگيرد. و یک گردان ارتش از پادگان منجيل به طر   اویسى
 حركت كند. منطقه

 نشينى گروه به ارتفاعات جنوبى، آذوقه بيست روزه گروه در انبار كاكوه بعد از عقب
 بود. توسط نيرى لو رفته
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 كوپتر، لو رفتن انبارهاى آذوقه، نبود پوشـش طبيعـى بـراى    هرروى استفاده از هلى به
 خاطر زمستان، محاصره پيشاپيش منطقه باع  شكست گروه شد. استتار به
 

 نتايج

 تواند مبارزه مسلحانه را آغاز كنند. هاى كوچک مى . گروه1
 . باید در لحظه مناسب وارد عمل شد.2
 ه باید متكى به خود باشد.. در آغاز گرو1
ى ـاى و مخفـ  هـرفـاى حـادرهـى و كـد فنـواعـا قـد بـایـهر بـى شـدهانـازمـ. س1
 شود. ریزى مى پى
 . عناصر با اطالعات زیاد از تيررس پلي  دور شوند. 2
 يسيسم انقالبى پرهيز كرد. باید توده ناآگاه را به گلوله بست.ت. باید از رمان1
 العمل نظامى تمركز یافته دشمن حساب كرد. و با رعایـت اصـل    . باید روى عك7

 ثمر گذاشت. تحرك مطلق اقدامات دشمن را بى
 . سه اصل طالیى چریک باید رعایت شود: 1

 ـ تحرك مطلق
 ـ عدم اطمينان مطلق
 ـ هوشيارى مطلق

 

 دستگيرى عباس جمشيدى رودبارى

هاى سـاواك شـروى    ه به اتومبيلرا با به جریان انداختن طرح حمل 1121ها سال  چریک
توسط حميد اشر  و شـاهرخ هـدایتى شـروى شـد كـه       1121این طرح در مهر  كردند
 تمام ماند. نيمه

با فرمان شاه كميته مشترك ضدخرابكارى درست شـد. هـد     1121در اواخر سال 
 هماهنگى شهربانى، ژاندارمرى و ساواك بود. آن
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وب رژیـم را هـم در بسـيارى از مواقـع     عدم هماهنگى نيروهاى سرك 1121در سال 

كه یک چریک در اسارت اطالعـات شـهربانى    ها تمام شده بود یا در حالى چریک نفع به
 ساواك نيروى بسيارى براى دستگيرى او بسيج كرده بود. بود

هـا قـرار گرفـت. ایـن      هاى كميته مشترك در دستور كار چریک پ  شناسایى گشتى
 يد.طول كش 1121تا تابستان  طرح

جمشيدى رودبارى با یـک موتورسـيكلت در تعقيـب     1121در بيست و چهارم تير 
هاى كميته مشترك بـود شناسـایى شـد و طـى یـک درگيـرى در خيابـان         گشتى یكى از
 گلوله خورد ساواك اعالم كرد او مرده است اما او نمرده بود. زار پنج الله
 

 يك شگرد ساواك

 كـار دو فایـده   دن چریک در درگيرى بود. ایـن یكى از شگردهاى ساواك اعالم كشته ش
 براى رژیم داشت:

 ها درز پيـدا  شدند كه اطالعاتى از تيم آن هاى او مطمئن مى تيمى كه هم . نخست آن1
 رسيد و خانـه را محاصـره كـرد.    نشستند تا ساواك مى نكرده است پ  سرجاى خود مى

 كه یر شكنجه به حساب اینشان زنده است در ز شد. رفيق شان خبردار مى وقت شست آن
 خانه تخليه شده است آدرس خانه تيمى را داده است.

توانسـت بـا خيـال     كه دست ساواك براى شكنجه تا مرگ باز بـود. و مـى   . دوم آن2
چریـک را شـكنجه كنـد و در صـورت مـرگ زیـر شـكنجه خيـالش از حيـ            راحـت 
ند سـاواك زیـر   توانسـتند مـدعى شـو    حقوق بشرى راحت بود. چون نمـى  هاى سازمان

 كشته است. شكنجه چریک را
 

 مجروح شدن حميد اشرف

 با دستگير شدن جمشيدى، حميد اشر  خانه تيمى مشترك با جمشيدى را تخليـه كـرد  
 هـا، مقـدارى مـواد منفجـره در خـورجين      بيست و پنج تير حميد بعد از انتقال نارنجک
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 ود منفجر شد. و حميدخ موتورش گذاشت و حركت كرد. در كوى نهم آبان مواد خودبه
از ناحيه پا آسيب دید حميد با كمک یک موتورسوار از مهلكه گریخت و مـدارك زیـر   

 دست ساواك افتاد: به
 . شناخت بيشتر ساواك )جزوه(1
 . بحران در نهضت انقالبى امریكاى التين2
 . شرایط و پيدایش و رشد جنبش نوین كمونيستى1
 . روستاهاى سارى1
 اى از رضا رضایى از مجاهدین خلق( هى )جزوه. اشتباهات گرو 2
 . تجربيات گرانبار، و خونين جنگ شهرى یک ساله اخير، از رضا رضایى1
 . دو صفحه یادداشت به رمز به خط حميد اشر 7
 . یک نوشته از حسن نوروزى درباره مبارزه مسلحانه 1

 

 دو نكته

 هـا بـا   ابطه تنگاتنگ چریک. وجود دو جزوه از مجاهدین در نزد حميد اشر  نشانه ر1
 مجاهدین بود.

 ها و ردوبدل كردن اطالعـات  نگارى دهد كه نامه . نوشتن یادداشت به رمز نشان مى2
 به رمز بوده است.

 
 

 نه!
 شهامت اين در من نيست
 كه از زندگی شاا بگويم

 گويم تنها از مر، شاا می
 اند را سرشته از كدام خاک شاا
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ده از كززه مززر، چنززين حقيززر و سززراف ن   

 گذرد كنارتان می
 ايد از كدام چشاه سيراب شده

 جاودانه به زندگی نشستيد چنينكه 

 

 شهادت صفارى آشتيانى

 عباس جمشيدى رودبارى بيست و چهارم تير دستگير شد. اما ساواك اعالم كـرد كشـته  
 شده است. و همين امر باع  شد كه خانه سليمانيه تخليه نشود.

یعنى ن ه روز بعد شناسایى شـد و چهـار اكيـپ     1121د پ  خانه در تاریخ یک مردا
 .به منطقه رفت ساواك

ساواك قـرار   كرد در تور از خانه خارج شد و احساس مى 11:12آشتيانى در ساعت 
 دارد. پ  درگير شد و به شهادت رسيد.

از سوى دیگر خانه زیر آتش ساواك قرار گرفت. شيرین معاضد و حميد اشر  كـه  
 كه از ناحيه پا مجروح بودنـد از  ر دو مجروح شدند پ  هر دو در حالىدرخانه بودند ه

حميـد را از حلقـه محاصـره سـاواك     محاصره ساواك گریختنـد معاضـد فـرار خـود و     
 بازگفته است.« سواسزاىجتب يتاج گاشهتوادراسيتسناپيره» جزوهدر

 

 اسناد خانه سليمانيه

هـا پـى    توان به وسعت كار چریـک  درميان اسناد و مداركى كه به دست ساواك افتاد مى
 نگاه كنيم به گزارش ساواك از اسناد به دست آورده از خانه سليمانيه: برد
 هاى مورد بازدید وى . شناسایى كامل درزمينه محل تردد محمدرضا پهلوى و محل1
 ها اكثر كارمندان وزارت دربار با آدرس منزل و شماره تلفن آن دد. محل تر2
 ها سفراى خارجى و محل تردد آن. شناسایى اكثر 1
 . شناسایى وابستگان مطبوعاتى خارجى در تهران1
 . تهيه عك  و مشخصات افسران و كارمندان ساواك 2
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 هاى موجود در تهران خانه . شناسایى محل سفارت1
 هاى شناسایى و تحقيق كميته مشترك . شماره خودروهاى اكيپ7
 خدمت هاى پایان . تهيه نمونه مهرها و كارت 1
 . تهيه آدرس و مشخصات و شماره خودروهاى افسران دادرسى نيروهاى مسلح9
 هاى سياسى . شناسایى محل كليه روزنامه11
 خانــه، دفتــر . تهيــه نقشــه كامــل فرودگــاه لوشــان تپــه، منــازل افســران، اســلحه 11

 طور كامل هاى استقرار ستاد به هاى پاركينگ هواپيماها، و محل ضداطالعات محل
 شناسایى فرودگاه مهرآباد به طور كامل. 12
 . شناسایى مؤسسات صنعتى شهر رى11
 . شناسایى سيستم مخابرات كشور11
 

 1ها سيستم بايگانى چريك

 هاى تيمى( خود بـه چهـار كالسـه    ها )خانه ها اسناد و امكانات خود را در پایگاه چریک
یـک نفـر مسـئول از بـين      بندى كرده بودند. و در تقسيم كارى كه انجام شده بود تقسيم
 این اسناد بود. بردن

 هـا آمـاده بـود. و    در صورت حمله به پایگاه ظر  بنزین و كبریت در كنار جاسازى
 رفت. و اما سيسـتم بایگـانى بـه ایـن     بندى شده از بين مى ترین زمان اسناد طبقه دركوتاه
 شكل بود:
 . اسناد دو صفر1

ها، جان افـراد   شد كه با لو رفتن آن زنده مىاین اسناد شامل كليه امكانات و قرارهاى 
 افتاد. یا امكانات مهمى به خطر مى و

 . اسناد صفر2
هـا امكانـات    امكانات بالقوه و منابع مالى و تداركاتى سـازمان بـود بـا لـو رفـتن آن     

 خورد. ضربه مى سازمان

                                                           
 نشريه عصر نو؛ قى زميدياسن. 1
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 . اسناد یک1

 هـاى درونـى و   ها و تحليل ها، مقاالت، كتاب ها، نامه ها، یادداشت نامه شامل كليه آیين
 شـد. كـه   هاى مواد منفجره و وسایل موجود در پایگاه شامل اسلحه، پول و... مـى  فرمول

 شد. باید با خود برده مى
 . اسناد دو1

 ها و نظایر آن. كليه امكانات در پایگاه بود. تایپ، چاپ و صحافى، استنسيل و فيلم
 
 

 ايستند در برابر تُندر مى
 كنند خانه را روشن مى

 ميرند و مى

 شاملو
 

 شهادت تيم فضيلت كالم

 آباد ژاله پيش آمد. و طى آن فـرخ سـپهرى، فرامـرز    درگيرى خيابان فرح 1121در مرداد 
 كالم، برادر ناتنى شيرین معاضد به شهادت رسيدند. شریفى و مهدى فضيلت
 توسط حميد اشر  عضوگيرى شد مهدى نيز بایـد در همـين   1119شيرین در سال 

 ها وصل شده باشد. ها به چریک نزما
تيم فضيلت كالم، شناسایى رئي  مستشارى امریكا و پرویز ثابتى معـاون سـاواك را   

 گذارانى سران حكومت بود توسـط  برعهده داشت. كلوبى در شميران نيز كه محل خوش
ركت نفت منفجر ـاط شـن تيم در حيـده بود. بمبى نيز توسط ایـایى شـاسـن تيم شنـای

 بود.شده 
 هـاى  در اصفهان اعالميه« گروه مهندسين مشاور هنر»بيست و پنجم خرداد مستخدم 

 جوید. پـ  موضـوى را بـا    ها و مجاهدین را در كشو ميز عباس فضيلت كالم مى چریک
 گـذارد. آن دو بـه نـزد    دوستش كه كارمند بازنشسته بانک ملى اصفهان بود در ميان مـى 
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 دهند. و عبـاس فضـيلت كـالم    العات شهربانى مىسرهنگ ادیب شيرانى رئي  اداره اط
 شود. بازگشت از تهران در تاریخ بيست و هشت خرداد دستگير مىدر

 عضو شوراى متحد كارگرى وابسته به حزب توده بـود.  21عباس فضيلت كالم دهه 
بازداشت و مدت چهار ماه در زندان بود. پ  از پيوستن مهـدى پسـرش    1111در سال 

 ها پيوست. يز به چریکها او ن چریک به
الم( و ـلت كـ ـاس فضيـ ـنصف )همسر عبـ ـمسى مـد، شـاضـن معـسریـاواك نـس
 كالم را دستگير كرد. فضيلت مهرداد

 ساواك براى رسيدن به مهدى در تاریخ ده تير، خواهر و بـرادر مهـدى را آزاد كـرد.   
 ست. و مهـدى اسفند به مهدى اطالى داد كه او تحت تعقيب ا 21نسرین در مالقاتى در 

 دستگير شد. توانست بگریزد پ  نسرین مجدداً
 
 

 كن نگاه
 نهاد سر تو پای در وارانه برر، چه

 آن كه مر، اش ميالد پر هياهای هرار شه زاده بود

 شاملو

 

 شهادت زيبرم

 هـا تصــميم داشـتند سـالگرد كودتـاى بيســت و هشـت مـرداد را بــا       در مـرداد چریـک  
نيـز بـراى مقابلـه فعـال بـود. پـ        ى كميتـه مشـترك   ها هم بزنند. گشت گذارى به بمب
باش دادند. در ساعت پنج صبح بيست و هشـت مـرداد    بيست و سه مرداد آماده تاریخدر

آهن به احمد زیبرم كه  آباد سرپل راه ارراه خانىههاى كالنترى هفده در چ پاسبان یكى از
هـاى   ید و گریخـت گشـت  موتور بود دستور توقف داد. زیبرم پاسبان را گلوله ز سوار بر

محل را محاصره كردند و در تبادل آتش زیبرم به شهادت رسيد. همراه او  كميته مشترك
 صبح بود. هشت و سی دقيقهساعت  بمبى براى
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  بشردوستشهادت اسداهلل

 دنبال دستگيرى محمدحسن حجت انصارى دانشجوى سـال آخـر دانشـكده پزشـكى     به
ع، ـایـتدار صنـبر دوسـا اكـت بـردوسـ بشداهللـه اسـاواك پى برد كـهران سـگاه تـدانش
 زارعيان و شاهرخ هدایتى در بروجرد، اهواز و بوشهر ارتباط دارد. مهدى

پيمـا بـود. و از طریـق     شهرى و دوست دوران كـودكى حميـد ارض   بشردوست، هم
بعد از آشنایى با بشردوسـت فهميـد    دوصل شده بود. سروآزا دبه ابراهيم سروآزا حميد
مسئوليت یک محفل را بـه عهـده دارد پـ  مـذاكره بـراى وصـل آن بـه محفـل          كه او
 پيما دستگير و بشردوست مخفى شد. آغاز شد. و در این زمان ارض ها چریک به

 بشردوست به اتفاق یكى از دوستانش اتاقى در خيابان غياثى اجاره كرد.
ز اهالى محل درگيـرى  خانه و یكى دیگر ا بين نوه صاحب 1121در تاریخ یازده مهر 

 بشردوسـت خواسـت كـه    پـور از اسـداهلل   آمد. و گروهبان سـوم حسـين مصـطفى    پيش
ـ ـگاه بـاسـا به پـه ا آنـد بـاهـش عنوان به ان و ـروهبـ ـت گـشردوسـ ـين راه بـرود در ب
مشایخى را مضروب كرد و گریخت. پ  ساواك وارد صحنه شـد   ى و محمدباقرـاكـش

 و هویت بشردوست لو رفت.
در اهـواز مهنـدس زارعيـان را دسـتگير كـرد و او       1121ساواك در تاریخ پـنج آذر  

  بشردوست را داد.دوستدار صنایع و رضا توفيقى و اسداهلل آدرس اكبر
 راهـى  جا آنهمان روز رضا توفيقى در اهواز بازداشت شد. ساواك از  11در ساعت 

بشردوسـت   1121فـت آذر  گذارى در خانه بشردوست در تـاریخ ه  اصفهان شد و با تله
 یک درگيرى به شهادت رسيد. طى
 

 آرم سازمان

 دهنده آن بود كـه  شكلى كلى آرم عبارت بود از یک دایره كه نماد كره زمين بود و نشان
 مرام سازمان انترناسيوناليستى است. بعد نقشه ایران بود كـه نمـاد ایـران بـودن و محـل     
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 كارگرى سازمان بود، داس سمبل دهقانـان  دهنده افكار فعاليت سازمان بود، چكش نشان
عنوان تنها حاميان كارگران بود. دستى كه مسلسل را باال گرفته بود نماد بـاور سـازمان    به
 كه كارگران و دهقانان باید مسلحانه حق خود را بگيرند. و مبارزه مسلحانه بود. و این به

 هاى ادها نام سازمان چریکستاره سرخ نماد خون سرخ انقالبيون بود و زیر همه این نم
 فدایى خلق ایران بود. رنگ آرم كامالً سرخ بود كه نماد انقالبى بودن سـازمان بـود. آرم  

 پخش شد. فرامرز شـریفى طـراح آرم  « حميتهامقيهما»سازمان اولين بار از طریق كتاب 
 سازمان بود. در طرح شریفى دستى كه مسلسلى دارد در داخل نقشه ایران رسم شده بود
بعدها این دست توسط كيومرث سنجرى و فریدون جعفرى از دل ایـران بيـرون آمـد و    

كمى ت يير یافت داس و چكش در هر دو طرح اوليه آرم وجـود نداشـت. در سـال     آرم
 و چكش به آن اضافه شد. داس 1121
 

 هايى براى جنگ چريكى در شهر آموزش

 این جزوه شامل شش فصل است:
 چریک شهرىحفاظت امنيتى  مسأله. 1
 . شهرشناسى2
 . اصول ابتدایى شناسایى و كسب خبر1
 . تهيه نقشه و ساخت سنجى1
 . تعقيب و درگيرى 2
 . طراحى عمليات و اجراى آن1
 

 فصل اول: حفاظت و امنيت

 چریک براى امنيت خود باید به موارد زیر دقت كند:
 . كنترل كادرها1

 فراد یک سيستم كنترل باشـد، و الزم است روى تمام ارتباطات و حركات تک تک ا
 براى هر حركتى پيشاپيش روى آن بررسى كافى شود.
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م ـالمت هـ ـه از وضعيت سـاید روزانـكنند ب ار مىـخش كـک بـی ه درـایى كـه تيم

 باخبر شوند.
 گيرى . ارتباط2

 كـار بایـد یـک    قبل از هر ارتباط باید از سالمت فرد موردنظر مطمئن شد. براى ایـن 
 كه رفيقى به سر قرار نيامد ر غياب بيست و چهار ساعته داشت در صورتىسيستم حضو

 جاى نگذاشت باید او را دستگير شده تلقى كرد. و یا عالمت سالمت خود را به
 در قرارهاى مشكوك باید ابتدا از سالمت فرد در منطقه مطمئن شـد. قـرار سـالمت   

 هـاى مهـم و جلـو    ارراههـ ر چباید زده شده باشد. مكان قرار هم باید مناسب باشـد. سـ  
 سينماها نباید باشد.

 در صورت مشكوك بودن وضع با دادن عالمت باید محل قرار را ترك كرد.
 .1كنند كادرهاى فدایى هرگز محل قرار رفيق خود را زیرشكنجه افشا نمى

 . امكان زیستى1
 یک چریک باید عالوه بر خانه تيمى یک خانه مستقل داشـته باشـد. تـا در صـورت    

 ببرد. جا آنخطر خود و یا دیگران را به 
 . حركت در شهر1

هـایى كـه مـورد     از نقاط تمركز پلي ، در ساعات خلـوت شـب و روز، در خيابـان   
 پلي  است نباید عبورومرور كرد. مراقبت

براى كنترل پشت سر نباید به سرعت برگشت. رانندگى بـا موتـور بایـد بـا احتيـاط      
 خوبى بشناسيم. بهالزم است مناطق شهرى را  باشد
 . ت يير قيافه و تيپ 2

 براى شناخته نشدن باید ت يير قيافه داد و با اصول گریم نيز آشنا بود.
 . تحرك1

یک چریک نباید وابسته به یک مكان شود. باید در هر لحظه آمـاده باشـد كـه یـک     

                                                           
وز از مي اس سبوعيت ساواك و زدومرز شكنجه ها هن نوشته شده است. و چريك 1171سال در . اين ا وه 1

 نداشتند. اقالع درستى



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      222

 

وى را ترك كند و به خانه دیگرى كه پيشاپيش آماده شده اسـت بـرود. واقعـه نيـر     مكان
خـاطر   آباد نو، كـوى مهرآبـاد بـه    راه آذرى، خيابان ابطحى، شهر شاپور خانى هوایى، سه

 اصل تحرك مطلق، یكى از سه اصل طالیى چریكى بود. فراموش كردن
 هاى فردى . آمادگى7

 یک چریک باید از آمادگى الزم فيزیكى براى فرار و درگيرى برخوردار باشد. فنـون 
 هاى فردى است. جزء همين آمادگىدفاعى و كشيدن سریع سالح 

 . مقدمات ضداطالعات 1
 اى باشد كـه بتـوان   گونه رویه یادداشت باید اجتناب كرد. مدارك باید به از نوشتن بى

 را به سرعت از بين برد. اطالعات هر فـرد بایـد در حـد ضـرورت باشـد. از حـر        آن
 دهد باید اجتناب كرد. هایى كه اطالعاتى را بروز مى زدن
 زنده دستگير نشدن. 9

 زنده نباید دستگير شد. در آخرین لحظه باید با آخرین گلوله یا نارنجک و یا سيانور
 .1خودكشى كرد

 

 فصل دوم: شهرشناسى

 هـا اسـت. و   هـا و كوچـه پـ  كوچـه     هد  از شهرشناسى آشنایى با مسيرها و خيابـان 
 تـا در موقـع  كنـد   مشخص كردن محل استقرار نيروهاى دشمن. این شناسایى كمک مـى 

 خطر و با آشنایى قبلى از شناخت، از منطقه خطـر دور شـویم. و در صـورت برقـرارى    
 ها را دور بزنيم. هاى كنترل پلي  از مسيرهاى فرعى این ایست ایست

هر و ـاى شـاب راهنمـ. كت1قليه، ـ. وسيله ن2هر، ـقشه شـ. ن1ارتند از: ـار عبـابزار ك
 .مخصوص نقشه

 شود. شناسایى منطقه زندگى خود شروى مىشهرشناسى ابتدا با 

                                                           
شد. اگر  با شكنجه شروع مى از هماس سحوه نخ تمبهمى نبود. كار  م أسه. سرنوشت چريك دستگير شده 1

هايى  ى ب يار و عذاتبود. اسبته بهد از روزها زتمیبهروز دهقانى مرگ در زير شكنجه  شد مثل مقاومت مى
 ديگىراس شىكنجه و شىهادت    و تبهىات آس دسىتگيرى  شد  يا كم میشد  ر ان اس. اگر مقاومت نمىمافوق تصو
 .. پس راهى ا  مرگ با افتخار نبوداعدام فراام آخرين بوددادگاه و  در پاياس بود. و
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 ایـم و  براى شناسایى تهران، ما تهران اصلى را به بيست و یـک منطقـه تقسـيم كـرده    

 محالت و اطرا  تهران را به بيست منطقه.
 پ  از شناسایى تهران با دوچرخه، حومه تهران با موتور باید شناسایى شود.

 

 رفصل سوم: اصول ابتدايى شناسايى و كسب خب

 منظور از شناسایى مشخص ساختن جميع عوامل و شرایطى است كه یک هد  نظـامى 
 آورد. وجود مى را به

موجب هوشيارى  اشد تاـاید به تدریج بـاس بـا سوژه است. تمـاس بـام تمـنخستين گ
 سوژه شود.

در تماس ابتدایى ما باید تمامى مشخصات را یادداشت كنـيم. بـه ترتيـب و بـا ذكـر      
 صورت رمز باشد كه به دست دشمن نيفتد. ها باید به یادداشت ،ذكر منبع و با زمان

آورى اطالعات، مرحله بررسى و یافتن صحت و سقم اطالعات اسـت.   جمع پ  از
 شویم. بندى اطالعات متوجه نقض اطالعات خود مى جمع پ  با

 مرحله بعد تهيه نقشه است.
هـا و   م نقشـه بایـد زاویـه خيابـان    كار باید در نهایت دقت انجام شود. براى رسـ  این
ا، ـهـ  ه از قبيل م ازهنام عوامل صحـاید تمـگيرى شود. ب اندازه اًـو فواصل دقيق اـه كوچه
 طرفه بودن خيابان وضعيت منازل روشن شود. تلفن، یک هاى باجه

 

 فصل چهارم: تعقيب و ردّگيرى

ر جلو و عقـب و پهلـو   بهترین متد تعقيب، مدل فرانسوى است. با قرار گرفتن سه نفر د
دهيم كه امكان گم كردن آن نيست. از موتـور و   موردنظر را در داخل مثلثى قرار مى فرد

كنيم كه سـواره اسـت. همـواره بایـد در سـمت       اى استفاده مى براى تعقيب سوژه ماشين
 سوژه باشيم كه در دید آیينه نباشيم. راست
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 طراحى عمليات و اجرا

ید از قدرت و توان تيم چریكـى خـارج باشـد، هـد  بایـد      انتخاب هر هد  نظامى نبا
از قدرت ما باشد تا ضریب اطمينان براى حوادث غيرمترقبه حفـظ شـود. پـ  از     كمتر
اكتور را ـایى پـنج فـ  ـاسـ ـله شنـشود كـه در مرحـ   ایى شروى مىـاسـهد  شن ابـانتخ
 اید در نظر گرفت:ـب

 . شناسایى مكان1
 . شناسایى زمان اجرا2
 ایى نقاط ضعف دشمن. شناس1
 . شناسایى عوامل بازدارنده1
 هاى گریز . شناسایى راه 2

هـا و   بعد از مرحله شناسيایى مرحله طراحى عمليـات اسـت. بـا توجـه بـه قابليـت      
 شود. افراد وظایف تقسيم مى تجارب

 فرمانده تيم مسئوليت مسـتقيم طـرح را برعهـده دارد. در مـوارد اختالفـات جزیـى      
 گيرد اما اگر اختال  كلى بود. باید شناسایى تكرار شود. تا بـا كسـب   ىفرمانده تصميم م

 اطالى بيشتر اختال  حل شود.
 ات نيزـایف بعد از عمليـررسى و وظـلف بـاالت مختـاید احتمـات بـر عمليـدر ه

 مشخص شود.
 بعد از طراحى مرحله نوشتن صورت عمليات است. وظایف هر فـرد بایـد مكتـوب   

 مليات كشيده شود. و روى نقشه محل و وظایف روشن شود.شود. نقشه محل ع
 پ  از این مرحله بازخوانى كل عمليـات اسـت تـا در صـورت نظـرات اصـالحى،      
 اصالحات صورت گيرد. پ  از این مرحله، مرحله تدارك عمل اسـت. سـالح، وسـایل   

 نقليه، و پوشش مناسب.
 اشد.ها باید از هر نوى مدرك و آثار شناسایى پاك شده ب لباس

 زند. و پ  از اجـراى عمليـات،   اول و آخر را فرمانده مى حر در صحنه عمليات، 
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 شـود و  شود. و تمام خطاهاى جمعى و فردى بررسى مى جلسه نقد و بررسى شروى مى

 .1شود. تا عمليات بعدى بهتر اجرا شود بندى مى تجارب كار جمع
 

 خانه تيمى

طور كه واحـد پایـه یـک حـزب سياسـى       واحد پایه یک سازمان چریكى تيم بود. همان
توانست  قدار مىـنفر. البته بسته به شرایط این م 1ـ  2ود از ـركب بـيم مـاست. ت وزهـح

 كم یا زیاد شود.
عنـوان واحـد پایـه عملكردهـا و كاركردهـاى مختلفـى داشـت. و بـا توجـه           تيم بـه 

 كاركردهایش نام مخصوص به خود داشت: به
 . تيم آموزشى1
  ى. تيم تبلي2
 . تيم ترویجى1
 . تيم عملياتى1

 تيم آموزشى كسانى بودند كه مراحل سـمپاتيزانى را گذرانـده بودنـد. و عضـوگيرى    
 هایى ببينند و بعد وارد ماه( آموزش 2/1ـ   2اهى )حدود ـا الزم بود چند مـشده بودند ام

 هاى عملياتى شوند. تيم
 داشت.هاى سازمان نقش  تيم تبلي ى در پخش و نوشتن اعالميه

 هـاى  داد. و مسئول نوشـتن نشـریه   تيم ترویجى كارهاى تئوریک سازمان را انجام مى
 درون و بيرون سازمان بود.
 كردند. هاى نظامى سازمان را اجرا مى ها و برنامه تيم عملياتى هم كه طرح

ایگاه نظامى ـ سياسى ـ تبلي ى و ترویجى چریک بـود. و    ـانه تيمى، پـرروى خـه هـب
 وزه حزبى وظایف و عملكردهایى داشت.یک ح چون
 

                                                           
 1171فىروردين  در خارج از كشىور بخى  خاورميانىه     ىهاى ابهه ملى   . اين ا وه توسط انتشارات سازماس1

 چاپ شد.
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 ها مطالعه در تيم

 . ایـن برنامـه توسـط   1هاى تيمى برنامه ثابت مطالعه جمعى وجود داشـت  در درون خانه
 شد. رئوس برنامه مطالعاتى به قرار زیر بود: مسئول سياسى تيم تعيين مى

 منىهاى رهبران سازمان، احمدزاده، پویان، حميد مؤ ها و تحليل . نوشته1
 هـاى توپومـارو و   ها و تجربيات جریانات چریكى، مثل ماریگال، تئوریسين . تحليل2
 هاى ژرى دبره نوشته
 ها مثل جياب ها و تجربيات ویتنامى . نوشته1
 . آثار ماركسيستى ـ از مائو، لنين و استالين1
 هاى بعد هاى بيژن جزنى در سال . نوشته 2
 نشریه داخلى، نشریه تئوریک درونى( . مطالعه نشریات سازمان )نبرد خلق،1
 

 فرم سازمانى

 كردنـد.  شد. چند تيم یـک شـاخه را درسـت مـى     هاى چریكى تشكيل مى سازمان از تيم
 هاى مقيم آذربایجـان شـكل   هاى آذربایجان از تيم اى بودند. شاخه ها معموالً منطقه شاخه
 طور شاخه خراسان، مازندران و گيالن. گرفت همين مى

 نفر بود. كه معموالً هر كدام مسئول یک شاخه بودند. 1ـ 2زمان رهبران سا
هـا   شـد. كـه معمـوالً از بـين مسـئولين تـيم       رهبرى شاخه توسط مركزیت تعيين مى

شد. انتخاب مسئولين كالً از باال و توسط رهبرى سازمان بود. در مواردى هم  مى انتخاب
 كردند. شان را انتخاب مى خود مسئول ها تيم

 شد تا همه قانع شوند و در بح  شركت ت تصميمات به بح  گذاشته مىدر جلسا
 كننده بود. كنند. ولى نظر مسئول تعيين

 

                                                           
 ز ت مشروقه ايراس ؛پور با سهيل وزدتى . مصازبه مهدى فتاح1
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 معيار عضوگيرى

 معيارها به ترتيب اهميت به قرار زیر بود:
 . فداكارى1
 . شهامت2
 . آمادگى پذیرش شرایط دشوار زندگى چریكى1
 . پذیرش آمادگى براى مردن1
 سى. تجربه كار سيا 2

 به بعد تجربه كار سياسـى  1121كرد. از سال  این معيارها با توجه به شرایط ت يير مى
 رتبـه  1127اى شدن بود. در سـال   مطرح بود. چرا كه سازمان در حال ورود به فاز توده

 ظر كيفيتـازمند تقویت از نـون رهبرى نيـاالترى آمد. چـودن به مرحله بـار بـك سياسى
 سياسى بود.

ل ـكى قبـ ـریـ ـدگى چـراى زنـادگى او بـاخت ورود آمـایى هم براى شنـه هامـرنـب
عنـوان   ا پول كم و یا كار در شـهر بـه  بود. مثل سفر به شهرهاى مختلف ب از مخفى شدن

 كارگر ساختمانى.

 

 برنامه روزانه

 نویسـى  هر چریک موظف بود هر شب برنامه فردایش را تنظيم كنـد. كـه بـه آن برنامـه    
 عبارت بود از: گفتند كه مى
 . مطالعه جمعى ـ حدود دو ساعت1
 . ورزش ـ جمعى و فردى2
ک ـریـ ـدگى چـات زنـجـن رعت آن درـلت كه سـشيدن كـلحه و كـا اسـار بـ. ك1

 اهميت داشت.
 . نگهبانى1
. تمرین برنامه فردا. در صورت لو رفتن خانـه تيمـى هـر فـرد وظيفـه مشخصـى        2
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اى قـرار داشـت كـه در آن كوكتـل      اد مهم در محفظـه شد. اسن كه باید تمرین مى داشت
 باشد و یک نفر مسئول منفجر كردن آن بود. پيچيده شده

 . این تمامى وظایف درونى بود. چریک وظایف بيرونى دیگرى نيز داشت.1
 . اجراى قرار7
 . تنظيم اطالعيه 1
 . شناسایى9
 . تكثير نشریات11
 . كارهاى تداركاتى11
 

 انضباط و مجازات

اى  عنصـر آگـاهى و فـرد نقـش ویـژه     ریک یک حزب است. بـه معنـاى آن بـود كـه     چ
دارد. درست بود كه یک خانه تيمى یک پایگاه و یـک واحـد نظـامى بـود. و      سازماندر

بدون انضباط معنایى ندارد. اما انضباط چریک یـک انضـباط آگاهانـه بـود      واحد نظامى
كـرد   نضباطى كوركورانه عمل مىهاى ضدخلقى كه ا واحدهاى نظامى در ارتش برخال 
چریک از بد روزگار و از گرسنگى به ارتش نيامده بـود تـا بـراى گـذران زنـدگى       یک
ـ ـانده بگوید اطاعت كند. او براى نجـفرم هرچه ظامى آمـده  ـات مردم خود به واحدى ن
د و این شـدنى نبـود   ـكشانـقالب بـه انـوده وظيفه را بـود تـان خـج ارـا نثـا بـود تـب

 اال با مؤلفه آگاهى و اختيار.
اى  اى كـه ریشـه   هاى تيمى یكى از كارها انتقاد و انتقاد از خـود بـود. مقولـه    در خانه

درباورهاى ماركسيستى داشت. نوعى پاالیش فردى و گروهى. و در همين انتقاد و انتقاد 
 شد. هاى فردى و ایدئولوژیک شكافته مى خود خطاهاى امنيتى و یا ضعف از

 ش كار بـا توجيـه تئوریـک و مطالعـه بيشـتر قابـل حـل بـود امـا در زمينـه          یک بخ
 انداخت برخوردها سخت و پادگانى بود. هاى امنيتى كه جان تيم را به خطر مى ولنگارى

 شد: و تنبيهات زیر اعمال مى
 . اخراج موقت از خانه تيمى و زندگى موقت فردى1
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 د. چریـک بـدون سـالح حـق    معناى حب  در خانه بـو  . ضبط موقت اسلحه كه به2

 حركت نداشت.
 . محروميت از ورزش جمعى1
 . محروميت از مطالعه جمعى1
 . محروميت از نوشيدن آب و خوردن غذا 2

 

 هاى تيمى نقش زن در خانه

 چریک شهرى نيازمند زندگى در شهر بود. و زندگى در شهر نياز به خانه داشت و تهيـه 
 خانه از دو زاویه در دستور كار سازمان نبود: خانه با خرید یا اجاره ممكن بود خرید

 اى بخرد. قدر قدرت مالى نداشت كه براى هر تيم خانه مالى، كه سازمان آن مسأله. 1
و رفـتن   نكار، خانه تيمى مدام در معرض لـو رفـتن و گذاشـت    . نبود ضرورت این2
ـ   دیگر بود. مگر در مواردى خاص كه سازمان مـى  مكانى به ه كـارى  خواسـت در آن خان

ا دو مشكل ـان بـازمـار بود. و سـانه در دستور كـاره خـام بدهد. پ  اجـانج لجستيک
 رو بود: روبه
 داد كه خانـه بـه یـک جـوان     داد و یا كمتر اجازه مى . بافت سنتى جامعه اجازه نمى1

 كـه  ناموسى در جوامع سنتى مطرح بوده اسـت. ضـمن آن   مسألهمجرد اجاره داده شود، 
 كنند. محالت سنتى به یک جوان مرد با نگاهى مثبت نگاه نمى مردم در یک

 هاى معامالت ملكى بود كه به محض . مشكل دوم بسيج ساواك و استفاده از بنگاه2
 مراجعه افراد مشكوك ساواك را مطلع كنند.

 هاى تيمى بود. زن چریـک  پ  نقش زنان در وهله نخست پوشش امنيتى براى خانه
 عنـوان یـک   ها ارتباط بگيرد. و نشان دهد كه بـه  سازى با همسایه موظف بود براى عادى

 همسر جوان در حال گذران زندگى عادى است. اما وظيفـه یـک چریـک زن در همـين    
 هاى خاص خودش. محدوده نبود. او نيز چون مردان یک چریک بود. با مسئوليت

 ادر محـل كردنـد، چـ   جایى سالح از زنان چریـک اسـتفاده مـى    ها اغلب در جابه تيم
 هاى پلي  بود. مناسبى براى حمل سالح و مشكوك نشدن گشتى
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ها زنان با مردان برابر بودنـد. كـار پخـت و پـز و      در خانه تيمى در تقسيم مسئوليت
هـا را   قـدر ظـر    شد. یک زن همان جنسيت تقسيم مى مسألهبه تساوى، جدا از  نظافت
 پخت كه یک مرد. و غذا مى شست مى

 را ها دو تـاى آن  شد. از سه خاطره مهم چریک هاى فردى مطرح مى ها قابليت جز این
 اسـكویى  اند. اشر  دهقانى، حماسـه مقاومـت را نوشـت، مرضـيه احمـدى      زنان نوشته

 خاطرات یک چریک را نوشت و یوسف زرگارى، نيز خاطرات خود را. در عمليات نيز
 اى داشتند. ویژههاى عملياتى زنان نقش  ها نقش داشت در تيم باز همين قابليت

 زاده بيـژن  صـبا  آقـا،  آل نسـترن . بـود  گونـه  همـين  بـه  نيـز  رهبرى و دهىسازمان در
 و لهكىـق انبىـآق راـزه كویى،ـاس مدىـاح رضيهـم. افتندـی راه انـازمـس زیتـركـمهـب

 .بودند سازمان برجسته و كيفى كادرهاى از دهقانى اشر 
 

 1هاى تيمى عشق در خانه

 نبودند قدی  هم نبودند دچار مازوخيسم و سادیسم هم نبودند آدمى ها مرتاض چریک
 سن و سال خود، ها با دیگر زنان و مردان هم ها، تنها فرق آن هاى همه آدم بودند با مؤلفه

 ها بود. سال بودند، عنصر آگاهى در آن 22ـ 11كه همگى در محدوده 
 ها چـون  ى براى آنپ  عشق چه روحانى و چه جسمانى، چه جنسى و چه افالطون

 خواست به ایـن  ها مى ها مطرح بود. اما عنصر فدا كه ضرورت مبارزه بود از آن دیگر آدم
اما شرایط سخت مبارزه چریكى با عُلقه عاطفى بين یـک دختـر   »ميل انسانى مهار بزنند. 

 «پسر چریک در خانه تيمى در تعارض بود و
                                                           

 بيند: ه چهار عامل مىفهاى تيمى مؤس . مريم سطوت عشق را در خانه1

گيىرى رابطىه    رو بودنىد، امكىاس شىكل    ها در شرايطى كه هر سحوه بىا خطىر مىرگ روبىه     . تماس مداوم آدم1
 كرد. مى عاقفى را تشديد

گيىرى رابطىه عىاقفى را     داورى شىكل  علت نبود پي  دان تند به ته هم چي ى نمىها كه از گذش . تمامى آدم2
 كرد. تشديد مى

 كرد. . بازى كردس نق  زس و شوهر اين رابطه را در ذهن ني  تداعى مى1

هر امىع خىورده بىود يىك واكىن  خودآگىاه و       از فرديت در محيطى كه همه چي  مُ عنواس دفاع . عشق به2
 ى بود.ناخودآگاه زندگى چريك
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 زنده ماندن، نه عاشق شـدن و پ  «. چریک هر لحظه در خطر درگيرى و مرگ بود»

اى بود كه یک چریک، چه زن و چه مـرد، بایـد    مسألهترین  عشق ورزیدن، اولين و مبرم
 داد. آن پاسخ مى به

مـردود بـود. و عشـق    « گرفـت  هر عاملى كه با حفظ جان چریک در تضاد قرار مى»
 از این عوامل بود. یكى

ـ  نفـر بـود و خانـه چری    1ـ  2انه تيمى مركب از ـیک خ انه تيمـى لفـظ   ـا خـ ـكـى ی
هـاى تـيم را    هاى بعد محل تجمع همين خاطر از سال كرد به اداى معنا نمى نامناسبى بود.
كرد. چرا كه خانه محل رزم و نبـرد نيسـت. محـل     كه بيشتر اداى معنا مى پایگاه ناميدند

است. پناه آدمى است از كـار روزانـه. تـا كمـى بـه آرامـش برسـيم و         آرامش و آسایش
مان از خود دور كنيم. اما یـک خانـه تيمـى، محلـى بـود       هاى لباس گى كار را چونخست

روح براى نبـرد. محـل طراحـى عمليـات و سـاخت بمـب و        سازى جسم و براى آماده
نامه و بيانيه بود. محل روغن زدن بـه سـالح و آمـوزش     شب نارنجک بود. محل نوشتن

هایش بـا لبـاس    گاه نبرد بود. آدمیک ستاد جنگ و یک پای هاى تن به تن بود. پ  جنگ
دادند و هر لحظه آماده شبيخون دشمن بودنـد.   نگهبانى مى خوابيدند و به نوبت آماده مى

 بدى بود. خانه تيمى مرز بين نيكى و
 
 

 امروز
 امروز .... اما امروز

 دانى پايگاه كجاست؟ مى
 شود امروز از كدامين سنگر آتش مى

 ر؟ترين پيكا هاى اين صميمى ماشه

 گلسرخى

هاى تيمى باید بدانيم كـه مـراد چيسـت. رابطـه      گویند خانه گویم یا مى پ  وقتى مى
 اى است نظامى، نظامى و حتى امنيتى. اما در یـک رابطـه عاشـقانه    درچنين مكانى، رابطه

 و« افتـد  ميان آن دو نفر و دیگر افراد تيم فاصـله مـى  »نگرند.  ها به هم با اغماض مى آدم
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 هـا و  كرد مشكالتى كه با زندگى آن اى در زندگى و كار تيمى ایجاد مى همشكالت پيچيد
 كرد. دیگران بازى مى

 جایى مـدام  شد كه جابه ها، باع  مى ضرورت مبارزه، ضربه خوردن مداوم تيم و آدم
 ایـن «. »افـراد در برابـر جـدایى مقاومـت كننـد     »شد كـه   صورت بگيرد، عشق باع  مى
 «.شد بها دادن به خطر منعك  مى جویى یا كم نه به شكل بهانهمقاومت آگاهانه یا ناآگاها

 دادنـد  بها مى عاشق و معشوق براى حفظ رابطه و فقط خانه تيمى به عوامل مشكوك كم
 معناى مرگ خود و دیگران بود. از واكنشى سریع غافل و عاجز بودند. و این به و

 خطر بود. هر لحظـه  هاى بزرگ در شرایط زندگى چریكى مستلزم قاطعيت و تصميم
امكان درگيرى بود و هر آن الزم بود كه رفيقى زخمى را رها كـرد و گریخـت و حتـى    

جـان بـود كشـت و از     كه اطالعاتش حفظ شود او را كه زخمى و نيمه بود براى آن الزم
اكبر جعفرى در تصاد  اتومبيل در جـاده   گریخت. درست مثل زخمى شدن على مهلكه
كـه قـرار    دهـد. بـا آن   رفيق منصور دستور تير خالص خود را مـى كه او خود به  مشهد.

اما ایـن تصـميمات خطيـر بـا     «. و ضرور بود كه سر قرار مشكوك نرفت» مشكوك بود.
 انداخت. یكدیگر سازگار نبود. جان خود و دیگران را به خطر مى عشق دو آدم به
هـم   بـود و آن  بـردارى سـاواك   ها یک سوى داستان بود. سوى دیگر بهره تمامى این

 دریک جامعه سنتى.

 

 هاى فصل سوم نوشت پى

 عبارت بودند از: 1121. رهبرى سازمان در اواخر سال 1
 . حميد اشر 1
 . حسن نوروزى2
 . چنگيز قبادى1
اكبر جعفرى، بهروز دهقانى به مركزیت اضـافه شـدند.    كالم، على مهدى فضيلت بعداً

 وجود آمد. عالى به مان، مركزى و شوراىبا تدوین اساسنامه ساز 1121 در اواخر سال
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هاى ساواك شناسایى شد. و در یک درگيـرى   .  عباس جمشيدى در تعقيب گشتى2

گلوله به سر و بدنش بيهوش شد. و دستگير شد. پ  مستقيما به زیر شكنجه  با خوردن
زیر شكنجه بود و باالخره در زیر شكنجه بـه شـهادت رسـيد. سـاواك      رفت. تا دو سال

گفـت: اگـر    درگيرى به شهادت رسيده است. جمشيدى مى پيش اعالم كرده بود. درپيشا
 اى خروشان جارى شود. خون ما رودخانه بهاى ما آگاهى خلق است. بگذار ازخون
 1121هاى سال  بندى علت دستگيرى . جمع1

 ـ گذار از شكل مبارزه سياسى علنى به تشكيالتى مخفى ـ نظامى
 تجربگى ـ بى

 ن بيشتر نيروهاـ مخفى نشد
 ـ جا نيفتادن سيستم قرارهاى تشكيالتى و گذاشتن قرارهاى طوالنى مدت،

 هاى تيمى ـ زود تخليه نكردن خانه
 ـ احتياط نكردن بر سرقرارهاى مشكوك

 ـ نداشتن درك روشن از شكنجه
سـاعته كشـيده شـد.     مقاوت شش در ابتدا درك از مقاومت مطلق بود و رفته رفته به

 تـاومـ ـاعت مقـكنجه را از سـ ـدت شـود. )شـالاشكال بـمى بـانه تيـخ فتنـگر گـدی
 توان فهميد(. مى

خودكشى را نيـز تصـویب كردنـد.     مسألهها عالوه بر تصویب زمان مقاومت،  چریک
خودكشى را با عشـق بـه    مسألهكه در كنار گود نشسته بود.  جا آنسخنور از  اپورتونيسم

ها  ریشه در سنت شيعى جامعه دارد. و چریک لهمسأمدعى شد این  مرگ یكى گرفت و
كنند. و ایـن در حـالى بـود كـه چریـک       مدرنيته مبارزه مى یک پا در سنت و یک پا در

شـد. بهـروز دهقـانى و بهمـن روحـى       مـى  دستگير شده در كمتر از هفت روز سالخى
 ثله شدند.معناى درست كلمه در مدت یک هفته مُ به

خواسـت   ک، بعد از مصادره بانک، كاظم سـالحى مـى  . در جریان مصادره بانک ون1
اش را بخواباند تا سالح از حالت مسلح خارج شود. بـه علـت فرسـوده     اسلحه چخماق
انه به او ـا خوشبختـر زیبرم را مجروح كرد. امـد و سـارج شـخ يرىـلحه تـبودن از اس

 آسيب نرساند.
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عنوان مـرتبطين جنگـل    ر را به. ساواك بعد از اعدام افراد گروه جنگل عك  ن ه نف 2
هزار تومانى تعيين كـرد. و امـا آن ن ـه     اى صد ها جایزه براى سر هر كدام آن چاپ كرد و

 بدیل و پربها: بى سر
الحى، ـواد سـ ـانى، جـارى آشتيـحمد صفـاحى، مـاس مفتـان، عبـز پویـرویـپ يرـام
ـ  ادقىـكندر صـاس ـ  ایىـهر بقـ ـنوچـ ـم ژاد،ـن ـ ـپ ـ ـ، احـ ر ـد اشـ ـور، حمي برم و ـمد زی

 اهلل پيرونذیرى رحمت
نفـر   21ار شـد. در اولـين جلسـه    گـز بر 1121. دادگاه رهبران سازمان در زمسـتان  1
 را خواندند.« فدایى خلقم، جان من فداى خلقم من چریک»سرود 
هـا   هاى دانشگاه صنعتى حدود سى نفـر بودنـد. كـه همگـى آن     . محفل آذربایجانى7
وز عبدى، ابراهيم پوررضاى خليق، فریـدون شـافعى )دانشـجوى    پيوستند. بهر سازمان به

فـرد )بـرادر حيـدر( شـهيد      پسرخاله نریمان رحيمى بود( مهدى دبيرى صنعتى نبود بلكه
فـرد   نریمان رحيمى دستگير شدند. بقيه مثل محمـود دبيـرى   شدند. اسماعيل خاكپور، و

 ر داخل فعال بودند.سازمان ملحق شدند و یا د )حيدر( یا به بخش خارج از كشور
وارد دانشـكده صـنعتى شـد. از كانـال      1117فرد( در سال  . حيدر )محمود دبيرى 1

محفل كارگرى كه از حزب توده جـدا شـده بودنـد ارتبـاط گرفـت.       پرویز نویدى كه با
 كالم وصل كرد. را به فضيلت ، پرویز نویدى حيدر1121اواسط رد

 فى كـرد. و پرویـز نویـدى دسـتگير شـد.     بعدها ملكى برید و خود را به ساواك معر
 به خارج رفت. 1121حيدر اواسط 

پور كانال تهيه سالح براى  . بعد از شهادت صفارى آشتيانى، ایرج سپهرى و حرمتى9
 سازمان بودند.

پور با بخش خاور ميانه جبهـه ملـى تمـاس گرفتنـد.      . در عراق سپهرى و حرمتى11
ن به سازمان اعالم كردند. هسـته اصـلى جبهـه    آمادگى خود را براى پيوست رفقاى جبهه

گروهى ماركسيستى بـود بـه نـام سـتاره. كـه خواهـان پيوسـتن         ملى خاور ميانه و اروپا
هـا   وحدت را منوط به پروسه تجـان  كـرد. و بحـ     سازمان بود. سازمان پذیرفت و به

 شروى شد.
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هـا   ها فاصله ح منوچهر حامدى از جبهه ملى به ایران آمد كه شهيد شد. در پروسه ب

تـرى   حميد مؤمنى خواهان توقف پروسه بود. اما حميد اشـر  نظـر معتـدل    بيشتر شد.
باید بخشى از گروه را جذب كنند. تا امكانات بيشترى پشت جبهـه   داشت. و معتقد بود

 بود آسيب نبيند. سازمان كه نتيجه این همكارى
ـ      . در اوین مدت كوتاهى چریـک 11 ک سـلول جمعـى   هـاى دسـتگير شـده را بـه ی

كم و كاست بازگو  شان را بى هاى احمدزاده پيشنهاد كرد همه بازجویى فرستادند. مسعود
هایش را بـراى همـه    جمعى برسند. و خود قبل از همه بازجویى كنند. تا به یک ارزیابى

 شرح داد.
اش در پـرداختن بـه تئـورى مسـلحانه      شهرت احمدزاده فقط به خاطر نقش برجسته

 اى حماسى ساخت. درخشان او در زیر شكنجه از او چهره تنبود. مقاوم

 وتى ـ آرشگمحمدرضا شال
 . عباس مفتاحى در دادگاهش گفت:12
 

طزور اختيزارى    مر، و نابودى امرى دلپذير نيست كه مبارزان از روى ميل و بزه »
 استقبال آن بروند. به

زه ناوديم ديديم ما در مقام پيشرو توده شروع به تحليل جامعه و انتناب راه مبار
مزان را بزه تزوده     هزاى  كه حرف گونه ام انات دم راتيك براى اين كشور ما هيچ در

 وجود ندارد مطبوعات در زير سانسور شديد قرار دارند. برنيم
 اند. و ام ان تش يل سندي ا و گروهاى ها به صورت پادگان نظامى درآمده كارخانه

نبشزى كزه صزورت پزذيرد بزه شزدت       اى آزاد وجود ندارد. و هر ج صناى و حرفه
 شود تش يل اجتااعات غيرما ن است. مى سركوب
ايم. اول به منظزور دفزاع از خزود     سالح را به دو منظور به خدمت گرفته ما عادتاً

 ش ل مسلحانه و دوم جهت تبليغ مسلحانه. به
ايم كه ف ر كنيم با تعدادى اندک بتوانيم اساس ح زومتى   خرد نبوده قدر كم ما آن

ها هستند كه ح ومزت دلنزواه    ها است. اين توده واژگون كنيم انقالب كار توده ار
 «ها باشيم. يتاتور مبارزه تودهژخواستيم آ آورند. ما تنها مى به روى كار مى خود را

 هاى آرزو حميديان ـ بر بال نقى
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هنگـام   1121. شهين توكلى با داشتن یک كودك شـيرخوار فعـال بـود. در مهـر     11
 تيمى دستگير شد. یک خانهتعویض 
، 1121همـراه سـه نفـر دیگـر در زمسـتان       . مسعود احمدزاده و برادرش مجيد به11

 زاده نيز در همين زمان اعدام شد. محمد تقى تيرباران شدند
 دستگير شده بود. در زمستان تيرباران شد. 21هریسى نيز كه در خرداد  اص ر عرب

شده بود، به ده سال زندان محكوم شد. حبيب رقيه دانشگرى كه در تابستان دستگير 
 سال حب  گرفت. فرزاد، ده

 تيرباران شد. 1121دستگير شد و در اردیبهشت  1119كاظم سالحى در دى 
تيربـاران شـدند. همـایون كتيرایـى، هوشـنگ       1121. گروه آرمان خلق در سـال  12

 طاهرزاده، ناصر كریمى و ناصر مؤمنى. ترگل، بهرام
 1121دسـتگير شـد. او در سـال     1121درضـا حـدادپور در سـال    . مهندس محم11
حسينى به عضویت سازمان درآمد. جزء نيروهاى پشتيبان  مهرى معمار اتفاق همسرش به

 سازمان بود.
 كار این نيروها اجاره خانه و اتومبيل، آموزش افراد جدید، تهيه مواد منفجره بود.

 جوادپور حب  ابد گرفت.
 

 احمد زيبرم

اى فقير ماهيگير در بندر انزلى به دنيا آمد. براى تكميل هزینـه   در خانواده 1121در سال 
و كمک به خانواده خود در كار باربرى مش ول بود. و به دليل ممنوعيـت صـيد    تحصيل

 فقير به استخدام اداره شيالت بندر انزلى درآمد. ماهى براى صيادان
ى در كتابخانه پارك شهر فيشرآباد پ  از پایان تحصيالت و سربازى با ش ل كتابدار

 كار شد. مش ول به تهران
همـراه   بـه  1119گذاران سازمان پيوسـت و در اواخـر سـال     ياننزیبرم مدتى بعد به ب

كاظم سالحى و حميد توكلى در عمليات مصادره بانـک ملـى ميـدان     ،فرهودزاده احمد
 ونک شركت كرد.
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ى ـان طاووسـ ـابـان در خيـازمـس انه تيمىـاصره خـ  از محـپ 1121رداد ـخ 1در 
ش ـش آتـا كمک پوشـود بـو رفته بـته بود لـر بازنشسـدار كه افس بنگاه ط یکـكه توس
اصره ـلقه محـ ـه رفيق دیگر از حـيدى و سـاس جمشـعب همراه نژاد به ادقىـكندر صـاس

 ساواك گریخت.

و پـ  از   همراه حسن نوروزى به سـفارت امریكـا حملـه كـرد     به 1121در زمستان 
 آميز عمليات به پایگاه خود بازگشت. موفقيت انجام

در حمله به كالنترى قلهک و ترور سرتيپ فرسيو دادسـتان جنایتكـار شـاه شـركت     
 از پایان این عمليات عك  او به همراه هشت نفـر دیگـر بـا تعيـين جـایزه      داشت. پ 

 گسترده در سراسر كشور پخش شد. تومانى به طورهزار  111

در سر پل سيمان مورد محاصره قرار گرفت و زخمـى شـد.    1121مرداد  21 در روز
كه پول چادر  هاى خود را بست در حالى پيرزنى پناه برد و با چادر پيرزن زخم و به خانه

 به طبقه باال رفت و شهيد شد. را به زن داد. و خود

 ها از نزدیک شدن به جسدش هراس داشتند. مأمورین ساواك تا ساعت

 بهشت زهرا دفن است. 11قطعه  او در

زندان سرباز بود دستگير و زندانى شد درساواك باالفاصله برادر كوچک احمد را كه 
آبادى بود. خواهران او از پذیرش در دانشگاه منع شدند. برادر  بند احمد خرم هم قصر او
كند و  ده شد به تهران برده شد تا خانه احمد را شناسایىوتوسط ساواك روب ساله او 11

 او را مدتى براى بازجویى بردند. ساله 11حتى برادر 
 بـا  خـورد  بـر  لحظـه  از ای حرفه خبرنگار دو توسط بار نخستين برای زیبرم شهادت

 زخمش بستن برای چادر گرفتن و پيرزن آن خانه به زیبرم بردن پناه و محاصره و پلي 
 درگيـری  هنگـام  ندیدن دمهص برای زیرزمين به خانه اهل فرستادن و چادر پول دادن و
 را هـا  چریـک  كه ساواك برای داشت. خوبی بازتاب و شد منعك  عصر های زنامهودرر
 دو آن بازداشـت  دسـتور  و نبـود  تحمـل  قابـل  انعكـاس  ایـن  داشت خبری بایكوت در

 شوند. مخفی مدتی تا شدند مجبور دو آن و شد داده خبرنگار
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 كـه  نوشـت.  را «مُـرد  خـاك  بر عاشقانه هك آن ميالد» شاملو انعكاس همين ثيرأت تحت
 :كنيم نگاه ست.ا او شعرهای زیباترین از یكی
 
 
1 

 كن نگاه
 گسترد می برخاک تنانه فرو چه
  دستانش نازک نهال كه  آن
  عشق از

  خداست
 عصيانش پيش و

 است پست جهنم باالی
 
 ميرد می آری ي ی به كه كو آن
 خنرر صد زخم به نه
 رسد نای در مرگش و
 كند دق وهن ت  از كه رآنمگ
 عظيم یا هقلع
  اش دروازه طلسم كه

  است دوستی كوچك كالم
 
2 

 را عشق ان ار
 ای كرده سات پا سرسنتی به كه چنين
  مگر یا دشنه

 اندر آستين به
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 باشی كرده نهان
  عاشق كه

 آمد فرياد به چنان را اعتراف
 هاه شدوجو كه
  شد بانگی 
 
0 

 كن نگاه
 نشيند می خاک به نرابت رگاهد بر فروتنانه چه

 اش توفان كه یا رخساره
 كرد نيارست مسخ
 
 افتد می خاک به تو آستانه بر فروتنانه چه
  دريا گاه كار در كه آن

 كرد توانست حلقه دست
 

 كن نگاه
 سرنهاد تو پای در بررگوارانه چه
 .بود زاده شه هرار هياهای پر ميالد اش مر، كه آن
 كن! نگاه
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 فصل چهارم
 

 زنان چريك
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 051         مباجث نظری

 
 
 
 
ا
ا

 زنان چريك

 شود. در سـه  كنند ردپایى از زنان دیده نمى یى كه اسناد كمک مىجا آندر گروه جزنى تا 
دهنده گروه پيشتاز )جزنى، سوركى و ظریفى( زنى عضو نيست. امـا ایـن    محفل تشكيل

نيـز   1111هـاى سـال    در دسـتگيرى  ها با زنان هوادار نيست. رابطه بودن آن معناى بى به
در گـروه جنگـل كـه در واقـع      1119تـا   1111هـاى   شود. در فاصله سال نمى زنى دیده

 شود. است زنى دیده نمى احياى گروه پيشتاز
 آیـد  ها در مى اما در گروه احمدزاده، در رابطه با محفل تبریز زنى به عضویت چریک

بـرد. ایـن دختـر همـان      اسم مـى « تبریزى دختر»كه در ضربه به گروه جنگل، ساواك از 
 هاى بعد است. زاده دهقانى آن روز و اشر  دهقانى سال عباس رباب

ــان  ــب بني ــدئولوژى و در تركي ــدوین ای ــا در   در ت ــدارد. ام ــود ن ــى وج ــذاران زن  گ
كنند. ناهيد قاجار شاید نفـر بعـدى باشـد     ها حضور پيدا مى هاى نخستين زن ریىيعضوگ
 رحيم كریميان با گروه احمدزاده در تماس بود. از طریق دایى خود كه

 1119ى در بـاتالق سـكوت و سـركوب بهمـن     كرستاخيز سياهكل كه چون نـارنج 
 زنان را نيز از خواب بيدار كرد و به مبارزه كشاند. منفجر شد

هـا   ها پرداختنـد و بـه چریـک    زنان چون مردان به حمایت مادى و معنوى از چریک
 1121ها دكتر مهرنوش ابراهيمى بود كه در درگيـرى مهـر    د آنآوردند. اولين شهي روى
زاده كرمانى در بهمـن   و اولين زن چریكى كه تيرباران شد منيره اشرا  رسيد. شهادت به

 بود. 1121
آمار ثبت شده از زنانى كه در درگيرى به شهادت رسيدند و یا تيربـاران شـدند رقـم    

 دهد. را نشان مى 11
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 ن ابتدا به روى زنان باز بود. و هيچ محدودیت جنسيتى وجوددرهاى سازمان از هما
 كافى بود. ورودنداشت باور به مبارزه مسلحانه براى 

كـه سـازمان    جـا  آنهاى مبارزه بود. و از  نقش زنان در سازمان تابع شرایط و ویژگى
بـرد. بخـش    ود مـدام در شـرایط گریـز  بـه سـر مـى      ـاواك بـا سـاى سخت ب ارزهـمبدر

اى ضـربه خـورده   ـهـ  ازى تـيم ـازسـ ـرميم و بـر  تـشكيالت صـت يروىـى از نا عمده
زنان نقش كليدى براى حفـظ و تطبيـق شـرایط و تـأمين      چنين شرایطى»د. و در ـش مى

 «ها داشتند. جایى ایمنى و جابه
 فرصت بيشترى به مردها در انجـام  سان بود اما نوى مبارزه طبيعتاً وظایف محوله یک

 داد. ها مى يتكارها و مسئول
 هـاى  هـاى بيشـتر و قابليـت    درجامعه مردساالر و پراتيـک تـاریخى مـردان، توانـایى    

داد. اما این بـه معنـاى    بيشترى به مردان داده بود. و این خود را در سازمان نيز نشان مى
 نبود كه زنان محدودیتى در رفتن به رهبرى سازمان داشته باشند. آن

ـ  يژنـا بـكویى، صبـرضيه اسـم دهـه دست آمـاى بـه از فرصت ا ـآقـ  سترن آلـزاده، ن
 هاى خود به رهبرى سازمان برسند. توانستند با نشان دادن قابليتی قلهك زهرا آقانبیو 

 
 

 براى ستايش تو
 همين گل و سنگريزه كافى است

 تا از تو بتى بسازم

 شمس لنگرودى
 

 شهادت پوران يدالهى و بهروز عبدى در مشهد

 یـدالهى  در خيابان خواجه ربيع مشهد انفجارى صورت گرفت و پوران 1/11/1121در تاریخ 
عبـدى   )با نام مستعار زهرا حسينى( دانشجوى سال آخر شيمى دانشگاه تهران و بهـروز 
بـود و   به شهادت رسيدند. عبدى دانشجوى سال سوم مهندسى صنایع دانشگاه صـنعتى 

 مخفى شد. 1121ـ22ال تحصيلى در س
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 ضا خليق و نریمان صميمى توسط بهروز عبدى عضوگيرى شدند.پور ر ابراهيم
 

 دستگيرى فتاحى و خاكپور در مشهد

 عبـاس جمشـيدى   پور رضا خليق )با نام مستعار عباسى( به ابراهيم 1121دراوایل خرداد 
 رودبارى وصل شد خليق دانشجوى سال آخر رشته مكانيک دانشگاه صنعتى بود.

 هـا را  روان خواست عضـویت سـازمان چریـک    تاش هادى راس خليق از همكالسى
پور را بـه خليـق معرفـى كـرد. خليـق       بپذیرد. اما نپذیرفت و در عوض جمشيد طاهرى

اسماعيل خاكپور نيز پيشنهاد عضویت داد. خاكپور پـذیرفت و بـا نـام مسـتعار كـاظم       به
 به زیبرم وصل شد. 1121شد و در مرداد  مخفى

ــرم و ن خــاكپور تحــت آمــوزش ــه(   ســترن آلهــاى زیب ــام مســتعار جميل ــا ن ــا )ب آق
 شهرشناسى و تيراندازى را فرا گرفت. موتورسوارى،

اكبر جعفرى )بـا نـام مسـتعار سـيد(      بعد از شهادت زیبرم، خليق، خاكپور را به على
اى  انهـالب خـدند و در كوى طـاخه مشهد منتقل شـاكپور و خليق به شـكرد خ لـوص

 اجاره كردند.
 هـا  فروختنـد. امـا وظيفـه اصـلى آن     ا یک گارى دستى ظرو  مـى خليق و خاكپور ب
 گـذارى  هاى ساواك مشهد و مسير بـرق بـود ميـادین نيـز بـراى بمـب       شناسایى اتومبيل
 شناسایى شدند.

 هاى قند آبكوه انبارى بـراى پنهـان كـردن وسـایل خـود      خليق و خاكپور در نزدیكى
 وشته بود از اسـيد پركلریـک مـواد   ن 1هاى كه على باكرى ساخته بودند آن دو طبق جزوه

 ساختند. منفجره مى
سازى اشـر  دهقـانى    بعد از مدتى خانه خود را عوض كردند و سازمان براى عادى

« حماسه مقاومت»)با نام مستعار نگار( به جمع آنان افزود. این تيم كار تایپ و انتشار  را
 ا بر عهده داشت.كه شرح زندانى شدن و فرار اشر  دهقانى از زندان بود ر را

                                                           
 مجاهدين بود. برا ته ادرهاىباكری از ك. 1
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 گذری می زمان مرز از
 شوی منتشر يادها و ها خاطره در تا
 زمين اندوه و

 دباش تو لبان بر مبهم هرايی
 

 حماسه مقاومت

از زنـدان گریخـت و بـه سـازمان پيوسـت. رهبـرى        1122اشر  دهقانى در فروردین 
نوشـته شـد    هاى خود بنویسد. وقتى این گزارش او خواست گزارشى از دیده سازمان از
تصميم به چاپ گرفت ویرایش این كتاب توسط مرضيه احمدى اسكویى انجام  سازمان
كه صداى  ها روى استنسيل توسط نسرین معاضد انجام شد. و براى این تایپ نوشته شد.
اى از اتاق، اتاقكى براى این كـار   بيرون نرود با استفاده از لحا  و تشک در گوشه تایپ
 كرده بود. درست
 پور رضا خليق صـفحه اول و  هاى مشهد صورت گرفت. ابراهيم تكثير توسط تيم كار

تيترهاى كتاب را اسماعيل خاكپور با چاپ سـربى زد نـام كتـاب را سـازمان برگزیـد و      
 را حميد اشر  نوشت. مقدمه

 

 اشرف دهقانى كه بود

 1121ــ 22 هاى اى فقير به دنيا آمد پدرش ميراب بود. در سال در خانواده 1121در سال 
 .فرقه دمكرات بود عضو
سياسى بـرادرش   خواهر و برادر بودند. اشر  از همان ابتدا تحت تأثير عاطفى و هشت

 دست ساواك افتاد. اى نوشت كه به بهروز دهقانى بود. در كالس یازدهم به دوستش نامه
 و باع  گرفتاری آنان شد.

 با قيد تعهد ساواك هـر  او از ماهيت حكومت شاه و پدرش چيزهایى نوشته بود پ 
 ند.دو را آزاد كرد
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داشـت او   دیپلم كه گرفت. صمد در آراز غرق شد. و این مرگ تأثير شـگرفى در او 

 عنوان معلم راهى روستاهاى آذربایجان شد. به
 با فعال شدن شاخه تبریز او نيز به عضویت شاخه تبریز درآمد.

 
 مقدمه حميد اشرف

ــه  ــر  در مقدم ــد اش ــىاش از دورا حمي ــروى م ــرخال   ن ش ــود را ب ــد و دوران خ  كن
 بخش هاى رهایى هاى شوروى نه عصر صلح و سوسياليسم، بلكه عصر جنبش ایدئولوگ
 هـاى  هـا و مـدل   م روسسكند. كه ارزیابى درستى بود. عصر صلح و سوسيالي ارزیابى مى

ران رسـد بـه دو   مى شان، به روزگارى بود كه نه صلحى بود نه سوسياليسم. و بعد ایرانى
 شمارد: اساسى آغاز جنبش مسلحانه و دالیل زیر را برمى

 . تشدید تضادهاى خلق با امپریاليسم و ارتجاى داخلى1
 هاى رفرميستى شاه . شكست برنامه2
 . خفقان سياسى و سلب هرگونه فعاليت علنى و شبه علنى1
 آميز هاى مسالمت ثمر بودن شيوه . بى1
 طقه خاورميانه و سه قاره. تأثير حركت انقالبى خلق در من 2
 هاى تاریخى ـ سياسى بر نسل جوان . رشد آگاهى1
 هاى گذشته بندى تجارب و شيوه . جمع7

تـوان كـرد نسـل     در شرایطى كه بسيارى بر این باور بودند در ایران فعالً كارى نمـى 
 كه خود را آغاز كرد. در حالى زميهن ما رستاخي جوان
 ود.بهره ب . از هرگونه حمایتى بى1
 . و هيچ تجربه عملى از گذشته موجود نبود.2

 اما با اتكا به خلق خود و با فدا كردن همه چيز راه نوین را باز كردند.
 

 زندگى چريكى

 در همان زمانى كه رژیم با به درودیوار زدن عك  ن ه چریک و جایزه صدهزار تومـانى 
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  همـراه پویـان و نابـدل    ها بـود. اشـر   ها منتظر دستگير شدن آن براى سر هر یک از آن
 هاى سازمان بود. كرد. وظيفه این تيم چاپ و پخش اعالميه دریک خانه تيمى زندگى مى

دل براى پخش اعالميـه  ـابـان و نـویـصر پـع 1:11اعت ـس 1121روردین ـر فـاواخ
 بيرون رفتند.

 كردند و پویان و گلوى هم با هـم بودنـد.   نابدل و جواد سالحى با موتور حركت مى
 كنـد بـا   هاى سازمان با یک استوار بازنشسته برخـورد مـى   نابدل هنگام چسباندن اعالميه

 شـناختند  شوند اما چون منطقـه را نمـى   سروصداى او به همراه سالحى از محل دور مى
پ  بـا مـأمورین كالنتـری    روى آن كالنترى پامنار بود  شوند كه روبه اى مى داخل كوچه
شـود و سـالحى تـا آخـرین گلولـه       بيهوش مى خورد و مى نابدل گلولهشوند.  درگير می

 كه صورتش شناخته نشود. اى كند به گونه جنگد و بعد خودكشى مى مى
 نابدل زیر شكنجه رفت و مقاومتى قهرمانانه كرد.

 فرداى آن روز خانه مشترك تخليه شد.
یابـد. اشـر     تـرى از اشـر  و بـرادرش مـى     با دستگيرى نابدل ساواك رد مشخص

شناخته شد. اما نام مشخصـى   1ریان سياهكل تا حدودى به عنوان یک دختر تبریزىدرج
 تبریزها در رى او آغاز شد. به خانه آناو نبود. پ  تالش گسترده ساواك براى دستگي از

 حمله شد. و برادرش محمد و شوهر خواهرش كاظم سـعادتى كـه از دوسـتان نزدیـک    
 صمد و بهروز بود دستگير شدند.

 دیـداى عضـویت سـازمان بـود امـا سـاواك را فریفـت و خـود را فـردى         كاظم كان
 اى براى دستگيرى بهروز شود. كاظم غيرسياسى نشان داد ساواك او را آزاد كرد تا طعمه

 رفـت در صـورت دسـتگير شـدن     كه بهروز را متوجه خطر كند و بيم آن نيز مى براى آن
زد و به شهادت رسـيد. سـاواك   بهروز او دستگير و زیرشكنجه برود شبانه رگ خود را 

شنيدن این خبر متوجه شد كه سعادتى اطالعاتى در مورد بهـروز و تشـكيالت تبریـز     با
 ثمر ماند. است. پ  تالش كرد او را نجات دهد كه بى داشته

 با این همه ساواك بيكار ننشست و توانست بهـروز را در سـر قـرار نزهـت روحـى     

                                                           
 خانه بود. هاي  گفته بود مدتى با يك دختر تبري ى هم . ازمد فرهودى در بازاويى1
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 گيرى بهروز، اشر  دستگير شد اشر  در جریـان آهنگران دستگير كند اما پيش از دست

هـا كـه مخبـر سـاواك بـود       رفت و آمد به خانه برادرش در تهـران توسـط همسـایه آن   
شد و چون او را چند بارى در اطرا  دانشگاه دیده بـود. اطالعـات شـهربانى     شناسایى

كـه   لىاردیبهشت پنجـاه در حـا   21در اطرا  دانشگاه پهن كرد و در تاریخ  تور خود را
 علی خانی رئي  دانشگاه تهران به خيابـانی كـه در كنـار   براى شناسایى  اشر  و بهروز

 دستگير شد. دانشگاه قرار دارد رفته بودند
 

 زندان شهربانى

 طبـع، و شـكنجه   گر اصلى سـروان نيـک   رئي  اطالعات شهربانى خطایى بود و شكنجه
نوان چاشنى، تخت و شالق هاى ناموسى و مشت و لگد و به ع توهين و تحقير و فحش

 زد. فرم شكنجه هم روشن بود. تهدید، مشت و لگـد و بعـد   حر  اول و آخر را مى كه
 نصيحت و شالق و نصيحت ... و هر كدام به عهده یكى از جالدان.

 آباد فرستاد كه مثالً خانه تيمى او باشد. و در این فرصت كـه  ها را به خانى اشر  آن
 شـود. در ایـن   كه با چنگال غذا خودكشى كند كه موفق نمى كند وقت غذا بود، سعى مى

 شود  آدرس دروغى است پـ  او را  گردند و معلوم مى هاى اطالعات برمى فاصله اكيپ
 دهند. كنند و با باتوم برقى به مناطق حساس او شوك مى لخت مى

 در همان روز سازمان موفق شده بود بانک آیزنهاور را مصادره كند.
كند و بعد دوباره  بع در این مرحله به اشر  و در جلو جمع تجاوز مىط سروان نيک

و بعد او را به نيمكتى شود  بندند و شكنجه با شالق شروى می میتخت و شالق  او را به
 كنند. صليب مى

 

 گاه اوين شكنجه

كنند در بازجویى او ثابتى و حسـينى معـرو  حضـور     را شبانه به اوین منتقل مى شر ا
شـود. كابـل، تهدیـد     كشند و شـكنجه شـروى مـى    نيز او را به صليب مى جا آن در دارند.
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كندن گوشت و پوست و قيچى، و الى پرس گذاشتن انگشـتان بعـد مـارى را     تجاوز،به
ـ  زاده، نيک گران اصلى حسين اندازند. شكنجه مى تن اوبه ا طبع و جوان بودند. بعد او را ب

ساز نبود. او را از تخت باز كردند و با مشت  ارهكردند. اما چ شكنجه استعمال بطری داغ
 به جان او افتادند تا او بيهوش شد. شب نخست در اوین این گونه گذشت. و لگد

 

 بازگشت به اطالعات شهربانى

گـاه شـهربانى بازگرداندنـد بـراى بـه حـر  درآوردن او زن        او را بار دیگر به شـكنجه 
 .هد اشر  آدرس خانه تيمى را بدهدرا دستگير كرده بودند تا او بخوا برادرش

را مجبور كرده بودند كه بياید و بگوید بين بهروز و پویـان اخـتال     یكى از دوستان او
 .است بهروز را ترور كنند افتاده است و قرار

سـختى شـكنجه كـرده     اش را نيز دستگير كرده بودند. همه را بـه  برادر بزرگ و كوچک
زدن سـرم او را از   زند تا بميرد امـا بـا   عتصاب غذا مىجا دست به ابودند. اشر  در این

مختلف  ودند و به طرقـسته بـخت بـدت به تـام مـر  در تمـد اشـدارن از مىـردن بـم
 شد. شكنجه مى

 
 باشد ها آن كهن اوراد تاوان شاا مر، بگذار
  ها سردابه در بگذار

 كنند لگدكوب را ما مردگان
  باشد 

 گذرد می هم گران تابستان اين
 

 دستگيرى و شهادت بهروز

 باالخره موفق شدند بهروز را دستگير كنند موقع دستگيرى پاى بهروز شكسته بود بـراى 
 زاده بـود. بهـروز   شكنجه او ساواك به اطالعات شهربانى آمد. رهبرى شكنجه با حسـين 
 مدت یازده روز زیر شكنجه بود تا بر اثر ضربات وارده به شهادت رسيد.
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 حميد توكلى مالقات با

حميد توكلى را در ميدان شوش گرفتند از وسایل بهروز سـاعت و محـل قـرار او را بـا     
رو كردنـد و   پيدا كردند. براى به حر  درآوردن اشر  او را با حميد توكلى روبه حميد
 شناسد. مىنگفت كه او را  حميد

 

 مالقات با عليرضا نابدل

 شـد  كنند. اشر  متوجه مى رو مى ابدل روبهكه بازجویى پ  بدهد با ن اشر  را براى آن
 دست راست نابدل بعد از پرتاب كردن خود از طبقه سوم بيمارستان شهربانى بـه علـت  

 شكستن پنج سانت كوتاه شده است.

 

 ها شروع دستگيرى

 ها شروى شده بود. و شكنجه تا صبح ادامه داشـت  اواخر بهار و اوایل تابستان دستگيرى
 دست به هم داده بود تا جنایت در بدیش فعال شود.پول، مقام و جهالت 

 

 انتقال به زيرزمين شهربانى

 بسته به تخت به زیـرزمين مخـو    چنان همهاى نگهبان  اشر  با تنبيه كردن یكى از زن
 شود. هنوز كميته مشترك درست نشده اسـت. و اطالعـات شـهربانى    شهربانى منتقل مى

 فعال است. رقابت با ساواك در دستگيرى و شكنجهدر
 

 اداره اطالعات شهربانى

 اداره اطالعات شهربانى سه طبقه بود طبقه باال مربوط بـه گذرنامـه بـود. همكـف اتـاق     
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یـک متـر و   سلول  12شكنجه و رئي  عمليات بود و طبقه پایين كه زیرزمين بود شامل 
داوم سلول درست كرده بودند روال كار هم بستن مـ  11در حياط نيز  بود نيم در دو متر

 به روى تخت بود.
 شود. نبرد پویـان بـا   جا از شهادت پویان و رحمت پيرونذیرى آگاه مىاشر  در این

 زده كرده بود و مدام از آن ساواك به حدى قهرمانانه بود كه مأموران اطالعات را شگفت
 زدند. حر  مى

 

 هاى او بندى هم

 یكى از اعضاى گـروه آرمـان  در زیرزمين شهربانى او با رقيه دانشگرى، شهين توكلى و 
شـود. اصـ ر عـرب هریسـى را نيـز       ىخلق كه تمام پشت او را سوزانده بودند آشـنا مـ  

 كنند حبيب فرزاد نيز در همين جا زندانى بود. جا شكنجه مى هميندر

 

 اوين

 با گسترش دستگيرى توسـط اطالعـات شـهربانى زیـرزمين اطالعـات دیگـر گنجـایش       
 توكلى و رقيه دانشگرى به اوین منتقـل شـدند. و بـار   زندانى نداشت پ  اشر ، شهين 

 زاده به اشر  گفت: از كشته شـدن بهـروز خيلـى    دیگر بازجویى شدند. در اوین حسين
توانست خيلـى مـا را كمـک كنـد. او خيلـى       متأسفم چون اطالعات او وسيع بود. و مى

 را با خود برد. چيزها
 نود كـه شـاه هـر روز جریـان    شـ  اشر  در زندان شهربانى از زن نگهبـان خـود مـى   

 كند و بعد از شهادت بهروز گفته بـود از ایـن موضـوى متأسـفم.     ها را دنبال مى بازجویى
توانستيد به دست بياورید. بعـد از سـه روز انفـرادى هـر سـه       طالعات زیادى از او مىا
 شوند. یک سلول منتقل مى به

 یـان و حميـد تـوكلى نيـز    كنند. با سـعيد آر  در اوین با مسعود احمدزاده مالقات مى
 كنند. شهين توكلى همسر آریان و خواهر حميد بود. مالقات مى

 كنـد  اشر  با برادرش محمد نيز كه اختالل حواس پيدا كرده بـود نيـز مالقـات مـى    
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هاى روحى و جسمى دچـار اخـتالل حـواس شـده بـود بعـدها        محمد به علت شكنجه

 چهار سال زندان محكوم شد.به
كند كه مربوط بود به گفتن قرار خـود   به خيانت منا  اشاره مى در این بخش اشر 

 ها هنوز دركى عينى از شدت شكنجه نداشتند. مسعود. در آن زمان چریک با

 

 زندان قصر

 هـاى ایـران، اویـن دیگـر جـا بـراى       بخش خلـق  با دستگير شدن اعضاى سازمان آزادى
ازمان بخـش  ـد. ایـن سـ  شـدن  اید بـه قصـر منتقـل مـى    ـان قدیمى نداشت پ  بـدانيـزن

ـ ـزب تـــان انقالبــى حـ ـازمـ ـس انشـعابى از  ــ ـوده ب ه رو ـلحانـــارزه مسـه مبـ ـود. كـه ب
اى  سازى ساواك از زندان گریخت و عـده  نهاوندى با صحنه ا سيروسـد. بعدهـآورن مى

خود از ایران رفت. اشر  از ایـن مـاجرا اطالعـى در آن     را به چنگ ساواك انداخت و
 زگار ندارد.رو

 

 دادگاه رهبران

به علت جو خفقان امكان دسترسى به دفاعيات رهبران سـازمان نبـود. بـراى اولـين بـار      
ات ليدر ـاعيـریزى دف ایهـاجمى، پـاى تهـد. دفـاجم مطرح شـته ألهـمساى ـاى دفـج هـب

 شد. سرگروه مى
 هـا در جـواب منشـى    شود. چریک ها آغاز مى نفره با سرود فدایى چریک 21دادگاه 

 گویند، ما تبعه خلق ایران هسـتيم. و  تابعيت و ش ل شما چيست مى :پرسد دگاه كه مىدا
 اى است چریک فدایى خلق هستيم فدایى بودن در راه خلـق ایـن   ش لمان انقالبى حرفه

 است حرفه و تمام موجودیت و هستى ما.
 مسعود مدت دو ساعت در دادگاه تحليل درخشانى از اوضاى خاورميانـه و ایـران و  

 كند. دهد. و اعمال امپریاليسم و رژیم را محكوم مى نقش امپریاليسم مى
 شوند. بسيارى پيش از اعدام در زیر شكنجه نفر به اعدام محكوم مى 21و در نهایت 

 دادگاه اشر ، دانشگرى و توكلى تشكيل شد. 1121به شهادت رسيدند و در بهمن 
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 كنـد كـه اعـدام    برخـورد مـى   در دادرسى اشر  با احمدى دانشجوى دانشگاه تبریز
 شاد و سرزنده بود. چنان همگرفته است. اما 

 هـایى   افسرى كه شاگرد صمد بود هم دادگاه بود. صمد به او نامهدانشگرى با عبداهلل
 داشت دفاى قاطع افسرى نشان داد كه صمد چه شاگردى پرورش داده است.

م را ـات ارضى رژیـصالحان و در اـایجـان آذربـایيـدگى روستـا طرح زنـر  بـاش
 كشد. محاكمه مى به

 

 زندان قصر

 شود. در زندان مبارزه براى گرفتن حقوق اوليه زندانى مثل روزنامه و رادیو شروى مى

 

 فرار از زندان

 ها و قـاطى شـدن   ها دادند. با آمدن خانواده مالقات حضورى به خانواده 1122عيد سال 
 زاده )همسـر سـعادتى از   هن اشر  و ناهيد جاللزندانيان عادى و سياسى فكر فرار از ذ

 گيرند در یک فرصت مناسب فرار كننـد  رسد. پ  هر دو تصميم مى ى مجاهد( مىاعضا
 شـود و اشـر  موفـق    شـود ناهيـد دسـتگير مـى     برنامه فرار توسط مجاهدین ریخته مى

 شود از زندان خارج شود. مى
 

 كندوكاوى در حماسه مقاومت

ز حماسه سياهكل و ترور فرسيو بـر پليسـى كـردن جامعـه بـود.      شيوه كار ساواك بعد ا
شـوند. سـالحى بـه شـهادت      باش همه جانبه پلي  گرفتار مىو سالحى در آماده نابدل
 آید. خورد و به اسارت درمى نابدل گلوله مى رسد و مى

 شود. مى از این به بعد شكنجه تا مرگ شروى
نـزدن   دارند. پ  تصور كلى بر حـر  ها درك روشنى از ميزان و عمق شكنجه ن چریک
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كـارى   است یک چریک نباید قرار خود را افشا كند و اگر كرد خيانت كرده است همان

 .كه با منا  فلكى كردند
 خيانت متهم شد. منا  زیر شكنجه قرار مسعود احمدزاده را گفت و به

 اىهـ  بعد از شكنجه و به دست آوردن اطالعات، ساواك كار خـود را بـا دسـتگيرى   
 مهم نبـود چـه كسـى را و چـرا شـكنجه      .داد گسترده و شكنجه دستگيرشدگان ادامه مى

 كند. وقتى قانون نباشد وقتى فرد مصونيت قانونى نداشته باشد دست پلي  براى هـر  مى
 جنایتى باز است. مهم آن بود كه از هر ك  كمى اطالعات به دست بياورند.

 :آید به كمک ساواك مى مسألهدر اینجا دو 
 تجربگى و نوپایى جنبش . بى1
 هاى طبيعى . خلل و فرج2

ها، پویان و اشـر  در همـان خانـه مشـترك بـا       شود چریک وقتى نابدل دستگير مى
شود و هـر آن   دانند كه نابدل با گلوله در بدن دارد شكنجه مى مانند نمى تا فردا مى نابدل
دانـد   رود و نمـى  ه تبریز مىاست تاب نياورد و آدرس خانه را بدهد. بعد اشر  ب ممكن

گـردد و بـه خانـه     است نابدل اسم او و بهروز را گفته باشد. به تهران باز مـى  كه ممكن
در همين خانه است كـه او توسـط یـک خبـرچين سـاواك شناسـایى        رود. برادرش مى

 تجربگى بود. از بى شود و این همه ناشى مى
 طبيعى بـود. ناشـى از نوپـایى   هاى  هاى طبيعى كه همان درزها و شكا  خلل و فرج

 ها را با مالتى جنبش بود زمان الزم بود كه جنبش فرصت پيدا كند برگردد و این سوراخ
 سخت بگيرد.
ـ ـحمد دهقـادتى، مـاظم سعـاضى، كـاحمد ریسـاواك  ـ ـان ر  و ـرادر اشـ ـى، زن ب

شـكنجه  گيرند در زیر  مىرا هاى دور و نزدیک دارند  روحى را كه هر كدام رابطه نزهت
دهد  كنند درزیر این فشارها احمد ریاضى تن به خيانت مى دسترسى پيدا مى اطالعاتىبه
دهد  همكارى مىا  و رقيه دانشگرى داشته است تن بهـا منـاى دور ب رابطه كه الىـدرح

آهنگـران  شود. بهـروز هـم از طریـق نزهـت روحـى      رابطه منا  دستگير مى و درهمين
هـا نـدارد و فكـر     كه نزهت هيچ رابطـه تشـكيالتى بـا چریـک     در حالى شود دستگير مى

 سياسى نيست. كند بهروز دهقانى مى
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ا ـراى مـانى بـهربـات شـالعـاواك و اداره اطـار سـيوه كـر ، شـگيرى اشـا دستـب
 شود: روشن مى
 . فریب1. توهين و تحقير و 2. شكنجه، 1

 یابد دادن شوك به منـاطق  ىشود و با شالق ادامه م شكنجه با مشت و لگد شروى مى
 حساس كشيدن ناخن، سوزاندن انگشتان و نشاندن روى اتـوى برقـى، انـداختن مـار و    

 تجاوز جنسى در همين كاتگورى قرار دارند.

 هاى روحـى نيـز یكـى از ابـزار كـار      شود، شكنجه ها به جسمى ختم نمى اما شكنجه
جنـگ طبقـاتى وارد ایـن    ها كسانى كـه در ایـن    است. دستگيرى نزدیكان و شكنجه آن

 .اند نشده معركه
 به هر روى فرار اشر  از دو حي  حائز اهميت بود:

 . تبلي ى1

 . عملى2

 ناپـذیرى سـاواك زد. و نشـان داد كـه     اى جدى به تبلي ـات شكسـت   این فرار ضربه
هـا بگذرنـد. و    تواننـد از سـدهاى آن   هـا مـى   رغم ظاهر نفوذناپذیر سـاواك چریـک   على

 زندانى پيروز بيرون بيایند.درجنگ زندان و 

 ترى از شكنجه و شيوه سـاواك پيـدا كردنـد. و    ها درك روشن بُعد عملى چریک در
توانـد   خورند. و شـكنجه تـا چـه حـد مـى      و سوراخ ضربه مى فهميدند كه از كدام درز

كنجه ـر شـزی كوت درـى سـا از درك ذهنـه د. و آنـده باشـر  آورنـحهـب و ندهـكش
 د.فاصله بگيرن

 

 دستگيری خاكپور و فتاحی

ام ـا نـاحى را )بـالل فتـهد، جـاخه مشـئول شـاكبر جعفرى مس لىـع 1122اه ـدر دى م
توسـط خشـایار سـنجرى     1122حسين( به خـاكپور وصـل كـرد. فتـاحى تيـر       مستعار

شده بود. تا در كارگـاه   مدتى در اصفهان بود و بعد به مشهد منتقل عضوگيرى شده بود.
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 هـاى نارنجـک را جعفـرى بـه     سرخ  پوسته نارنجک بتراشد. پوسته جاده كوچكى در
 سنگ بزنند و صيقل دهند. و بعد از آمـاده شـدن در   جا آن داد تا در مى فتاحى و خاكپور

هـا   شد و جعفرى آن آب متروكه در شمال شرقى مشهد گذاشته مى یک موتورخانه پمپ
 فرستاد. تهران مى را به

را كه به تازگى جعفرى از تهران آورده بـود  « 1شریه نبرد خلقن»در این زمان خاكپور 
بود گم كرد. نشریه در فاصله م ازه تراشكارى تا خانـه گـم شـده    نزد او و براى مطالعه 

افتـاد شـروى    الزم بود م ازه تخليه شود. چون اگر نشریه به دست سـاواك مـى   بود پ 
 هاى نارنجک قابل توجيه نبود. ستهها و م ازه تراشكارى با پو بازرسى م ازه كرد به مى

م ازه تخليه شد. اما به علت پنچر شدن الستيک دوچرخـه و سـنگينى بـار و آمـدن     
هـا مشـكوك شـدند كـه      دهاتى جا آنآباد عبور كنند. در  مجبور شدند از ده ابراهيم بر 
 كى ازـند یـ ـرطر  كـا را بـه ک آنـكه ش راى آنـاكپور بـتند خـاقچى هسـاچـق اـه آن

هـا را   هـا پوسـته   ها قراضه آهن هستند یكـى از دهـاتى   داد و گفت: این ها را نشان پوسته
هـا بـا    اند پ  دهاتى ها فهميدند كه پوسته نارنجک كدخدا برد و آن پيش سپاهى دانش و
ها را بترساند. اما  حمله كردند. خاكپور سعى كرد با شليک تير آن ها آن چوب و چماق به
كـه هـر دو سـيانور خوردنـد نمردنـد و       رغـم آن  را گرفتند علـى  ها ناسلحه گير كرد و آ
 دستگير شدند.

 

 سختى مبارزه

و امـروز نيـر خـوش دارنـد در پنـاه      منتقدین مشى چریكى كـه بيشـتر خـوش داشـتند     
 ها سوار برموج ترمينيسم تاریخى لم بدهند با سخنورى منتظر آمدن انقالب شوند. تا آند
وده ـتى تـنچر و مشـا یک دوچرخه پـارزه بـد كه مبـفهميدنـبرى كنند نـالب را رهـانق

 چه. ناآگاه یعنى
 شد تـا روى پـاى خـود    شد و چه ذره ذره باید كار مى ها باید خورده مى چه خون و دل
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 ایستاد و با گردنى كشيده حكومتى وحشى و سراپا مسلح را به مبارزه فرا خوانـد. )چـه  
 جهان نامردى؟(

 
 

 انارهای رسيده!
 ن كدام شهيد در دهان شاا آب شده استخو

 كه آب اين رودخانه چنين عطری دارد
 

 شهادت خليق زير شكنجه

 با دستگيرى خاكپور و فتاحى ساواك متوجه مشهد شد. پ  دو اكيپ از كميته مشـترك 
 هایى به دست بياورند. راهى مشهد شد تا با تردد در مناطق مهم شهر سرنخ

ساواك به خليق مشكوك شد و او را دستگير كـرد.   1122در بيست و چهارم اسفند 
اواك او را ـا مزدوران سـورد و بيهوش شد. امـانور خـدنى خليق سيـازرسى بـب امـهنگ

 نجات دادند.
 نویسد: هایش چنين مى گر ساواك در بازجویى تهرانى شكنجه

 
فزوق   به دستور عطاپور به مشهد رفتم تا با سزاواک مشزهد در بزازجويى مزتهم    »
 ا ارى كنم.ه

ي ى دو ساعت بعد خليق را آوردند او به شدت شز نره شزده بزود عزالوه بزرمن      
و بزا كابزل    حسين ناهيدى و چند نار ديگر در اتاق بودند. دست و پاى او را بسته

 صحبت كنيم. او را زديم. و بعد من و ناهيدى بيرون آمديم تا در مورد ادامه كار
خليزق را بزا    هزاى  د براى خوش خدمتى دستدر اين موقع افراد گارد ساواک شاي

اتزاق شزدم وضزع را     دستبند به پنرره اتاق بسته و آويران كرده بودند. وقتى وارد
 بحرانى ديدم.

مانزد و او   اثزر  هاى بعدى بى وقتى دستبندها را باز كردم بيهوش شده بود. و تالش
 .«1شهيد شد
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 شعاعيان و مؤمنى در مشهد

انـدازى   ، سـازمان بـراى راه  1122ها در خـرداد   ش به چریکبا پيوستن شعاعيان و گروه
ـ ـا، مـؤمنى و شع ـافزارهـ  رخى جنـگ ـاختن بـ ـک و سـ ـئوریـ ـریه تـنش کـی ان را ـاعي
 .1مشهد فرستادبه

 اما متأسفانه نزدیكى او دو كادر برجسته و تئوریک جنبش انقالبى به بـار نشسـت و  
 خاطره تلخى براى هر دو ميوه این رابطه بود.

 اعيان در آن روزگار چریكى ضد لنينيسم بود. و مؤمنى بـه لنينيسـم بـاور داشـت    شع
شعاعيان نتوانست مؤمنى را به نظریـات خـود نزدیـک كنـد. و مـؤمنى نيـز قـادر نبـود         

پندارد پ  كار به نقار كشـيد و   را قانع كند كه مسائل آن گونه نيست كه او مى شعاعيان
 گوید. ن دوران سخن مىهایش به تلخى از ای نامه شعاعيان در

 اى چيره بر جنبش جهانى كمونيستى بود. و حقيقت ماجرا آن بود كه لنينيسم اندیشه
 خواست تا روشن شود لنينيسم حقيقت مطلق كمونيسم نيست و لنينيسـم دواى  زمان مى
 درمانى در جنـبش جهـانى هـم نيسـت. برداشـتى اسـت و قرائتـى اسـت از         هر درد بى

 د درست هم نباشد.توان ماركسيسم كه مى

 

 شعاعيان كه بود

در تهران به دنيا آمد كودك بود كه پدرش را از دست داد به ایـن خـاطر    1112در سال 
 خواند. ها درس مى كرد و شب درفقر بزرگ شد روزها كار مى

 هاى بعد به ماركسيسم گـرایش  ایرانيست شد در سال نوجوان بود كه عضو حزب پان
 شد كه جریان جدا شده از حـزب « ها يستسمارك»جذب گروه  11هاى  پيدا كرد در سال

 ها نشست. ها نيز جدا شد و به نقد آن توده بود اما بعدها از آن
 به دانشسراى عالى فنى تهران رفت تا مهندس جوشكار شود. 1117ـ11هاى  در سال
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 هنرسـتان سال در 2سال بعد به تهران آمد و  1پ  به كاشان رفت و معلم هنرستان شد. 
 اى در انتقاد از حزب توده با توكلى شركت داشت. آباد درس داد در نوشتن رساله نازى

عنـوان   بـه  1111ــ 11اى ـهـ  الـدر جبهه ملى دوم به عضویت جبهـه درآمـد. در سـ   
 دانشجویان مراكز دانشگاه تهران به اولين كنگره جبهه ملى دوم رفت. نماینده

كـه رهبـرى جبهـه ملـى     «. جبهمهاملمىاانس اجموسناهاا»اى نوشت به  براى كنگره جزوه
ندید خوانده شود این جزوه با نام مستعار سرباز به دكتر مصدق تقدیم شده بـود.   صالح
 منتشر شد.« چهانبييداكتد»این جزوه به نام  بعدها

و با نهضت آزادى مرتبط شد. تالش او تقویت جبهه ملى سـوم بـود.    1112در سال 
نوشت كه براى دكتر مصدق و رهبران جبهه ملى و را در این دوران « بتسواىنت اىزو»

هاى قم و مشهد فرسـتاده شـد. دكتـر مصـدق و نهضـت آزادى       اهلل آزادى و آیت نهضت
كننـده   علما زیر بار آن نرفتند این رساله از سویى حركتـى اقتصـادى و فلـج    پذیرفتند اما

 براى رژیم بود.
دبـره را نوشـت كـه مـورد      رژى« سنقمالبادراسنقمالباا»نقدى بر كتاب  1111در سال 

 قرار گرفت چرا كه كتاب دبره مورد توجه نيروهاى مبارز بود. توجه
اب جنگل را نوشت: كه نقدى بود بـر عملكـرد   ـكت 1111ـ11اى ـه الـاصله سـدر ف
در انقالب گيالن. پ  از این كتاب بود كه به نقد لنينيسـم رسـيد و بـا نوشـتن      شوروى
 از مستقل جنبش چریكى تبدیل شد.پرد به یک نظریه «شور »كتاب 

جبهه دمكراتيک خلق را درست كرد اما گروه لـو رفـت و او مخفـى     1121در سال 
بود كه طـى   1122و ضربه دوم ساواك بر گروه دوم خرداد  1121ضربه اول مرداد  شد.

حسن رومينا و نادر عطایى به شهادت رسيدند بعد از ایـن ضـربه شـعاعيان     آن شایگان،
ا ـهـ  كه از چریـک  1121شهریور  ا هيجدهمـا بود تـه ا چریکـپيوست. و ب اـه چریک هـب

 جدا شد.
 

 دستگيرى فاطمه سعيدى )مادر شايگان(

 ها بعد از دستگيرى خاكپور، مرضـيه اسـكویى را بـراى بررسـى وضـعيت خانـه       چریک
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 بـراى خاكپور فرستادند ارزیابى اوليه سالمت خانه بود اما در نوبت بعد كـه فاطمـه سـعيدى    
 بررسى خانه رفت با همكارى زن صاحب خانه در تور ساواك افتاد و دستگير شد.

 
 

 شاا از تنهايی آدمی
 دانيد در ماه مرداد چه می

 مادرم آمده بود
 هايش را با ما قسات كند در دربدری
 ستاره بگويد های پرگريه و بی و از ش 

 مادرم در تنهاترين خيابان جهان نشسته بود
 می راو تنهايی آد
 در ماه مرداد

 با صدای بلند تحرير كرده بود

 

 فاطمه سعيدى كه بود

 فاطمه سعيدى مادر ناتنى نادر شایگان شـام اسـبى و مـادر ارژنـگ، ناصـر و ابوالحسـن      
 اسبى بود.شایگان شام

از  اى دیگر بعد از شهادت نادر شایگان، حسن رومينا و نادر عطایى و دستگيرى عده
بازمانــدگان جبهــه بــه رهبــرى مصــطفى شــعاعيان « ک خلــقجبهــه دمكراتيــ»اعضــاى 

 ها ملحق شدند. فاطمه سعيدى، مصطفى شعاعيان، ناصـر و ارژنـگ بـه شـاخه     چریک به
 مشهد منتقل شدند. و ابوالحسن به شاخه تهران منتقل شد. مرضيه احمدى اسكویى نيـز 

 جزء این گروه بود.
انگـارى   فيق مادر را بـه سـهل  دستگيرى ر ،ها به چریک اشنامهين مششعاعيان در ش

گویـد رفـتن رفيـق مـادر بـه       كند و مى مشهد منتسب مى اكبر جعفرى مسئول شاخه على
دام افتادن رفيق مادر جعفرى كـه در منطقـه بـود     اى مشكوك غلط بود. و بعد از به خانه

 كارى براى نجات جان او نكرد.
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تادن رفيـق مـادر را   ها كـه فرسـ   شود براى مخالفين چریک همين نامه مستمسكى مى
ـ ـيروهـ ـردن نـين بـراى از بـا بـه ریکـوطئه چـاكپور تـلو رفته خ انهـخ هـب زدیک ـاى ن

 به شعاعيان بدانند.
 هایش رفتن خود را به خانه خاكپور را منتسـب بـه رفيـق    اما رفيق مادر در بازجویى

 ؟كند كه مصطفى شعاعيان است. به راستى حقيقت ماجرا چيست مى جواد
ى خـود  بهمن دستگير شـد. فاطمـه سـعيد    21بهمن دستگير شد. خليق  22ور خاكپ

 نویسد: اش چنين مى بازجویىدر
 

 1جزواد  بود. در منرل نشسته بودم كه 1032روز پنرشنبه بيست و پنرم بهان »
و او سزر   ضان صحبت به من گات بزا ي زى از رفقزاى گزروهش ارتبزات داشزته      

اطالعاتى در مزورد   ها بروم تا رب منرل آنمالقات نيامده و از من خواست كه به د
 خار  شديم. ها پيدا كنم. به هاين خاطر به اتااق جواد از منرل آن

سز االتى   هزا  هاى منرل جواد به من گات: ... و از من جدا شد. از هاسايه نردي ى
كزرد. مزن هزم     ها به من مش وک شد و شروع به داد و فرياد كردم كه ي ى از زن

نارنر ى را كه هازراه   گرفتار شدم. در هاين موقع تصايم گرفتم كهفرار كردم... 
سيانورى كه هاراه داشتم بلعيدم. تا  دارم استااده كنم... نتوانستم. سپس كپسول

 .«2ناهايدم چى شد كشته شوم پس از خوردن ديگر

 

 تغيير و تحول در شاخه مشهد

اكبر  على خليق، به دستورو فاطمه سعيدى و شهادت  یفتاح جاللبا دستگيرى خاكپور، 
تهـران رفتنـد.    جعفرى مسئول شاخه مشهد شعاعيان به همراه ارژنگ و ناصر شعاعيان به

 ها را به جایى امن برده شوند. ها را به حميد داد تا آن در تهران شعاعيان بچه
 

                                                           
 . اواد نام م تهار مصطفى شهاعياس1
 ه سهيدى، اسناد بايگانى. فاقم2
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 جدايى شعاعيان

ود را ( شرط پيوسـتن خـ  1122ها پيوست )خرداد  شعاعيان از همان زمانى كه به چریک
 ها هم پذیرفته بودند. در سازمان گذاشت. چریک« انقالب»و بح   طرح

 ها كه از سوى حـزب  جزوه انقالب یک نظریه ضدلنينى بود. و براى سازمان چریک
 هـا اصـرار   توده مورد هجوم بود كه مبارزه مسلحانه با لنينيسم منطبق نيسـت. و چریـک  

اى نبود كه در آن روزگـار وانفسـا قابـل     ألهمسداشتند كه آنان به روح لنينيسم وفادارند. 
 و قابل دفاى باشد. طرح

 شاید زمانى كه حميد اشر  این شرط را براى وحدت پذیرفت. به سختى كار آگـاه 
 بـار یک امر نظرى بود. و براى چریكى كه در پراتيک مـرگ  مسألهنبود. براى اشر  این 

 توانست لنينيسم در زمان دیگرى مى ور بود امرى عاجل نبود. مهم بقا و تثبيت بود غوطه
پرداز بـود ایـن گونـه نبـود      مورد بح  قرار گيرد. اما براى شعاعيان كه بيشتر یک نظریه

 خواست خود پاى فشرد. بر پ 
 اى را مسئول برخورد با نظریات شعاعيان كردند بخشـى از كـار ایـن    ها كميته چریک

 در محلـه شـترداران از بـين رفـت     هاى تيمـى و  كميته در هجوم ساواك به یكى از خانه
 سازمان حميد مؤمنى را مسئول این كار كـرد. و حاصـل كـار نقـد مـؤمنى رد نظریـات      

 «.هاى سنجيده در راه انقالب شورش نه، گام»شعاعيان بود. 
به جنگ مؤمنى رفـت و حاصـل   « ههيواتم ج دااهيوانس ج دهابهاقدماپيتخ»شعاعيان با 

د. ـان شـاعيـانى شعـازمـان و جدایى نظرى و سـاعيـرفتن مؤمنى از شعـاصله گـف ارـك
( نظر سازمان و جدایى او 1121شهریور  11آخرین قرارش با شعاعيان )در حميد اشر 
 او ابالغ كرد. را از سازمان به

 

 ها نقاط وحدت و افتراق شعاعيان با چريك

 نيسـم بـه مشـى   ها وحدت نظر داشت. اما او از لني شعاعيان در مبارزه مسلحانه با چریک
 مسلحانه پيشتاز نرسيد. او از نفى لنينيسم به مبارزه مسلحانه رسيد. و بر این باور بود كه
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 درك لنينيستى به انقالب، حزب و سوسياليسم دركى غلط است. به همين خاطر انقالب
 اكتبر به جایى نرسيد. و كار انقالب به ادبار منجر شد.

 درك خـالق از لنينيسـم بـه مبـارزه مسـلحانه      هـا بـا   ها مصر بودند كه آن اما چریک
 ها از مبارزه، حزب و انقالب سوسياليستى م ایرتى با لنين نـدارد و  اند و درك آن رسيده

 یزیونيستى است.ورژیم شوروى رژیمى سوسياليستى با انحرافات ر
 

 ارژنگ، ناصر و ابوالحسن شايگان

 توسـط  1121مرتضـى( در خـرداد    ارژنگ )با نام مستعار احمد( و ناصر )با نام مسـتعار 
 السلطنه منتقل شدند كه خانه تيمـى  السادات روحى آهنگران به خانه خيابان حسام نزهت

 زهرا آقانبى قلهكى و شهاب رضوى بود.
 پ  از دستگيرى رضوى، نزهت، ارژنگ را به نزد خواهرش در مردآباد كرج بـرد و 

 نبى قلهكى رفت.آقا، همراه زهرا آقا ناصر به خانه تيمى نسترن آل
كردنـد.   مى ها بازى خواندند و كمى هم در كوچه ها درس مى هاى تيمى بچه در خانه

بدنه تایمر و  و همچنين در كارهاى تكنيكى مثل درست كردن پرتاب كن، درست كردن
تـایپى   كردند تایپ هم یاد گرفته بودند و در كارهـاى  یا سوهان زدن كليد كمک مى

 كردند. كمک مى
 ن اما همراه حميد مؤمنى به مشهد رفت. مدتى كار او و مـؤمنى شهرشناسـى  ابوالحس

 فروخت. و بعد مدتى همـراه حميـد مـؤمنى    بود. ابوالحسن مدتى شيرینى به نام فالى مى
از شـعاعيان  « سنقمالبا»بررسـى كتـاب    مسـأله فروختند. بعد كه  جوراب و زیرپيراهن مى

فت و حميد مؤمنى به باغى كه در پشـت  ر آمد ابوالحسن به تنهایى براى فروش مى پيش
كـرد. پـ  از سـه مـاه      رفـت و روى كتـاب شـعاعيان كـار مـى      تى.بى.تى بود مى گاراژ

 همراه مؤمنى به تهران بازگشت و به كارهاى تكنيكى مش ول شد. ابوالحسن به
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 خانواده روحى آهنگران

 ادات وـالسـ  ، اعظمادتـالس ا پيوستند. نزهتـه ریکـه چـه تن بـى، سـانواده روحـاز خ
 اص ر )بهمن(.

 نزهت، از كالس چهارم دبيرستان بـه سياسـت كشـيده شـد. در آن روزگـار نزهـت      
 اهلل طالقانى امام جماعت آن بود. رفت كه آیت مذهبى بود و به مسجدى مى

 پ  از گرفتن دیپلم به دانشگاه رفت تا ریاضى بخواند. اما ریاضى او را جذب نكرد
ـ ـشنـ  راحى و مجسـمه ـالس طـ ـخواند. او كـ ـارى بـمعمرفت ـصميم گـ  تـپ ا ـاسى ب

اميدیان آشنا شد اميدیان نزهت را با ماركسيسم آشنا كرد اميدیان سپاه دانش بود  محمود
كرد. پ  به خواستگارى نزهت رفت و بـا مخالفـت پـدر نزهـت      و درخوى خدمت مى

 اضى بازگشت.شد نزهت در رشته معمارى قبول نشد و بار دیگر به ری رو روبه
 در اواخر سال دوم با بهروز راد آشنا شد. راد دانشجوى دانشكده علوم بود. در جبهه

 داشت.« پروسه»ملى فعال بود اما روابط مخفى نيز با گروه دام انى 
 روى از نهضت آزادى اخراج شد. و پـ  از فـروكش كـردن    بهروز راد به علت تک

 م گرفتند. جنگ چریكى ـ دهقانى را تـدارك  هاى جبهه ملى راد و دام انى تصمي فعاليت
 اى خریدند. این مزرعه لو رفـت و همـه   ببينند. به همين منظور در تربت حيدریه مزرعه

 .1ها دستگير شدند آن
 نزهت مدتى تحت تأثير راد بود. اما سر اعتصابى كه بر عليه استادشان دكتـر عباسـى  

 ت رهبرى اعتصـاب را بـر عهـده   ریاضى كرمانى دانشكده به اعتصاب كشيده شد. و نزه
 اى افتاد. داشت. بين او و بهروز راد كه مخالف اعتصاب بود فاصله

 كه دانشجوى سال چهارم بود ازدواج كرد. در حالى 1111نزهت در آغاز 
 از طریق حجازیان با حسن سركارى آشنا شد. سـركارى  1112نزهت در اواخر سال 

ورد ـایى در مـ ـهـ  ح ـين آن دو بـرد و بـكيشتر ـاركسيسم بـا مـزهت را بـاخت نـشن
 ماركسيسم بود.

                                                           
 دومالد  ا نى تاريخ سى ساسهبيژس . 1
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 دانشكده علوم كـه رهبـرى اعتصـاب بـا نزهـت بـود،       1111خرداد  11در اعتصاب 
 دانشجویان با پلي  درگير شدند و نزهت مدت كوتاهى بازداشت شد.

 نزهت خبر مرگ ناگهانى و مشكوك صـمد را شـنيد. پـ  درس    1117در شهریور 
كرد بـه تبریـز رفـت و ضـمن تمـاس بـا دوسـتان صـمد معلـم شـد و           دانشگاه را رها 

 .1روستاهاى آذربایجان رفت به
ساواك در دنبال كردن رد بهروز دهقانی به نزهت رسيد. و در خانه نزهت به كمـين  

گرفـت و منجـر   بهروز تماس  با نزهت تماس بگيرد. كه باالخرهنشست تا بهروز  بهروز
 به دستگيرى او شد.

ـ   كيالتى نمـى ـاسى ـ تش ـار سيـاشت بهروز كپند نزهت مى   بـراى بيـرون   ـكنـد. پ
ساواك از خانه و لو نرفتن محفل كه او به آن مربوط بود به سر قرار بهروز رفت و  بردن
دستگير شد. نزهت از این واقعه به حدى متأثر شد كـه بـه قصـد خودكشـى رگ      بهروز
هـاى   از طریق بازجویى 1121همن ب 9خود را زد. اما نمرد. ساواك در تاریخ  هاى دست

 11كند پ  در تـاریخ   پى برد كه نزهت با یک گروه ماركسيستى كار مى حسن سركارى
 براى دستگيرى نزهت رفتند اما او را پيدا نكردند. ها بهمن به خانه آن

 

 بهمن روحى آهنگران

 ین آشـنایى بهمن پ  از ورود به رشته اقتصاد دانشگاه تهران با حميد مؤمنى آشنا شد. ا
 روى آن كار كنند. حميد مـؤمنى در ایـن   ها مشتركاً منجر به خرید یک تاكسى شد. تا آن

 دوران نقش مهمى در آموزش ماركسيسم بر خانواده روحى داشت.
 مؤمنى پ  از اخذ ليسان  به استخدام كانون پرورش فكـرى كودكـان و نوجوانـان   

 درآمد. پ  نزهت را با خود به كانون برد.
 هاى نزهت، محمود اميدیان، همسر نزهت به مخالفت برخاسـت و  زایش فعاليتبا اف

 كار این مخالفت به جدایى منجر شد.

                                                           
 زماسه مقاومت ؛. اشرف دهقانى1
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 .1ها پيوست نزهت مخفى شد. او و گروهش به چریک 1121در پایيز 

 ها پيوست در ایـن  مدتى بعد بهمن نيز مخفى شد. سربازیش را رها كرد و به چریک
 با خواهرش اعظم بود.زمان مجتبى لشگرى رابط نزهت 

 مجتبى لشگرى شاگرد عمـوى نزهـت در دبيرسـتان هـد  بـود نزهـت در جریـان       
 تر شد لشگرى كوهنوردى با عمویش، با لشگرى آشنا شد. و این آشنایى رفته رفته عميق

 یک مالقات بين بهمن و پدرش ترتيب داد.
سـفر   هـا ملحـق شـود پـ  بـه بهانـه       مدتى بعد اعظم نيز تصميم گرفت به چریـک 

توانست با بهمن مالقات  1122از كانون پرورش فكرى استعفا داد و در خرداد  امریكابه
بعد اعظم به خانه تيمى بهمن و حميد مؤمنى منتقـل شـد. اعظـم بـا حميـد       كند. مدتى

همياااشمور انمه،اقمدمااا»زندگى كرد مؤمنى در همين زمان مشـ ول نوشـتن،    مؤمنى سه ماه
 مصطفى شعاعيان. كه نقدى بود بر كتاب انقالب نوشتهبود. « سنقالبات ج دهادرارسه

 

 مرضيه احمدى اسكويى

در اسكو به دنيا آمد پدرش را در كودكى از دست داد و تـا كـالس نهـم     1121سال در 
 دراسكو بود. دوره دو ساله دانشسراى مقدماتى را در تبریز خواند و معلم شد. بعد دیپلم

 ریخ بخواند.گرفت و به دانشگاه تبریز رفت تا تا
 به دانشسراى عالى سپاه دانـش رفـت. در دانشسـرا او منشـى كميتـه      1117در سال 

 سخنرانى بود و از این رهگذر با بسيارى از نویسندگان و روشنفكران آشنا شد. از همين
كانال بود كه بعد از سـخنرانى بـاقر پرهـام بـا مصـطفى شـعاعيان آشـنا شـد. شـعاعيان          

گویـد شـعاعيان    از چگـونگى عضـوگيرى مرضـيه سـخن مـى     ها  هایش به چریک درنامه
ها درصدد رخنه بـه خوزسـتان بودنـد پـ  بـا نوشـتن مقـاالتى         گروه آنكه » گوید: مى

به محافل روشنفكرى معرفى كرد و در سفر پرهام بـراى سـخنرانى    درجهان نو، خود را
 «با مرضيه آشنا شد. جا آندر  به مامازن او نيز رفت و

                                                           
 ،ا94۰3هيامتسداا.انشتيهادسخلىاچتي 1
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به زادگاهش برگشت و معلم شـد.   1121یافت ليسان  در خرداد اسكویى پ  از در
براى دوره فوق ليسان  راهى مامازن شد. پ  به اتفاق صـدیقه صـرافت    1121درسال 

در دانشسراى عالى سپاه دانش با او آشنا شده بـود در خيابـان خواجـه     1117كه درسال 
يان دوبـاره برقـرار شـد.    اى گرفت در بازگشت به تهران ارتبـاط او بـا شـعاع    خانه نصير

، شـعاعيان، صـرافت را بـه نـادر     1121وارد این رابطه شد در نيمـه اسـفند    صرافت نيز
 زاده نيز با شایگان ارتباط یافتند. به دنبال آن اسكویى، صبا بيژن شایگان وصل كرد. و

شایگان براى پلي  شناخته شد. پ  صدیقه صرافت نيز مجبور شـد   1122در نورز 
ى شدن شایگان مخفى شود. او به عنوان همسر بيژن فرهنـگ آزاد و خـواهر   از مخف بعد
 شایگان با آنان هم خانه شد. نادر

 ها، مرضيه با شيرین معاضد و ابوالحسن شایگان در خيابان پ  از پيوستن به چریک
 خانه شد. مسئول این تيم حميد اشر  بود. در همين خانه بود كـه مرضـيه   شترداران هم

هـا   را نوشت. كه بعدها به نام خاطرات یـک رفيـق توسـط چریـک    « شدمااچتي ااچتس»
 منتشر شد.

زاده و ابوالحسـن شـایگان    اسكویى مدتى بعد به همراه حميـد مـؤمنى و صـبا بيـژن    
 به تهران بازگشت. 1121مشهد رفت مرضيه در فروردین  به

 

 يك توضيح

 هـا در نقـدهاى   چریـک  ها و شعاعيان شد. بعدها این خاطرات زمينه مناقشه بين چریک
 كردند كه مربوط بود به فعاليت شـعاعيان در  شان به شعاعيان به مواردى اشاره مى شفاهى

 اش بر آن بود كـه منبـع ایـن انتقـادات بایـد      و شعاعيان حدس«. جبهه دمكراتيک خلق»
 هاى مرضيه باشد. نوشته

از  آن نـامى وقتى خاطرات مرضيه منتشر شد. اسكویى به شهادت رسيده بود. كه در 
اسـكویى   شعاعيان و انتقادى به او نبود. شعاعيان نپذیرفت كه این كتاب تمامى خاطرات

نویسـى   بخش مربوط به او حذ  شده اسـت. و ایـن خـاطره   و براین باور بود كه باشد. 
سازى برعليه او بوده است. ایـن خـاطرات    محاكمه درون سازمانى و نوعى پرونده نوعى
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، اسـت  سعيدى( در زمانى كه در خانه شترداران بوده است خوانـده  مادر )فاطمه را رفيق

تواند گـواهى دهـد كـه آیـا در ایـن خـاطرات اسـكویى         تنها شاهد زنده مى و به عنوان
 نقدهایى نوشته است یا نه. شعاعيانبه

 
 

 تمام روز
 آيد از پشت در صداى تكه تكه شدن مى

 و منفجر شدن

 فرخزاد فروغ
 

 شهادت حسن نوروزى

 پور عضویت داشت. آهن بود و در محفل بيژن هيرمن ن نوروزى كارگر راهحس
 افسرده نام او در كنار كـاظم سـالحى، جـالل فتـاحى،     به دنبال دستگيرى ابراهيم دل

 نژاد و الهيارى براى پلي  شناخته شد. فروغ عبدالحسين
اك او هـاى سـاو   ساواك از همان ابتدا به شكل جدى در پى دستگيرى او بود در نامه

 كنند. اما ساواك در ردهایى كه از او در حـوالى  ارزیابى مى« العاده هوشيار فوق»فردى  را
 شود. یابد، موفق به دستگيرى او نمى آهن و ميدان شوش و خيام نو مى راه

 ساواك مدعى شد كه او به اتفاق ایرج سپهرى از مرز عبـور  1122در اوایل شهریور 
انـد. سـپهرى كشـته و     ان با مأمورین به زدوخـورد پرداختـه  اند و در خسروآباد آباد كرده
 وشكين بود. و رفقایش او را بابىبشود. نام مستعار او با نوروزى موفق به فرار مى حسن
 آقا )جميلـه(  اكبر جعفرى )یارمحمد( و نسترن آل خواندند در تيم او زیبرم )واله( على مى

 عضویت داشتند.
از تهـران عـازم اليگـودرز     1122دى  19گـر در  حسن نوروزى به اتفاق یک نفـر دی 

علت این سفر روشن نيست. و معلوم نشد كه نوروزى در پى چه مـأموریتى بـه    شود مى
شـوند و بـه طـر  عزیزآبـاد      رود. در قریه ده نو آن دو از اتوبوس پياده مى مى اليگودرز



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      111

 

كه روسـتایى  رود  بوس به چمن سلطان مى نوروزى با سوار شدن به یک مينى روند و مى
 12رود كـه روسـتایى در    كيلومترى اليگودرز است و دیگرى به طر  دوزان مـى  21در 

 اليگودرز است. كيلومترى
 چى بـه رئـي  پاسـگاه خبـر     كند قهوه خانه چمن سلطان نوروزى توقف مى در قهوه

 خانه غافلگير و دسـتگير  خانه است. نوروزى در قهوه دهد كه فردى مشكوك در قهوه مى
 شود در پاسگاه نوروزى با خوردن سيانور به زنـدگى خـود   ود و به پاسگاه برده مىش مى

 دهد. پایان مى
آورنـد. جسـد    اكبر بيرون مى اى به نام محمد رویين فرزند على در جيب او شناسنامه

 به تهران منتقل شد و در تهران توسط ساواك شناسایى شد. او
نه نيـز نقـش مـؤثر داشـت. او جـزء      رفيق نوروزى در تدوین تئورى مبارزه مسـلحا 

هـا بـه ایـن نتيجـه      بنـدى  بود كه مأمور كار در ميان كارگران شد. و پ  از جمع گروهى
ها بایـد پشـتيبانى یـک     شود با حر  به مبارزه كشيد. آن كارگران را دیگر نمى» رسيد كه

 .«1طور ملموس ح  كنند به پيشاهنگ را
 
 

 واران سوگ
 به خاك پشته بر شدند

 شيد و ماهو خور
 به هم

 برآمد

 شاملو

 

 شهادت يوسف زركارى

یوسف زركارى به شهادت رسيد. در اصفهان گشت كميتـه مشـترك    1122همن ب 17در 

                                                           
 ساواكاسناد  ؛آهنگراساس ادات روزى . اعوم1
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ـ ـادل آتـ ـد و در تبـكوك شـنورد به او مش ربرى گيتىـافـاراژ مسـگ ابلـمق وسف ـش ی

 به شهادت رسيد.
 آشنا شـد. و تحـت تـأثير او   آهن با حسن نوروزى  آهن بود در راه زركارى كارگر راه

 .آهن رابطه او با حسن قطع شد گرایشات ماركسيستى پيدا كرد با رفتن نوروزى از راه
زركارى در آموزشگاه بزرگمهر با یحيى رحيمى دبير خود آشنا شد. رحيمـى مـدتى   

ود یوسـف  ـظر بـ ـحت نـون تـكل چـاهـادثه سيـا وقوى حـار تئوریک كرد. و بـك با او
هاى گروه را بـه او سـپرد زركـارى     وصل كرد اشر  كار تكثير جزوه اشر  را به حميد

 .عباس هوشمند دستگير شد در رابطه با جذب
ساواك نتوانست پـى بـه    به مدت یک سال در زندان بود 1121از نيمه اول شهریور 

 ها ببرد. رابطه او با چریک
ســاواك را نوشــت « خمميطتستايمم اچتيمم »بعــد از آزادى بــه ســازمان پيوســت و 

ب یوسـف زركـارى اسـت. پـ  نـام او      هایش پى برد كه نویسـنده ایـن كتـا    دربررسى
كشف شده از او دفترچه كوچكى بـه رمـز   افراد فرارى گذاشته شد. در وسایل  ليستدر

 پيدا شد.
 
 

 اينان
 اند دل به درياافكنان

 ها دارنده آتش به پاى
 زندگانى

 دوشادوش مرگ
 پيشاپيش مرگ

 شاملو
 

 معاضد و اسكويىشهادت شيرين 

 زاده در دانشگاه تبریز دسـتگير  ها در تبریز، رسول عباس قلى درپى پخش اعالميه چریک
 هاى تبلي ى در دانشگاه شد. شد. و این امر باع  افشاى هسته
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دو اكيــپ از مــأمورین عمليــاتى و تحقيقــات كميتــه  1121فــروردین  29در تــاریخ 
 اركاتى شاخه تبریز ضربه خود و تبریز رفتند در این هجوم تيم تد مشترك به
 . فرزاد1زاده و  . یوسف كشى1. بهجت محجوبى نمين، 2. ابراهيم محجوبى نمين، 1

 كریمى دستگير شدند.
خـود را در   1121اردیبهشـت   1بهجت محجوبى نمين در زیـر شـكنجه قـرار روز    
 تهران با آذر داد و آذر كسى نبود جز شيرین معاضد.

 اجراى قرار از خانه بيرون رفت حميد اشر  متوجـه شـد   وقتى شيرین معاضد براى
 گذارد. كه شيرین در دام مرگ پاى مى

ـ ـه مشتـ ـم كميتـ ـسيـ  ه روى موج بىـلق كـاهدین خـود مجـش فته مىـگ ودند ـرك ب
ساواك براى عمليات شدند. و این تحركات را به حميـد اشـر  اطـالى     متوجه حركت

اى كميتـه  ـهـ  ختن رادیویى مدام روى موج گيرنـده اـا سـيز بـود نـخ اـه ریکـدادند. چ
شایگان از وجود چنـين رادیـویى از خانـه محلـه شـترداران و       مشترك بودند ابوالحسن

السـادات خـواهرش از وجـود چنـين      آهنگران نيز از قـول نزهـت   الساادات روحى اعظم
 دهند. رادیویى خبر مى

كویى به سر قرار شيرین رفـت  ها، اس تيم بودند با آگاه شدن آن اشر  و اسكویى هم
 اشر  نيز خود را به شـيرین رسـاند و لـو   حميد او را از آلوده بودن قرار مطلع كنند.  تا

رفتن قرار را به او اطالى داد اما این آگاهى زمانى صورت گرفت كـه شـيرین و مرضـيه    
 دو در تور ساواك بودند. هر

 قرار را به او گفت: پ  تصميممرضيه نيز شيرین را در خيابان حافظ دید و لو رفتن 
 گيرند از تور ساواك خارج شوند. مى

 شيرین در ميدان فوزیه دستگير شد اما با خوردن سيانور خودكشى كرد مرضـيه نيـز  
 .درحوالى محله شترداران درگير شد و به شهادت رسيد

 

 شيرين معاضد كه بود

 تعار افسانه به خانـه با نام مس 1121شيرین توسط گروه سياهكل عضوگيرى شد در سال 
 تيم شد. مجيدیه رفت و با حميد اشر ، عباس مفتاحى و محمدعلى پرتوى هم
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او در چند انفجار و عمليات شـركت داشـت. از جملـه در انفجـار انجمـن ایـران و       

و انفجار ماشين مستشارى، در انفجار انجمن ایران و امریكا او همراه محمـدعلى   امریكا
 و مهمات از جنوب او همراه مهدى سوالونى بود. بود در محل اسلحه پرتوى

تـيم حميـد اشـر  شـد.      هـم به خانه سـليمانيه رفـت. و بـار دیگـر      1121در پایيز 
اواك ـاصره سـا هر دو موفق شدند از محـام ا حميد گلوله خوردـبود كه ب اـجانـهمدر

 خارج شدند.

 

 تحوالت بعدى

 ران كه محل زندگى حميد اشـر  و پ  از شهادت اسكویى و معاضد خانه محله شتردا
 اكبر جعفـرى  اشر  دهقانى بود تخليه شد. اشر  دهقانى با نام مستعار نگار همراه على

 تيم كيومرث سنجرى و ابوالحسن شایگان و حميد مؤمنى شد. به مشهد رفت و هم
 داد. آموزش مى دهقانیهاى لنين و مائو را به اشر   مؤمنى در این زمان كتاب

 زاده مسئول تيم شد. صبا بيژن
 

 1اعدام انقالبى فاتح يزدى

ام ـوردى ن ارىـد. تـگذارى ش امـن« وردى ارىـطرح ت»ام ـناتح یزدى بهـترور انقالبى ف
هاى پرآوازه انقالب مشروطه بـود و شـهيد    عمواوغلى بود كه از سوسيال دمكرات حيدر
زیـده بـود در واقـع ایـن     عنوان نام مستعار خود برگ وردى را به نوروزى نام تارى حسن

 .خاطره حسن نوروزى اجرا شد طرح با نام و

 

 علت ترور چه بود

دوهزار نفر از كارگران جهان چيت به خاطر كمى دسـتمزد از   1121در اردیبهشت سال 

                                                           
 2. نبرد خلق شماره 1
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به سوى تهران حركت كردند تا از شرایط بد كـار بـه وزارت شـكایت كننـد. طـى       كرج
ها به گلولـه   راى سنگى، بين كرج و تهران ژاندارممشتركى كارگران را در كاروانس توطئه
ها تن مجـروح شـدند ایـن جـوابى بـود كـه شـاه و فـاتح          كارگر شهيد و ده 21 بستند.
دادند. فاتح یكى از مالكين یزدى بود كه با استفاده از نزدیكى با دربار  كارگران گرسنه به

هـاى   شان بيرون كنند و زمـين  ىها آباد كرج را از زمين دهقانان حاجى توانسته بود با زور
تصاحب كنند. او با احداث كارخانجات بزرگ جهان و استثمار وحشـيانه   غرب كرج را
 آورده بود.هنگفتى به دست  كارگران ثروت

اینترلـوب از آن او بـود. او در    كارخانه جهان چيت، روغن نباتى جهان، آرمه، اینترنـول، 
ميـوه داشـت. در شـمال     يم بـراى نگهـدارى  اى عظ هاى وسيع ميوه و سردخانه كرج باغ

كارخانجات پتوبافى و  هاى وسيع چاى و كارخانجات چاى و بهترین امالك وسيع و باغ
هـاى   در هندوستان باغ شهریار امالك وسيع،سازى در ى در مشهد كارخانه كبریتباف پشم

هـاى   یكـى از شـركت   چاى و در تهران هتلى بسيار بزرگ داشت. او همچنـين صـاحب  
 كارى بزرگ بود. قاطعهم

 اى ویژه داشت لقب فاتح را رضاشاه به او داده بود و شاه هرچند فاتح با دربار رابطه
 بار ميهمان او بود. وقت یک

 

 اجراى عمليات

 عمليات شناسایى قباًل انجام شده بـود. و سـير رفـت و آمـد فـاتح مشـخص بـود پـ         
 هایش جاده فرعـى را كـه از   بررسى شناسایى به تيم عمليات داده شد. و تيم عملياتى در

 شد را براى عمليات برگزید. اتوبان ایوبى به طر  آریاشهر منشعب مى
در این عمليات سه مرد و یک زن شركت داشتند كه پ  از متوقـف كـردن ماشـين    

هـا توسـط چریـک زن     راننده او را از محل دور كردند و فاتح را كشتند. و اعالميه فاتح،
 پخش شد. در محل
اى در این مورد منتشر كرد اعالميه عملياتى كه در محل پخـش شـد.    ازمان اعالميهس
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گناه جهـان چيـت گرفتـه     شد پ  از سه سال انتقام خون كارگران بى در آن گفته مى كه

رود و نقـش فـاتح در كشـتار     طى توضيح كوتاهى از ستمى كه بـر كـارگران مـى    شد. و
 داد. رور او را توضيح مىداشت و علت ت سنگى پرده برمى كاروانسرا

 اعالميه دوم، اعالميه توضيحى بود كه خطابش كارگران بود و طى تحليل مفصـلى از 
 داشت. هاى ضدكارگرى شاه برمى گفت و پرده از سياست وضعيت كارگران سخن مى

 

 شرح ترور

ــر دى  ــه  1122در اواخ ــاد»در محل ــم   « مردآب ــب از اعظ ــى مرك ــرج تيم ــادات  ك الس
آهنگران تشكيل شد مسـئوليت  السادات روحى ارتيک قازاریان و نزهتآهنگران، م روحى
 تيم با نزهت بود. دو هفته بعد نزهت خبر آمدن حميد اشر  را داد كه در آن زمـان  این
نویسـى و طـرز كـار بـا سـالح و مـواد        شد كه قرار بود به تيم برنامـه  اكبر ناميده مى على

 را آموزش دهد. منفجره
السـادات   اطالعات دقيق در مـورد فـاتح، قـرار شـد كـه اعظـم      براى دست یافتن به 

آهنگران به استخدام كارخانه جهان چيت درآید. اما كارخانه اعالم كرد كـه دیگـر   روحى
اى در چهارصد دستگاه كرج مشـ ول   كند پ  اعظم در كارخانه استخدام نمى كارگر زن

خانه جهان چيت بودند. اعظم بيشتر كارگران چهارصد دستگاه از كارگران كار كار شد. به
 كار در كارخانه اطالعات جامعى در مورد فاتح به دست آورد. طى دو ماه

 زمان در پاسگاه كاروانسراى سـنگى كـه   طرح ترور آماده شد. قرار بر این بود كه هم
ظم روحى و ـا توسط اعـه ایىـاسـود. شنـمبى منفجر شـود بـارگران بـار كـامل كشتـع

 ان )با نام مستعار ناصر( انجام شد.قازاری مارتيک
 اى نهاده شد اسناد مربوط به عمليات فاتح و پاسگاه ژاندارمرى در خانه تيمى در دبه

 آتش بزنند. را سریعاً در كنار آن نيز بنزین تعبيه شد تا در صورت خطر آن
، حبيب مؤمنى )برادر حميد مؤمنى( به جمع آنان افـزوده شـد   1122در اواخر اسفند 

 شناسایى پاسگاه او نيز شركت داشت.در
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 خانه بـود امـا وقتـى حبيـب     السادات روحى آهنگران هم حميد مؤمنى مدتى با اعظم
را ترك كـرد و قـرار شـد اعظـم و حبيـب مـؤمنى        جا آنبرادرش به آن خانه آمد حميد 

 پيدا كنند. اى خانه
 و مؤمنى با نام السلطنه یافت و با نام عصمت كرباسى اى در خيابان حسام اعظم خانه

عنوان كارگر به كارخانه كفـش ملـى رفـت. تـا در مـورد       رضا همسر او شد اعظم نيز به
اطالعاتى كسب كنند. حبيـب مـؤمنى    جا آنصاحب كارخانه و موقعيت كارگران  ایروانى
 شناسایى شهرى پرداخت. نيز به

ـ      دگى پ  از مدتى این تيم منحل شد. حبيب مؤمنى بـراى آمـادگى بيشـتر بـراى زن
 به جایى دیگر منتقل شد و تيم مردآبـاد دوبـاره تشـكيل شـد. مارتيـک قازاریـان،       تيمى
 السادات روحى و نزهت روحى. نزهت رابط تيم بود. اعظم

شناسایى فاتح به عهده تيمى در تهران گذاشـته شـد. نزهـت تلفـن پسـر فـاتح را از       
با تماس با منزل فاتح دفترچه تلفن یافت و از طریق او شماره پدرش را گرفت و  طریق

یک تلویزیـون   هها برند ها از سوى یک شركت تبلي اتى، شماره تلفن آن كه آن اعالم كرد
ها را گرفت شناسایى ساعت رفت و آمد فاتح توسط نزهت  آدرس خانه آن شده است و
عملياتى خود را براى ترور آماده ساخت. اعالميه تيم گرفت. با تكميل شناسایى  صورت
 توسط نزهت نوشته شد. يزمربوط ن

 فاتح ترور شد. فرمانده عمليات با خشـایار سـنجرى بـود    1122مرداد  21در تاریخ 
 اى كه بعد از ترور فاتح منتشر شد چنين نوشتند: ها در اعالميه چریک
 

 دادگاه انق بى خلق، فاتح را به خاطر نقش مـثثر كـه در كشـتار كـارگران جهـان     
 اش در حـق كـارگران   هـاى االمانـه   كشـى  حـق  چيت به عهده داشت و به خاطر

 مرگ محكوم كرد. و فاتح خونخوار را به سزاى اعمال ننگينش رساند. به
 

 زمان پاسگاه كاروانسرا سنگى منفجـر شـود امـا بـه علـت آمـاده نبـودن        قرار بود هم
 .امكانات این عمليات منتفى شد
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 طبع بازجوى ساواك ترور نيك

 «بهروز دهقـانى »آقا بود و این عمليات به نام  ع با نسترن آلطب فرمانده عمليات ترور نيک
 گذارى شد. كه در زیر شكنجه به شهادت رسيده بود نام

هاى بهروز و خواهرش اشر  بود. همو بـود كـه    طبع از عناصر اصلى بازجویى نيک
كـرده بـود اشـر  در حماسـه مقاومـت چنـين        عـرض درجلو چشم بقيـه بـه اشـر  ت   

 نویسد: مى
 

هـا   متلك ها و ترين فحش لختم كرده بودند و باتوم برقى را همراه با ركيك كام  »
 كثيـف و متخصـ  در   طبع اين جانور دادند نيك با نقاط حساس تنم... تماس مى

بـه يـك نيمكـت بسـت و      ناموسى در اتاب نبود. وارد اتاب شـد. مـرا دمـر    امور بى
روى مـن خوابيـد    كشـيد و  شرمانه جلو چشم همكـارانش شـلوارش را پـايين    بى
خرد كـردن اعصـاب مـن صـورت      اصط ح تجاوز ناق  بود. و به خاطر تحقير و به
خـاطر   ايـن وسـيله بيـرون بكشـد بـه      كه اسرار مرا بـه  گرفت... هدف پليد اين مى

اسـرارى كـه فـاش نكـردن آن بـه سـود        پيشبرد آرمان پرشكوهم به خاطر حفظ
 من گذرا و كوتاه مدت بود. شكنجه براى مبارزه و انق ب بود اين تحقير و

 «1 بعد از آن دوباره مرا به تخت بست و ش ب زدن را از سر گرفتند.
 

طبـع از طریـق كـاظم ذواالنـوار )از كادرهـاى مجاهـدین(        شد آدرس نيـک  گفته مى
 ها رسيد. بيرون از زندان انتقال یافت و به دست چریک به

 1121يقه روز دوشنبه نهـم دى  دق 7:11هاى الزم انجام شد. در ساعت  پ  شناسایى
 طبع بود بسته شـد و  خيابان متين دفترى منشعب از خيابان پاستور كه مسير هر روز نيک

هـا تيـر خـالص او را زدنـد در اتومبيـل او       اتومبيل او به مسلسل بسته شد. پ  چریک
گذاشتند این بمب به دستور نزهت توسط مارتيک قازاریـان سـاخته شـد. پـ  از      بمبى
 7:12طبع آمدند اتومبيل در سـاعت   مأمورین كميته مشترك براى بردن ماشين نيک كه آن

 منفجر شد. دقيقه
 طبع به علت انفجار بمب كشته شده است كه این گونه نبود. ساواك اعالم كرد نيک

                                                           
 اشرف دهقانی زماسه مقاومت؛. 1
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 اى در رگبار پرنده
 با جامه تاريك
 گذرد مى
 و خنرر صاعقه

 آيد فرود مى
 ميرند پرندگان در رگبار مى

 لوشام

 

 در كرج یتيم آموزش

 هـاى آموزشـى سـود    امن بـراى تـيم   اى نسبتاً از كرج به عنوان منطقه چنان همها  چریک
اى  اعظم به دستور خـواهرش نزهـت در كـرج خانـه     1121هاى بهمن  جستند در تيم مى
 خانه شد. كرد و خشایار سنجرى با او هم اجاره

 

 خشايار سنجرى كه بود

 كـرد. و  عالى نارمک تحصيل مى در دوره شبانه دانشسراى 1117ـ11هاى  خشایار در سال
بــه همــراه بــرادرش، محمدرضــا  1121همــواره از رهبــران دانشــجویى بــود. در ســال 

حقيقى را كه متوارى بود پناه داد همين امر سـبب مخفـى شـدن كيـومرث و      ميرهاشمى
ـ دستگير شد و مـدت یـک سـال در    1121شت شد. هيجدهم اردیبه دستگيرى او دان زن
آزاد شد در تاریخ بيست و چهارم اردیبهشـت   1121ویكم فروردین  سى ماند. در تاریخ

بـراى هميشـه پادگـان بجنـورد را      1121بهمن  یكمو در تاریخ  به سربازى رفت 1121
 ترك گفت.
 ، توسط جعفر داورى، او و برادرش به همراه مرتضى داورى و رضـا 1121در اسفند 
 ها وصل شد. بيژنى به چریک
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 طبع فرمانده عمليات بود. خشایار در ترور فاتح و ترور نيک

 ها و جذب جـالل فتـاحى كـه در سـال اول     خشایار پ  از وصل به سازمان چریک
به اصـفهان رفـت و پـ  از مـدتى فتـاحى       كالس او بود به اتفاق برادرش دانشكده هم

 مشهد و او به تهران منتقل شد. به

 

 تيم سنجرى

 آهنگران مالقات كرد تا تيمـى آموزشـى  السادات روحى ا اعظمسنجرى ب 1122در بهمن 
 كـاظم( بـه آنـان   )و حسين الهيارى  (فرد )آرش سازمان دهند. و چند ماه بعد على دبيرى

 وصل شدند.

 

 فرد كه بود على دبيرى

 اش سرلشـگر بـود.   در تهران به دنيا آمد پدر او سرهنگ و دایى 1127فرد در سال  دبيرى
 كارمند دفتر فرح پهلوى بود. 1121ر سال خواهرش سولماز د

اردیبهشـت( بـه خـاطر     21) 1121به دانشكده فنى رفت. و در سـال   1111در سال 
اعتصاب دستگير و هفت ماه بعد آزاد شد. پ  به سربازى رفت و در بهبهان  شركت در
 .سنجرى آشنا شد با خشایار

ارتباط داشت و او  ها بود یکتپه كه هوادار چر دبيرى در تهران با پرویز نویدى چراغ
 هاى پویان، احمدزاده را براى مطالعه به او داده بود. كتاب

دبيرى دوباره دستگير شد و یک ماه بعد آزاد شد و پ  از  1122مهر یكم در تاریخ 
هـا   ترخيص شد اما پ  از مدتى به چریـک  1121آذر  11به سربازى رفت و در  آزادى

 مخفى شد. پيوست و
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 ها ك كرايهخانه نزدي

ــه اعظــم  درهمــين ســال خشــایار ســنجرى زینــب  الســادات  الســادات ميرهاشــمى را ب
 هاى اعظم قرار گيرد. آهنگران وصل كرد تا تحت آموزشروحى

 على گفت و حسين مى« ها نزدیک كرایه»اى اجاره كرد كه به آن  و اعظم در كرج خانه
 ها اعظم را بـا نـام عطيـه    ند. آنهاى او قرار گرفت فرد تحت آموزش الهيارى و على دبيرى

اعظم كار با  شناختند حميد اشر  نيز مسئول آموزش و تنظيم برنامه هفتگى تيم بود. مى
تيم مدت یـک   داد این ها یاد مى سالح، مُهرسازى، سراجى و دیگر امور تكنيكى را به آن

نى و فتيله چاش ماه و نيم آموزش دید حميد اشر  چند بارى به این تيم سر زد و كار با
 فرد( و كاظم )الهيارى( آموزش داد. را به آرش )دبيرى

 

 شهادت سعيد پايان

در خانه تيمى در اهواز سـعيد پایـان هنگـام كـار بـا نارنجـک،        1121بهمن سال  22در 
 شد و او به شدت زخمى شد. ضامن رها

 گندو سـو  !فام رساندند. امـا دكتـر شـرافتمند    محمود یاقوت او را به مطب دكتر ملک
 مطب ! از درمان سعيد پایان سرباز زد. و با داد و فریاد سعى در كشاندن پلي  به؟خورده

رسد. بر ما معلـوم نيسـت كـه سـعيد چگونـه       داشت سعيد در مطب دكتر به شهادت مى
رسد. حميد اشر  در پایگـاه جـوى مردآبـاد كـرج از انفجـار نارنجـک و        شهادت مى به

دهـد كـه    دهد. و گزارش ساواك از قتلى خبر مى شدن و شهادت سعيد خبر مى مجروح
 دهد. فام رخ مى محمود یاقوت دكتر ملک در مطب
طورى كه قبالً اعالم گردیـد. بعـد    همان( 21/11/22211ـ   1)ه  12117پيرو شماره »

از قتلـى  فام در خيابان رضاشاه كبيـر اهـو   یاقوت درمطب دكتر 22/11/1121از ظهر روز 
اه اتومبيل سوارى ـاده از یک دستگـاستف اـودند بـفر بـن سـه هـين كاتلـاد و قـاق افتـاتف

 «متوارى شدند.
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هـاى او   تيمـى  فام از معالجه سعيد، هـم  شود كه بعد از خوددارى دكتر یاقوت ادعا مى

 .1شوند زنند و از منطقه دور مى خالص او را مى تير

 

 واحد آموزشى كرج

 ل شد. محمود عظيمى بلوریان دانشجوىتشكي 1121واحد آموزشى كرج در اردیبهشت 
ر نظـر  ـد زیـن واحـهران در ایـات تـانجـارخـارگر كـداهلل زارى كـگاه صنعتى و یـدانش
كيالتى و ـاسى ـ تشـ  ـائل سيـاتيک مسـراگيرى سيستمـش ول فـان، مـازاریـق کـارتيـم

 تكنيكى بودند.
منـاطق كارگرنشـين بـود.    آباد كرج بود كه یكى از  محل استقرار این واحد در دولت

 واحد یكى از واحدهاى تحت مسئوليت نزهت روحى آهنگران بود. این
 دليل لو رفتن این واحد به احتمال قوى مورد شناسایى قرار گرفتن مارتيک قازاریـان 

كننـد.   منطقـه را محاصـره مـى    1121بود. نيروهاى ضربت كميته حوالى ظهر ششم تيـر  
ردن آب از پایگاه خارج شده بـود مـورد هجـوم قـرار     روحى آهنگران كه براى آو اعظم
كنـد از سـالح و    كه سطل آب در دستانش بود فرصـت پيـدا نمـى    به علت آن گيرد و مى

شود نزهت روحى كه در حال آمدن بـه پایگـاه    استفاده كند و دستگير مى نارنجک خود
ا از خطـر آگـاه كنـد.    رساند تا تيم ر بيند. پ  خود را به پایگاه مى ناامن مى بود منطقه را
را  هـا  از سـاواكی اى  آیند و او با كشيدن نارنجک خود و عده دستگيرى او برمى در صدد
كند با تيراندازى و پرتاب نارنجک از محاصره خـارج شـوند    سعى مى برد. تيم از بين مى

هـا زده   كوپتر توسط چریک كند و هلى كوپتر مى ساواك تقاضاى هلى شوند اما موفق نمى
شوند از حلقه محاصره خـارج   شود. دو نفر موفق مى منطقه مى ود و مجبور به تركش مى

رسـند. مارتيـک قازاریـان بـا      رسيدن مهماتشان به شهادت مى شوند. اما به علت به پایان
نفـر از نيروهـاى سـاواك و پلـي       11شود  كند گفته مى مى اش خودكشى آخرین گلوله

 این درگيرى كشته شدند.در

                                                           
 الد دوم ها چريك كتات ؛. محمود نادرى1
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 على الهيارى نشهادت حسي

 17در مورد شهادت الهيـارى دو روایـت اسـت یـک روایـت شـهادت او را در تـاریخ        
دانـد كـه خشـایار سـنجرى      داند و علت شهادت او شليک تيرى مـى  مى 1121 فروردین

. و روایت دوم شهادت او را بعـد  1دشو مى شليکاو  سویبهاز سالح  هنگام آموزش 
 .2كند از شهادت سنجرى اعالم مى

 
 

 هايى هست روى نيره و فشنن سينه هايشه روبه
 هايى هست هايشه پاى منرنيق و با  سينه

 محمد مختارى

 

 شهادت خشايار سنجرى

خشایار مسئوليت تيم آموزشى كرج، مسئول تيمى دیگر در قزوین بود این تـيم مركـب   
 بود از:
 . منصور فرشيدى1. محمود نمازى و 2. انوشيروان لطفى، 1

 توسط ناصر كریمى از اعضاى آرمان خلق با خشایار آشنا شـد.  1121لطفى در سال 
 فرد به سـازمان وصـل شـد. لطفـى چنـد      لطفى توسط على دبيرى 1121در اوایل اسفند 

 مالقات با سنجرى داشت و در مالقات آخر مخفى شد. لطفى محمـود نمـازى را كـه از   
هـایش بـا    مالقـات  شناخت بـه سـنجرى معرفـى كـرد. و نمـازى در      قلعه مى زندان قزل
رار بر این شد كـه تيمـى آموزشـى    منصور فرشيدى را به سازمان معرفى كرد ق سنجرى،

 21شود و بعد از یـک مـاه و نـيم آمـوزش ایـن تـيم عمليـاتى شـود          قزوین تشكيلدر

                                                           
 ؛ اسناد ساواكآهنگراساس ادت روزى م. اعو1
 1177سال  ؛ها . كار ارگاس سراسرى چريك2
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 روند و روز بعد لطفـى و سـنجرى در   زوین مىـه قـازى بـنم رشيدى و 1121فروردین 

 شوند. ا ملحق مىـه ه آنـزوین بـق

 

 چگونگى لو رفتن تيم قزوين

 ساواك در تعقيب مرتضى ماهرویان )هوشـنگ( بـه محمـود نمـازى رسـيد. در تعقيـب      
 مترى نواب شناسایى شد و از نمازى به سـنجرى رسـيدند و   11نمازى خانه امن او در 

 ها خانه تيمى در قزوین لو رفت. در تعقيب آن
 لطفى به خانه نمازى و فرشيدى سنجرى و 1121در شب بيست و چهارم فروردین 

 صبح برگردد. 11:1رفتند لطفى به خانه تكى خود در قزوین رفت و قرار شد ساعت 
بعـد   صبح بـه  2صبح منصور فرشيدى نگهبانى داد از ساعت  2شب تا  12از ساعت 

 يرونـانه بـهيه صبحـراى تـازى بـصبح نم 11:2ار سنجرى بود. ـایـک خشـوبت كشيـن
 ت.رفت و برنگش

بيـرون   مسـأله گيـرى   تأخير نمازى مطرح شد. لطفى بـراى پـى   مسألهبا آمدن لطفى 
هـا اتفـاقى    او هم در تور ساواك افتاد و دستگير شد. خشایار متوجه شد بـراى آن  رفت.
است پ  با دادن قرار وصل مجدد به فرشيدى به منصـور گفـت چـون او مسـلح      افتاده
ان ـرار كنـد اگـر موفـق نشـد، امكـ     ـود فـن خاـا در صورت امكـرود ت مى يرونـاست ب

 رار او را فراهم كند.ـف
 با بيرون رفتن سنجرى، درگيرى آغاز شد و سـنجرى بـه شـهادت رسـيد بـه دنبـال      

 شهادت سنجرى، فرشيدى نيز دستگير شد.
 
 

 صداى گلوله
 صداى محاصره
 صداى باروت
 باد... صداى زنده

 آه....
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 برداريد

 آن پرنده را برداريد
 زند وى خيابان پرپر مىخون ر

 سلطانپور
 

 شهادت فرشيدى و نمازى زير شكنجه

تيم قزوین یک تيم آموزشى بود و جز مسئول تيم بقيه مسلح نبودند پ  لطفى و نمازى 
 فرشيدى زنده دستگير شدند اما ساواك اعالم كرد كه سنجرى و فرشيدى در درگيـرى  و

 اند. كشته شده
 نمازى چند روز بعد در زیر شكنجه به شهادت منصور فرشيدى بيستم اردیبهشت و

در گـر   اى كـه تهرانـى شـكنجه    رسيدند لطفـى هـم بـه شـدت شـكنجه شـد بـه گونـه        
هایش گفت به او و دیگران دستور دادند هر سـه را زیـر شـكنجه بكشـند و او      بازجویی
در سـال   در دادگـاهش كـه  های سختی كه به لطفی داد او را نكشت و  رغم شكنجه علی
 .1او تقاضاى بخشش كردهایی كه به لطفی داده بود از  خاطر شكنجه بهبرگزار شد  1121
 
 

 گذريم های مردگان می و نشانها  از نام
 جهان بايد

 های زندگان لبال  باشد از ترانه
 

 گذريم از ثقل فشرده اندوه آدميان می
 جهان بايد

 از سرود و عشق لباب باشد
 

 مگذر ها می ها و نشان از تاامی نام
 رسم اما چون به نام تو می

                                                           
 پور گويند؛ قاسم ز ن گراس سخن می شكنجه. 1
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 رود رار از كف میق

 های جهان بي باره و گريه
 ريرم از چشم ستارگان می

 

 خط كشتن زير شكنجه

 گویـد:  كند سنجرى به او مى هایش به نكته مهمى اشاره مى انوشيروان لطفى در بازجویى
 قـه پـنج  اكنون در سـطح منط  جنبش مبارزه مسلحانه از مرحله تثبيت گذشته است و هم»

 گویند وقتى مخالفان سرسختى چون حزب توده به حقانيـت مـا   سالگى ما را تبریک مى
 .«1شدن جنبش مطرح است یااذعان دارند از امروز به بعد براى سازمان مرحله توده

 شد: ها در سه مرحله خالصه مى اهدا  استراتژیک چریک
 . مرحله تدارك1
 . مرحله تثبيت2
 اى شدن . مرحله توده1
 كتهـن نـد در ایـایـدى را بـرشيـصور فـازى و منـحمود نمـدن مـانـه شهادت رسب
 وجو كرد. جست

خـورد. فرشـيدى بيسـتم     تاریخ بيست و چهارم فـروردین ضـربه مـى    تيم قزوین در
روز فرصت داشت  21اواك ـد. سـرس ازى چند روز بعد به شهادت مىـو نم اردیبهشت

ازى و ـطفى، نمـات لـبينيم اطالعـد بـاتى كنـاطالع ليهـخـازى را تـنم دى وـه فرشيـك
 فرشيدى چه بود؟

 تيم قزوین یک تيم آموزشى بود هر سه به تـازگى بـه سـازمان وصـل شـده بودنـد      
 اطالعات چندانى از چند و چون كارها نداشتند و هرچه داشتند ساواك همـان روزهـاى  

 اول بيرون كشيده بود.
 كشتند قابل فهم بود. و بعد او را در زیر شكنجه مىاگر سنجرى را زنده گرفته بودند 

 سنجرى در مدت چهار سال فعاليت تشكيالتى اطالعات زیادى داشت اما این سه فاقـد 

                                                           
 . انوشيرواس سطفى، اسناد ساواك1
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 دانست اما خط سـاواك، خـط نـابودى فيزیكـى     چنين اطالعاتى بودند ساواك این را مى
بخشـى از كـار   ها بود دیگر براى ساواك گرفتن اطالعات تمامى بازجویى نبـود.   چریک
ها را به طور كامل نـابود كنـد.    شود چریک دانست كه دیگر نمى نحوى مى ساواك به بود

ها دیگر بـه دادگـاه نرسـند. كشـتن در خيابـان و یـا زیـر         پى آن بود كه چریک پ  در
رژیـم  رسيدند جرمـى نداشـتند پـ      نمازى و فرشيدى اگر به دادگاه مى شكنجه. وگرنه

كه به انوشـيروان   چنانها حكم باالیى بدهد. هم توانست به این اش مى خباثت آخر حددر
به سه سال هم نكشيد. پ  كار ساواك بيشـتر   1127زندان ابد لطفى در سال  لطفى داد.

 ارعاب جنبش قابل توجيه بود. گيرى و انتقام به
 

 كارم هايم را در باغچه مى دست
 سبر خواهد شد.

 فروغ
 

 شهادت حبيب مؤمنى

 ز شهادت خشایار سنجرى خانه مردآباد كرج تخليه شد و همگى به خانهیک روز پ  ا
 فرد در چيدز رفتند. على دبيرى

 آهنگـران آهنگران به دیدار اعظـم روحـى  پنج روز بعد حميد اشر  و نزهت روحى
 رفتند و اعظم شرح ماوقع را براى حميد گفت.

 اى دیگر منتقـل  به خانه با تخليه خانه مردآباد، ارژنگ شایگان، پوران و حبيب مؤمنى
 اى در خيابان خيام در كرج گرفت. آهنگران خانهشدند و اعظم روحى

در خيابــان اميركبيــر مــأمورین شــهربانى  1121اردیبهشــت  7در ســاعت ن ــه صــبح 
محاصـره كردنـد و درصـدد بازرسـى افـراد برآمدنـد. بهانـه پلـي ، یـافتن           اى را م ازه

خود را كشيد و درگيرى آغاز شـد. در تبـادل    بود پ  مؤمنى سالح قاچاقچيان حشيش
 و دستگير شد. آتش مؤمنى تير خورد

 كميته مؤمنى در بيمارستان شهربانى زیر عمل جراحى مثانه قرار گرفت و بالفاصله به
 مشترك منتقل شد.
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 مؤمنى با شكم بخيه شده زیر شكنجه رفت. اما نتوانست شكنجه را تاب بياورد و دو

شهادت  مؤثر واقع نشد و به همشترك به بيمارستان منتقل شد اما معالجروز بعد از كميته 
زنـدگى   خان بود كه با ارژنگ شـایگان و پـوران   رسيد. خانه تيمى مؤمنى در قلعه حسن

 نيافت. جا آنرفت، كسى را در  جا آنكرد و قبالً تخليه شده بود. و وقتى ساواك به  مى
 بود كـه سـاواك در مـورد نمـازى و     همان خط كشتار كشتن مؤمنى در زیر شكنجه

 كار بست. فرشيدى به
 

 آباد خانه دولت

آهنگران و مارتيک قازاریان اجـاره شـد امـا قبـل از انتقـال      این خانه توسط اعظم روحى
 این خانه یداهلل زارى كاریزى به اعظم وصل شد. به

 

 يداهلل زارع كه بود

 رادرش گرایشات چپ پيدا كرد پ  ازیداهلل زارى كارگر كارخانه نپتون بود تحت تأثير ب
دستگير شد. هيجده ماه زنـدانى بـود و در تـاریخ     1122فعال بود. در واسط  1121سال 
 آزاد شد. 1121بهمن  اول

در زندان قصر با انوشيروان لطفـى آشـنا شـد. لطفـى بـا او در پيوسـتن بـه سـازمان         
ار سنجرى داد. سنجرى او شد لطفى نام او را به خشای كه آزاد مى كرد. و هنگامى صحبت
 هنگـران وصـل كـرد و او بـا نـام     سازمان وصل كرد و حميد اشر  او را به اعظـم  را به

 آباد رفت. مستعار یوسف به عنوان برادر اعظم به خانه دولت
 

 محمود عظيمى بلوريان

بلوریان نيز مدتى در زندان بود از طریـق تشـكيالت زنـدان بـه سـازمان وصـل شـد و        
 آباد رفت. آهنگران به خانه دولتالسادات روحى سر نزهتهم عنوان به

آهنگـران،  از اعظـم روحـى   شـد  و تشـكيل مـی  آباد یک تيم آموزشى بود.  تيم دولت
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آهنگـران  السادات روحـى  عظيمى، یداهلل زارى كاریزى، مارتيک قازاریان و نزهت محمود
 .رابط تيم با مركزیت بود عنوان به

 

 رضوى ضا شهابزهرا آقانبى قلهكى و علير

آقـانبى   آهنگران دبير ریاضى دبيرستان فروردین بود. زهراالسادات روحى كه نزهت زمانى
 .آموز و شيفته رفتار او بودند چى در كالس ششم دانش قلهكى و زهره مدیره شانه

 العاده او را دوست داشتم او فوق»گوید:  زهرا آقانبى قلهكى در مورد نزهت چنين مى
گفت حر  او بود. تمامى فكر و حرفم او شـده بـود. یـک     ود هرچه مىبراى من خدا ب

 .«1شدم دیدم كسل مى اگر در مدرسه او را نمى روز
اى مذهبى به دنيا آمده بود به همين خاطر از كالس نهـم پـدرش او    زهرا در خانواده

 او به خياطى گذاشت و از ادامه تحصيل باز داشت. اما بر اثر اصرار زهرا رضـایت داد  را
 دیپلم بگيرد.

 آهنگران، اعظم بهمنى، خواهر و برادر نزهـت، و زهـره مـدیره    زهرا با نزهت روحى
 رفت. چى رابطه داشت و به كوه مى شانه

 بعد از گرفتن دیپلم در یک كارگاه در بوذرجمهرى كـار گرفـت. امـا بعـد از مـدتى     
 اش از رفتن او به كار ممانعت كرد. خانواده

 وارد تشـكيالت كنـد. پـ     ها تصميم گرفت كه زهرا را چریکدر این زمان سازمان 
 رضوى به خواستگارى زهرا رفت و با او ازدواج تشكيالتى كرد. عليرضا شهاب

 

 رضوى كه بود عليرضا شهاب

 پوردشتى آشنا شد از طریق پوردشتى رضـوى بـا   رضوى در جریان كوهنوردى با حبيب
 بود آشنا شد كاظم او را بـه  2م مستعارىمجتبى لشگرى و از طریق مجتبى با كاظم كه نا

 اش مریم بود. نزهت روحى آهنگران وصل كرد نزهت در این رابطه اسم

                                                           
 ، اسناد ساواكقلهكی . زهرا آقانبى1
 د.وارمغانى ببهروز كاظم بود. شايد اين كاظم هماس  ارمغانیم تهار بهروز  م. نا2
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 هاى حميد مؤمنى )با نام مسـتعار اسـقف( بودنـد    زهرا و شهاب مدتى تحت آموزش

 داد. ها آموزش مى مؤمنى جزوه تضاد مائو را به آن
 داد. ها آموزش مى او به آننزهت مسئول این تيم بود و كارهاى تكنيكى را 

 زهرا پ  از ازدواج به عنوان كارگر به كارخانه كفش بال رفت.
 سه ماه پ  از ازدواج زهرا، مرضيه شفيع دوست زهرا مخفى شد پـ  دیـر یـا زود   

زد پـ  زهـرا    شد و دست به دستگيرى دوستان دور یا نزدیک او مـى  ساواك متوجه مى
 مخفى شد. نيز

 
 
 

 را بگوات  زيباترين حرف
 ات را آش ار كن ش نره پنهان س وت
 كه بگويند و هراس مدار از آن

 خوانيد هوده مى يى بى ترانه
 چرا كه ترانه ما

 هودگى نيست ترانه بى
 چرا كه عشق

 هوده نيست حرفى بى

 فروغ
 

 شهادت شهاب رضوى

نـد  السلطنه رفت زهرا آقانبى و شهاب رضوى به خانه خيابان حسام 1122در اواخر خرداد 
از مدتى ارژنگ و ناصر شایگان )با نام مسـتعار احمـد و مرتضـى( بـه آنـان ملحـق        بعد
 هاى سازمان بود. كار این تيم پخش اعالميه شوند مى

رضـوى از خيابـان رى    كـه عليرضـا شـهاب    هنگامى 1121در تاریخ هيجدهم خرداد 
بنـاى داد و  كرد، عمه زهرا آقـانبى قلهكـى او را دیـد. پـ       حمام نواب عبور مى كوچه
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اش را به او بدهد. شهاب با مردم درگير شد و  گذاشت كه آدرس برادرزاده فریاد و گریه
كالنترى برده شد. از اینجا به بعد سروكله ساواك پيدا شد كه دنبال زهرا و  دستگير و به

 او بود.
ـ ـتـ  كنجه درـ  از هشت روز شـ ـاب پـشه  1121رداد ـم خـ ـيست و ششـ ـاریخ ب
 .شهادت رسيد به

 
 
 

 به هر وقت اين غروب
 به پير، به پيغابر

 خودم نيايم
 ام برخواهد گشت مُرده

 ىسيدعلى صالح
 

 شهادت عباس كابلى

 السلطنه تخليه شد. ارژنگ شایگان به خانـه  پ  از دستگيرى رضوى، خانه خيابان حسام

 آهنگران برده شد و زهرا آقانبى قلهكى و ناصر شایگان بـه خانـه جدیـدى   اعظم روحى

اى بـرد   ها را به خانـه  آقا وصل شدند و نسترن آن ها به نسترن آل فتند. یک هفته بعد آنر

 بود. جا آنحسن جان لنگرودى )با نام مستعار فرخ( در  كه

نسترن به اتفاق زهـرا راهـى اهـواز شـدند. در اهـواز زهـرا و        1121در اواخر مرداد 

 خانه عباس كابلى رفتند. نسترن به

 پـور و  ، عباس كابلى، حسن جـان لنگـرودى، غالمعلـى خـراط    1122در اوایل سال 

 محمدعلى خسرواردبيلى مخفى شدند.

ار روى ـام كـهنگ 1121هریور ـانزده شـمعه پـهر جـعد از ظـب 7اعت ـابلى در سـك
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به شهادت رسيد. زهرا آقانبى قلهكى بعد از برداشتن وسـایل الزم خانـه را    مواد منفجره

 تخليه كرد.

 

 
 اى، برخير ى افتادهاگر از پا

 اى، باز برنن! اگر ش ست خورده
 توان بازش داشت! مى آن كس كه جايگاه خويش را بازشناخت، چگونه

 خوردگان امروز، فاتحان فردايند چرا كه ش ست

 برشت
 

 شهادت لنگرودى

ابت خود ـر قرار ثـد و در سـه تهران آمـابلى بـهادت كـعد از شـلهكى بـانبى قـزهرا آق
لنگرودى را دید. بعد با چشمان بسته به خانه او رفت. زهرا با اسـم مسـتعار    نحسن جا
عد ـدتى بـد. مـا شـه عنوان فرزند آن ان بهـایگـاصر شـگرودى و نـسر لنـهم وشـمهرن
 آبادى به آنان پيوست. شهيد محمود خرم غروى مادر هصدیق

كميتـه مشـترك   ، گشت 1121، بيست و پنج شهریور 19:21یک هفته بعد در ساعت 
 روژ و ریولى، به لنگرودى مشكوكش شد. و كار به تيرانـدازى كشـيد و   سينما مولن بين

 لنگرودى به شهادت رسيد.
لنگرودى دبير بود و در حال نوشتن زندگى عباس كابلى بـود. امـا روزگـار فرصـت     

ـ  نداد ا كـاتبى  تا او داستان زندگى كابلى را به تمام بنویسد. و او خود به كابلى پيوست. ت
 .ته تحریر درآوردها را به رش بياید و زندگى هر دوى آن دیگر

 آدمى خود جزیى از تاریخ است. حكایتى است. روزگارى كهنوشتن تاریخ، در
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 بهروز ارمغانى

 اكبر جعفرى، زهرا آقانبى قلهكى را به بهـروز ارم ـانى وصـل    با شهادت لنگرودى، على
 اكوال گرفتند.اى در خيابان كوك كرد. و آن دو خانه

 آهنگران به عنوان برادراین خانه بهروز و زهرا به عنوان زن و شوهر، بهمن روحىدر
 1زهرا و فرهاد صدیقى پاشاكى )با نام مستعار اسكندر(، و فردى بـا نـام مسـتعار احمـد    

 آهنگران بود.اكبر جعفرى و مسئول تيم بهمن روحى كردند رابط تيم على میزندگى 
 از زندان آزاد شده بود بـه  1121پور كه در سال  توسط ایوب موحدىبهروز ارم انى 

 پور، سعيد قهرمانى و سعيد پایـان  اكبر جعفرى وصل شد. جز ارم انى، محمود ذكى على
 پور عضوگيرى كرد و به سازمان وصل كرد. را نيز ایوب موحدى

 

 تيم ايوب

د و خانـه و شـ لى   پور با سليمه دخترعمـویش ازدواج كـر   ایوب موحدى 1121در آذر 
 بهروز ارم انى مسئول آن دو شد. گرفت

 

 انفجار پاسگاه سليمانيه

 پاسـگاه مين سالگرد حماسه سياهكل بمبى دربه مناسبت پنج 1121تاریخ نوزده بهمن در
 ژاندارمرى سليمانيه منفجر شد. در این عمليات بهـروز ارم ـانى، زهـرا آقـانبى قلهكـى،     

 قى پاشاكى و احمد دخالت داشتند.آهنگران و فرهاد صدی بهمن روحى
 شان انتخاب این پاسگاه را به خاطر نقش فعـال آن در درگيـرى   ها در اعالميه چریک
 ها در سليمانيه و ميدان نهم آبان ذكـر كردنـد. در درگيـرى خانـه سـليمانيه      خانه چریک

 صفارى آشتيانى به شهادت رسيد.

                                                           
 . مهلوم نشد كه ازمد نام م تهار چه ك ى بود.1
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 بهمن 11بزرگداشت 

 گران و انفجار پاسـگاه سـليمانيه بـه مناسـبت حماسـه     آهنجز عمليات تيم بهمن روحى
 ها انجام گرفت: سياهكل چند انفجار دیگر به همين مناسبت توسط چریک

 . انفجار مركز گروهان ژاندارمرى الهيجان در تاریخ نوزده بهمن1
 . انفجار در شهربانى بابل در تاریخ بيست و دوم بهمن2
 ریخ بيست و یكم بهمن. انفجار در استاندارى خوزستان در تا1
 

 اعدام انقالبى سروان نوروزى

 ها سروان یـداهلل نـوروزى فرمانـده    صبح چریک 1:11در روز شنبه دوازده اسفند ساعت 
 گارد دانشگاه صنعتى را ترور كردند.

 ترین و منفورترین افسران گارد شاهنشاهى بود. نوروزى یكى از وحشى
فران  رامسـر تصـویب شـد. و از اول    در جریان كن 1121گارد شاهنشاهى در سال 

 حریم دانشگاه مورد تاخت و تاز افسران گارد قرار گرفت. 1121مهر 
 هد  از بردن نيروهاى گارد در دانشگاه سركوب مستقيم اعتراضات دانشجویى بـود 

 سابقه گرفته بود. كه با حماسه سياهكل اوجى بى
 نشجویان نقـش مسـتقيمى  سروان یداهلل نوروزى در سركوب و به شهادت رساندن دا
 داشت و به ضـرب و شـتم   داشت او خود پيشاپيش سربازان گارد سپر و كاله خود برمى

 پرداخت. از ضرب و شتم و توهين به دانشجویان دختر نيز ابایى نداشت. دانشجویان مى
 شـهيد سـرفراز، اولـين دانشـجوى تيربـاران شـده      « مجيد احمدزاده»این عمليات به نام 

 گذارى شد. ى نامدانشگاه صنعت
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 اعدام انقالبى عباسعلى شهريارى

 آهنگران سپرده شد.ترور عباسعلى شهریارى به تيم عملياتى بهمن روحى
 به خدمت ساواك درآمد و با تشكيل، تشكيالت تهـران حـزب   11شهریارى از دهه 

توده نقش مهمى در شناسـایى و دسـتگيرى هـواداران حـزب تـوده داشـت. در ضـربه        
و  كالنتـرى و  شـع پيشتاز جزنى او در دستگيرى حسن ضـياءظریفى و م  گروه خوردن

 مرز نقش مؤثرى داشت. دوستانش در
 هایش در زندان به این نتيجه رسيد كه شهریارى عامـل  حسن ضياءظریفى در بررسى
 را به رفقاى بيرون اطالى داد. مسألهساواك در حزب توده است و این 

كـ  شـهریارى را در اختيـار تـيم گذاشـت و      ع« بهمن»اكبر جعفرى رابط تيم  على
 خانه او در جنوب خيابان پرچم است. گفت

 بهروز ارم انى به منطقه رفت و شهریارى را شناسایى كـرد از منـزل او مـاكتى تهيـه    
 كردند و مسير ترور او كامالً مشخص شد.

، عباسعلى شهریارى معـرو  بـه مـرد هـزار چهـره      1121در تاریخ چهاردهم اسفند 
 صبح در خيابان پرچم ترور شد. 7:11 ساعت

 گذارى شد. نام« خسرو روزبه»نام  این عمليات به
هـاى عباسـعلى شـهریارى     شـان پـرده از خيانـت    ها در اعالميـه منتشـر شـده    چریک

 درتشكيالت ساواك ساخته تهران برداشتند. و حضور یک خـائن را در رسس تشـكيالت  
 .1رهبرى حزب توده دانستندعملى و انحرا   لياقتى و بى حزب نتيجه بى

 

 1171بندى سال  جمع

را با ده عمليات موفق پشت سر گذاشتند هر طـرح معنـا و مفهـوم     1121ها سال  چریک
امعه رابطه ـارى از جـایالت اقشـا اهدا  و تمـا بـده بود تـعى شـت و سـداش اصـخ

 برقرار كند.

                                                           
 طتحارف قارهزبها؛هيوافدسيىاخلقا.اسعالم هاچتي 1
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يوستن بـه سـازمان بـود.    ترور فاتح در جهت حمایت از كارگران و تشویق آنان به پ

هاى زنـدانيان سياسـى و روشـنفكران بـود.      طبع در راستاى جلب نظر خانواده نيک ترور
هـاى دانشـجویى بـود. و تـرور      سروان نوروزى همراهى با دانشـجویان و حركـت   ترور

 تالشى براى اعاده حيثيت سازمان و پاسخ دادن به خيانت بود. شهریارى
 از سازمان امنيت به معناى رویارویى با پلي  و نيروهـاى ها و مراكزى  انفجار پاسگاه

 امنيتى بود.
 
 

 ميهمانان را
 غالمان

 از ميناهاى عقيق
 كنند زهر در جام مى

 شاملو
 

 شهادت جزنى و يارانش

 ى اطالعات شهربانى و سروان یداهلل نوروزى رئي  گارد دانشـگاه طبع بازجو ترور نيک
 كميتـه مشـترك ضـدخرابكارى بـه وسـيله      ين رئـي  مـ ود 1پـور  صنعتى و ترور زنـدى 

پاسخ نماند و در تـاریخ بيسـت و ن ـه فـروردین      هاى فدایى و مجاهدین خلق بى چریک
 هفت فدایى و دو مجاهد.« ن ه زندانى حين فرار كشته شدند.»رژیم اعالم كرد:  1121

                                                           
دوره د. شى يس كميتىه مشىترك   بىه دسىتور شىاه رئى     1172سرهبد صدری در سال پور بهد از  زندىسرتيپ . 1

 اقالعات و ضداقالعات را در امريكا ديده بود.
 مشاور ثابتی بود.به ساواك مأمور شد و مدتی  1179در سال 

هىىای  هىىای شىىكنجه و بىىازاويی مجهىى  شىىد و آمىىوزش  در زمىىاس او كميتىىه بىىه مجه تىىرين وسىىايل و شىىيوه 
 های امنيتی امريكا و انگليس و اسراييل به خدمت گرفته شد. سرويس
های عمليىاتی مجاهىدين    از تيمافراخته  وزيددر خياباس فرح شماسی توسط تيم  1171اسفند  26پور در زندی
 از اعضای اين تيم بودند.صمديه سباف، محمدقاهر رزيمى، سيدمح ن خاموشى  رور شد.ت
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 . بيژن جزنى1
 . حسن ضياءظریفى2
 . عباس سوركى1
 . مشعو  كالنترى1
 زاده ن. محمد چوپا 2
 افشار . احمد جليل1
 . عزیز سرمدى7
 . كاظم ذواالنوار 1
 . مصطفى جوان خوشدل9

 كند: گونه روایت مى این جنایت را این 1121ساواك در خرداد  گر شكنجهتهرانى 
 

يسزت و نُزه   دو نزيم بعزد ظهزر ب   طراح اين جنايت پروير ثابتى بزود. در سزاعت   »
 اى برگزرار شزد   ى ساارت امري ا جلسزه رو رستوران هتل امري ا روبه در فروردين

)دكتزر   )معروف بزه دكتزر جزوان ، محادحسزن ناصزرى      عطارپور، پروير هنرنژاد
نزوروزى   جليزل اصزاهانى )معزروف بزه بابزك ، ناصزر       عضدى ، سزرگرد سزعدى  

پزور )معزروف بزه     نزادرى  )رسولى ، حسين شعبانى )معروف به حسينى  و بهازن 
 .تهرانى 

عطارپور علت  وين را نير در جريان اجراى طرح بود.سرهنن وزيرى رئيس زندان ا
انزد. پزس بايزد     انرزام داده  هزا  دانست كه مراهدين و فدايى طرح را ترورهايى مى

 تالفى كرد.
پزس   خانه اكبر اوينى آوردند كه بقيه در آن جاع بودنزد  نُه زندانى را به جلو قهوه

اطزراف   هزاى  هبه راهناايى سرهنن وزيزرى داخزل قريزه اويزن شزدند و بزه تپز       
بسته بزود روى   هايشان ها و چشم زندانيان را كه دست جا آنبازداشتگاه رفتند. در 

طزور كزه    هازان »سننرانى كرد.  ها زمين در يك رديف نشاندند عطارپور، براى آن
هاى انقالبى خودتان به مر، مح وم  دادگاه رفقاى شاا ها اران و رفقاى ما را در

ها هستيد بزه مزر،    ايم شاا را كه رهبران ف رى آن گرفته كنند ما هم تصايم مى
 .«ح م را درباره شاا اجرا كنيم مح وم كنيم و



 317         زنان چريك

 
 مسلسزل يزوزى رگبزارى روى    عطارپور بزا  جرنى و چند نار ديگر اعتراض كردند.

 ها خالى كردند. خشاب روى آن ها خالى كرد. و هر كدام يك آن
بزه هزر    ها رفت و الى سر آنپس سعدى جليل افشار كه قهرمان كلت سنتو بود با

 كدام كه نياه جانى داشتند. تير خالص زد.
بزوس   هزا را بزه داخزل مينزى     بندها را آتش زدند جنازه بعد تهرانى و رسولى چشم

 «.1ارتش بردند 311ها را به بياارستان  كردند و رسولى و حسينى آن منتقل

 

 بينى تاريخى يك پيش

 زندان قصـر بـودیم كـه اخبـار     2در بند شماره »كند كه:  پور روایت مى جمشيد طاهرى

 تأسي  حزب رستاخير را اعالم كرد جزنى دستم را گرفت و به حياط برد و گفت: ایـن 
 «یک جهش در دیكتاتورى شاه است ما را زنده نخواهند گذاشت.

 
 

 ديدم را جليل گذشتم كه قم از

 خوبی :پرسيدم

 چه يعنی خوب :گات او و

 مديد را مصطای ترسوی آن

 دادمی اشنو سيگار پدرش به داشت

 ديدم هم را بيژن

 را نيامده روزهای تاريخ باران متن بر داشت و بود نشسته
  نوشتمی

  ديدم را زادهچوپان

  كراست عرير :پرسيدم

 عرير؟ كدام :گات او و

 خنديد هم كای و

                                                           
 پور گويند؛ قاسم ز ن گراس می شكنجه. 1
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  كردمی پا را كوهش های كاش داشت عرير

 خنديدمی هايشه مثل هم مشعوف

 گاتمی چيرهايی دماوند سار از كاظم برای شتدا و

 ديدم هم را عباس

 دويد می دوردست هایافق سوی به داشت

 

 جنايت بزرگ شاه

 جوان خوشـدل و  ؛به دنبال به شهادت رساندن جزنى و یارانش به همراه دو مجاهد دلير
صد فـرار داشـتند   جایى ق ها اعالم كرد این ن ه نفر هنگام جابه ذواالنوار، رژیم در روزنامه

 طى آن توسط نگهبانان كشته شدند. و در ضمن دو نگهبان نيز مجروح شدند. كه
 «جنایت بزرگ شاه عليه جنـبش نـوین انقالبـى   »اى تحت عنوان  سازمان طى اعالميه

اند  دهـا زیر شكنجه كشته شـه تن یـن ن ـرد ایـالم كـرداشت و اعـایت بـپرده از این جن
ـ ـاند بيژن جزنى، حسن ضيـ  دهـدام شـجمعى اع ا دستهـو ی اس سـوركى،  ـاءظریفى، عب

در رابطـه بـا گـروه     1111زاده، احمدجليل افشـار در سـال    محمد چوپان عزیز سرمدى،
تدارك مبارزه مسلحانه بودند دستگير و زندانى شدند مصـطفى جـوان    جزنى كه درحال
هاى  ده بودند و حب هاى مسلحانه دستگير ش ذواالنوار نيز در درگيرى خوشدل و كاظم
 بودند. سنگينى گرفته

 پ  از اعدام عباس شهریارى، گروه جزنى زیر شكنجه بـرده شـدند سـاواك تصـور    
 ها رد عباس شهریارى را از طریق گروه جزنى به دست آورده كرد كه سازمان چریک مى

 ى،جویانه است و بـه تالفـى تـرور شـهریار     است اعدام این ن ه نفر از سویى عملى انتقام
 گر ساواك، سروان یداهلل نوروزى فرمانده گارد دانشگاه صـنعتى  طبع شكنجه سرگرد نيک

آریامهر و اعدام سرتيپ زندى بود به وسيله سـازمان مجاهـدین خلـق بـود و از سـویى      
دانست كه دیر یا زود طى عمليـاتى   براى مقابله با جنش نوین انقالبى بود رژیم مى دیگر
 دستانه زد. ن برخواهند آمد پ  دست به عملياتى پيشآزادى این زندانيا در پى

اى است كه هم  مسألهاین جنایت نه اولين و نه آخرین جنایت رژیم خواهد بود این 
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اند به همين خاطر سـختى شـكنجه و اعـدام را پيشـاپيش      هم شهداى ما به آن آگاه ما و

 ایم. قبول كرده
 

 «شود گفته مى»مغلطه، 

هـاى فـدایى خلـق، در     به قـدرت رسـيده در سـازمان چریـک     اپورتونيسم 1121درسال 
رزمـان   اعدام جزنى و هم» از قول او نوشتند كه« رفيق حميد اشر »اعالميه بزرگداشت 

 «باشد كارمان اشتباه بود. ضربه بزرگى به جنبش بود و اگر عمليات ما باع  آن شده
 امعلوم اسـت در طـول  كه استناد و اثبات یک قضيه به منبعى ن« شود گفته مى»م لطه 

 گران بوده است و از این به بعد هم خواهد بود. تاریخ به كرات مورد استفاده م لطه
 هـایى  قـول  هاى یوميـه را نگـاه كنيـد، پـر اسـت از چنـين نقـل        ها و خطابيه روزنامه

 نشـا  هـای در دانشـنامه شناسـی   رواندانشمندان علـم   ،گویند فالن دانشمندان بزرگ مى»
شناسـى كـه    پرسـد ایـن دانشـمندان فيزیـک و روان     ك  نمى و هيچ «ان،گویند، بهم مى

چيست. چه كسـى گفتـه اسـت اینـان دانشـمندند كشـفيات و        شان بصهستند، نام و من
 اند. چه زمانى فالن حر  را زده نظریاتشان چيست و در كجا و

 انىآن روز كه این ادعاى دروغين گفته شد كسى نپرسيد با استناد به كدام سند سازم
اگر وجود دارد صحت روایت او  ؟راوى كيست .حميد اشر  چنين حرفى را زده است

 هـاى جعلـى و   گذشت تا معناى این روایت كند. باید روزگارى مى چه كسى ثابت مى را
كننـد بـراى رد كـردن     مى نیيچ دارند زمينه ها اپورتونيستاالخبارى روشن شود كه  كعب

 .اپورتونيسمب مشى و یک راست شيرجه زدن در منجال

 

 اصولى، آرى يا نه

 طبـع و  اى بر این بود كه ترور نيـک  هرروى نظر عده اما جدا از این روایت م شوش، به
طور برویم بـه عقـب، تـرور سـرتيپ فرسـيو كـار        پور و همين نوروزى و سرتيپ زندى

 كرد. بوده است چرا كه رژیم روى زندانيان تالفى مى غلطى
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ها نيز صادق است. پ  اگر نبایـد آدمكشـان    گذارى د بمباین نحوه استدالل در مور
كرد بمب هم نباید گذاشت هر عمليات دیگرى كه حيثيت فيزیكى و اجتمـاعى   را ترور

جویانه منجر شـود پـ  عمليـات هـم      تواند به اقدامات تالفى سؤال برد مى رژیم را زیر
شيرى  ؟ماند ز مبارزه چه مىا ؟رسيم وار استدالل به كجا مى نحوه سلسله نباید كرد با این

 بال دم و اشكم. بى

 اين چنين شيرى خدا كى آفريد          يال و دم اشكم كه ديد شير بى

 الزمه مبارزه دادن اسـير اسـت. حركـت یـک     .این فرمول نياز به ذهنى پيچيده ندارد
هـاى توتـاليتر اسـت.     چریک و یا هر عنصر تشكيالتى دیگر در ميان برج و باروى رژیم

تـر،   انقالب نيروهـاى خـود را دارد ضـدانقالب هـم نيروهـاى خـود را دارد وسـيع        اگر
 تر. كارآزموده تر، ورزیده

 پ  سروكله هر مبارزى، دیر یا زود به زندان باز خواهد شد از ایـن مرحلـه اسـراى   
 جویانه خواهند بود. زندانى در معرض اقدامات تالفى

 نيروهاى كيفى در زندان را تحمـل نخواهنـد  بهانه  گر با بهانه و بى هاى سركوب رژیم
 هاى بيرون از زندان ندارد. ها و ناكرده ا تسليم و انفعال یا مرگ. این ربطى به كردهیكرد 

 اى كار سياسـى  هزینه بيشتر به شوخى شبيه است تا مبارزه. بگذریم كه عده مبارزه بى
 گيرند. را با عضویت در انجمن مبارزه با دخانيات اشتباه مى

 

 ناپذير اى جبران فقدان جزنى، ضايعه

 اى جـدى بـر پيكـر نوپـاى     ها ضـربه  هر روى شهادت بيژن و شش كادر كيفى چریک به
دوم  جنبش انقالبى بود بيژن، ظریفى و سوركى از رهبران نسل اول جنبش بودنـد نسـل  

 شـدند و نسـل   پور مشخص مـى  ها با ستارگانى چون پویان و احمدزاده و هيرمن چریک
 هبرانى چون حميد اشر ، حميد مؤمنى و سنجرى را به صحنه آورد.سوم ر

و نسل  1121از بين رفت. و نسل اول در ضربه سال  1121نسل دوم در ضربه سال 
 .1122ضربه سال  سوم در
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كه از بازماندگان گروه جزنـى بـود امـا درخشـش بعـد از اعـدام        حميد اشر  با آن

 ها بود. بدیل در ميان چریک ى توانا و بىده نسل دوم آغاز شد. او سازمان رهبران
 هاى هولنـاكى رهانيـد.   ها را از دام اش، سازمان چریک فراست و تيزهوشى و كاردانى

برسـاند. مرحلـه    1122او موفق شد سازمان را در اوج ضربات مرگبار ساواك بـه سـال   
. بيهـوده نبـود   اى كرد را با كاردانى بسيار از سر گذراند و جنبش را وارد فاز توده تثبيت

ناپذیر بـود راه   ها اجتناب هرروى این هزینه به .حياتش به او لقب كبير دادند كه در زمان
پيش پاى انقالب و جنبش انقالبى نبود. باید انقـالب بـا فـدا كـردن بهتـرین       دیگرى در

 داد. اش ادامه مى حيات فرزندان خود به
 

 سازى حقايق وارونه

 متدولوژى خود را بـر هاى بعد  چه در زمان و، ستينهای نخدرك راست چه در آن روز
 سازى حقایق گذاشتند. وارونه

اشـتند  دگونه نبود و یـا فریـاد بر   اند كه این لنين را نخوانده ها یا در بوق كردند كه این
خواهند با ترور حكومت را واژگون كننـد و   اند و مى پرست مرگ ستيز و كه اینان زندگى

 تاریخ و انقالب خود متولى امر انقالب به تنهایى شوند. ازبا بيرون فرستادن توده 
بار هـم اسـتراتژى و هـم تاكتيـک      بار، فقط یک یک كافى بود اینان ؟گونه بود. آیا این

اصرارى بر لنينيسم در پى كـار در ميـان طبقـه و     مسعود را بخوانند تا ببيند گروه به چه
ب به شيوه لنين عبور كردند بـه خـاطر   حز اند. و اگر از تشكيل حزب بر شيوه لنين بوده

هایى بسيار بـود. عبـاس مفتـاحى     تفاوت ها و ایران آن بود كه بين شرایط روسيه آن سال
 گوید: گذار سازمان در دادگاه نظامى مى یكى از چهار بنيان

 
مبـارزه نمـوديم    ها شرور به تحقيق جامعه و انتخـاب راه  ما در مقام پيشرو توده»

مـان را   هـاى  حـرف  كـه  گونه امكان دمكراتيك بـراى ايـن   ا هيچديديم در كشور م
هـا   شديدى قرار دارد. كارخانه توده بزنيم وجود ندارد. مطبوعات در زير سانسور به
هـاى صـنفى و    تشكيل سنديكاها و گروه صورت پادگان نظامى در آمده و امكان به



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      112

 

ركوب صـورت پـذيرد بـه شـدت سـ      جنبشـى كـه   اى آزاد وجود ندارد و هر حرفه
اسلحه را به دو منظـور   غيرممكن بوده است ما عمدتا  تشكيل اجتماعات .شود مى

اول به منظور دفار از خـود بـه شـكل مسـلحانه، دوم جهـت       ايم به خدمت گرفته
ايم كه فكر كنيم با مقدار انـدك بتـوانيم    خرد نبوده ما آن قدر كم تبليغ مسلحانه.

 حكومت را وا گون سازيم. اساس
 ها است. ر تودهانق ب كا
 .«1خواستيم آ يتاتور مبارزه توده باشيم ما تنها مى

 
 گوید: فرمانده فراهانى نيز در دادگاه نظامى چنين مى

 
 هاى پارتيزانى بوديم؟ ما چرا به كوه رفتيم؟ چرا به فكر ايجاد هسته»... 

دمكراتيـك   هاى اوليه. براى به دسـت آوردن شـرايط   براى به دست آوردن آزادى
انتقاد و مطبوعـات از   هاى اوليه كه آزادى بيان، ن شرايط تمامى ملت از آزادىآدر

بگويم كه من هـيچ وقـت داراى    ترين آن است برخوردار شوند بايد صريحا  ابتدايى
 «ام و دارم. نيز تنفر داشته ام  و از اين نور فكر افكار تروريستى نبوده

 
 گوید: محمدعلى محدث قندچى نيز مى

 
ـ ـا نيسـ ـه يستسـورد قبول ما ماركـگونه ترورى م چاصوال  هي  ولو ى مـا ـت و ايدئ
 پذيريم. آن را نمى

 
 راست به همـراه ارتجـاى حـاكم و طبقـاتى بـه واژگـونى حقـایق        تفكر ،با این همه

 ها را در حد تروریسم و گانگستریم و عشق به سـالح و مـرگ   پردازد. و كار چریک مى
 گویم. ىآورد. چرایش را م دوستى پایان مى

پرسـد: چریـک    رئي  دادگاه كـه مـى   پاسخ ز هم ببينيم رفيق عباس مفتاحى دراما با
مبـارز سياسـى اسـت كـه سـالح       گوید: چریـک یـک   مفتاحى مى .گوید چيست چه مى

                                                           
 نشريه عصر نو ؛پور . قربانهلى عبداسرزيم1
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طـور   مبـارزان از روى ميـل و بـه    مرگ و نابودى امر دلپذیرى نيست كـه  .برداشته است

 اختيارى به استقبال آن بروند.
 دهـد.  احى دارد براى روزگاران بعد پاسخ منتقدین راست و ارتجاعى را مىگویى مفت

 اما چرایى این جعل و تقلب در واقعيات از سوى رژیم ارتجاعى حاكم كه روشن اسـت 
 خواهند ها مى به دهقانان بگویيد این»گوید:  شاه در جریان حماسه سياهكل به اویسى مى

 ه است جانش را بدهد تا سفره دهقان را پرنانچریكى كه آمد« هاى شما را بگيرند. زمين
 شود. آن هـم از سـوى رژیمـى بـه غایـت      رو مى ها روبه كند با اتهام طرفدارى از فئودال

 .بودكش اما از سوى تفكر راست زاویه چيز دیگرى  ستمگر و دهقان
 انـد  هـا لنـين را نخوانـده    د كـه ایـن  شـ  میباید پشت لنين پنهان  اپورتونيست سخنور

 انـد. ماتریاليسـم   بـورژوا و كـم حوصـله    اهند به نيابت از توده انقالب كنند. خردهخو مى
داننـد و حاصـل كـار     هـاى لنينـى شـرایط انقالبـى را نمـى      تاریخى را بلد نيستند فرمول

 ای در داخـل و یـا بيانيـه   اى  پـاره  ورقخودشان كه لنين را فوت و آب بودند چه بـود؟  
 .بود آلمان شرقىدر

 

 ديددهى جسازمان

شـان بـه ایـن     هـا در ارزیـابى   با یازده عمليات موفق به پایان رسيد. و چریک 1121سال 
رسيدند كه جنبش مسلحانه در سـطح وسـيعى تثبيـت شـده اسـت و اكنـون فـاز         نتيجه
آغاز شده است. پ  با تجربه از ضرباتى كـه سـازمان متحمـل شـده بـود       اى شدن توده

هـا   ان بـه شـوراى عـالى تبـدیل شـد. تـيم      تشكيالتى آغاز شـد رهبـرى سـازم    بازنگرى
مسئولين هر شـاخه دسـته را    .یافتند و براى هر شاخه مسئول تعيين شد ها ت يير شاخه به

كرد و هر بخش نيز مسـئول داشـت    چند دسته یک بخش را درست مى دادند تشكيل مى
 كردند. ها شوراى عالى را دست مى ها در ارتباط بود. مسئولين بخش دسته كه با مسئولين

 هاى یـک  كرد. مسئولين شاخه هر دسته استقالل داشت و نيازهایش را خود تأمين مى
 كردند مسئولين با چشمان بسـته در جلسـات شـركت    دسته با مسئول دسته مشورت مى

 دیگر را نشناسند بدین طریق نظرات همه افراد سازمان در شوراى عـالى  كردند. تا هم مى
 شد. منعك  مى
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 احد پایه بود. و هر شاخه مسئول داشت مسئول چند شاخه دسـته را هررو شاخه و به
 كـرد و  كرد. كه خود دسته مسئول داشت و مسئول دسته بخش را درست مـى  درست مى

 كردند. مسئولين چند بخش شوراى عالى سازمان را درست مى

 

 1170مشى شش ماهه اول سال  خط

 ر تعيين كرد:را در چهار محو1170سازمان وظایف شش ماهه اول سال 
 دهى عناصر جذب شده . گسترش سازمان با سازمان1
 آموزان . كار توضيحى در ميان دانشجویان و دانش2
 . كار توضيحى در ميان كارگران1
 . انجام عملياتى در جهت جلب اعتماد كارگران1

 

 اساسنامه سازمان

امه سـازمان  براى تنظيم روابط درونى، سازمان نيازمند اصـولى مـدون بـود. پـ  اساسـن     
 دردستور كار قرار گرفت.
نوشـته شـده بـود كـه بـه نـوعى       « 1جـزوه تشـكيالتى  » 1122پيش از این در سـال  

اساسنامه بود و به وظایف تشكيالتى و ضوابط و قراردادهایى كه هـر تـيم موظـف    پيش
 1122ــ 1121هـاى   پرداخت. در فاصـله سـال   نویسى مى رعایت آن بود و اصول برنامه به

هـاى   نامه ها قرار داشت اما رفته رفته آیين عنوان مبناى كار تيم ه تشكيالتى بهجزو هرچند
ا ـه ار تيمـایى تنظيم شد و در اختيـه امهـن تر شد و آیين تر و مدون تشكيالتى كامل درون

 قرار گرفت.
 

                                                           
 از بين رفته باشد چوس در اسناد سازمانى يافت نشد. های تيمی به خانه . اين ا وه بايد در يورش ساواك1
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 ها نامه آيين

 باطىنامه انض . آیين1
 بررسى علل و بروز آن بود ونامه شامل كليه خطاها و اشتباهات و تحليل و  این آیين

 متناسب با هر نوى خطا مجازاتى تعيين شده بود محروميت از یک وعده غذا یا نوشيدن،
 نویسى. ممنوعيت در مشاركت در مطالعه جمعى یا برنامه

 نامه بهداشتى . آیين2
 ها مشتمل بود بر نظافت فردى و مرتب بودن لباس

 نامه غذایى . آیين1
ریال تعيين شده بود كه در ابتداى هر ماه به مسئول  12هر فرد هزینه خوراك روزانه 

نامـه اشـرا     شد و بر نوى و حجم و ارزش مادى غذاى مصرفى این آیـين  داده مى مالى
 شدند. نامه نمى افراد ضعيف و بيمار شامل این آیين داشت
 نامه ورزشى . آیين1

 ن شده بود.جمعى در دو نوبت صبح و عصر. كليه حركات تعيي ورزش دسته
 نویسى نامه برنامه . آیين 2

نویسـى   هر روز یک نفر مسئول برنامـه  نویسى درج شده بود. در نخست شيوه برنامه
كـرد. فـرد    فرم مخصـوص وارد مـى   نوشتند و مسئول در هاى خود را مى افراد برنامه بود
 شد. اطالى داده مى مسئولشد. ت يير دربرنامه روزانه باید به بدبرنامه تنبيه مى برنامه یا بى
 نامه لباس و پوشش . آیين1

 نامه شامل پوشش زنان و مردان در خانه تيمى و در خارج از خانه بود. این آیين
 نامه رفتار و اخالق . آیين7

 هاى تيمى نامه مربوط بود به روابط زنان و مردان در خانه این آیين
 نامه كمربند و اسلحه . آیين 1

 ارنجک و كيف دارویىكنترل هفتگى اسلحه، ن
 نامه تكنيكى . آیين9
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 نامه مربوط به طرز درست استفاده كردن از ابزار و وسـایل كـار و حفـظ و    این آیين
 نگهدارى آن بود.

 نامه تنبيهات . آیين11
 نامه، تنبيهات متناسب باتخلف تعيين شده بود این تنبيهات عبارت بود از: دراین آیين

 زـ گرفتن اسلحه به مدت یک رو
 نویسى و نگهبانى ـ محروميت از برنامه

 ـ محروميت از نوشيدن آب
 ـ بایكوت سخن گفتن

 نامه انتقاد و انتقاد از خود . آیين11
 نامه امور مالى . آیين12
 

 

 عجيب است، بعد از اين همه سال
 آيد كه باز اسم دريا مى همين

 گيرد ام مى يك طورى بفهمى نفهمى... گريه
 شوى؟ يا نمىببينم، تو دلتنگ در

 سيدعلى صالحى

 

 آهنگرانشهادت نزهت روحى

 دانـد  هایى مى آباد را گم شدن كارت آهنگران علت ضربه خوردن تيم دولتاعظم روحى
 كردند. كه هنگام درگيرى پخش مى

اعظم و مارتيک قازاریان در سـاعت پـنج صـبح راهـى برغـان       1121روز هفت تير 
شـود كـه    رسـند اعظـم متوجـه مـى     به برغـان مـى   تمرین تيراندازى كنند. وقتى شدند تا
گردنـد و در بـين راه دو    كننـد نيسـت. برمـى    درهنگام درگيرى پخش مى هایى كه كارت
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شـود   گردند به خانه و قرار مـى  اند پ  برمى ها را پيدا كرده كه كارت بينند موتورسوار مى
 تيراندازى بروند. هفته بعد براى

 گـردد  رود وقتـى برمـى   از خانـه بيـرون مـى    اعظم ساعت ده صبح بـراى آوردن آب 
وگوینـد و دارنـد او را    ها در حـال گفـت   بيند كه با همسایه مأموران كميته مشترك را مى

شـود و   كه فرصت پيدا كند سالح خود را بكشد دسـتگير مـى   دهند و قبل از آن مى نشان
ران، آهنگـ شـود در ایـن درگيـرى نزهـت روحـى      بقيه درگيرى آغاز مـى  براى دستگيرى
و یداهلل زارى كاریزى )بـا نـام مسـتعار یوسـف( بـه       2محمود عظيمى ،1مارتيک قازاریان
شـود و یـک    شود در این درگيرى شانزده ساواكى كشـته مـى   مى رسند گفته شهادت مى

 انـدازد و چهـار   هـا مـى   نزهت با نارنجک خود را ميان ساواكى كند كوپتر سقوط مى هلى
 .1شود ساواكى كشته مى
 نوشـته اسـت چـون خانـه     1121اش كه در تاریخ دهم تير  ر گزارش كارىساواك د

آباد رفت و آمدهاى مشكوكى داشت مـورد سـوءظن قـرار گرفـت و ایـن نشـان        دولت
هـا توسـط اعظـم آهنگـران      آباد ربطى به گم شدن كارت كه لو رفتن خانه دولت دهد مى

 نداشته است.
 

 بندى سه ساله جمع

 توسط حميد اشر  نوشته شده است. 1121بندى در سال  این جمع
 

 مقدمه

 گوید: كه تجارب تكنيكـى سـازمان در جـزوه    بندى حميد اشر  مى در مقدمه این جمع
كـه رفقـا    مـده اسـت. امـا بـراى آن    آ« سواسزاىجتب يتاج گاچتي اشهتوادراسيمتسنااپيره»
 ت.بندى الزم اس هاى سازمان قرار بگيرند نوشتن این جمع ها و برنامه ضعف جریاندر

                                                           
 .دانشگاه تهراس بود از استحصيل دانشكده علوم فارغ . ماتيك1
 .. محمود عويمى دانشجوى صنهتى بود2
 هواداراس اقليت بالگ. و1
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 كنـد و در ایـن هفـت مرحلـه     حميد جریانات سه ساله را به هفت مرحله تقسيم مى
 دهد. هاى سازمان را نشان مى ها و قدرت ضعف
 

 يك عامل كليدى

 ها اسـت. و از  كند. كه راز بقاى سازمان چریک جا به نكته مهمى اشاره مىاشر  در این
ـ يرـگ له مىـاصـقدر از آن فـرچـعد هـه بـب 1127ال ـس ـ ـه فـند ب ک و ـزدیـ ـاشى نـروپ

 شوند. تر مى نزدیک
 تنـاقض و كمبـود و   صدهاتجربه با  اى جوان بى داد عده آن راز چه بود كه اجازه مى

ناآشـنا و حتـى بيگانـه بـا آثـار       سـواد و  سواد و كـم  ، بىهاى سخنور قول اپورتونيست به
دنـدان مسـلح بـا     بـن  هاى غربى و مارك  و انگل  و لنين در برابـر رژیمـى تـا    ليبرال

 گوید: خوار تاب بياورد. ببينم اشر  خود چه مى ساواكى آدم
 

فـداكارى خـود    شان هميشه روحيه جانبازى و هاى تجربگى رغم بى رفقاى ما على»
تجربگى  هرجا كه بى را حفظ كردند و هركجا كه كمبودى و نقصى وجود داشت و

 هموار ساختند. را سد راه بود از جان خود مايه گذاشتند و راه انق ب
رفقـاى   هـاى  هـا و جانبـازى   هاى انق بى موجود سازمان ما، نتيجه فداكارى ارزش

نداشـت   قهرمان است. اين پيشـگامان بسـيارى از چيزهـايى را كـه مـث   وجـود      
مطرح ساختند  هاى نوين خلق كردند. و مفاهيم نوينى را وجود آوردند. و ارزش به

داشـتند. رفقـاى مـا نمونـه      هاى انق بى برپا موزشو تثبيت نمودند. و مكتبى از آ
محابـا هـر    شـان بـى  خـاطر اعتقـادات   كامل از صداقت انق بى بودند. رفقاى ما به

شان بـود.  دادند جان تنها چيزى كه بها نمى كردند و معموال  به خطرى را تقبل مى
عنـوان   بـه عنوان يك شعار بلكه  ها نه به در مورد آن و همين بود كه مفهوم فدايى

 «.كند پيدا مى يك واقعيت مصداب
 

 عرفان فدايى

 آورى شـده  كه توسط ویـدا حـاجبى تبریـزى جمـع    « دسداب دسد»رقيه دانشگرى در كتاب 
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 كنـد  عنوان عرفانى یاد مـى  اى از خاطرات زنان زندانى. از مفهوم فدایى به است، مجموعه

 بود. ها با مجاهدین كه جز مبارزه مسلحانه زمينه نزدیكى چریک
 طلبى، فداكارى، از خودگذشتگى كـه  نيازى، منزه براى رقيه دانشگرى، كف نف ، بى

ـ  مـى را انتخاب « راه دیگری»كه  ها جزئى از اصول مبارزه بود، به هنگامى در آن سال د. كن
هاى خـود   شود. چرا؟ چون هر حزب و سازمانى با ارزش برایش مسخره مى این معيارها
 كند. زندگى مى
 ها كند. و آن ارزش پيشاهنگ مى 21هایى پيشاهنگ را در دهه  استى چه ارزشر اما به

 كنـد. و  تن مى شمار و سپاهى جرّار روئينه شمار را در برابر لشگرى بى اى كم چگونه عده
ادان ـكه است الىـابند. در حـی ارى معنوى دست مىـا به اعتبـه اموش آنـاى خ امعهـج در

ها هم نرسـيدند و هنـوز    هاى آكسفورد به گرد پاى آن هماركسيسم و كتاب خواند بزرگ
 رسند. هم نمى

كردنـد   كردنـد. فكـر مـى    ها خـداحافظى  با سازمان چریک منتقدین مشی آن روز كه
سـالح   مسـأله  دیگـر  1127ــ 21كه در سال  كنند در حالى دارند با سالح خداحافظى مى

 ها و عرفان فدایى بود. ارزش مسألهمطرح نبود 
رفيـق  »پـور رسى   آن روزى كه در انتخابات رهبرى تقلب كردند و فتـاح  درهم اینان 

 1براى باال بردن نگهدار خواند با صداقت فدایى خداحافظى كردند. را« هادى
 

 نخستين انتقاد

 كنـد و  اشر  بالفاصله از پاكبازى تمام عيار بدون احتياط انقالبى و دورنگرى انتقاد مـى 
 نمودیم. تكميل مى« ا با احتياط انقالبىما باید پاكبازى ر»گوید:  مى
 

 نقد گروه جزنى

كنـد كـه    ها به گروه جزنى اشـاره مـى   حميد اشر  در توضيح تاریخچه سازمان چریک

                                                           
 های آرزو؛ نقی زميدياس فر بربال. س1
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تشكيل شد. و نقاط ضعف گـروه جزنـى    1112درزمينه تدارك مبارزه مسلحانه در سال 
 شمارد: خود یكى از اعضاى آن بود برمى را كه
 تجربه بود. هى عمل مسلحانه بىد . از نظر سازمان1
 رفت. كندى پيش مى اى نداشتند، پ  كارها به . افراد شاغل بودند و كادر حرفه2
همـين خـاطر توسـط یـک      . دركى از قدرت پلي  و عناصـر نفـوذى نداشـتند بـه    1
 )ناصر آقایان( كه به خدمت پلي  درآمده بود، لو رفتند.« سابق اى توده»

 

 تاريخچه گروه

 اى ن گروه جزنى پ  از ضربه نخستين، و پ  از هشت ماه زندگى مخفى عدهبازماندگا
 اى در ایران گروه را تصميم گرفتند به فلسطين بروند و تجربيات نظامى پيدا كنند. و عده

 احيا كنند. از بخشى كه به فلسطين اعزام شدند، صفایى فراهـانى و صـفارى آشـتيانى از   
 مرز گذشتند و بقيه دستگير شدند.

پور، حميد اشر  و  ا كنند )غفور حسنـروه را احيـا گـاندند تـران مـفر در ایـه نـس
 مهدى سامع(.
رو شد. در شهریور  فراهانى به ایران برگشت و با گروه احيا شده روبه 1111در سال 

هـاى   بانک وزرا مصادره شد. تا مشكل مالى گروه حل شـود و شناسـایى جنگـل    1119
 شمال آغاز شد.
 هاى شهرى و گروه جنگل. این زمان به دو بخش تقسيم شد. تيم گروه در

اس گرفـت،  ـان تمـ ـروه احمدزاده ـ پوی ـا گـروه جنگل بـگ 1119ال ـدر اواسط س
 وجود آورند. مشتركى به تا سازمان

 تشكيل شد تا بـا مطالعـه متـون ماركسيسـتى حـزب      1111گروه احمدزاده در سال 
دهـى مثلثـى شـد و وظيفـه     سازمان 1111. و در سال وجود بياورد كمونيست ایران را به

 عبارت بود از: ها تيم
 . مطالعه متون ماركسيستى1
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 . انتشار و ترجمه آثار ماركسيستى2
 . تربيت ماركسيستى كارگران و روشنفكران1

گروه در جـذب عناصـر كـارگرى دچـار مشـكل شـد. و بـه مبـارزه          1111در سال 
رساله پویان و احمـدزاده بـود. گـروه بـه جنـگ       رسيد. حاصل این بررسى دو مسلحانه

شود  با مطالعه روى برزیل به این نتيجه رسيدند مبارزه در شهر شروى مى چریک شهرى
زمـان   كـار هـم   گروه جنگل اما بـه شود.  گرفتن مبارزه به روستا كشيده مى و پ  از اوج

 معتقد بود. شهر و روستادر
 كنـد و روسـتا   جنبش روستایى را تأمين مـى  شهر نيازهاى فنى، تبلي اتى، و تداركاتى

 .دهد كادرهاى شناخته شده شهر را پناه مى

 

 وظيفه جنبش روستايى

 كادرهاى شناخته شده . پناه دان به1
 اى  وسيع . مش ول كردن قواى دشمن در منطقه2
 . سياسى كردن روستا1

اى مسـعود  هـ  ، تـيم 1119، تز جنگل را پذیرفت. و در پایيز 1119احمدزاده در سال 
 شدند و بانک ملى ونک مصادره شد. عملياتى

 در نوزده بهمن عمليات سياهكل آغاز شد و پانزده روز این نبرد طول كشيد.
 از گروه شهر دو تيم عملياتى باقى ماندند. یک تيم پنج نفره و یک تيم سه نفـره كـه  

 جنگـل را سرلشكر فرسيو، دادستان نظامى ارتش كه رفقـاى   1121درهيجدهم فروردین 
 تيرباران كرده بود، را به تالفى ترور كردند.

 هاى عملياتى گروه مسعود به كالنتـرى قلهـک حملـه كردنـد و بـا      در همين ماه تيم
 وجود آوردند. هاى فدایى خلق را به وحدت دو گروه چریک
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 بخش اول

 وضع گروه جنگل بدین قرار بود: 1121در اوایل اردیبهشت 
 اد:نژ . تيم اسكندر صادقى1

 نژاد، فرمانده تيم اسكندر صادقى
 محمدصفارى آشتيانى

 پور منوچهر بهایى
 رحمت پيرونذیرى
 قاسم )حميد اشر (

 . تيم رفيق قاسم )حميد اشر (2
 شيرین معاضد )علنى(

 محمدعلى پرتوى )علنى(
 قاسم )مخفى(
 رابط این دو تيم رفيق قاسم بود.

 

 گروه رفيق مسعود

 :این گروه شامل سه شاخه بود
 . شاخه تهران كه مسئولش احمدزاده بود.1
 . شاخه تبریز كه مسئولش عليرضا نابدل بود.2
 . شاخه مشهد كه مسئولش پویان بود.1

 

 مركزيت تبريز

 مركزیت تبریز اما با افراد زیر بود:
 . بهروز دهقانى1
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 . عليرضا نابدل2
 . منا  فلكى1

 رابط تهران با تبریز مفتاحى بود.

 

 هاى جديد تيم

 خوش ت ييراتى شد. ها دست بندى چریک تيم 1121بعد از سال 
 

 1تيم قاسم 

 . رفيق قاسم )حميد اشر (1
 . صفارى آشتيانى2
 پور . عبایى1
 . چنگيز قبادى1
 . بهرام قبادى 2
 . مهرنوش ابراهيمى1
 

 0تيم قاسم 

 . قاسم )حميد اشر (1
 . شيرین معاضد2
 . محمدعلى پرتوى1

 

 تيم رفيق مسعود

 عود احمدزاده. مس1
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 . مجيد احمدزاده2
 . حسن نوروزى1
 . منا  فلكى1
 نژاد . سلمان 2

 

 تيم رفيق اسكندر

 نژاد . اسكندر صادقى1
 . شهين توكلى2
 . حميد توكلى1
 . سعيد آریان1
 . صمد كوچكى 2
 . رحمت پيرونذیرى1
 

 تيم امور فنى

 چند تن از شاخه تبریز
 

 تيم انتشارات

 . پویان1
 . اشر  دهقانى2
 . عليرضا نابدل1
 . جواد سالحى1
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 بندى اين مرحله جمع

 . در این زمان تنها پنجاه درصد كادرها سازمان یافته بودند.1
 . سيستم ارتباطات منظم نبود.2
 . سازمان از هرگونه سيستم حفاظتى بود.1
 . وضع مهمات خوب نبود.1
 . تجارب نظامى كم بود. 2
 . تجارت تكنيكى كم بود.1
 هاى دشمن كم بود. تاكتيک. شناخت 7
 . نحوه زندگى مخفى در شهر خوب نبود. 1

 

 تنها سرمايه

 تنها سرمایه رفقا شور انقالبى و انتقاد كمونيستى بود. با همين سرمایه دست به عمليـات 
 كردند. همگى مصـمم و  زده مى دیده دشمن را شگفت زدند و مأمورین با تجربه دوره مى

 .بااراده براى مبارزه بودند

 

 سرمايه پيشاهنگ

 كند: هاى سازمان به دو نكته مهم اشاره مى حميد اشر  ضمن برشمردن ضعف
 . شور انقالبى1
 . اراده مبارزه2

 آیند. شرایط مبـارزه  هایش از كره مریخ نمى گيرد آدم مبارزه در ناكجاآباد صورت نمى
 پيشاپيش تعيين شده است. در چنين شرایطى دو گزینه وجود دارد:

 است صبر و انتظار، همان سایه راحتى كه اپورتونيسم سخنور در زیر آن لميده. سي1
خواند و معتقد بود كه ابتدا بایـد ماركسيسـم را شـناخت و     بود. و كتاب پشت كتاب مى
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تاریخ جهان را خواند. بعد تاریخ ایران را و بعد جامعه را آناليز كـرد. در آخـر ایـن     بعد
رسيم. و از برنامه انقالب بيرون آورد كه چه باید كرد.  مى تدوین برنامه انقالب دوران به
آجر و سيمان الزم اسـت، مـالت   ؛ آغاز كار است براى ساختن بناى انقالب اما این تازه
بنا و مهندس الزم است، حزب انقالبى پ  باید رفـت حـزب انقالبـى را     انقالب و بعد
 سازمان داد.

 سال دیگر هم دترمنيسم تاریخى كار این هم صد سال روى آن صد سال، تا دویست
 ماند سوار شدن بـر آن. كـارى كـه    رسد مى كند و امواج انقالب از راه فرا مى خود را مى

 سوارى. و بعد دميدن در بوق كه ما بودیم با صبر و اپورتونيسم ناب استاد آن است، موج
 شكيبایى پرولترى انقالب را به سالمت بر سر خشت نشاندیم.

 دهد: وم، راهى بود كه صمد در ماهى سياه كوچولویش نشان مى. گزینه د2
یـابيم.   و در پرسه آزمون و خطا راه خـود را مـى   «.ريزد مان مى راه كه بيفتيم ترس»
 .گزینه به حركت با اندوخته واقعى جنبش باور داشت این

سرمایه یک سازمان چریكى سه قبضه مسلسـل بـود بـا     اشر  ابایى ندارد كه بگوید
حكومتى با هزاران زاغـه مهمـات و صـدها تانـک و      هم در مقابل ت تير فشنگ آندویس

گوید: سرمایه پيشاهنگ براى حركت شـور   درستى مى به اشر  .توپ و تيربار و موشک
معطو  به مبارزه است. یک ملـت صـبر ایـوب و عمـر نـوح       انقالبى است و دوم اراده

 ریكه ظلم پایين بياورد.تا ظالم را از ا ندارد كه تا هزار سال صبر كند
 

 بخش دوم

چه بـود   1121وردهاى جنبش پ  از عمليات پيروزمند فروردین آپرسد دست حميد مى
 كند: بندى مى گونه جمع این و

 اعتبار شدن نمایشات تلویزیونى مقامات امنيتى . بى1
 . باال رفتن روحيه اپوزیسيون2
 هاى قبل از ذهن توده . پاك شدن شكست1
 دن فضاى جامعه. سياسى ش1
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 . سمپاتى معنوى توده نسبت به پيشاهنگ 2

 

 يك خطا

 ها بود. احساس انقالبى در فضـا  هاى حركت نخستين خارج از انتظار چریکآورد دست
 ساخت. ها مى ها افسانه زد. و خلق از قدرت چریک موج مى

 العمل یک واكنش روانى طبيعى بود. انعكاس این در جامعه سركوب شده این عك 
 ها را به وجد آورده بود. و ضمن احساس قدرت درصدد ها آن أثيرات بر روحيه چریکت

تر فرود آورند. امـا ایـن احسـاس معـادل واقعيـات       آن بودند كه ضربات جدى را سریع
آمـد. بـه دیگـر سـخن ایـن       جنبش نبود. و این خود منشأ خطایى به حساب مـى  عملى

 توان خود و قدرت حریف غافل بود. احساس از

 

 بخش سوم

 دهى مبتنى بر شش تيم بود:در این زمان سازمان
 . سه تيم عملياتى1
 . یک تيم انتشاراتى2
 . یک تيم خدمات تكنيكى1
 . یک تيم عملياتى قاسم1

 

 ضربه خوردن تيم انتشارات

 تيم انتشارات در پامنار ضربه خورد. نابدل و سالحى دستگير شدند.
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 ها تغييراتى در تركيب تيم

 نژاد شد. زیبرم نيز به تيم اسكندر عنوان مسئول سياسى وارد تيم اسكندر صادقى هپویان ب
 منتقل شد.

 

 يك خطا: عملياتى شدن

 هاى سـه نفـره فعـال    دهى شده بودند. افرادى كه در تيمكالً پنجاه درصد نيروها سازمان
 ليـاتى شدند. اما بعدها روشن شد كـه بـراى عم   هاى عملياتى انتخاب مى بودند براى تيم

 هـاى  مشى، صداقت و فعال بودن، خصـائل و آمـوزش   شدن یک عضو جز پذیرش خط
 تجربگى بود. بيشترى الزم است و این ناشى از بى

 

 واحد بررسى فعاليت مجدد نواحى روستايى

 بعد از حادثه سياهكل یک بار دیگر سازمان تصميم گرفت تجربه سياهكل را تكرار كند.
ا ـود. امـ ـعود احمدزاده نيز موافق بـاحى داده شد. مسـمفت اسـوسط عبـاد تـن پيشنهـای

عنـوان   اشر  مخالفت داشت. بعد از تصویب این پيشنهاد یـک تـيم چریكـى بـه     حميد
 هایى بكند. ایجاد شد. تا در ناحيه شاهرود بررسى« بررسى واحد»

 پویان  در همين زمان
 نژاد به شهادت رسيدند. و اسكندر صادقى

 

 بخش چهارم

 ین دوران سازمان دو ضربه مهم خورد:در ا
 . پایگاه نيروى هوایى1
 . پایگاه خيابان طاووسى2
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 ، اشر  دهقانى دستگير شـد. و در تـاریخ  1121در تاریخ بيست و پنجم اردیبهشت 

 بيست و ن ه اردیبهشت بهروز دهقانى كه برادر اشر  بود.
سـرقرار بـا بهـروز    تـوكلى را بيـرون آوردنـد. حميـد در      يب بهروز قرار حميدجاز 

عنـوان   دانست. پ  اسكندر بـه  نيروى هوایى را مى دستگير شد. حميد توكلى محل خانه
انبار این خانه كارگاهى  پویان مخالفت كرد. در آب فرمانده تيم دستور تخليه خانه را داد.

استدالل پویان این بود كه اگر حميد حـر  بزنـد    سازى درست كرده بودند. براى كليشه
خانه را جدا از امكاناتى كه در آن ایجـاد شـده    خانه علنى را خواهد داد. و تخليهآدرس 

معتقد بود حميد هرگـز خانـه تيمـى را نخواهـد      دانست و بود توهين به رفيق حميد مى
 در خانه ماند. گفت. اسكندر خانه را تخليه كرد اما پویان

 بود. و پویـان و رحمـت  اى در نارمک  اسكندر وسایل خانه نيروى هوایى را به خانه
 پيرونذیرى در خانه ماندند.

سوم خرداد اسكندر در بازگشت به خانه نيروى هوایى، خانه را در محاصره سـاواك  
دانست. اسكندر خانـه نارمـک    و چون رحمت پيرونذیرى آدرس خانه نارمک را مى دید

ر خيابـان  كرد و به خانه خيابان طاووسـى رفـت. تعجيـل او در اجـاره خانـه د      را تخليه
شک بنگاهى شد و او پلي  را خبردار كرد. و اسكندر در نقـل و انتقـال    طاووسى باع 
محاصره قرار گرفت و شهيد شد. دو نفر دیگر دستگير شدند بقيه موفـق   به این خانه در
 به فرار شدند.

 

 يك اشتباه و پنج تلفات

ا بـا حميـد تـوكلى    وجوى وسایل او قرار او ر پلي  با دستگيرى بهروز دهقانى و جست
شـناخت. پـ  دسـتگير     درميدان شوش یافت. حميد سر قرار بهروز رفت كه او را نمـى 

رعهده ـار بـد. این كـش اید تخليه مىـيروى هوایى بـاه نـایگـدستگيرى حميد پ اـد. بـش
 نژاد بود كه فرمانده تيم بود پویان به دو دليل از تخليه خانه سرباز زد: صادقى اسكندر
سـازى   اه كليشـه ـرار بود در زیـرزمين آن كارگـ  ـت. قـانه داشـاناتى كه این خ. امك1

 دایر شود.
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 زند. . اعتماد به حميد توكلى كه حر  نمى2
 جا شاید انتقادى به پویان وارد نباشد. پویان درك درستى از شـكنجه نداشـت  در این

 يـزان سـبوعيت  انـد. و م  خوارى نشسـته  دانست كه آن طر  داستان چه جانوران آدم نمى
 ست.ا ها تا كجا آن

ندارد. و قادر  توان گفت كه انسان جانورى است كه شرارت دراو مرزى جرست مىبه
گسـترش دهـد.    است مرزهاى شقاوت را تا ناپيداى جهان و تا آن سـوى تصـور آدمـى   

ه بـا  ـدرآميختـ  رود. وجـودى ـان بـوى جهـا آن سـتواند ت او نيز مى كه نيكى درچنان هم
ورایى. ـاه ى وـاهریمن رـدیگقول  هـنایى و بـروشنيكى، تاریكى و رارت وـش هـا بـدو پ

 خدایى و شيطانى.
 درك پویان از این سوى شكنجه نيز نادرسـت بـود. جنـبش در ابتـداى كـار بـود. و      

 اى عينى از توان آدمى در زیر شكنجه نداشت. پویان و حتى حميد اشـر  تصـور   تجربه
 را مسـأله ر شكنجه تاب آورد تـا مـرز مـردن. امـا حسـاب ایـن       توان زی كردند كه مى مى
 كردند كه اگر آدمى شان  نياورد و در زیر شكنجه نميرد و نتواند شـكنجه را تـاب   نمى

 وقت چه. بياورد آن
 تر شد. و براى حر  نزدن زمان تعيين شد تـا چهـل و هشـت    بعدها این درك عينى

ر ـآخـ  ت و درـاعـار سـيست و چهـبه ـت بـاعـشت سـهل و هـعد از چـت و بـاعـس
 به شش ساعت.

كنجه ـر شـد و در زیـاه شـش سيـایـد كه هر دو پـكنجه شـقدر ش حميد توكلى آن
اسناد ساواك به شهادت رسيد. اما حر  زد. مقاومتى در وراى تصـور آدمـى كـرد.     طبق
ن ـز راز ایر  اـميد اشـان و حـزند. و پویـر  بـه حـد كـجبور شـاتى مـلحظ ا درـام

ميرد و او دیگر توان تحمل شكنجه را ندارد،  حاضر است بميرد و نمى لحظات كه آدمى
 خبر بودند. بى

 اما انتقاد به اسكندر وارد بود به دو دليل:
 زد حميـد حـر    ترى از شكنجه داشت و حدس مى كه او درك روشن . نخست آن1
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، عـدم اطمينـان   1بقـاءاش  بزند. و همين حدس و گمان براى چریک كه یكـى از اصـول  

 كافى بود كه پایگاه نيروى هوایى را تخليه كند كه كرد. است
 داد تا خانه را تخليه كه او فرمانده تيم بود. باید به پویان دستور نظامى مى . دیگر آن2

زد از بين رفتن یک امكان خـوب بـود.    كه حميد حر  نمى كند تخليه خانه به فرض آن
شـدند. و   بدیل جنـبش حفـظ مـى    شد پنج كادر برجسته و بى مىاگر عك  آن ثابت  اما

 د.كر عنوان یک فرمانده باید حساب این سود و زیان را مى به اسكندر
 

 بخش پنجم

 كند: در این بخش اشر  كمبودها را در سه عرصه بررسى مى
 الف( تشكيالت
 ب( تداركات
 ت( تعليمات

 

 الف( تشكيالت

 شد: هاى زیر مى عفدهى باع  ضتعجيل در امر سازمان
 . نبود حفاظ امنيتى1
 . نبود سيستم دفاعى2
 نشينى . نبود امكانات عقب1
 . حاكم نبودن روابط نظامى1
 علت ارتباطات گسترده پذیرى به . افزایش ضربه 2
 

 ب( تداركات و پشت جبهه

 خورد: در این قسمت نيز كمبودهاى زیر به چشم مى

                                                           
 . هوشيارى مطلق1اعتمادى مطلق  . بى2. تحرك مطلق 1. سه اصل چريكى براى بقا اين بود: 1
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 . نبود سالح خوب و كافى1
 رحى براى حفظ امكانات. نبود ط2
 بایست پنجاه درصد نيروهـا  كه مى . آوردن نيروهاى پشتيبانى به خط مقدم در حالى1

 دادیم. را در پشت جبهه سازمان مى
 

 ت( تعليمات

اى ـه رفقـ ـحدودى كـ ـارب مـ ـال تجـه انتقـد بـش حدود مىـن دوران مـوزش در ایـآم
 تر داشتند. قدیمى

 وجود داشت:هایى  اما در زمينه زیر ضعف
 . آشنایى با وسایل نظامى1
 . فن مبارزه با پلي 2
 كارى و قوانين زندگى در شهر . فن مخفى1

 ها خود تجربه بودند. اى وجود داشت و نه آموزشى. آن نه تجربه

 

 ها ضعف

 شـد  تجربگى ناشى مى هاى دیگر از همين بى تجربگى بود. ضعف ترین ضعف بى . مهم1
 هاى دیگر: و اما ضعف

 ها در نظر نگرفتن زمان الزم براى اجراى طرح .2
 . ضعف در تشخيص نيروى خود و قدرت دشمن1
 . درك عينى نداشتن نسبت به واكنش دشمن1

 اى نبود جز حركت، ضربه، تجربه و این مستلزم دادن تلفات بود. پ  چاره
 مباالتى زدگى و بى . شتاب 2

 دسـت آمـده بایـد عقـب     اى بـه هـ آورد دستبعد از عمليات بانک آیزنهاور با كسب 
 پـرداختيم. و  نشستيم دو گام به پيش، یک گام به پ . بـه مسـائل درونـى خـود مـى      مى
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 دهـى وقـت  كـردیم. امـا بایـد بـراى سـازمان      دهى بالنسبه مستحكمى درست مىسازمان

كـردیم و بقيـه را در    كردیم. بهترین رفقا را به صف اول احضـار مـى   بسيارى صر  مى
نشـينى   ترین اشتباه ما بود. كار درسـت عقـب   دادیم. و این بزرگ ن مىجبهه سازما پشت

 مباالتى شد و سازمان ضرباتى خورد. حفظ نيروها بود. اما بى تاكتيكى و
 

 هاى مرحله اولآورد دست: بخش ششم

 . طرح كامل مبارزه مسلحانه1
 . سياسى كردن فضاى جامعه2
 . شكسته شدن قدر قدرتى رژیم1
 در جنبش . زنده شدن اميد1

 

 بندى جمع: بخش هفتم

 العمل نيروهاى آگاه، خلق و نيروهاى ناآگاه الف( عكس

 واكنش نيروهاى آگاه عالى بود. براى اولين بار دانشجویان با شعار مرگ بر شاه، فرسـيو 
 ها ریختند. مرگت باد، جالد ننگت باد به خيابان

 مجاهـدین خلـق جـزء   هاى آرمان خلق، جناح انقالبى ستاره سـرخ و سـازمان    گروه
 هایى بودند كه از این حركت تأثير پذیرفتند. گروه

 هایى تبلي ات رژیم مؤثر بود. با ایـن همـه جنـبش    در ميان نيروهاى ناآگاه، در زمينه
 هاى این بخش نيز شد. یمسلحانه باع  سياسى شدن و باال رفتن نسبى آگاه

 

 دهىب( سازمان

ل درگيرى ـكنند )مثـعت پيدا نـات وسـربـا ضـد تـش حدود مىـاید مـا بـه . افراد تيم1
 نيروى هوایى(
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 ها اطالعى در دست نبـود.  علت ضعف در كنترل كادرها از چگونگى دستگيرى . به2
 دهى ادامه یافت.پ  درس گرفته نشد و با همان وضع سازمان

 لهـا و دنبـا   علت نداشتن كنترل تشكيالتى پلي  موفق شد با دنبال كردن سرنخ . به1
 كردن ارتباطات لو رفته به سازمان ضربه بزند.

كار برده نشد و علت آن درهم پاشيدگى  دهى نيز این تجربه بهدر مرحله دوم سازمان
 .دفاى و نبود یک سيستم تشكيالتى مستحكم بود و

 

 ت( امتداد يافتن ضربات

 شد: ضربات به دو صورت وارد مى
 . مستقيم1
 . غيرمستقيم2

هـایى در ميـان    خذ اطالعات از چریک اسير شده یـا یـافتن سـرنخ   ضربه مستقيم با ا
و وسایل خانه چریک )مثل یافتن قرار حميد توكلى در كـت بهـروز دهقـانى( یـا      لباس

 آمد. شد و وارد مى شویى و یا فاكتور خرید جن  شروى مى لباس یافتن برگ
 ده بود.ها و قطع ارتباطات با چریک اسير ش بدل آن، پاك كردن ردها و سرنخ

 هاى دیگر هجوم پلي . تخليه گشت به افزایش تحركات تيم اما فرم غيرمستقيم برمى
 شدند. كه به این ضربه مربوط مى هاى تيمى، اطالى به كسانى خانه

عهده گرفتن وظایف تيم ضربه خورده باعـ    هاى جانبى و به سرنخ پاك كردن سریع
تـر شـده بـود.     خاطر تجاربش فعال هم بهكارها پایين بياید. پلي   شد ميزان دقت در مى

 یافت. ادامه مى پ  ضربه پشت سرهم
سازمان بيشتر از ضربات غيرمستقيم آسيب دید. چرا كـه توجـه بيشـتر بـه ضـربات      

بود تا غيرمستقيم. در دستگيرى اشر  دهقان، پلي  توانست از طریـق دوسـتان    مستقيم
قانى بـه حميـد تـوكلى و از طریـق     بهروز دهقانى برسد. و از طریق بهروز ده اشر  به

 حميد به پویان.
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 (1105فصل دوم )از سه خرداد تا اواخر خرداد 

 تشريح اوضاع و آغاز مرحله دوم: بخش اول

 بندى سازمان در این مرحله به قرار زیر بود: تيم
 . تيم مسعود1
 . تيم قاسم2
 . واحد بررسى فعاليت مجدد روستا1
 با عباس مفتاحى بودند.. محافل سمپات كه در ارتباط 1
 

 كار در روستا

 هـاى اردشـير داور   هاى اوليه عباس مفتاحى از داده كار در روستا به نتيجه نرسيد ارزیابى
 مـذهبى بـود( بـراى شـروى     ها كـه فـردى نيمـه    )اولين رابط سازمان مجاهدین با چریک

 هاى شاهرود ذهنى بود و قابل تحقق نبود. عمليات در جنگل
و  1علـت خویشـاوندى بـا ثـابتى     دستگير شـد و بـه   1121وایل تابستان داور نيز در ا

 با ساواك مدتى بعد آزاد شد. همكارى
 و اما مشكالت این مرحله:

 دهى خوب نبود.. وضعيت سازمان1
 . وضعيت سالح خوب نبود.2
 علت كمبود مهمات تمرین براى تيراندازى بد بود. . به1

 سـازى، كـار بـا    كشى، نمره ا بوشن چدنى لولههاى باروتى ب اما در زمينه ساخت بمب
 گير بود. ها خوب و چشم هاى ساعتى پيشرفت مواد منفجره و بمب

 

                                                           
 . ثابتى مقام امنيتى مهروف1
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 ها و طرز تفكر غالب در مرحله دوم ايده: بخش دوم

 رغم ضربات نيـروى هـوایى )شـهادت پویـان( و خيابـان طاووسـى       روحيه سازمان على
 ر بـه نتـایج اسـتراتژیک قضـایا فكـر     نژاد( خوب بود. همه بيشت )شهادت اسكندر صادقى

 كردند. اما مسعود به دقت در پى یافتن علل تـاكتيكى و تكنيكـى ضـربات بـود، امـا      مى
 رسـيد. مشـ له اصـلى در ایـن     علت كمبود اطالعات به نتایج مشخصى سـازمان نمـى   به

 هاى شاهنشاهى دهى بود نه عمليات اما این ایده در سازمان بود كه جشنمرحله سازمان
 ریخت. هم مى المللى براى جنبش باید به علت اهميت بين هب
 

 ها طرح

 ها و صحبت با كارگران . اش ال كارخانه1
 . انجام عمليات در رابطه با منافع مشخص كارگران2

 

 درستيك نكته 

معناى اجرایى شدن  كند طرح یک ایده به جا به نكته درستى اشاره مىاشر  دراینحميد 
كنـد. دادن طـرح ده درصـد كـار      را امكانات عملى سازمان پر مـى  نيست. این فاصله آن

 كند. هاى تفسيرگر مرزبندى مى جا اشر  با سوبژ كتيویسم و ماركسيستاست دراین

 

 فعاليت در روستا

 در مرحله دوم ایده فعاليت در روستا به دو علت طرح شد:
 دهى همه افراد در شهر. ناموفق بودن سازمان در سازمان1
 هاى شاهنشاهى هاى شمالى مقارن جشن نواحى كوهستان عمليات در ثير بسيار زیاد. تأ2

 عباس مفتاحى و مسعود احمدزاده موافق اما قاسم )حميد اشر ( مخالف بود. علت
 مخالفت قاسم عملى نبودن این ایده بود به دو علت:
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 . كافى نبودن امكانات سازمان1
 د ورزیده. نبود نيروى آماده براى ایجاد یک واح2

 اما مسعود معتقد بود سازمان امكانات و نيروى الزم را دارد.
 ارزیابى قاسم بر این بود كه براى عملى شدن این ایده امكانات زیر ضرورى است:

 اى لجستيک )برنج، نمک، شكر،ـازهـأمين نيـراى تـحل بـایت مـكه حمـ. یک شب1
 پوتين و وسایل(

 براى تأمين وسایل . یک شبكه رابط بين شهر و روستا2
 . حداقل شش كادر ورزیده و آشنا به زندگى در كوه و جنگل1
 هاى كمرى خوب . حداقل یک قبضه مسلسل و سالح1
 نفر با سالح كافى 11ـ12. گسترش افراد در یک ماه به  2

 قاسم )حميد اشر ( معتقد بود كه سازمان فاقـد امكانـات الزم بـراى ایـن حركـت     
 كنـد،  دشمن هوشيار شده است و هر نوى تحركى را سركوب مىكه  است. مضا  بر این

 هاى بعدى بشود. حركت اما مسعود معتقد بود كه تجربه سياهكل نباید مانع انجام

 

 طرح حميد اشرف

 اشر  تهيه كرد مبتنى بر این بود كه در اواخر مرداد: طرحى كه
 . تداركات الزم انجام شود.1
 . افراد آماده شوند.2
 سمپات در نواحى شمال فعال شوند. . نيروهاى1
 . سالح به ميزان كافى تهيه شود.1

 اى در نواحى جنگلى نيروهاى شهر بتواننـد از  در نظر بود با ایجاد پشت جبهه ضمناً
 طریق ارتفاعات شمالى تهران خود را به نواحى البرز مركـزى برسـانند و بـا اسـتفاده از    

 ارى در این نواحى مش ول به فعاليت شوند.طور اضطر ها و وسایل تهيه شده به انبارك
 شد: مى ده بود پ  باید كارهاى زیر انجامدرنيمه خرداد هنوز هيچ قدمى برداشته نش

 . فرستادن آشتيانى به فلسطين براى آوردن سالح1
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 هاى شمال . فعال كردن سمپات2
 دهى تيم تداركات و ارتباطات در شهر. سازمان1
 انبارزنىاندازى تيمى براى  . راه1

ارزیابى اشر  در این مرحله بدین شكل است كه شروى حركت در اواخر مهر غلط 
 كرد. تطبيق نمىذهنى بود و با واقعيات  و

 

 دهى نحوه سازمان: بخش سوم

 منتقل شـد. جمشـيدى، حسـن   « واحد بررسى فعاليت مجدد در روستا». جمشيدى به 1
 مى بودند.پور جزء اولين گروه اعزا سركارى، منوچهر بهایى

 . تيم شناسایى اوليه و انبـارزنى متشـكل از دكتـر چنگيـز قبـادى، بهـرام قبـادى و       2
 مهرنوش ابراهيمى درست شد.

 نژاد دچار سوختگى شد و به شهادت رسيد. . سلمان1
 مسعود متشكل بود از: منا  فلكى رقيه دانشگرى، احمـد زیبـرم،   یک. تيم شماره 1
 بودند.  مفتاحى كه در خانه مجيداسداهلل
وروزى، ـن نـمدزاده، حسـجيد احـود از: مـل بـتشكـعود مـاره دو مسـيم شمـ. ت 2
 پله كه در خانه خيابان طوس بودند. سه حاجيان
 . تيم شاخه مشهد و تبریز سازمان نيافته بودند.1
 پذیرى بـود تـا   بندى تشكيالت، سازمان در وضعيت آسيب هم خوردن تي ه علت به به

 د كه ضرباتى به سازمان وارد شد.نيمه دوم مردا

 

 وقايع و رويدادها: بخش چهارم

 اثرات ضربه نيروى هوايى

 بينى شده هاى پيش . معوق ماندن برنامه1
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 . كاهش كادرهاى باتجربه2
 ارتباطى قسمتى از رفقاى سازمان نيافته با سازمان )از جمله رفقاى مشهد( . بى1

 

 اشكاالت

 جا بـا سـه  از نظر امنيتى هيچ كنترلى نبود. سازمان در اینارتباطات درهم و برهم بود. و 
 رو بود: مشكل روبه

 مایگى طبيعى افراد . كم1
 . كمبود افراد باتجربه2
 . در دستور بودن كارهایى باالتر از توان سازمان1
 

 ضربه خوردن تيم فنى

كندر بـود  ها با رفيـق اسـ   تيم فنى كه از اعضاى مخفى شده گروه تبریز بود. و ارتباط آن
 گيرى مجدد ضربه خوردند. از ارتباط قبل
 

 ضربه خوردن تيم قبادى

 علـت  زنى رفت، اما در آخـرین سـفر بـه    این تيم چهار بار به مناطق شمالى براى انبارك
 احتياطى دچار ضربه شد. بى

 

 درگيرى در شهر گرگان

ه شـهر  هـا در اجـراى قـرارش در امـامزاد     یكـى از چریـک   1121روز بعد بيستم خرداد 
گيـرد. لنـدرور سـاواك     ن قـرار مـى  مورد سوءظن مأموران سازمان امنيـت گرگـا   گرگان
شـوند و چریـک    كنند درگيـر مـى   آید و مأموران سعى در دستگيرى او مى مى طر  او به
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كنـد مـأموران بـا فریـاد آى دزد آى دزد از مـردم       با گلوله مضروب مـى  فدایى مأمور را
د. و چریک فدایى با فریاد مرگ بر شاه و زنده باد كـارگر  دستگير كنن خواهند تا او را مى

شناساند. چریک فدایى از رودخانـه   امنيت هویت خود را به مردم مى و مرگ بر سازمان
زنـد. كـاميونى را    كند را با گلوله مـى  از مأموران كه او را تعقيب مى كند و یكى عبور مى

يج همگـانى در صـدد دسـتگيرى او    شود. پلي  با بس دور مى كند و از محل مصادره مى
شود كه  كند و با تصاحب لندرورى از شهر خارج مى رها مى آید. چریک كاميون را برمى

كننـدگان خـود وارد    هایى به به تعقيب چریک فدایى با شليک گيرد. مورد تعقيب قرار مى
 رساند. كند و خود را به پایگاهش مى رها مى شود ماشين را كوه پایه مى

 

 هاى شهر در خيابان درگيرى

 هاى پلي  ها در شهر مورد سوءظن گشت دو تن از چریک 1121در شب هفدهم مرداد 
 هـا  آیند آن دو بـه آن  هایشان برمى ها در صدد بازرسى ساك گيرند. و وقتى پلي  قرار مى
هـا   شوند و چـون خيابـان   كنند و با ضبط سالح هر دو پلي  از منطقه دور مى شليک مى
خوابنـد و صـبح بـه     اى اطـرا  شـهر مـى   ـهـ  انـابـلي  بود شب را در بياصره پـدرمح
 گردند. بازمى ایگاه خودـپ
 

 انفجار در اداره كار استان خراسان

 ساختمان اداره كار استان خراسان با انفجار بمب بسيار 1122در روز دوازده اردیبهشت 
اشـته شـده بـود    هـا كـار گذ   نيرومندى كه توسط یک واحد از رزمندگان سازمان چریک

پيچيد. این عمل به مناسبت روز جهانى كارگر و بـه خـاطر اعتـراض بـه ظلـم و       درهم
 .1حد وزارت كار نسبت به كارگران زحمتكش استان خراسان انجام گرفت بى اجحا 

كه به كسى آسـيب نرسـد وجـود بمـب را بـه       طى تماسى تلفنى براى این ها چریک

                                                           
 5رد خلق شماره . نب1
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أمورین ساواك مستقر در اداره كـار بـه همـراه یـک     دادند. اما یكى از م كاركنان گزارش

یافتن بمب و گرفتن پاداش جان خود را در این انفجـار از دسـت    مستخدم طماى جهت
زمان بود با برگـزارى جشـن اول مـاه مـه در تهـران و       انفجار هم كه این جا آندادند. از 

د. سعى كرد با یـک  انفجار در ميان كارگران خراسان مطلع بو رژیم از انعكاس مثبت این
 منعك  كند. را در جراید هفته تأخير آن

 
 

 آهن از رفيقان جدا شو در ايستگاه راه
 بامدادان با كتى دكمه بسته به شهر برو

 براى خود خوابگاهى بياب
 اگر رفيقت در زد
 در را باز مكن

 آه، نه تنها باز مكن
 بل، رد پا را پاك كن

 برشت
 

 فرد شهادت على دبيرى

 فرد در خيابان دامپزشكى، نزدیـک چهـار راه   على دبيرى 1121م آبان اسی 12در ساعت 
 هاى عملياتى كميته مشترك شد. نواب وارد تور اكيپ

فـرد   درستى روشن نيست كه این تور براى چه كسى پهن شده بود. اما بـه دبيـرى   به
لى ـو عـ  شدـك يرى مىـه درگـار بـردازند. كـپ عقيب او مىـه تـوند و بـش مى كوكـمش

 رسد. به شهادت مى
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 تمامی داروندارتو يعنی همين؛
 يك قلم
 يك دفتر
 يك كلت
 يك سيانور

 و يك بسته سيگار زر
 

 اكبر جعفرى شهادت على

ـ ـانبى قلهكـى را مـ  ـارى، زهرا آقـاسعلى شهریـرور عبـ  از تـعفرى پـج اط ـأمور ارتب
 صدیق تنكابنى كرد. ا مهنازـب

 ندان سپرى كرده بود. و معـر  او شـهرزاد مهـدوى بـود    مهناز صدیق مدتى را در ز
 وا به سـراغ مهنـاز صـدیق فرسـتاد و ا    مهدوى پ  از ازدواج با مهدى فرقانى، فرقانى ر

 رفـت و  ها را نپذیرفت پ  شـهرزاد مهـدوى خـود شخصـاً     پيشنهاد همكارى با چریک
 گفـت بایـد بـا   موافقت او را گرفت و او به زهرا آقانبى قلهكى وصل شد. قلهكى بـه او  

 پور ازدواج تاكتيكى كند. غالمرضا مؤذنى
 آهنگـران مؤذنى در سال سوم دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بود كه با بهمن روحـى 

كـه بهمنـى را    التحصيل شدن ارتباط او با بهمنى قطع شـد. تـا ایـن    آشنا شد. پ  از فارغ
كنـد و   ا به مبارزه دعوت مىبيند. بهمنى او ر در حوالى خيابان نواب مى 1121درزمستان 

كنـد و   به پيشنهاد بهمنى با مهناز صدیق تنكابنى ازدواج مى 1121پذیرد. و در بهار  مى او
اكبر جعفـرى   بود آن دو تيم علنى را در تهران تشكيل دهند. اما پ  از شهادت على قرار
 ها كه هر دو معلم بودند. پيشنهاد كرد به بابل بروند. به آن بهمنى

در یک مأموریت سـازمانى در   1121در ساعت چهار بامداد اول اردیبهشت  جعفرى
 كيلومترى جاده قوجان ـ مشهد تصاد  كرد و به شهادت رسيد. 11

 در مورد شهادت جعفرى دو روایت است در گزارش ساواك به دادرسـى نيروهـاى  
 شود جعفرى در اثر تصـاد  فـوت شـده اسـت امـا اشـر  دهقـانى در        مسلح گفته مى
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 رفـت،  نویسد: چون جعفرى مجروح شد و امكان دسـتگيریش مـى   مى« ميتهامقيهماح»

 .1دستور داد رفيقش تير خالص را بزند و از منطقه خارج شود
سـاعت   1121نام مستعار او خسرو بود. بعد از جلسه شوراى عـالى در اردیبهشـت   

 حـوالى  .نـد كن نواز( با ژیان به سوى مشهد حركت مى همراه با منصور )حسين حق 2:11
 افتند. خورند و راه مى سارى شام مى
 شـود. خسـرو منصـور را    كنند و پاهاى خسرو خرد مـى  بيد تصاد  مىنزدیک چمن

 توانم كارى بكنم. من را بزن رفيق و سریع منصور من پاهایم خرد شده و نمى»گوید:  مى
 دو انبار اطـرا  ماشين را ترك كن. از ژاندارمرى ميان. كمرم را باز كن و با خودت ببر. 

 ها را رفيق كوچک خان )نام مستعار كـاظم غبرایـى   كارخانه سيمان داریم. كه یكى از آن
 و« متـرو »داند. و دیگرى را از طریـق كروكـى تـوى پایگـاه پيـدا كـن. سـه تـا          بود( مى
 هاى رفيق صادق )حميد مؤمنى( را قرار بود ببـرم تهـران. بـه حميـد )اشـر (      یادداشت

قرار رفقاى علنى تا مدتى نـرو. اوضـاى را درسـت كنيـد. بعـد مثـل        سریع خبر بده سر
بيـد هسـتيم تـا     . ما االن نزدیـک چمـن  .كارهایتان را انجام بدهيد. مرا بزن و برو. هميشه
 زیادى نيست. مشهد راه
عفرى ـبر جـ ـاك لىـه عـع بـش راجـایـه ىـویـازجـارى در بـاس جمشيدى رودبـعب

 نویسد: چنين مى
 

موضزع   نام مستعار جعارى بود  يزك رفيزق تيازى اسزت. او در ايزن     يارمحاد )»
 پردازد. مى ريرى سازى و طرح گيرى، عضوگيرى، م ان شناسايى، ارتبات به

 وى هاچنين در عاليات شركت جسته...
اتومبيزل از   روحيه بسيار خوب، شراعت يارمحاد هاراه با مهزارتش درراننزدگى  

 .«2اند اختهاى س وى رفيقى ارزنده و قابل محاسبه
 

 یک هزارم آن چيزى بود كه اگر جمشيدى آزاد بود در مـورد  ها مطمئناً و این ویژگى
 نوشت. جعفرى مى

                                                           
 . عباس هاشمى، نشريه آرش، مقاسه دستور تشكيالتى1
 ؛ اسناد ساواك. عباس امشيدى2
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 1170آذر  0
 ترور دو دانشجوى ساواكى در دانشگاه علم و صنعت توسط یـک فـرد مسـلح روى   

 شود. پوشيده از این رو یكى كشته و دیگرى مجروح مى

 1170آذر  07
قه سوم مدرسه عالى بازرگـانى تهـران، مسـئوليت ایـن انفجـار را      انفجار بمب در طب

 عمار یاسر به عهده گرفت. گروه

 1170آذر 
 پرست منتشر شد. در آموزان ميهن هاى فدایى خلق ایران به دانش پيام سازمان چریک

 هـاى  آمـوزان، ماهيـت ارتجـاعى برنامـه     این پيام ضمن تشریح تاریخچه مبارزات دانـش 
 آموزان داده شد. و رهنمودهایى براى مبارزات صنفى ـ سياسى دانش آموزشى افشا شد

 1170آذر ماه 
 هـاى ظفـار و عمـان، بـا تصـاویرى از      بخش خلق نشریه همبستگى با مبارزان آزادى

 هاى آزاده شده و افشاى ماهيت تجاوزگرانـه رژیـم شـاه و سـركوب مبـارزات      سرزمين
 هاى عمان و ظفار خلق

 1170دى 
 آمـوزان در دبيرسـتان محمـدعلى فروغـى، كـار ایـن       نفرى دانش 7دستگيرى محفل 

 هاى سازمان بود. محفل چاپ و پخش اعالميه

 1170بهمن 

 اى در اعالميـه  1121پ  از شهادت مجيد پيرزاده جهرمى در تبریز، در اوایل بهمـن  
 سطح دبيرستان رازى آبادان پخش شد. مضـمون اعالميـه پيرامـون سـوابق تحصـيلى و     

و شخصيت انقالبى مجيد پيرزاده بـود پيـرزاده در آبـادان متولـد شـده بـود و       مبارزاتى 
 درهمين شهر دوران ابتدایى و متوسطه را گذرانده بود.
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 عمليات رودسر

سـاختمان فرمانــدارى رودسـر توسـط یـک واحــد از      1121در شـامگاه چهـارم بهمـن    
منفجـر   21:12گذارى قرار گرفت و این بمـب در سـاعت    سازمان مورد بمب رزمندگان
سـاختمان فرمانـدارى آسـيب سـختى وارد شـد ایـن عمليـات در حمایـت از          شد و به

 رودسر و همچنين بزرگداشت حماسه سياهكل انجام شد. مبارزات دهقانان
 اى انجام شد كه به مردم شهر آسيب نرسـيد. و همچنـين بـراى    این عمليات به گونه

هـا   كردنـد بـه آن   فرمانـدارى زنـدگى مـى   حفظ جان خانواده فرماندار كه در طبقه باالى 
 داده شد. اطالى
 

 انتخاب فرماندارى رودسر

 ازمان بود كه اهدا  انتخاب شده ارتباطـاى ـ خلقى س   این انفجار در پى عمليات نمونه
 ها مردم با رژیم داشت. مستقيم با مبارزات مردم و رودررویى

 جـان در  جير، جيته ليسه، جاث كاسرا، گواسرا،اهالى روستاهاى كل 1121هفتم مرداد 
 جلوى ژاندارمرى رودسر اجتماى كردند.

دار بزرگـى بـه نـام     شـان توسـط زمـين    علت این اجتماى بستن آب به مـزارى چـاى  
خان صوفى املشى بود. كار در فرماندارى بـه زدوخـورد بـا مـأمورین شـهربانى      یوسف
ما مدتى بعـد دسـتگيرى و   نشينى كرد و آب به روستا باز شد. ا فرماندارى عقب كشيد و
 دهقانان معترض شروى شد. شكنجه

 كش روستاى رودسـر  به همين خاطر سازمان جهت حمایت و پيوند با مردن زحمت
 .فرماندارى رودسر را براى عمليات برگزید
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 خواستم جهان رامی

 نشد چون قويی زيبا به خانه شما بياورم

 

 شهادت فتحعلى پناهيان

رود معلـوم نيسـت كـه ایـن      حال عضوگيرى یک منبع ساواك لو مىفتحعلى پناهيان در 
ساواك چه كسى بوده است. اما باید از كسانى باشد كه در رابطه با محافل انقالبـى   منبع

ها از چند حالت خارج نبود. یا  بيرون زندان باشد. روال عضوگيرى در این سال درون و
شـد و بعـد از    یى و عضوگيرى مىزندان توسط تشكيالت درون زندان شناسا فرد درون
شـد. و یـا از فعـالين دانشـجویى و یـا       تشكيالت بيرون از زندان معرفـى مـى   آزادى به

هـا بـراى نفـوذ     و یا محافل روشنفكرى بـود. سـاواك در ایـن سـال     تشكيالت كارگرى
كرد با خریدن زندانيان آزاد شده و یا فعالين دانشجویى  تالش مى ها درتشكيالت چریک

اى بود كه امكـان   را به سازمان باز كند. اما فرم تشكيالت به گونه فكرى راه نفوذو روشن
توانست به یک تيم برسد. در رابطـه بـا    نبود. نهایت این نفوذ مى هاى باالیى نفوذ به الیه

اى اسـت و امكـان    دهد كه پناهيان فـرد ورزیـده   ساواك گزارش مى پناهيان نيز این منبع
گيرد او را دستگير كند تا زیر شـكنجه از   پ  ساواك تصميم مى تعقيب او وجود ندارد.

 او اطالعات به دست بياورند.
 هاى گذارد دریكى از كوچه با مخبر ساواك قرار مى 1121پناهيان درتاریخ سه بهمن 

 دهنـد و  آباد ژالـه دو اكيـپ عمليـاتى سـاواك منطقـه را پوشـش مـى        فرعى خيابان فرح
 نـام پرویـز خـدایارى را   كنند پناهيان یک ساواكى بـه  ى او مىكه اقدام به دستگير هنگامى
 .1رسد كند و خود نيز به شهادت مى كشد و دو ساواكى دیگر را مجروح مى مى
 
 

                                                           
 55چپ در ايراس، ص  كتات. 1



 317         زنان چريك

 
 های اخته گذشتم از دم تيغ

 باشد تا جهان به عدالت
 مان را و نام

 به بادها سپرديم

 

 ضربه خوردن تيم رضا يثربى در تبريز

 .1گيـرد  مورد شناسایى یكى از مأمورین اطالعاتى ساواك قرار مىخانه تيمى رضا یثربى 
لق بــه ـانه متعـــهمد خـــفــ اواك مــىـيرد و ســـگــ رار مــىـراقبت قـــحت مـــانه تـــخــ

 اى فدایى است.ـه چریک
 شوند شش تيم عملياتى كميته مشترك به همراه تيم تعقيب و مراقبت راهى تبریز مى

كننـد. عمليـات    شب به خانه حمله مى و نيمدوازده ساعت  1121در تاریخ ششم بهمن 
 رسند: كشد. و افراد زیر به شهادت مى ده صبح طول مى تا ساعت
 2همدانی مصطفی دقيق. 1
 . مسعود پرورش2
 . عبدالمجيد پيرزاده1
 . جعفر محتشمى1
 . فاطمه افدارنيا 2

 افتد: و از این تيم مقدارى سالح و مهمات به دست ساواك مى
 تير 112سه دستگاه بمب آماده انفجار، پنج قبضه سالح كمرى،   یک قبضه مسلسل،

 سـاز، هفتـاد كيلـو مـواد     زا، پنج نارنجک جنگى و دسـت  فشنگ، بيست عدد بطرى آتش
 منفجره و شيميایى، یک دستگاه ماشين چـاپ، بيسـت عـدد ضـامن نارنجـک، وسـایل      

 .وهىساختن پالك جعلى اتومبيل، مقادیر زیادى مدارك جعلى و نشریات گر
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 رضا يثربى

عـالى نارمـک    در مالیر به دنيا آمد. وى دانشجوى دانشسـراى  1122رضا یثربى در سال 
 ل محمدرضا ميرهاشمى تحت تعقيـب قـرار  آـ   لسوزى هواپيمایى ا در جریان آتش بود.

 گرفت. و توسط برادران سنجرى مخفى شدند. در این رابطه رضا یثربى نيز دستگير شد.
سوزى دفتـر هواپيمـایى اسـرایيل شـد. و آزاد شـد.       نكر ارتباط با آتشاما در بازجویى م

به خاطر شركت در تظاهرات دانشجویى مدت یک سال از درس محـروم   1121درسال 
 ها پيوست. پ  مخفى شد و به سازمان چریک شد.

 

 مسعود پرورش

ور در قزوین به دنيا آمد دانشجوى دانشگاه صنعتى بود كه در شش شهری 1112در سال 
كـه   علـت آن دستگير شد جرم او اقدام برعليه امنيت كشور بود پ  از یک ماه بـه  1122
 مخفى شد و به سازمان پيوست. 1121نداشتند آزاد شد. در سال  مدركى

 

 عبدالمجيد پيرزاده جهرمى

 در آبادان به دنيا آمد. بعد از آمدن به دانشگاه صنعتى به عضویت سازمان 1111در سال 
بيگونـد   خانى، فرزاد دادگـر و تـورج حيـدرى    همراه محمد معصوم 1121ال درآمد از س

مسئوليت رضا یثربى فعاليت داشت. از سوى ساواك شناسایى شد پ  بـه تبریـز    تحت
 انتقال یافت.

 

 جعفر محتشمى

دانشـجوى دانشـگاه صـنعتى بـود      1121در تهران به دنيـا آمـد در سـال     1111در سال 



 319         زنان چريك

 
 1121جمهور امریكا شناسایى و متوارى شـد. در دوازده آبـان    درتظاهرات برعليه سفر ریي 

 دستگير شد. و شش ماه در زندان ماند. پ  از آن به سازمان پيوست و مخفى شد.

 

 فاطمه افدارنيا

 افدارنيا ليسانسه و كارمند كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان بود.
 
 

 به انسان وفادار بوديم
 مجهان را به پلشتی نيالودي

 نه بدان اميد
 كه از ما به نيكی ياد كنند

 

 درگيرى در تهران

كه در خيابان گرگان رفيـق پـرى    هنگامى 1121شنبه بيست و چهارم مهر  بعد از ظهر پنج
اى كه شناسایى  مستعار( به همراه رفيق دیگر قصد سوار شدن به ماشين پارك شده )اسم
شوند آنان با فولك  واگن خـود   رو مى بود را داشتند با آتش نيروهاى ساواك روبه شده
هاى ساواك توسـط رفيـق پـرى     گریزند در حين فرار راننده یكى از اتومبيل منطقه مى از

شـوند بـا اتـومبيلى     آبـاد مـى   ها از طریق خيابان شفا و آریـا وارد نظـام   شود آن مى كشته
ان اشرفى شده و ها وارد خياب شوند اتومبيل را رها كنند. آن كنند و مجبور مى مى تصاد 
جنگـد و در لحظـه    شوند اما رفيق پرى تا آخرین گلوله مى وانت از محل دور مى با یک
 دهد. انفجار نارنجک به زندگى خود خاتمه مى آخر با
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 1باش كميته مشترك اعالم آماده

 هـاى  بـه دسـت آوردن نقشـه    اها در شاخه مازندران، ساواك ب به دنبال دستگيرى چریک
ــده از م ــه ش ــتاخير    تهي ــزب رس ــاتر ح ــهربانى و دف ــه ش ــدارمرى ب ــاواك، ژان ــل س ح
هاى آمل، بابل، سارى، گرگان و بهشهر متوجه شـد سـازمان تصـميم داشـته      درشهرستان

گـذارى نمایـد. پـ  از     به مناسبت حادثه سياهكل در ادارات مذكور اقدام به بمب است
اصـفهان، خوزسـتان،   هاى خراسان، گيالن،  ها در استان زد چریک كه حدس مى یىجا آن

آذربایجان شرقى، لرستان و تهران عملياتى انجام دهند كميته مشـترك در تـاریخ    فارس،
بـه تمـامى مراكـز سـاواك، شـهربانى و ژانـدارمرى اعـالم         1121نهم دى مـاه   بيست و
 كند. باش مى آماده
 

 رهنمودهاى كميته مشترك

 ن شهربانى رشت با دو موتورآهنگران و برخورد مأموریبه دنبال دستگيرى بهمن روحى
تـاریخ  ها كميتـه مشـترك در   جاى مانده آن سوار و كشف مواد منفجره از ساك دستى به

به مراكز ساواك در رشت، الهيجان، لنگرود، رودسر و فومن دستورات  1121بهمن  نهم
 كند: صادر مى زیر را
 . مراقبت دایم از خانواده شهدا1
 د شده. مراقبت دایم از زندانيان آزا2
 هاى معامالت امالك . كنترل افراد غيربومى از طریق بنگاه1
 

 0آناليز يك گزارش

 رانببهتر آن است كه سر دل
 گاته آيد در حديث ديگران
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 سيتسنچپادرااكايب.ا2
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گـذریم.   كنيم و مـى  ها یاد مى ها ما به اختصار از شهادت در روزشمار سازمان چریک

تند و دو دیگر روایت تـاریخ  ها زنده نيس كه بازیگران این حماسه چند دليل نخست آن به
 كشد و سه دیگر اسناد و مدارك كافى در اختيار ما نيست. پ  به اختصار از درازا مى به

 هـا رسـتم   گذریم. اما این اختصار ممكن است ایجاد شبه كنـد كـه سـاواكى    حوادث مى
 هـا هـم شـهيد    زدنـد و ایـن   هـا مـى   ها، مردمانى دسـت بسـته. آن   دستان بودند و چریک

 د. كه این گونه نيست.شدن مى
از سـاواك   1121این گـزارش در تـاریخ بيسـت و پـنجم دى      .برویم برسر گزارش

ل ـارى، آمـ ـاى سـ ـه وضوى درگيرىـوم و مـل اداره سـه مدیریت كـت بـاس ازندرانـم
ساواك مازندران طبق دستور سپهبد نصيرى ریـي  كـل سـاواك     و گرگان است. ریي 

 دهد: گزارش مى
 ميته مشترك ضدخرابكارى طى تلگرافـى دسـتور دسـتگيرى چهـار    ك 1121دی  11

 دهد. چریک را در سارى مى
 شود و در ساعت هشت صبح كميسيونى در ساواك سـارى  شبانه منطقه محاصره مى

 شود: تشكيل مى
 . ریاست شهربانى1
 . معاون اطالعاتى شهربانى2
 . ریي  ساواك1

 كنند. در ضمن دو اكيپ عملياتى هم از تهران حركت مى
 شود پ  تور پهن مى

 . یک پایگاه مراقبت ثابت مركب از یكى از رهبـران عمليـات بـا یكـى از افسـران     1
 سيم شهربانى مجهز به بى

 سيم در محل . دو اكيپ مسلح مجهز به بى2
 . یک اكيپ عملياتى در كالنترى محـل مركـب از )ریـي  امنيـت داخلـى، معـاون      1

 اطالعاتى شهربانى و ریي  كالنترى(
 شود. گذارى فاطمه آقانبى قلهكى دستگير مى در این تله
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 شود یک اكيـپ هـم   پ  از دستگيرى قلهكى یک تيم چهار نفره در خانه مستقر مى
 شوند. متشكل از سه پاسبان و یک افسر در اطرا  خانه مستقر مى

گذارى شده با یک اكيپ داخـل خانـه و    ها به خانه تله یكى از چریک 21در ساعت 
كند اما آنان )منظـور دو اكيـپ اسـت( مرعـوب او      پ در بيرون خانه مراجعه مىاكي یک
 شود. موفق به فرار مى شوند مى

 رسـد امـا   هاى عملياتى تهـران نيـز از راه مـى    یابد. اكيپ گذارى سه روز ادامه مى تله
 آید. چيزى گيرشان نمى

 اكنين یـک همزمان با عمليات سارى طى تلگرافى به ساواك آمل دستور دستگيرى س
 شود پ  به ریي  امنيت داخلـى و فرمانـده منطقـه ژانـدارمرى مازنـدران      خانه داده مى
 اعـزام  جـا  آنبه آمل بروند دو اكيپ عملياتى تهـران هـم بـه     شود سریعاً دستور داده مى

 شود: تشكيل مىهفت و نيم شوند و ستاد عملياتى در ساعت  مى
 . ریي  شهربانى آمل1
 ندارمرى مازندران. فرمانده منطقه ژا2
 . ریي  امنيت داخلى1
 هاى اعزامى . سرپرست اكيپ1

 شوند. چریک بسيج مى 1ـ1امكانات یک استان براى دستگيرى 
 هـاى  هاى آمل و بابل و گـروه  پ  خانه با شصت نفر از افسران و مأمورین شهربانى

 ميتـه ترسـد شـب حملـه كنـد و از ك     شود ستاد عملياتى مى ژاندارمرى آمل محاصره مى
یـک و نـيم   شود و در سـاعت   خواهد فردا صبح حمله كنند اما موافقت نمى مشترك مى

 شود. به خانه حمله مى بامداد
گيـرد.   ر مهيـب در خانـه صـورت مـى    كنند و چند فقره انفجـا  ها مقاومت مى چریک

 كند. عمليات یک چریک زن شهيد و یک چریک مرد فرار مى ایندر
 ى توجيه عدم موفقيت این لشگر عظيم در مصا  بـا بعد ریي  ساواك مازندران برا

 نویسد: دو چریک چنين مى
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نازودم،   از خانه و باغ اطزراف آن  با توجه به مرات  فوق و با بازديدى كه شنصاً»

بل ه معتقد است  داند ساواک مازندران در اين عاليات نه تنها كسى را مقصر ناى
ژاندارمرى در انرام مأموريزت   انى وهاى اعرامى از كايته، مأمورين شهرب كه اكي 

تزوان ناديزده    البته اين حقيقت را نازى  اند محوله نهايت تالش و جاناشانى ناوده
سزابقه در خانزه مربزور و سزرايت آتزش       بزى  گرفت كه ايراد انارارهاى مهيز  و 

أمورين زوزى در تضعيف روحيه مزس اى آتشزه شعله اغ و گسترشزان بزدرخت هزب
تزأثير   اند بى سوزى مواجه شده اولين بار چنين انارار و آتش اىمحلى كه شايد بر

 «نبوده است.
 
 اى در خيابان ميركریم حملـه شـود   شود به خانه زمان به ساواك گرگان تلگرام مى هم

پ  به دو اكيپ عملياتى كميته مشترك دستور داده شد به اتفاق ریـي  داخلـى امنيـت    
 گرگان حركت كنند. به

 شود تا خانه محاصـره شـود و سـه اكيـپ     ندارمرى دستور داده مىپ  شهربانى و ژا
 شود كه خانه یک هفتـه  كنند اما در بررسى مشخص مى عملياتى هم از تهران حركت مى

 قبل تخليه شده است.
 رود به همين خاطر تيمسار ذوالفقارى اى دیگرى در گرگان لو مى در این فاصله خانه

 دهـد  منطقه ژاندارمرى گرگان دسـتور همكـارى مـى    فرمانده ناحيه ژاندارمرى شمالى به
 شوند: پ  نيروهاى زیر وارد عمليات مى

 . ژاندارمرى گرگان1
 . شهربانى گرگان2
 . پنج اكيپ اعزامى از تهران1
 . ساواك گرگان1

ساكنين این خانه سه نفر بودنـد. دو مـرد و یـک زن، ضـمن پرتـاب نارنجـک و بـا        
هـا   شـوند دیگـران در پنـاه یكـى از چریـک      مـى  آتش از در شرقى خانه خارج گشودن
 رسد. شوند اما آن چریک به شهادت مى بود موفق به فرار مى تر از بقيه ورزیده

دهـد حلقـه محاصـره     ریي  ساواك علت شكست عمليات را این گونه توضيح مـى 
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نيروهاى شهربانى بودند و حلقه محاصره دوم نيـروى ژانـدارم. بـا شـروى عمليـات       اول
رونـد از پادگـان    هـاى اعزامـى مـى    ژاندارم به كمک نيروهاى شهربانى و اكيپ نيروهاى
 شوند. ها از بين این همه نيرو خارج مى گيرند اما چریک كمک مى گرگان هم

هـاى عمليـاتى كميتـه مشـترك      ریي  ساواك علت شكست را گوش نـدادن اكيـپ  
بر ایـن نظـر بودنـد كـه     هاى عملياتى  داند. اكيپ هاى ریي  شهربانى گرگان مى توصيه به
زم از منطقـه را نداشـتند.   هـا آگـاهى ال   ها عمل كننـد و آن  نيروها باید زیرفرمان آن همه
كردنـد.   ها باید زیر نظر ساواك محل و مراجع انتظامى عمل مـى  كه این اكيپ صورتىدر

هـاى اعزامـى    علت شكست عدم هماهنگى الزم این مراجع انتظامى و اكيـپ  به هرروى
 «بوده است.

امى ـوار تم يج دیوانهـم و بسـشت رژیـرح ندارد عمق وحـاز به شـزارش نيـن گـای
ها از روایت دشمنان آن بـه خـوبى    در برابر یک خانه تيمى بزرگى كار چریک حكومت
 است.ا هوید
 

 پور اعدام ابراهيم نوشيروان

یک شـبكه كمونيسـتى طرفـدار چـين كشـف شـد و        در دانشگاه شيراز 1111در اسفند 
تكنيـک را   هاى دانشـجویان پلـى   پور اعالميه نوشيران عبدالحسين آذرنگ اعترا  كرد كه

 .«1براى او فرستاده است
پـور دانشـجوى    ، نوشـيروان 1111در گزارش دیگرى از اسناد ساواك دوازده اسـفند  

ممت اا»هاى جمع شده براى چهلمين روز مرگ تختـى، نشـریه    سوم شيمى از اعانه سال
 ى یكمين سال فروغ فرخزاد منتشر كرده است.را برا« درمتدسب

دستگير شد اما بعد از دو ماه و  1117پور باالخره در تاریخ اول اردیبهشت  نوشيروان
دستگير شد اتهـام او ارتبـاط بـا گروهـى      1111آزاد شد بار دیگر در سيزدهم اسفند  نيم
حمدى و ـرج مـ ـیت، اـدوس لحـطه داوود صـمين رابـود. در هـهران بـدر ت مونيستىـك

 دستگير شدند. مهدى سامع نيز

                                                           
 ساواكاسناد ؛ پور . ابراهيم نوشيرواس1
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 از یكـى  پـور   حسـن  غفـور  ،1111 سال در جزنى پيشتاز گروه خوردن ضربه از بعد

 سـال  در كه پور نوشيروان با خاطر همين به. برآمد گروه احياى درصدد گروه بازماندگان
 و احيـا  لحا در گروه روزگار، آن در. شد گرفته تماس بود تكنيکپلى دانشجوى 1111
 هـاى طـرح  و بـود  زدهشـتاب  و حوصله بى پورنوشيروان اما. بود مسلحانه مبارزه تدارك
 غيرسياسـى  دختـر  یـک  بـا  گـروه  هاى توصيه رغم على 1111 سال در. داد مى روانه چپ
 .بود پيش در كه سختى مبارزه با داشت منافات این و كرد ازدواج

كنـد امـا    پور مالقات مى با غفور حسن 1119 پور بعد از آزادى در شهریور نوشيروان
پـور در ایـن    هـاى نوشـيروان   بـازجویى  گذرد. پور چه مى كند بين او و حسن روشن نمى

 گذرد. زمينه در ابهام مى
 كار و گرفت شكل جنگل گروه و آمد ایران به فراهانى صفایی 1119 سال در
 .شد آغاز مازندران هاىجنگل شناسایى

 شامل فرمان این .داد باش آماده خود افراد به گروه مركزیت كتحر این با زمان هم
 هر كه چرا .بود هم داشتند پرونده ساواك در كه دوستانش از نفر چند و پور نوشيروان
 حاضر كرد اعالم پورنوشيروان .برساند جدى آسيبى گروه حركت به توانست اى حادثه
 كه چرا .شد اشكال دچار نيز گروه به او دوستان پيوستن .نيست گروه با همكارى  به

 گروه اسرار به او دستگيرى با و شدمى متوجه زودى به ساواك شدن مخفى درصورت
 .بردمى پى

 زمان هم .شد دستگير پورحسن و .شد وارد دانشجویى محفل یک از ضربه باالخره و
 پورحسن از كه مداركى با ساواك .شدند دستگير دیگر اى عده و پورنوشيروان او با
 درچنين بياورد دستبه جدى اطالعاتى تا برد شكنجه زیر را او بود آورده دست به

 پورنوشيروان كه شد مواجه اطالعاتى موج با بود شكنجه زیر پورحسن كه لحظاتى
 پلي  براى نيز حمله از قبل جنگل گروه و رفت لو شهر گروه داد قرار ساواك دراختيار
 .افتاد اتفاق سياهكل حماسه و زد حمله به دست ناچار به نگلج گروه پ  .شد شناخته
 تيرباران تيرك به آن قهرمانان و .افتاد اتفاق سياهكل كه بود درزندان پور نوشيروان
 .شدند سپرده
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 ترـدك لهـجم از گرـدی فرـن هـس مراهـه اـب ورـپ روانـوشيـن 1121 تـبهشـاردی در
 برعليه نادمى چون  مسلحانه مبارزه و ماركسيسم رد با اى مصاحبه در دام انى هوشنگ
 تأسيسات در خارك جزیره در ساواك توصيه به و شد آزاد پ  .كرد پراكنىلجن انقالب
 .شد كاربه مش ول نفتى

ـ  عمليـاتی  در 1121 اردیبهشـت  11 در و نماند جواببى او خيانت اما  شـهيد  نـام  هب
 .داد خاتمه او زندگى به انقالبى عدالت  پورحسن غفور

 خود خلق به توانند مى كه بودند رسيده قانونى به خائنين ایران معاصر تاریخ در
 .شدمى شكسته باید قانون این .كنند كسب جایگاهى خود براى خيانت با و كنند پشت
 .بود نخواهد مجازات بدون خيانت بدانند خائنين تا آمد  مى وجود به نوینى سنت و

 ساواك به توسل با بود مخابرات شركت كارمند او همسر پور نوشيروان ترور از پ 
 «1.نماید كسب مادى امتيازات توانست

 

 داليل و براهين

 پور را دادن اطالعـات و همكـارى بـا    شان ترور نوشيروان ها در اعالميه توضيحى چریک
 اى جـدى زد. پرواضـح روشـن اسـت كـه      د كه به گروه شهر جنگل ضربهندان پلي  مى
 پور و اظهار ندامت و آزادى او مزید بر علت شد. بعدى نوشيروان مصاحبه

 كه با استناد به اسناد ساواك نوشـته شـده  « هييشاچتي »اما محمود نادرى در كتاب 
 دستگير شـده اسـت و اولـين    1119پور در تاریخ بيستم بهمن  مدعى است كه نوشيروان

روز پـ  از واقعـه سـياهكل    یعنى دو  1119اش در تاریخ بيست و یكم بهمن  بازجویى
پور را باید مهـدى سـامع داده باشـد كـه در تـاریخ       پ  اطالعات در مورد حسن است.

پور مصـاحبه   دستگير شده است. پ  تنها علت ترور نوشيروان 1119آذر  بيست و سوم
 ها بوده است. چریک او برعليه

 :گوید حاال ببينيم دالیل و مدارك محمود نادرى چيست. نادرى مى

                                                           
 هاى فدايى خلق چريككتات محمود نادرى، . 1
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پور و مهدى سامع از سـوى سـاواك بـه خـاطر      حسن 1119آذر  ر تاریخ شانزدهمد
شـدند ایـن شناسـایى بـه خـاطر دسـتگيرى و اعتـرا          هاى كمونيستى شـناخته  فعاليت

محمود نوابخش بوده است پ  بيست و یكـم آذر   ابوالحسن خطيب، مهدى فردوسى و
 شوند. دستگير مى غفور و بيست و سوم آذر مهدى سامع

امع ـه سـامع مدعى است كـهمن مهدى سـشت بـازجویى هـاد به بـا استنـرى بادـن
اى نظریـات خـود را بـه گـروه اعـالم       مسلحانه را قبول نداشته است. و طى نامـه  مبارزه

رسد. اما بـا توجـه بـه بـازجویى سـال       كه نامه به دالیلى به دست گروه نمى داشته است
پـور و   كـه زمينـه فشـار بيشـتر بـر حسـن       دهـد  سامع اطالعاتى مى مهدى سامع، 1122

ل ـروه دليـ ـار گـكسبت بهـع را نـامـد سـردیـادرى تـن ود.ـش ىـور مـپ نـاعترافات حس
 داند. اى اطالعات مىـافش

كنـد تـا آزاد    پور مصاحبه نمـى  اما اگر بپذیریم كه چنين باشد چرا او چون نوشيروان
 .«1كند مىروانه اتخاذ  چرا سامع در زندان موضع چپ شود

 پور سـاواكى نبـوده   دهد كه نوشيروان و باز نادرى با ارایه اسنادى از ساواك نشان مى
 . اگـر چنـين اسـت چـرا بعـد از تـرور او،      2است و ساواك او را تحت نظر داشته است

 .1كند همسرش با توسل به ساواك امتيازات مادى كسب مى
 گان نيست تا صحت ادعاهاىمشكل كار در این است كه اسناد ساواك در اختيار هم

 نادرى ثابت شود نادرى همچنين مدعى است كه مهدى سامع در زنـدان بـراى سـاواك   
 دهد. كرده است اما سندى ارایه نمى خبرچينى مى

به هرروى آنچه روشـن اسـت، سـاواك از اعترافـات خطيـب، فردوسـى، نـوابخش        
 ه غفور یافته بود بـراى درفعال بودن غفور شكى نداشت. اسناد و مداركى هم كه در خان

 ساواك روشن بود كه غفور با تشكيالت درون زندان و تشكيالت مستقر در عراق رابطه
دارد. همچنين ساواك از اسناد به دست آمده مطمئن بود كه غفور و گروه مـرتبط بـا او   

                                                           
 . محمود نادرى هماس كتات1
 . محمود نادرى هماس كتات2
 . محمود نادرى هماس كتات1
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 هایى كه ساواك را به تشكيالت شـهر گـروه   ماند سرنخ اقدامات رادیكال باور دارد. مى به
 .نداگل برسجن

است كـه بـا    پور این كار را كرده است. و نادرى مدعى اند نوشيروان ها مدعى چریک
 توجه به اسناد ساواك مهدى سامع این كار را كرده است.

جا بسته است یا باید مهدى سامع خود این گره را باز كنـد. و یـا   راه پژوهش در این
شـود. یعنـى اسـناد و راویـان دیگـرى      « تواتر روایـت »منتظر باشيم روایت نادرى  كه آن

ست كـه اسـناد   ا كه نادرى انحصار سند دارد و تنها او ثابت كنند به خاطر آن ادعاى او را
 اختيار دارد صحت ادعاهاى او بر ما روشن نيست. بازجویى را در

 .پور بود پور و مهدى سامع بيشتر به نفع خيانت نوشيروان اما سير زندگى نوشيروان

 

 اى فصل چهارمه نوشت پى

تومـان.   1ــ 11خرید،  هاى گمرك مى فروش هایش را از دست اكبر جعفرى، لباس . على1
ظاهرى ب  آراسته و خوشایند داشت. اندام ورزیده، حركات موزون، رفتـارى متـين    اما

 داد. گفتار و كردار به او شكل و شمایلى ویژه مى و صالبت در
كه حميـد اشـر  بـه كمـر داشـت. و       اش اشتایر بود همان مسلسلى مسلسل كمرى

 بسيارى گل كاشته بود. بعد از حميد نفر دوم سازمان بود. عملياتدر
نواز )منصور( بود. و همو بود كه بعد از تصاد  تير  در سفر آخرش همراه رفيق حق

 خالص او را زد.
 عباس هاشمى، نشريه آرش

هـاى   تماس با جنـبش  براى 1121و اشر  دهقانى در سال  1122پور در سال  . حرمتى2
منطقه خاور ميانه، تهيه سالح، و تبلي ات براى سازمان، از ایـران خـارج    بخش در آزادى

هـا و   در این دوران فعال شد. و نقش مؤثرى در معرفى فـدایى  پرستان شدند. رادیو ميهن
 مجاهدین داشت.
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 ، بـه همـراه حميـد   21. جعفرى توسط چنگيز قبادى عضوگيرى شد. پ  از ضـربات  1
 نواز نقش مهمى در حفظ سازمان داشت. حسين حق اشر  و

 افراد زیر بودند: 1121. رهبرى سازمان در سال 1

آهنگـران،  آهنگـران، نزهـت روحـى    اكبـر جعفـرى، بهمـن روحـى     حميد اشـر ، علـى  
 آقا و بهروز ارم انى نواز، محمدرضا بيژنى، نسترن آل حق محمدحسين

ازمان وجود داشت امـا  ـرایشات مائویستى در سگ 1121ـ1121هاى  الـاصله سـ. در ف 2
هـاى مـائو را از    بهـروز ارم ـانى دسـتور داد عكـ      1121نبود در سـال   گرایش غالب

 هاى تيمى جمع كنند. خانه

ش ـر  گرایـ ـميد اشـود حـان بـازمـس عيفى درـش ضـسم گرایـائویـم 1121ال ـاز س
 مائویستى نداشت.

ن ایجاد یک پشت جبهه قوى و متكى به امكانـات  شوراى عالى سازما 1121. در سال 1
سازمان را تصویب كرد. و تدوین و اجراى آن را بـه كميتـه مركـزى محـول كـرد.       خود

فـرد(   توسط حميد اشر  داده شد. به همين خاطر حيدر )محمد دبيرى طرح عمومى آن
 خارج فرستاده شد.به

بهمـن، گـروه    19ا از طریق گـروه  در سوریه و ليبى امكاناتى ایجاد شد در اروپا و امریك
 پشت جبهه سازمان احيا شد.« محافلى از كادرها»گروه شيكاگو و  واشنگتن

رفيق قاسم )رضا غبرایى( به خارج فرستاده شد. با دسـتگيرى و شـهادت    1121در سال 
 فرجودى مسئول این ارتباط، رابطه داخل و خارج مدتى قطع شد. حسن

پور  پور غفور حسن . نوشيرواننه ایدئولوژیک سياسى داشتپور دالیل  . ترور نوشيروان7
گروه جنگل ارتباط داشت. وقتى گروه جنگـل ضـربه خـورد او نيـز      شناخت و با را مى

ـ    دستگير شد تمام اطالعات خود ان اطالعـات او  زرا داد و با ساواك همكـارى كـرد. مي
 عدام شدند.هاى بعدى شد كه همه ا دستگيرى پور و باع  فشار بيشترى به حسن

 و بعد مصاحبه تلویزیونى كرد و به خدمت تام و تمام ساواك درآمد.

به بانک انصاریه حمله كـرد و طـى آن دو نفـر كشـته شـدند.       1121. سازمان در دى  1



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      111

 

كـه   شاهرخ هدایتى را به عنوان عامل ایـن درگيـرى پخـش كـرد در حـالى      رژیم عك 
 ت رسيده بود.شكنجه به شهاد هدایتى قبالً دستگير و در زیر

 ها عمليات كنند و قسر دربروند. پ  حمله اى حيثيتى بود كه چریک براى ساواك ضربه
ریزى شد و اعالم كردند كه سـپهرى كشـته و    ساختگى به كوى كن توسط ساواك طرح

 دستگير شده است. هدایتى

كه سپهرى در هيجده شهریور در جریان حمله به خانـه تيمـى در شـهر شـاپور      در حالى
 بود و در زیر شكنجه شهيد شده بود. ستگير شدهد

هدایتى در زیر شكنجه چهره جدیدى از چریـک فـدایى نشـان داده بـود بـازجو بـرگ       
مـن چریـک فـدایى    »نشانش داده بود و گفته بود: این هم شد بازجویى  اش را بازجویى

 «هستم. همين. خلق و شاهرخ هدایتى
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 ارتباط سازمان با مجاهدين

بـود. داور از   ی فـدایی خلـق  هـا  چریـک سازمان اردشير داور اولين رابط سازمان مجاهدین با 
 عهده گرفت.سياست كناره گرفت و مصطفى شعاعيان این وظيفه با به از 1121اواسط سال 

 كـار د اما بهدهى كرده بوكه خود ماركسيست بود و گروهى را سازمان شعاعيان با این
 اى باور داشت. ارتباط با سازمان مجاهدین نيز در همين رابطه بود. جبهه

 مجاهدین به همراه رضا رضایى در بازسازى گروه نقـش  1121او بعد از ضربه سال 
 سـت. ا به قلم او «راه ز ين»كرد. مقدمه  داشت. براى مجاهدین كارهاى تئوریک هم مى

 را نوشت. «زده چند نگاه شتات»درخواست مجاهدین  پرستان هم به براى رادیوى ميهن
 ها ایـن رابطـه بـه فـرد دیگـرى سـپرده شـد. ایـن فـرد          بعد از پيوستن او به چریک
بـا نـام مسـتعار احمـد در شـاخه تقـى شـهرام         1122محمدجواد قائدى بود كه از سال 

اش بـا دو چریـک فـدایى محمـد شـهاب       كرد. قائدى به علت آشـنایى قبلـى   مى فعاليت
 حسن جعفرى توانست رابطه مورد نظر را به نحو مطلوبى برقرار سازد. رضوى و
 هاى زیر بود: هاى این دو سازمان به یكدیگر در زمينه كمک
 م امام ازهعلت رابطه نزدیک با بازار و روحانيون واستفاده از س. مالى، مجاهدین به1

 كرد. مى ها راجبران یکوضعيت مالى خوبى برخورداربود پ  درمقاطعى كمبود مالى چر
 . تسليحاتى، این كمک دوطرفه بود.2
 . فنى ـ تكنيكى، درزمينه ساخت مواد منفجره و سيانور هر دو گروه تجربياتشان را 1

 دادند. به هم انتقال مى
 هـاى كميتـه مشـترك و سـاواك هـر دو طـر        سـيم  . امنيتى، در جریان شنود بـى 1
كه با لو رفتن این شنود سـاواك متوجـه    . تا اینكردند اى به هم مى گيرانه هاى پيش كمک
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رود پ  با كدگذارى سعى كردند با رمز صـحبت كننـد كـه     ها لو مى كه عمليات آن شد
 هاى مجاهد و فدایى شكسته شد. مدتى این كدگذارى نيز توسط چریک بعد از

 هــاى عفــت محجــوبى و ابــراهيم محبــوبى ســاواك از شــنود در جریــان بــازجویى
 .ها و مجاهدین مطلع شد خود توسط چریک هاى سيم بى

 

 1دو مقاله درباره وحدت

 هاى ماركسيست وحدت با دیگر گروه مسألهبا تحول ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین 
 مقاله وحدت بـه عنـوان ضـميمه بيانيـه اعـالم مواضـع       1121شود در آذرماه  مطرح مى

 م مواضع ایـدئولوژیک بـه واقـع   شود. بيانيه اعال ایدئولوژیک در نشریه داخلى مطرح مى
اعالم ماركسيست شـدن سـازمان مجاهـدین بـود كـه تـا آن روزگـار یـک سـازمان بـا           

 مذهبى بود. ایدئولوژى
 هـایى  هاى فدایى خلق قرار داشت. پـ  بحـ    در رسس این وحدت سازمان چریک

براى نزدیكى آغاز شد. كه در اولين گام توافق شـد نشـریه مشـترك درونـى بـراى امـر       
 انجام شد. 1121اختصاص داده شود این توافق در نشست مشترك در آذرماه  توحد

 هـا پيشـنهاد   بعد از نشست آذرماه سازمان مجاهدین طى دو نامه به مركزیت چریـک 
 كردند ارگانى مشترك مسئوليت این نشریه را به عهده داشته باشند.
مشـتركى  نشسـت   1121چون بر سر این موضـوى بـه تـوافقى نرسـيدند در اسـفند      

گرفت در این نشست كه دوازده ساعت طول كشيد و كليه مذاكرات ضبط شـد.   صورت
كه الزم است كـافى نيسـت. و بایـد یـک      شد كه انتشار نشریه مشترك ضمن آن پيشنهاد

بررسـى مـنظم و مرتـب مسـائل     »وحدت تشكيل شود این كميته مسئول  كميته مشترك
هدایت نشریه مشـترك و همچنـين بررسـى    سازمان، از جمله كنترل و  ميان دوجارى در

 «در سطح جامعه و جنبش جارى است. مسائل و حوادثى كه
 و با برداشتن موانع و مشكالت دو سازمان را به سوى وحدت هدایت كند.

                                                           
  1177اسفند  ،ها . م ائل زاد انب  ما، دومين نشريه بحث بين سازماس مجاهدين و سازماس چريك1
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 گيرى در مقابـل رویزیونيسـم،   جبهه، موضع مسألهمسائل مورد بح  عبارت بود از »

 استنباط از مسألهگيرى در قبال نيروهاى انقالبى دیگر و  مضمون و نحوه تبلي ات موضع
 «اى شدن جنبش و تشكيل حزب كمونيست. مرحله توده

 هاى تشكيالتى مناسبى براى پيوند كامل زمينه»ها،  كميته مشترك ضمن هدایت بح 
 «ساخت. دو ارگان فراهم مى

دو شماره از نشریه مشترك بيرون بيایـد و   گيرى شد كه یكى در پایان جلسه تصميم
 ها روى پيشنهاد مجاهدین در مورد كميته مشترك فكر كنند. دراین فاصله چریک

 سـاواك  1122در فاصله انتشار شماره اول و دوم نشریه در فاصله اردیبهشت تا تيـر  
 تيق درآمد. دراین ضربالها زد و مذاكرات به حالت تع ضرباتى جدى به سازمان چریک

 رسيدند. شهادت حميد اشر ، یثربى و ارم انى بودند همگى به ؛كننده فدایى تيم مذاكره
 .ارتباط دو سازمان قطع شد و همه به فكر علل تاكتيكى این ضربات بودند

 

 دور دوم مذاكرات

گيـرى   شوراى عالى سازمان را كه باالترین مرجع تصميم 1122ضربات اردیبهشت و تير 
ين برد. این ضربات در یک جنـگ تمـام عيـار بـا رژیمـى بـه غایـت        درسازمان بود از ب

ناپذیر بود. پ  كسانى به مركزیت سازمان راه یافتند كه جزء كادرهـاى   اجتناب دیكتاتور
 سه سازمان بودند و از نظر كيفى و تئوریک در موقعيت خوبى نبودند. درجه دو و

كننـدگان   یدنـد مـذاكره  دور دوم مذاكرات كه آغاز شد مجاهدین با كمـال تعجـب د  
حتـى نـوار   »و آنـان  « داننـد  هيچ چيز از روابـط و مـذاكرات دو سـازمان را نمـى     تقریباً»

نقطه  نسبت به»و در ضمن « اند. ساعته مابين دو سازمان را گوش نكرده مذاكرات دوازده
با یک جریان »ها احساس كردند  ها بدبين هستند. و آن آن« ـ استراتژیک نظرهاى سياسى

 رو هستند. روبه« ضدمجاهد ستماتيکسي
كه در فاصـله اردیبهشـت تـا تيرمـاه منتشـر شـد        7اى كه در نبرد خلق شماره  مقاله

 بدبينى مجاهـدین دامـن زد در ایـن مقالـه مجاهـدین غيرمسـتقيم مـورد حملـه قـرار          به
 داد. گرفت و این نشان از گرایش مخالف وحدت مى مى
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 قات دو طر  بود. كه قـرار بـود اختالفـات و   این مقاله در نزد مجاهدین نقص تواف
 مسـأله انتقادات ابتدا درونى مطرح و به بح  گذاشته شود در صـورت حـل نشـدن آن    

 درسطح جنبش مطرح شود. تا همگان قضاوت كنند.
اى كه در نبرد خلق چاپ شـده بـود توضـيح خواسـتند كـه       مجاهدین در مورد مقاله

 ه چيز در ابهام فرو رفت.تيرماه بر سازمان وارد شد. و هم ضربه
 در اولين مالقات كه دو نفر از مركزیت سازمان شركت داشتند از مجاهدین خواسـته 

 هاى تاكتيكى شود. ها محدود به همكارى شد به دليل شرایط اضطرارى بح 
 هـا  از آن زمان به بعد مجاهدین طى چهار نامه كه همگى بالجواب ماندند از چریک

 را نسبت به توافقات قبل بدهند.شان  خواستند نظر صریح
شـود در ایـن    نوشـته مـى   1122آخرین نامه مجاهدین در تاریخ سى و یكم شهریور 

خواهد با یک اقدام شجاعانه، به ابهامـات پایـان دهـد و راه     ها مى رهبرى چریک نامه از
 كنند: باشد بگشاید به همين خاطر سه پيشنهاد مى كه به نفع جنبش مى وحدت را
 شدن سياست سازمان نسبت به امر وحدت . روشن1
 . توضيح در مورد نقص یک طرفه توافقات2
. تشكيل یـک كميتـه مشـترك بـراى هـدایت نشـریه مشـترك و هـدایت بـر سـر           1
 ترین وظایف. و عاجل ترین اصلى

 

 آخرين نامه

 زیتـركـه مـامه را بـاهدین آخرین نـزیت مجـركـم 1122هریور ـزده شـاریخ سيـت در
 .1فرستند ا مىه چریک

 شوند كه این مذاكرات از یک سال پيش شروى شـده اسـت. و بـا    در ابتدا یادآور مى
 شـود و قـرار   ضربات اردیبهشت و تيرماه قطع و دو ماه بعد بار دیگر ارتباط برقـرار مـى  

 هاى تـاكتيكى باشـد تـا سـازمان فرصـت یابـد       در باب همكارى شود مذاكرات صرفاً مى

                                                           
 شده است. ازتمادً تاريخ اين دو نامه اابه اا خواند.یمن 1177شهريور  11خ با تاريخ نامه . اين تاري1
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گـذرد نشسـت    ران كند. و اكنون كه سه ماه از زمان ضربات مىضربات وارد شده را جب

جلسه حضورى براى ادامه مـذاكرات وحـدت ضـرورى اسـت امـا ذكـر دو نكتـه         یک
ن تنهـا جـدا از كوشـش بـراى وحـدت      كـه بازسـازى سـازما    است. نخست آن ضرورى

كه اميد اسـت پيشـنهادات مـا كـه از روى احسـاس       نيست. و دوم این جنبش انقالبىدر
بـه سرنوشـت جنـبش مطـرح شـده اسـت فـارغ از هـر نـوى           ئوليت انقالبى نسـبت مس

شما استقبال شود ما معتقدیم كه مناسـبات مـا و شـما     گرى دیپلماتيک از جانبحساب
ایـم و   بورژوایى تبعيت كند كـه مـا اكنـون ضـربه خـورده      نباید از مالحظات دیپلماتيک

ت الزم نباشيم و یا بایـد صـبر   داراى آن موضع قدر ممكن است در یک مذاكره سياسى
شوند تا شرایط ما را براى وحدت قبول كنند و یـا   قدر ضعيف كنيم تا نيروهاى دیگر آن

چيـزى جـز    را به دیگران دیكتـه كنـيم. مسـلماً    مان قدر قوى باشيم كه نظرات ما باید آن
 نظرانه نيست. اپورتونيستى تنگ

 

 جبهه واحد

 از« اى جبهه واحـد تـوده  » مسألهه رهبرى تقى شهرام بعد از ت يير ایدئولوژى مجاهدین ب
 مجاهدین آمده بود مركب»گونه كه در بيانيه  سوى مجاهدین مطرح شد. این جبهه همان

 تمام نيروهاى خلقى كه شامل:« بود از
 هاى واقعى . ماركسيست لنينيست1
 . نيروهاى مذهبى مبارز2
 هاى انقالبى . دمكرات1
 سلح روستایىهاى م . نمایندگان جنبش1
 شد. در این جبهه كليه نيروهاى چپى معتقد به مبـارزه مسـلحانه و یـک سـازمان     مى

 شوند. واحد سياسى ـ نظامى متحد مى
 چــارچوب اندیشــه و عمــل اتحــاد یــا وحــدت نيروهــاى مبــارز، البتــه در مســأله»
ا مطـرح شـد.   ـهـ  ان چریکـازمـتوسط س 1119ـ21اى ـه الـان سـاز هم« اركسيستىـم
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هىم اسىتراتژى و هىم    براى چاپ دوم  1121اى كه مسعود احمدزاده در خرداد  مقدمه» در
اتحـاد تمـامى نيروهـاى انقالبـى تمـام      »به طور مشـخص شـعار   « خود نوشت تاكتيك
 مطرح شد.« سراسر ایران هاى خلق

 شـد حميـد اشـر  از سـوى     هایى بين دو مركزیت انجام مى به همين منظور نشست
 م از سوى مجاهدین.ها و بهرام آرا چریک
 1122بهـار   وحـدت در  مسألهخصوص  گروه و به آخرین نشست مهم مركزیت دو»
ان ـازمـ ـوى سـا یثربى از سـحمدرضـانى و مـهروز ارم ـر ، بـميد اشـد حـش امـانج

بهرام آرام و محمـدجواد قائـدى از سـوى مجاهـدین شـركت داشـتند.        و تقى شهرام و
نـو و   ها در حوالى خيابان حسـينى در تهـران   كزى فدایىهاى مر خانه مالقات در یكى از

 آباد انجام شد. نظام
 مذاكرات پيش از هست ساعت طول كشيد. و تمامى آن ضبط شد تا تمامى اعضـاى 
 سازمان در جریان آن قرار بگيرند. بهروز ارم انى طرفدار تز وحدت تقى شهرام بود. امـا 

 تأكيد داشتند: مسألهدو  حميد اشر  و یثربى مخالف بودند. آن دو روى
 هاى طبقاتى . اختال  در تحليل1
 1. سوءعملكرد مركزیت مجاهدین در مورد نيروهاى مذهبى2

براى سازمان قابل قبول نبود كـه بخـش ماركسيسـت مجاهـدین دسـت بـه تصـفيه        
مجاهدین زدند حميد اشر  وحدت نظر در عمل سياسى را شـرط همكـارى و    فيزیكى
نـه نزدیـک بـودن     مگفت ما باید دنبال اشتراك نقطه نظرها باشي ىدانست و م مى نزدیكى
 «بایستى در ابتداى كار در نقطه نظرهاى سياسى به وحدت برسيم. نظرها و

 هاى عملى براى نزدیک شدن نظرات بـاور داشـتند و   بهرام آرام و تقى شهرام به گام
 ژه در زمينـه تكنيكـى  همكارى عملى را به وی مسألهمعتقد بودند باید در درجه اول یک 

 كار وجود اشتراك نقطه نظرهاى اصولى سياسى، اعتقاد به مبارزه و براى این»شروى كرد 
 «تواند بهانه موجهى باشد. مسلحانه بر ضدامپریاليسم و استعمار بين دو گروه مى

 در خاتمه بر موارد زیر توافق شد:

                                                           
 هاى ز ين روزانى و قاسم عابدينى . يادداشت1
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 . همكارى در مورد مسایل تكنيكى1
ــع ســاختن یكــدیگر 2 ــران ســه روز و در  . مطل ــات در ته ــاریخ و محــل عملي از ت

 یک هفته ها شهرستان
 . تبادل تداركات، نشریات و تجارب1
 . ادامه جلسات تا اخذ نتيجه نهایى1
 . تشكيل جلسات ارتباطى 2
 . تعيين و معرفى رابطين1
 1عضا. ضبط مكالمات به منظور تكثير و آماده نمودن سایر ا7

 

 دو مقاله درباره وحدت

 7مجاهد شماره  .1

 كـه توانسـته   دنبال آمده و ایـن سال مبارزه مسلحانه به درتاریخ درخشانى كه دراین چند»
 مسألهضرورت هرچه بيشتر پرداختن به است به بسيج نيروهاى زیادى از خلق نایل شود

 گوى نياز خلق ما دهى همه جانبه و ایجاد آن ارگان رهبرى كه جوابتشكيالت، سازمان
 دهد. ترین مسائل اساسى جنبش در دستور روز قرار مى به عنوان یكى از مبرم را« باشد

 ایدئولوژیک. يک و مبارزهتشود پرا مكن مىامر وحدت نيروهاى ماركسيست از دو طریق م

 

 1170ارديبهشت  6. نبرد خلق شماره 0

 :شرایط زیر آماده باشد یابد كه ه تحقق مىهزمانى جب
 . درك ضرورت آن در عمل1
 تشخيص جا در جبهه .2
 . داشتن رابطه ارگانيک هر جریان با طبقه خود1

                                                           
 . بوستن ساواك1
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 ها ما با تشكيل جبهه وحدت ضدامپریاليستى فاصله بسيار داریم. اما شعار در روزنامه
 همكارى هرچه بيشتر است شرط همكارى ما با دیگران هـم داشـتن سـازمان و هویـت    

 مستقل است.
 «ها را داد اركسيست ـ لنينيست ـدت كليه مار وحـشع»اید ـاى است كه ب امروز لحظه

 د.ندار كسانى كه با قبول شعار مبارزه مسلحانه قدم برمى
 اى بر این باورند كه شركت كمى در جنبش مهم است و در این لحظه داشتن یـا  عده

 نداشتن ایدئولوژى مهم نيست.
 ن موضـع ها بدون داشت ها است و جلب توده اساسى اكنون براى ما جلب توده مسأله

 طبقاتى مشخص و ایدئولوژى مشخص ممكن نيست.
 

 6نقد نبرد خلق شماره 

 ها در سه مقاله نبرد خلق شـماره  نفى تحقق جبهه واحد ضدامپریاليستى از سوى چریک
ها به استناد به نظـر مسـعود و بيـژن تشـكيل جبهـه       ، از سوى مجاهدین رد شد. و آن1

 روهاى ماركسيست و تشكيل حزب كمونيسـت ضدامپریاليستى را مقدم بر اتحاد ني واحد
 دانستند. نخست نگاه كنيم به نظر مسعود و بيژن.

 گوید: مى« ه استاتسى واهاه اىيكا  »مسعود در 
 

بسـيج   شـود هـدف خـود را نـه     ها آغاز مى مبارزه مسلحانه كه امروز توسط گروه»
 طبقه كارگر بلكه بسيج كل خلق بايد قرار دهد...

كـه   زننـد  اى مـى  ها قبل از تشكل حزبى، دست به مبـارزه  وهدر شرايط كنونى گر
هـاى تمـام خلـق اسـت. درچنـين       كنـد و مبـين خواسـته    تمام خلق تكيه مـى  به

توانـد شـركت    مـى  اى هر گروه انق بى، چه كمونيست و چه غيركمونيست مبارزه
 داشته باشد.

مبـارزه   سـه ها در چارچوب يك واحد ضدامپرياليستى در پرو اتحاد تمام اين گروه
تـر و   مبـرم  هـا... بسـيار   گردد. بدين ترتيب اتحـاد تمـام گـروه    ناپذير برمى اجتناب
 ترى از اتحاد نيروهاى پرولترى در چارچوب طبقه كارگر است. فورى
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قـرار   دستور كـار انق بيـون   ايجاد جبهه واحد قبل از ايجاد حزب طبقه كارگر در

 «بندد. نطفه مى ضدامپرياليستى گيرد و حزب طبقه كارگر دربطن جبهه واحد مى
 

 نویسد: شود مى اى مى و بيژن جزنى در چگونه مبارزه مسلحانه توده
 

 اى از يك گروه و يـك سـازمان سـاخته    دهى و رهبرى يك جبنش تودهسازمان»
جنـبش   نيست. تحقق استراتژى جنبش انق بى و تعيـين رهبـرى انق بـى بـراى    

 و جبهه عام و خاص است.نيازمند وحدت نيروهاى انق بى در د
بخـش   رهـايى  جبهه عام وحدت همبستگى همه نيروهاى انق بى در يـك جبهـه  

لنينيست و يك سازمان واحد  است. و جنبه خاص وحدت نيروهاى ماركسيست ـ 
 انق بى كمونيستى است.

 وحدت نيروهـاى انق بـى بـه هـيچ وجـه اهميـت كمتـرى از وحـدت نيروهـاى         
 «ماركسيستى ندارد.

 
ژن و هم مسعود هر دو بر تشكيل جبهـه متحـد و تشـكيل حـزب كمونيسـت      هم بي
 اند. دارند و هر دو تشكيل جبهه را تقدم بر تشكيل حزب دانسته تأكيد

اى شـدن قـرار گرفتـه     به هرروى در این مرحله از جنبش كه جنبش وارد فـاز تـوده  
بـرد اسـت. و   بـى وارد در جبهـه ن  قه این فاز وحدت نيروهاى انقاللترین ح اصلى است.
تشكيل حـزب  « وظيفه پيشتاز كمونيستى»اى  پروسه طوالنى مبارزه مسلحانه توده یکدر
 كارگر است. طبقه

 

 يك اگر تاريخى

 با شهادت حميد اشر  و بقيه شوراى عالى مركزى سازمان ضایعه بزرگـى بـه سـازمان   
 زمـاى ها وارد شد نخست سازمان از رهبرى كاریزماتيک محـروم شـد. تنهـا كاری    چریک

 توانست این وحدت را به جلو ببرد. اشر  بود كه مى
 كه رهبرى سازمان در مجموى مسعودى بود نه بيژنى و سازمان مجاهدین نيـز  دوم آن
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ها چون مسعود به عمليـات مسـلحانه بـاور داشـتند نـه       . آنیبيشتر مسعودى بود تا بيژن
ون مسعود مرزبندى سخت و ها چ كه آن گفت: دوم آن گونه كه بيژن مى مسلحانه آن تبليغ
هاى مائو چون مسعود  یزیونيسم خروشچفى داشتند و در این زمينه به اندیشهوبا ر سفتى
 بودند. برخال  بيژن. نزدیک

كه تـوان تئوریـک رهبـرى     رو بود. نخست آن اما رهبرى جدید با چالشى بزرگ روبه
شانه به شانه برونـد. دوم  توانستند  را نداشت. و در مقابل تقى شهرام و تيم او نمى 1122
 داد. ضربه مهرآباد جنوبى سازمان را در موضعى ضعيف در وحدت قرار مى كه آن

 ها راه نيست. سازمان چریک كند پُربى مى مسألهتعریضى كه سازمان مجاهدین به این 
گویـد بعـد از ضـربه     گونه كه بيـژن جزنـى مـى    اش در وحدت همان و نقش استراتژیک

شد كه رهبـرى   با دست ضعيف تبدیل شده بود. این دو امر باع  مى به حریفى مهرآباد
كه این رهبرى بيژنى بود. و ایـن   اراده الزم را براى وحدت نداشته باشد. ضمن آن جدید
 سدى براى وحدت بود. خود

سـازند. تـاریخ بـا همـان مالطـى كـه در دسـترس دارد سـاخته          تاریخ را با اگر نمى
د با ر یاهایش به تـاریخ نگـاهى دیگـر نكنـد. اگـر اشـر  و       توان اما آدمى نمى شود. مى

شـد.   رسيدند. و ایـن وحـدت انجـام مـى     مهرآباد جنوبى به شهادت نمى عالى در شوراى
توانسـت نقـش    شد. و در توازن قوا مـى  مى 1127توانى بيشتر وارد قيام  بالشک چپ با

واضـع سـخت و سـفت    نيروى رزمنده موجود در سازمان با آن م بهترى بازى كند. و آن
نزدیكـی  از  را ها توده و رویزیونيسم شوروى، سازمان چریک مجاهدین نسبت به حزب

كه مجاهدین منشعب كـه   چنان همسرنوشتى دیگر داشت.  و داد نجات مىبه حزب توده 
درسـت كردنـد بـه آن سرنوشـت جانگـداز فروپاشـى        سازمان پيكـار را  1127در سال 
 رسيدند. نمى

كننده سـاواك   يلى نامحتمل نبود كافى بود اشر  گول فركان  گمراهها، خ این گزینه
رفـت و آن نشسـت    مـى نخورد. تلفن عمومى نزدیک خانه مهرآبـاد جنـوبى لـو     نمى را
 یافت. اما چنين نشد. و این از رسيد. و وحدت سرانجامى دیگر مى به پایان مى سالمت به

 هاى تاریخى است. بدشانسى
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 اه امر وحدت و نقش چريك

 هـا را بـه خـود مشـ ول داشـته بـود.       اى بود كه ذهن چریـک  مسألهامر وحدت از آغاز 
خود اجتناب كردند ان برـازمـام سـتن نـت از گذاشـوز نخسران درـازمـگذاران س انـبني
دت از دو زاویه ـر وحـان به امـد. آنـاشـا بـه ات به آنـانـتن دیگر جریـامكان پيوس اـت

 كردند: مى نگاه
 يل جبهه با نيروهاى انقالبى غيرماركسيستتشكـ 
 هاى ماركسيست. گروه تشكيل حزب با وحدت با ـ و 

تـر تبـدیل شـد     وحدت به امرى عينـى  مسألهبا تثبيت سازمان و گسترش و نفوذ آن 
دایى ـاى فـ ـه ریکـتراتژیک چـقش اسـدت و نـزوه وحـدان جـدرون زن جزنى از بيژن

 خلق را نوشت.
 كند: ه وحدت را در دو مرحله بررسى مىبيژن در این رسال

 . وحدت عام1
 . وحدت خاص2

 خواه كـه در راه رهـایى ایـران از سـلطه     ترقىهاى وريوحدت عام یعنى اتحاد كليه ن
 كنند. امپریاليسم و مرتجعين داخلى مبارزه مى

 و وحدت خاص یعنى اتحاد كليه نيروهاى ماركسيسـت كـه معتقـد بـه اسـتراتژى و     
 اند. ى واحدىتاكتيک انقالب

 دو امر باید توجه كرد:شود درجبهه به بخش ملى مى جبهه رهایىوحدت عام منجر به
 . محتواى جبهه1
 . رهبرى جبهه2

 دمكراتيک یا دمكراتيک نوین باشد.تواند بورژوا محتواى جبهه مى
 بـورژوازى  و رهبرى جبهه در مرحله بورژوادمكراتيک بـا بـورژوازى ملـى و خـرده    

 له دمكراتيک نوین با طبقه كارگر است.است. در مرح
در مورد مرحله دمكراتيک باید گفت كه با توجه به وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى ما  

 هایش كـم و ضـعيف شـده اسـت. هرچنـد ایـدئولوژى       تحليل رفتن بورژوازى زمينه و
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 بورژوازى تا مـدتى  تواند در قشرهاى فوقانى خرده اش مى خواهى بورژوازى ملى و آرمان
 ه حيات خود ادامه بدهد.ب

مورد رهبرى نيز بایـد گفـت، تنهـا گسـترش جنـبش انقالبـى و رشـد و تكامـل          در
ر روى ـه هـ ـكند ب عيين مىـه را تـرم جبهـبرى و فـعيت رهـقالبى وضـان اىـه انـسازم
اركسيست را ادامه داد تا به تشكيل جبهـه  ـقالبى و غيرمـان اىـا نيروهـارى بـاید همكـب

 م.موفق شوی
اكنـون بـين جریانـات ماركسيسـتى      و اما در مورد وحدت خاص باید گفت كـه هـم  

اى وجـود دارد   هـاى ریشـه   دربرداشت از ماركسيسم و در استراتژى و تاكتيک اخـتال  
هایى كه معتقـد بـه مبـارزه مسـلحانه هسـتند و بـر یـک         رسيدن به وحدت جریان براى

 هاى زیر گذشت: راهتاكتيک نسبى توافق دارند باید از  استراتژى و
 هاى انحرافى امان با اپورتونيسم و مشى . مبارزه بى1
 . تبادل نظر و مبارزه ایدئولوژیک2

 تواننـد  هاى فدایى خلق ثابت كردند كه به عنوان یک جریان پيشرو مـى  امروز چریک
 اند كه بيشتر از هر جریان دیگـر  محور اساسى وحدت قرار بگيرند و در عمل ثابت كرده

 هـا نيسـت.   معناى ضعف نارسایى در چریک اند و این به استراتژى انقالبى نزدیک به یک
 اختيـار  نظرى نيروى خود را در هاى دیگر آن است كه جدا از هر تنگ پ  وظيفه جریان

 هاى فدایى را با ذكر یک عنوان به عنوان تشـخيص  ها قرار بدهند و یا نام چریک چریک
 ایدـاسى نيز بـود ادامه دهند. محافل صنفى ـ سي  ـخ اليتـرگزیند و به فعـود بـواحد خ
 هاى خود را با مبارزات مسلحانه تنظيم كنند. فعاليت

 ها نيز هست كه به نقش استراتژیک خود واقف شوند و با در اختيار بر عهده چریک
ها و كل جنبش، پشـت جبهـه فعـال در خـارج از      قرار دادن تجارب خود به دیگر گروه

 ایجاد كنند در حفاظت از كادرهاى باتجربه كوشا باشند.براى خود  كشور
 هـا  ها تثبيت جنبش تا مـرز نـابودى بـود. امـروز وظيفـه آن      اگر دیروز وظيفه چریک

 آورند. این جنبش روى مىها و كمبودها و هدایت نيروهایى است كه به شناخت نارسایى
اى شـدن جنـبش    دهها با تصحيح و تكامل تاكتيک ما باید زمينـه را بـراى تـو    چریک
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 ه وحدت كليه نيروهاى ماركسيسـت در ها كوشش در را كنند امروز وظيفه چریک فراهم
 پرچم سازمان است. زیر

 

 هاى ردوبدل شده نامه

وى ـرادی در« هـانـاورميـخش خـارج ـ ب  ـلى خـبهه مـج»ت ـركـورد شـه اول درمـامـن
 .است پرستان ميهن

 شـد، گرایشـات   توسط گـروه سـتاره رهبـرى مـى     بخش خاورميانه جبهه ملى كه عمدتاً
هـا   هـا سـازمان چریـک    ماركسيستى داشت و از جنبش مبـارزه مسـلحانه و در رسس آن  

كرد. این حمایت رفته رفته به نزدیكى هرچه بيشتر و حتى به وحدت رسيد.  مى حمایت
معرو  شد. و این پروسـه پایـان خوشـى    « پروسه تجان »پروسه وحدت به  كه بعدها
ــ ـــج ت و دونداش ــم فـری ـــان از ه ـــاص ـــله گ ـــرفتند. و گ ـــروه ست ادیه ـاره، اتح
 ا را درست كرد.ـه مونيستـك

این جریان در عراق امكاناتى به دست آورده بـود. بـراى اداره كـردن     1121در سال 
قرار بود از سه جریان نمایندگانى حضور داشته باشند، امـا سـازمان مجاهـدین بـا      رادیو
هـا   ان یک پایه این جریان مخالف بود. نامه اول مجاهدین به چریکجبهه به عنو حضور
ها ایـن   ست به عنوان پایه سوم و مخالفت آنا ها در اداره رادیو اى شركت جبهه در مورد
 نوشته شده است. 1121اسفند  نامه در

انـد و از   دست آوردهها به اى گویند این امكاناتى است كه جبهه ها در پاسخ مى چریک
و ـاداره رادی ا درـه ركت آنـباشند ش انه مىـواداران جنبش مسلحـا از هـه ه آنـك اـج آن

 بالمانع است.

 

 نامه دوم

 اى ها با بخش خاورميانه جبهـه  در نامه دوم سازمان مجاهدین به چگونگى رابطه چریک

 گوید این جریان یک سازمان صنفى، سياسـى، دانشـجویى اسـت و    پردازد و مى ملى مى
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 بسيار با یک سازمان انقالبى و یا یک جبهه انقالبى دارد و به عنوان یک سـازمان فاصله 
 مترقى دانشجویى موظف به حمایت از مبارزه سياسى در داخل كشور است.

 تواند داراى هویـت  كه یک سازمان صنفى، سياسى، دانشجویى است نمى جا آناما از 
 یان صنفى دانشجویى خارجخاص ایدئولوژیک باشد. پ  چگونه است كه شما یک جر

هایى از جبهه ملى استحاله یافتـه اسـت    ناميد. اما اگر بخش مى« جریان سوم»از كشور را 
 ها وارد شود. در چنين صـورت بـاز هـم    با پذیرفتن مشى مسلحانه در سازمان چریک و

 رو هستيم. هاى فدایى خلق روبه جریان سومى نخواهد داشت و ما باز هم با چریک
 یک سازمان صنفى سياسى است با« جبهه ملى ـ بخش خاورميانه »بگيریم  پ  نتيجه

 ضدامپریاليستى و به عنوان یک سـازمان پشـت جبهـه موظـف اسـت از      ،مترقى یهدافا
 مبارزه در داخل حمایت كند در چنين حالتى رابطه یک سازمان انقالبى با چنين جریانى

 تابع ضوابطى است.
رسـد در مـورد    گذاریـد بـه نظـر مـى     ر ما و خود مىوقتى شما این جریان را در كنا

ایـد. نبایـد مـرز ميـان یـک فعاليـت        اسى جبهه دچار اشتباه شدهـاعى ـ سي ـاجتم ماهيت
فعاليت انقالبى را مخدوش كرد. چه تضـمينى وجـود دارد كـه فـردا پـاى       صنفى و یک
وان شریک ترى دارند و هم امكانات بيشترى به عن هم سازمان محكم ها كه رویزیونيست
 به ميان نيایند.

جبهه ملى مانند هر جریان مترقى ضدامپریاليسـت در خـارج از كشـور وظيفـه دارد     
امكانات خود را در اختيار جنبش انقالبى قرار دهد و به عنوان یک سـازمان پشـت    كليه
 نقشى ثانوى )درجه دوم( در كل جنبش داشته باشد. جبهه
 

 پروسه تجانس

 ها و گروه اتحاد كمونيستى چریکتبادل نظر بين سازمان 
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 دفتر اول

 پروسه تجانس

هـاى جبهـه ملـى ـ      سازمان»هاى فدایى و جناح چپ  چریکسازمان وحدت بين  مسأله
آغـاز شـد. بـراى وحـدت قـرار       1122گروه اتحاد كمونيستى از پایيز « خاورميانه بخش

و پـ  از  هر دو طر  نسبت به یک سرى مسایل نظرى و تئوریک بحـ    براین شد كه
هـاى تئوریـک    وحدت و اقناى ایدئولوژیک ادغام شوند این پروسه بح  رسيدن به یک

 معرو  شد. به پروسه تجان 
هـاى درونـى اتحـاد كمونيسـتى      در بحـ   1121در زمسـتان  « درباره انقالت»جزوه 
هـا قـرار داده شـد. در     بدون تصحيحاتى در اختيار چریـک  1122شد. و در پایيز  نوشته
را نوشـتند كـه نقـدى بـر جـزوه اتحـاد       « مالحظيىىادربيرهاسنقالب»ها  چریک 1121بهار 

ها نوشتند به نام  ها، نقدى بر نقد آن گروه اتحادیه در پاسخ به نقد چریک كمونيستى بود.
ها دیگر پاسـخى ندادنـد درواقـع     كه چریک«« درباره انقالت»درباره نقد  ضيحاتى چندىو»

گروه اتحاد كمونيستى به منظور ایجاد زمينـه   1121تان ماندند در زمس برسر نظرات خود
را « نظتوانقيدسنهابتامالحظيىىادربيرهاسنقالب»سلسله مذاكرات جزوه  الزم براى انجام یک
 .بود ها دوم گروه اتحادیه بود بر نقد چریک نوشت كه درواقع نقد

 

 پاسخ اتحاديه

 د و نقاط اشتراك و افتراق خود رااتحادیه، پاسخ دادن« دربيرهاسنقالب»ها به جزوه  چریک
 توضيحاتى چنـد دربـاره  »گویى برآمد.  بيان كردند. اما اتحادیه قانع نشد و در صدد پاسخ

 ها است. پاسخ اتحادیه به نقد چریک« انقالب»درباره « نقد
 داند: محور مى چهارها را مربوط به  اتحادیه نقد چریک

 الف( نارسایى جمالت
 هاى خاص ب( برداشت
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 ى اطالعات اتحادیهمك ت(
 ث( اختال  نظرها

دادیـم   . در مورد نارسایى جمالت این انتقاد به ما وارد است و ما باید توضـيح مـى  1
 این تحليل مربوط به زمان قبل از شروى عمليات چریكى در ایران است. كه

 . ما منكر نقش مبارزه مسلحانه در گسترش اعتصابات نيستيم.2
ـ  لهـه مرحـ ـم و بـداني ک مىـرى استراتژیـنه را اماـارزه مسلحـا مبـ. م1 ودن آن ـاى ب

 اعتقاد نداریم.
 ایم. عقيده دهى و نقش مبارزه مسلحانه با رفقا همسازمان مسأله. ما در مورد 1
 را هاى خود به خودى دست پيشاهنگ نيسـت. مبـارزه مسـلحانه آن    . ظهور جنبش 2

 ها است. ین جنبشكند وظيفه ما سمت و سو دادن به ا تشدید مى
 دانيم نه اى تاكتيكى مى . نفى كار انقالبى در روستا را ما در اثر عدم امكانات مرحله1

 ایم. عقيده نفى ضرورت آن و با شما هم
 ست، اما در مرحلها . در مورد اثرات انهدامى عمليات نظامى نظر ما همان نظر رفقا7

 شود. اى دشمن هد  مىابتدایى هد  تبلي ى است در مراحل بعد انهدام قو
 دارى. مارك  و انگلـ  وجـود فئوداليسـم را قـانون عـام نظـام مـا قبـل سـرمایه         1
هـم بعـد از مـرگ لنـين ایـن امـر        نرا كمينترن ابداى كـرد. آ  مسألهاند. بلكه این  ندانسته
دارى هم صادق است. براى مارك  و انگل  سير گذار جوامـع ایـن بـود.     برده مورددر

 جامعه غيرطبقاتى )كمونيسم( وجوامع طبقاتى  ،یعنى جوامع غيرطبقاتى اوليه هاى كمون
 دارى یـا  قانون عام وجود جامعه طبقاتى اسـت نـه شـكل خاصـى از آن ماننـد بـرده      

 فئوداليسم و یا نظام آسيایى.
خطـى   . تعميم مكانيكى اشكال خاص اروپا به سراسر جهان تحـت نـام نظـام تـک    9
 ها است. تمخالفت بسيارى از كمونيس مورد
دارى و فئودالى در ایران موافـق نيسـتيم.    . ما با نظر رفقا در مورد وجود نظام برده11
 دهيم. مفهوم فئوداليسم را به همه جوامع طبقاتى تعميم نمى ما

 اند حـق بـا   . در مورد ایرادى كه رفقا در مورد روابط كنونى در جامعه ایران گرفته11
 رفقا است.
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 دانشجویى حق با رفقا است. هاى در مورد جنبش .12
 هایى از سوى ما صورت گرفته است كه حق با . در مورد اصالحات ارضى ل زش11

 رفقا است. اما جانشين شدن جاى بانک تعاونى با مالک و از بين رفـتن حمایـت مـادى   
 دهنده تفسير مناسبات است برخال  نظر رفقـا، حـائز اهميـت    فئودال از رعيت كه نشان

 ا ایراد به لفظ كارگران كشاورزى درست نيست.است به نظر م
 گویيم . در مورد اقدامات اقتصادى استالين ما معتقد نيستيم زیاد كار شده بلكه مى11

 كم كار شد.
م. ـای عقيده مـا هـا شمـا بـارین مـ. در مورد ایراد به تروتسكى و زینوویف و بوخ12
اده ـالفينش استفـ ـالين براى كوبيدن مخـاریخى كه استـاى تـه يوه ت يير فاكتـش اـولى ب
 كرد مخالفيم. مى

 رفقـا موافـق نيسـتيم كـه زیربنـا كـه       . در مورد ساخت انسان سوسياليستى ما بـا 11
 روبنـا توجـه نشـود زیربنـا راهـم     شود. اگر به خودش درست مى سوسياليستى شد روبنا

اتوماتيـک و   طـور  طـور تـاریخى محصـول زیربنـا نـه بـه       كند روبنـا بـه   روبنا خراب مى
 خود.خودبه
 انـد.  . در مورد بوروكراتيسم در شوروى رفقا برداشـت مـا را غلـط متوجـه شـده     17

 رویـيم. و رویزیونيسـم   اى است كه ما بعد از انقالب اكتبر با آن روبه بوروكراتيسم پدیده
هـا   زایيده بوروكراتيسم و زاینده آن هم هست بوروكراتيسم برخال  نظر تروتسكيسـت 

ركود مبارزه طبقاتى به وجود نيامد بلكه به علـت وجـود بوروكراتيسـم مبـارزه     علت  به
 راكد شد. طبقاتى
 گرانـه اسـت. كـيش شخصـيت دشـمن      . برخورد رفقا یا كيش شخصـيت توجيـه  11

 دارى اسـت. در جوامـع   ماندگى ماقبل سرمایه كمونيسم است كيش شخصيت نشانه عقب
 رود. جوامع سوسياليستى به كلى از بين مى شود و در دارى این پدیده، كمتر مى سرمایه
 .افتاده تا حدودى غيرقابل اجتنـاب اسـت   . وجود كيش شخصيت در جوامع عقب19

 تنها با آن مبارزه نشد بلكه به آن دامن زده شـد. در چـين  در شوروى در زمان استالين نه
 شود. عامدانه به آن دامن زده مى
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 رفقا موافقيم. بين قلع و قمـع بوروكراتيـک و  . ما نيز با قلع و قمع غيردمكراتيک 21
شـود و از برخـورد    نوشـته مـى   1121دمكراتيک فاصله بسيار هست ایـن نقـد در بهـار    

كـه در اصـول و در اسـتراتژى و     شـود. و از ایـن   ها تشكر مى چریک« و سازنده انتقادى»
كمونيسـتى  هاى بين دو گروه مجاز و سـازنده و   عقيده هستند. تفاوت ، همتاكتيک با هم
 شود. ارزیابى مى

 

 يك نكته

 ها زمانى اسـت كـه گـرایش وحـدت     آميز اتحادیه با چریک این لحن دوستانه و وحدت
 دراین گروه وجه غالب دارد اما با گذشت زمان پروسه تجان  به ضـد خـودش تبـدیل   

هـا   گيرند. انتقاد دوم اتحادیـه بـه نظـر چریـک     شود و هر دو جریان از هم فاصله مى مى
دهد كه جو مخالف وحدت در اتحادیه قدرت گرفتـه اسـت و جنـاح مخـالف      مى ننشا

ها شده است. پاسخى كـه سـعى    دار پاسخ به چریک دو انتقاد اول، خود عهده وحدت با
گرفتن هرچه بيشتر دارد و دیگـر از آن لحـن رفيقانـه وحـدت جـوى در آن       در فاصله

 خبرى نيست.
 جدایى اقاتى باع  شد كه رابطه دو جریان بهبه درستى بر ما معلوم نيست كه چه اتف

 ها بـه استالينيسـم بـاور    شود كه اتحادیه به این باور رسيد كه چریک منجر شود. گفته مى
 ها گرایشاتى استالينى وجود دارد. كـه بيشـتر حـدس و گمـان جریانـات      دارند یا در آن

 اى است. حاشيه

 

 ها يك، نقد دوم اتحايه به چر«نظرى نقادانه»جزوه دوم 

 اند كه ما مبارزه مسلحانه را بـراى مرحلـه فعلـى    . رفقا از نوشته ما چنين برداشت كرده1
 دانيم و سرنگونى را از راهى به جز مبارزه مسلحانه قبول داریم. برداشت رفقـا غلـط   مى

 دهد. هاى ما عك  این برداشت را نشان مى است. و نوشته
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 ود بـه خـودى را بـه وجـود آورد و یـا     هاى خـ  ایم پيشاهنگ باید جنبش . ما نگفته2
 اند برداشت رفقا غلط است. هاى خود به خودى سازمان اصلى مبارزه جنبش
 ایم منظور از عمليات نظامى صـدر تبليـغ مسـلحانه    كه ما گفته . برداشت رفقا از این1

 اند. نظر ما را اشتباه فهميده است نه انهدام. اساساً
 رهاى مستعمره و وابسـته یـک انقـالب دمكراتيـک    گویند: در كشو كه رفقا مى . این1

اى از رشـد جنـبش بایـد سـتاد مبـارزه       بدون حمایت دهقانان ممكن نيست و در مرحله
ا آن ـا بـت و مـين اسـالب چـائو و انقـظر مـاتى از نـاجـنتود. استـل شـمنتق تاـروس به

 توافق نداریم.
 دانند و مسـتعمره بـودن چـه    ته مىكشورى مستعمره و وابس . رفقا ایران را تلویحاً 2

 ربطى به دمكراتيک بودن مرحله انقالب دارد.
 دانـيم و مرحلـه انقـالب را نـه دمكراتيـک كـه       . ما ایـران را نيمـه مسـتعمره نمـى    1

 دانيم. سوسياليستى مى
 دارى به سوسياليسم را حتمى . مارك  و انگل  برخال  نظر رفقا گذار از سرمایه7

 داند. دارى را غيرحتمى مى يه به بردهو گذار از جوامع اول
 آید ایـن ماتریاليسـم   گویند زیربنا را ت يير بدهيم، روبنا خودش مى . وقتى رفقا مى 1

 ينسم مكانيكى است.متردتاریخى نيست 
 كننـد. نظـرى   . این نظر كه در جامعه سوسياليستى طبقات جاى خود را عوض مـى 9
 شد كه رفقا اعمال قدرت استالين را نه مردودارو ب غایت انحرافى شاید از همين است به

 شود دیگـر نـه   دانند در جامعه سوسياليستى مناسبت بالكل عوض مى بلكه قابل انتقاد مى
 بورژوایى وجود دارد و نه كارگرى كه جایشان را با هم عوض كنند.

 اى جنگ چریكى و وظيفه و هد  نهایى مبارزه مسلحانه را . رفقا وظایف مرحله11
 گيرند. مىیكى 
 هـا را  كه توده كنند. نخست آن دهى در چند مورد اشتباه مى. رفقا در مورد سازمان11

 دهى براسـاس مشـى، و شـعارها و   دهند بلكه سازمان براى شكلى از مبارزه سازمان نمى
 گيرد. اهدا  انجام مى
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ر كـا  . این تز كه با كار در ميـان كـارگران چنـد كـارگر را از كارخانـه جـدا و بـه       12
 د انحرافى و آوانتوریستى است.كر وارد اى حرفه
 ها از محيط بلكه ایجـاد  ها نه جدا كردن آن . هد  سازمان چریكى از كار در توده11
 هاى خود به خودى است. هاى سمپات در جامعه است براى هدایت جنبش هسته
 سـلحانه ها به مبـارزه م  . این دیدگاه هدفش را از كار در ميان كارگران جلب توده11

هـا   انـد كـه تـوده    ها درك نادرستى از مرحله تدارك دارند و گرفتار این تـوهم  است این
 سوى مبارزه مسلحانه خواهند آورد.روبه
 گوید با گذاشتن یک بمب و یا كشتن یک مأمور جزیى از قدرت . این دید كه مى12
ا ـارزه هد  مـیى مبله ابتداـكيسم است در مرحنالـأثر از بـكنيم مت نهدم مىـاكم را مـح

 است. تبلي ى
 بيند غلط است. . این دید كه شرایط انقالبى را آماده مى11
 اگـر نماینـده طبقـه نيسـتند چگونـه بـا       ؟بيننـد  . آیا رفقا خود را نماینده طبقه مى17
 اى شدن مبـارزه  گذارند و توده هاى خود امكان به قدرت رسيدن پيشرو را باز مى تحليل

 كنند. مى مسلحانه را تبليغ
 درصـد  91. آیا این تحليل ماركسيستى است كه در شرایط عدم شـركت بـيش از   11

درصـد مـردم    9/99ترین مبارزات خود به خـودى و عـدم شـركت     پرولتاریا در ابتدایى
 ت.اى شدن مبارزه مسلحانه سخن گف درمبارزات سياسى ـ اعتراضى از امكان توده

 

 پايان پروسه تجانس

 ها از مقـاالت مفصـلى دربـاره اسـتالين،     یان انتقاد دومش بر نقد چریکگروه اتحاد در پا
 هـا فرسـتاده اسـت.    دهد كه براى چریک مائو، جنبش مسلحانه و مرحله انقالب خبر مى

انـد.   هـا بـه جـاى گذاشـته     متأسفانه این مقاالت در دسترس ما نيست. چيزى كه چریک
موجـود  « پروسـه تجـان   »جـزوه  چهار رساله معرو  است. از اتحادیه هم تنهـا   همان

اى  ها است. گویا اتحادیه جزوه ها و یک پاسخ از چریک حاوى سه رساله از آن است كه
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اما به درستى بر ما معلوم نيست كـه آیـا خطـوط     1دنكن هم منتشر مى« استالينيسم» به نام

« طـرح خطـوطى در مـورد اسـتالين    »اى اسـت كـه بـا نـام      جزوه همان رساله اصلى این
 اند و یا چيز متفاوتى است. داده ها ریکچ به

 ها منجر به فاصله گرفتن دو جریان شد. هرروى این بح  به
 طـرح لنينيسـم و  »خـواهش علـت جـدایى را     مازیار بهروز در كتاب شورشيان آرمان

 دانـد و  از سوى اتحادیـه مـى  « هاى تروتسكى عليه استالين و استالينيسم استفاده از برهان
 ا فدایيان تحت رهبرى اشـر  بـه استالينيسـم راسـخانه بـاور داشـتند و      كند ام اضافه مى

 انـدیش را مسـئول بحـ  و منـاظره در ایـن مـوارد كردنـد.        حميد مؤمنى متفكـر جـزم  
 تـر كـرد. و   زا بـود وخـيم   هاى درونى فدایيان نيز مناسباتى را كه تا آن هنگام تنش تصفيه

 .«2پيوندها گسسته شد 1122سرانجام در اوایل سال 
 كـه استالينيسـم بـا دفـاى     این ارزیابى، از اشر  و مؤمنى به خطا اسـت. نخسـت آن  

كه  اى مذموم در جنبش كمونيستى است منتقدانه از استالين یكى نيست. استالينيسم شيوه
 كنـد. موضـع اشـر  و    با استبداد رسى و حذ  فيزیكى مخالفين ایدئولوژیک برابرى مى

 شنى است. خشـونت و حـذ  فيزیكـى مخالفـان    ها نسبت به استالين موضع رو چریک
گویند استالين خدماتى هم داشـته اسـت كـه قابـل      پذیرند. اما مى ایدئولوژیک او را نمى

هـایش   كه حميـد مـؤمنى در بحـ     است و این با استالينيسم یكى نيست. دیگر آن تقدیر
 دگم نبود.

ا ـان او بـدرخشاى ـه افى است. بح ـانص ه او بىـش بـاندی تفكر جزمـب مـرچسـب
اندیشـيد كـه طيـف     گونـه مـى   شعاعيان و اتحاد كمونيستى باقى است. او همان مصطفى

در آن روزگار باور داشت. اگر اشتباهى داشت مربوط به دگماتيسـم بـودن    وسيع فدایى
گذشـت   چـه در شـوروى گذشـته بـود و مـى     جنبش چپ در آن روزگـار از آن  دبواو ن
برد. پـ  قضـاوتى بينـابين داشـت. و فكـر       عات رنج مىضعف اطال اطالى بود. و از بى
افراط و تفریط حزب توده و سازمان انقالبـى، حـد وسـط درسـت      كرد در دو سوى مى

                                                           
  خواهشورشياس آرماس :. مازيار بهروز1
 .161ى2صص  هماس كتات . مازيار بهروز2
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خـود را وحـدت كمونيسـتى ناميـد از      1127پـ  از انقـالب    است. اتحـاد كمونيسـتى  
 ترند. ماسالى و خسرو كالنترى از دیگران پرآوازه گذاران اتحاد كمونيستى حسن بنيان

هاى بعد با نوشتن دو كتاب از اندیشـه گذشـته خـود انتقـاد كـرد و       ماسالى در سال
 .ليبراليسم نزدیک شدبه

 

 چهار رساله

 «كميته پشتيبانى از جنبش نوى انقالبـى خلـق ایـران در آلمـان    »اى از  این جزوه با مقدمه
 نشریه اتحادیـه  و علت چاپ این چهار رساله را كه قبالً در 1121شود در آذر  شروى مى
 اى شـدن و ضـرورت   ها منتشر شده است. ورود جنبش مسلحانه به فاز تـوده  كمونيست

 داند. هاى علمى مى مسلح شدن طبقه كارگر به آموزش
 هایى است كه بين سازمان و گروه ستاره در پروسـه  این چهار رساله بخشى از بح 

 تجان  صورت گرفته است.
 

 نقالبرساله نخست مالحظاتى درباره ا

 كه توسط گروه ستاره نوشـته شـده اسـت   « دربيرهاسنقمالبا»این رساله در پاسخ به جزوه 
خودى روابط سازمان با جنبش خود به ،تفاوت بين حزب و سازمان»باشد نخست از  مى
 اند. ها موافق گذرد چرا كه با تمامى آن مى« پروسه تشكيل حزب و

 نخست: طرح و تثبيـت مبـارزه در سـطح    . مبارزه مسلحانه مبتنى بر دو فاز بود فاز1
 اى كردن مبارزه بود. نيروهاى پيشرو و آگاه بود. طرح دوم: توده

 را نيـز بـه معنـاى نفـى كـار      دانـد آن  اى مـى  . گروه ستاره مبارزه مسلحانه را مرحله2
 ها ضمن استفاده از كليه اشكال مبـارزه قبـل از سـقوط    داند. و پاسخ چریک سياسى نمى
 داند. شكل اصلى مبارزه كه مبارزه مسلحانه باشد را بعيد مىرژیم ت يير 

دهـى اسـت   كـارش سـازمان  دارد دهـى  تا عضوى امكان كار سازمان :. گروه ستاره1
 شود. هاى مسلحانه منتقل مى امكان را از دست داد به سلول وقتى این



 105         مباحث نظری

 
 شـكل دهى كنـيم ولـى   ها: ما باید مبارزات توده را در اشكال مختلف سازمان چریک

اصلى مبارزه، مبارزه مسلحانه چریكـى اسـت. ایـن شـكل از مبـارزه بـا ایجـاد ارتبـاط         
شود. این احزاب، جبهه متحد را تشـكيل   ها به احزاب انقالبى تبدیل مى با توده ارگانيک
 آورد. اى را به وجود مى این جبهه ارتش واحد توده دهند و مى
بـدون حمایـت دهقانـان پيـروز     . نفى مطلق كار در روستا امـر غلطـى اسـت. مـا     1

كـه در شـهر    شد. نرفتن به روستا به خاطر مشكالت تكنيكـى بـود جـدا از آن    نخواهيم
كارگران و روشنفكران انقالبى زیاد است. امكان حمایت نيروهاى مترقـى و   امكان جلب
است و شهر امكانات خاصى براى كار دارد. اما روسـتا را نبایـد از نظـر دور     شهر بيشتر
 اى از رشد جنبش باید ستاد اصل مبارزه در شهر به روستا منتقل شود. مرحله در داشت
 دهـد بـه تبليـغ    . آكسيون مسلحانه سيستم حاكم را مورد حمله )نه انهدام قرار( مى2

 پردازد )گروه ستاره( در عمليات مسـلحانه تـأثير انهـدامى مـوردنظر اسـت.      مسلحانه مى
 ارد اما این عمليات كم و بيش اهميـت نظـامى  عمليات مسلحانه هرچند هد  سياسى د

 مهم دارد. اهميت نظامى همان اثر انهدامى روى نيروهاى دشمن است.
 هاى اوليه، روش توليـد آسـيایى بـه جـاى آن     گروه ستاره: در ایران پ  از كمون .1

گونه كه مارك  گفت یک روش مشـخص توليـد یعنـى     نشست. شيوه توليد آسيایى آن
دارى و فئوداليسـم در ایـران    ى نيست. شيوه توليد آسيایى ویژگى بـرده نظام اجتماع یک
در تخـت جمشـيد، بناهـای    دارى به وجود آمد. بناهاى سـاخته شـده    برده بناهای است.
كـه   آن در تخت جمشيد كشف شده است. نخسـت هایی هم كه  داری است و حواله برده

هـم   يره بود. كه گـاهى جنبود. حواله مزد  ها دوماً شد و این حواله به استادكاران داده مى
بـوده   مقدارى انعام پول همراه آن بود. منابع مهم و اصلى تهيه برده هـم اسـيران جنگـى   

 ابـط ودار بودنـد. و ر  هاى بـرده  هاى بزرگ ماد و هخامنش دولت است به هرروى دولت
ن عصـر ساسـانيا  شروى به رشـد كـرد و حاكميـت را در    توليد فئودالى از زمان اشكانيان

 دست آورد در اواخر دوره قاجار هم سروكله بوژوازى پيدا شد.به
 دارى است. اما این به تنهـایى كـافى   گویند: مناسبات توليدى ایران سرمایه . رفقا مى7

نيست بلكه باید گفت در ایران یـک بـورژوازى كمپـرادور خصوصـى قـوى و متمركـز       
بـورژوازى بوروكراتيـک قـوى و     دربازرگانى، امور مالى و بانكى و صنایع مونتاژ، یـک 
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گذارى دولتـى در امـور بـانكى و صـنایع اسـتخراجى       كه منبع اصلى سود سرمایه وسيع
بـورژوازى   وجود دارد و در عين حال فقدان تقریبى بورژوازى ملـى، یـک خـرده    است،
بورژوازى كوچک مرفـه دهقـانى،    در روستا، یک خرده وابسته در شهرها و ندرتاً تجارى
اضافه  ورژوازى عظيم و فقير و ورشكسته دهقانى )نيمه پرولتاریاى روسيه( بهب خرده یک
 دهند. طبقه كارگر در حال رشد سایر طبقات ایران را تشكيل مى یک
 هاى خود به خودى در كارگران را گویند: پيشاهنگ باید علت نبود جنبش . رفقا مى1

 ميان كارگران فراهم كننـد. بایـد  هاى الزم را براى كار در  تحليل كرده و در خود آمادگى
 هاى خود به خودى كـارگران و ارتبـاط بـين    گفت وظيفه پيشاهنگ ارتقاى كيفى جنبش

 ها است. پيشاهنگ با این جنبش
 ها غيرممكن گویند: تسلط رژیم پليسى كار تبلي ى، گروهى را در كارخانه رفقا مى .9

 باید گفت واقعيت عينى نشـان  هاى كارگرى این گونه نبود كرده است اما در همه محيط
 هاى كارگرى اعمال شده است. دهد این تسلط پليسى بر سراسر محيط مى

 ( نه به خاطر سركوب بلكه1119ـ12گویند: ضعف نسبى دوران فترت ) . رفقا مى11
 هاى جدید انرژى مبارزاتى قطب .هاى جدید بود. كه درست نيست انتقال انرژى به قطب
 هـاى  شگاه( مربوط است بـه دانشـجویان اخيـر. امـا فتـرت سـال      )مبارزات خارج از دان

ركوب رژیـم و ميـدان   ـعلـت آن سـ   .ان با فترت عمومى جامعـه بـود  ـزم هم 1119ـ12
 كردن حزب توده و جبهه ملى بود. الىـخ

گوینـد: اهمـال    . رفقا در مورد علت ظهـور رویزیونيسـم در اتحـاد شـوروى مـى     11
 هـاى  انقالب اكتبر، قلع و قمع غيردمكراتيـک جنـاح   درتربيت انسان سوسياليستى بعد از

 دارى جهـانى  روكراتيسم، فشار سـرمایه ومانده جامعه پيشين روسيه، ب حزبى، روابط عقب
 باع  توقف ساختمان سوسياليسم و انحرا  رویزیونيستى غالب گردید.

 هـاى  در جواب این رفقا باید گفت: مبارزه با مناسبات اقتصادى بـورژوازى در سـال  
 حكومت اسـتالين ناتمـام مانـد و بـه اتمـام نرسـيد. كوتـاه كـردن دسـت بـورژوازى و          

 تنها زیاد نبود كه كم هم بود.بورژوازى از اقتصاد در شهر و روستا نه خرده
 ها مخالفت تروتسكى و زینویف و دیگـران بـا اسـتالين ایـن حركـت      در همان سال

 دانسـتند. زینویـف و   یـاد مـى  دگرگونى مناسـبات توليـدى جامعـه را توسـط اسـتالين ز     
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 تروتسكى آشكارا طرفدار بورژوازى شهرى بودند. و در مقابل صـنعتى كـردن و تمركـز   

بورژوازى صـنعتى و مـالى    اقتصاد در دست دولت كه به معناى مرگ بورژوازى و خرده
ها را از بـين بـرد    ها بود استالين این ایستادگى كردند. بوخارین علمدار منافع كوالك بود
هاى اجتماعى و ایدئولوژى آنان را نتوانست از بين ببـرد. تربيـت سوسياليسـتى     ریشه اام
كرد. اما آنچه مسلم اسـت   زیربناى سوسياليستى است. پ  ابتدا باید زیربنا ت يير مى زاده
 ها بر ضد بقایاى فرهنگ زمان استالين به مبارزات فرهنگى و شركت دادن وسيع توده در

 ه شد. و این امـر در شكسـت مبـارزات اقتصـادى تـأثير كمـابيش      بورژوازى كم بها داد
 اى داشت. كننده تعيين

مانده جامعه پيشـين روسـيه و بوروكراتيسـم ناشـى از آن      و اما در مورد روابط عقب
مانـده جامعـه پيشـين     گفت ظهور رویزیونيسم جدید هيچ ارتباطى با روابـط عقـب   باید

وروى ایدئولوژى بورژوازى مدرن اسـت كـه   ندارد. و رویزیونيسم در جامعه ش شوروى
آید و علت آن ركـود   بقایاى بورژوازى در درون نظام سوسياليستى به وجود مى از رشد
 طبقاتى بود. و مبارزه

هـا،   تكنـوكرات  ها، این بورژوازى به شكل یک قشر ممتاز از روشنفكران )بوروكرات
هـا در   سوءاسـتفاده  قاچـاق و هنرمندان، دانشـمندان و غيـره( بـه اضـافه توليدكننـدگان      

 شوند. دارى مى و سبب بازگشت سرمایهكنند  میها ادارى و حزب رشد  دستگاه
ــرمایه ــاى س ــى  احي ــى از ب ــورد  دارى در شــوروى ناش ــود. در م  تجربگــى حــزب ب

بوروكراتيسم هم باید گفت این بوروكراتيسم از دل شوراها و حزب بيرون آمد. و ربطى 
 شوروى پيشين نداشت. به

 اما در مورد پرستش شخصيت )كيش شخصيت( باید گفت یک عارضـه فرعـى و  و 
آگاه در مبـارزه اسـت. البتـه چيـز      هاى كم روبنایى است. علت آن هم شركت وسيع توده

اسـت و بایـد بـا آن مبـارزه كـرد. امـا یـک پدیـده نـاگزیر در جامعـه و انقـالب             بدى
رژوازى خـارجى و داخلـى   گيرد كه خطر بـو  است. و آن زمانى قدرت مى سوسياليستى

هـا را در مقابـل آن    ها با بزرگ كردن رهبـران خـود، آن   كند. و توده مى انقالب را تهدید
 .گذارند خطر مى
هاى درون حزب باید گفت: مبـارزات درون   مورد قلع و قمع غيردمكراتيک جناح در
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ـ  هـا در  امعه است. وقتى این مبـارزه انعكاسى از مبارزات طبقاتى ج حزب ه اوج جامعـه ب
در حزب نيز همين گونه است. باید دید آن جناحى كه قلع و قمع شـد نماینـده    رسد مى

 بود. كدام طبقه
مورد غيردمكراتيک بودن كار، این حر  درستى اسـت. مبـارزه ایـدئولوژیک     اما در
اى وسيع مردم و شركت ـه ا اتكاى به تودهـک و بـكل دمكراتيـاید به شـزب بـح درون
 ها باشد. آن

 

 بوروكراسى در جامعه سوسياليستى مسألهاستالينيسم و 

 تـا مـرگ لنـين همـواره     1917استالين در زمان لنين به دبير كلى حزب رسيد. و از سال 
 سـال زمـام   29ترین وظایف حزبى و دولتى را بر عهده داشت. او پ  از مرگ لنين  مهم

 مـل توليـد خصوصـى   امور شوروى را در دست داشت. و در این مدت با نابود كردن كا
بورژوازى( و صنعتى كردن كشـور مرحلـه انقـالب سوسياليسـتى را      )بورژوازى و خرده

شـد در اقتصـاد روسـتایى     هپایان رساند. در زمـان اسـتالين اقتصـاد شـهرى پرولتریـز      به
نابود شـدند و اقتصـاد اشـتراكى )كالخوزهـا( و مالكيـت تمـام خلقـى         عمدتاً ها كوالك

 گرفت. جاى آن را )سالخوزها(
هـاى چـپ و راسـت     در زمينه سياسى و ایدئولوژیک بـه نبـرد سـختى بـا انحـرا      

ها شكست خـورد.   كار برد. اما پ  از مرگش از آنو حد اعالى خشونت را به پرداخت
اشتباه او در شناخت ماهيت این انحرافات و روش نادرست او در مبـارزه بـا    و علت آن

 ست سختى به فاشيسم هيتلرى زد.از نظر سياست خارجى شك منحرفين بود.
اما استالينيسم چيست؟ استالينيسم یک جریان تاریخى ـ اجتمـاعى اسـت آن چيـزى     

 هـاى شخصـى   ضرورت»هاى شخصى او نبود بلكه  استالين را روى كار آورد ویژگى كه
 «.اجتماعى بود

 اى از مبارزات تاریخى پرولتاریـاى شـوروى   مشى و ایدئولوژى دوره استالينيسم خط
جنگند. داخلـى و خـارجى. خشـونت پرولتاریـا      است كه خلق شوروى در دو جبهه مى
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 امان است. و اشتباهات استالينيسم اشتباهات تاریخى پرولتاریـا  دراین دوران سخت و بى

 «.توانست داشته باشد كه از آن هيچ گریزى نمى»است. 
 استالين در مورد برخورد با منحرفان حزب دچار دو اشتباه شد:

 كرد با از بين رفتن نقش بورژوازى در سياسـت و  كه استالين تصور مى . نخست آن1
گيـرد.   اقتصاد، بورژوازى از بين رفته است پ  انقالب از خارج مورد هجـوم قـرار مـى   

 پنداشت. ها مى باع  شد كه مخالفين حزبى خود را جاسوس امپریاليست همين
 گشت. به جاى توسل به حزب و فان برمى. اشتباه دوم او به شيوه مبارزه او با منحر2

 ها همه چيز حل خواهد شد. بسيج مردم به بوروكراسى متوسل شد. و فكر كرد با اعدام
توانسـت   بـود. تروتسـكى مـى    مسـأله اخراج تروتسكى از شوروى حل بوروكراتيک 

شـد   ان جا بماند و بپوسد. باید با نظریات سياسى او در سطحى وسيع برخورد مـى مدره
ها تـودهنى   هایش را بزند وقتى بيشتر از قبل از توده یافت تا حر  باید فرصت مى ماو ه
یافتند. اخـراج   ها تكامل سياسى بيشترى مى كار آن بود كه توده ترین فایده این مهم بخورد
انتخـاب   شوروى هيچ سودى نداشت اشتباه تاریخى درك ماهيـت طبقـاتى دشـمن و    از

 روش درست مبارزه بود.

 

 استالين مسألهسوم: خطوطى در طرح رساله 

هـا روى استالينيسـم حسـاس بـود. پـ  از       گروه ستاره در جریان وحـدت بـا چریـک   
 خواست تا نظرشان را نسبت به استالين و استالينيسم ابراز كنند. ها چریک

 ها بر این باور بودند كه بناى سوسياليسم در روسيه توسط استالين برپـا شـده   چریک
 هـایى هـم شـده    روى كار بزرگ تاریخى دچار اشتباهات و زیـاده در این است. و استالين
ها همه در درجـه دوم اهميـت از كارهـاى اوینـد. دشـمنى امپریاليسـم بـا         است. اما این

هـاى او در سـركوب مخالفـان كـه بـه خـاطر سـاختن بنـاى          نه به خاطر افـراط  استالين
بـه تأیيـد صددرصـد اسـتالين      ها موضعى بينابين گرفتنـد. نـه   است. پ  آن سوسياليسم

كردند و نـه بـه تكـذیب صددرصـد او. كـارى كـه        ها مى استالينيست پرداختند كارى كه
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كردند. این موضع مورد قبول گـروه سـتاره قـرار نگرفـت و پـ  از       مى ها تروتسكيست
ها فرستادند. در ایـن رسـاله ابتـدا نظـر گـروه       فورى براى چریک مطالعه این رساله نقد

 ها را بازخوانى خواهيم كرد. چریک و بعد پاسخستاره را 
 كه در مقابل كسانى كه بـا كوبيـدن اسـتالين و استالينيسـم، كمونيسـم را      ما ضمن آن

 دانيم بـا در نظـر گـرفتن    دانيم از استالين دفاى كنيم. اما الزم مى كوبند وظيفه خود مى مى
 كنيم و محاسن و معایـب شرایط تاریخى و نيز شرایط خاص، اقدامات استالين را تحليل 

 او را نشان دهيم.
 

 هاى استالينآورد دستنخست 

 . مبارزه برعليه تزاریسم1
 . قاطعيت در مبارزه با دشمنان داخلى و خارجى2
 كه به صورت شورایى نبود( ن زیربناى مستحكم صنعتى )ولو آن. ساخت1
 . باال بردن سطح زندگى كارگران و دهقانان1
 گير بود( كه كم و ناپى نيست )ولو آن. كمک به احزاب كمو 2
 . مبارزه با امپریاليسم ژاپن و فاشيسم1
 . كمک به انقالب چين7
 . كمک معنوى به مبارزه هندوچين. 1

 

 دوم عيوب كار او

 هاى گسترده . تصفيه1
 . جانشين كردن امثال خروشچف و برژنف به جاى رهبران اصيل انقالب2
 . خشونت زایدالوصف1
 برابر با دیگر احزاب. روابط نا1
 . توصيه نادرست به دیگر احزاب 2
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 . دستور انحالل احزاب كمونيست جهان1
 . ایجاد یک بوروكراسى عظيم7
 هاى مبارزه درون خلقى و برون خلقى . عدم تمایز بر شيوه 1
 . كيش شخصيت9
 گـرى و  . جدایى از ماتریاليسم دیالكتيک و ل زش بـه طـر  متافيزیـک و ذهنـى    11
 ها ز واقعيت و تودهدورى ا
 دارى دولتى به سوسياليسم . انجام ندادن دستور لنين در گذار از سرمایه11
 . بينش تک خطى در ماتریاليسم تاریخى12
 . عدم توجه به سانتراليسم ـ دمكراتيک11
 . به وجود آوردن محيطى كه كسى جرست ابراز نظر مخالف نداشت.11
 بسازى براى رشد عناصر متقل . زمينه12
 . انحالل كمينترن11
 . تأیيد حكومت رضاخان17
 . اعمال فشار براى گرفتن امتياز نفت شمال از ایران11
 ن طالهاى ایراند. فشار اقتصادى به حكومت مصدق، نخریدن نفت و ندا19
 زاده هاى بزرگى چون سلطان . تصفيه كمونيست21
 . كمک قاطع در به وجود آوردن دولت اسرایيل21
 اریخ انقالب اكتبر. تخریب ت22
 . عدم انتشار آثار مارك 21
 . تز سوسياليسم در یک كشور21

 رسـيم كـه راهـى بـه جـز      ناپذیر بدانيم به این نظریه مى اگر این اشتباهات را اجتناب
 شكست ساختمان سوسياليسم در شوروى و در دیگر كشورها نبوده اسـت. و اگـر ایـن   

 كيست؟پذیر بوده است عامل آن  اشتباهات اجتناب
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 «استالين مسألهخطوطى در طرح »ها به  جواب چريك

 . سجایاى شخصى استالين نقش قاطعى در تاریخ سوسياليسم شوروى نداشت اما قابل1
 مالحظه بود.

 مندى تاریخ بود. . تأثير سجایاى شخصى استالين خواست مشخص و دقيق قانون2
 خـم خـورده امپریاليسـم   بورژوازى مقاوم داخلى و اژدهاى ز . براى سركوب خرده1

 فردى چون استالين ضرورت تاریخ بود.
 . تز سوسياليسم در یک كشور از آن استالين نبود. بلكه جزیى از تعاليم لنـين بـود.  1

 افتد. هاى مارك  و انگل  انقالب در اروپا اتفاق نمى بينى لنين معتقد بود برخال  پيش
توانـد   شـود و ایـن كشـور مـى    مانده آسـيایى شـروى    و ممكن است در یک كشور عقب

 سوسياليسم را شروى كند. ساخت
. اصـول ماتریاليسـم ربطـى بـه جــزوه كوچـک اسـتالين و بيـنش او نـدارد. ایــن          2

داند و عوامل دیگر مسـتقيم   تاریخى است كه عامل اقتصادى را تنها عامل مى ماتریاليسم
 گيرند. مى أتغيرمستقيم از او نش و

 دارى، ردهـيه، بـاى اولـه انه )كمونـاى چهارگـه اسيونـميایى نفى فرـشيوه توليد آس
 دارى( نيست. فئوداليسم، سرمایه

. عدم چاپ آثار مارك  در زمـان اسـتالين دروغـى بـيش نيسـت. مجموعـه آثـار        1
 و انگل  در زمان استالين چاپ شد. مارك 
ربطـى  انحالل كمينترن در ارتباط بود با اوضاى جنبش كمونيستى جهـان و   مسأله. 7
با ایـن اسـتدالل    12/2/1911شخص استالين نداشت كميته اجرایيه كمينترن در تاریخ  به
حالل ـاند دستور ان اسى رسيدهـبلوغ سيكننده احزاب كمونيست به اى رهبرىـادرهـك كه
 را داد. آن

 . شوروى طبق اسناد و مدارك هيچ نقشى در تشكيل اسرایيل نداشت. 1
هـا   آن گـویيم. امـا   زاده چيـزى نمـى   زرگى چون سـلطان هاى ب . در مورد كمونيست9

مركـزى   زاده از كميتـه  اى در انقالب گيالن داشتند. و بركنارى سـلطان  روانه نظرات چپ
 در زمان لنين بود و ربطى به استالين نداشت. 1921حزب در سال 
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 ناپـذیر بـود زیـرا ایـن     . شكست طبقه كارگر در شـوروى از بـورژوازى اجتنـاب   11
 اى بكر بود كه براى اولين بار انجام گرفت. تجربه
 ها از آن بـه نـام   . فرستادن روشنفكران منحر  به كار بدنى چيزى كه امپریاليست11
 ار گيرد.مورد استفاده قر كنند چيزى است كه باید وسيعاً هاى كار اجبارى یاد مى اردوگاه

 

 چند نكته در مورد استالينيسم

 ناپـذیر بـودن شكسـت    اتب این چهار رساله( در اجتنابحميد مؤمنى )به احتمال زیاد ك
اى بكـر بـود كـه بـراى اولـين بـار در تـاریخ انجـام          این تجربـه »گوید:  انقالب اكتبر مى

سـت تـازه هنـوز هـم پـ  از      دان نمى مسألهو كسى در آن زمان چيزى از این  گرفت مى
 «ه است.هاى صادق هم روشن نشد براى بسيارى از حتى كمونيست مسألهها  سال

 هـاى آن روزگـار   اشكال كار براى كمونيست صادقى چون حميد مـؤمنى و چریـک  
 هاى صـنعتى و غيرقابـل انكـار    روشن نشدن بسيارى از مسائل بود. در یک سو پيشرفت

 هـا  ها و امپریاليست دوران استالين بود و از سویى دیگر تبلي ات وحشتناك تروتسكيست
 ها. دریایى مواج از دروغ و راست. سـره و  دمكراتایى و سوسيال ـ  ـاى اروپـه و راست

 ناسره. البته در این ميان ما با كسانى چون یوسف افتخـارى و خليـل ملكـى و شـعاعيان    
 شوروىهایى كه داشتند پى بردند آنچه دررویيم كه شامه تيزترى داشتند و با فاكتور روبه

 افتاد همه چيز هست اال استقرار كمونيسم. اتفاق مى
 شدند آنچه در زمـان اسـتالين   ها متوجه مى ها چنين نبود. اگر چریک اى چریکاما بر

 دارى دولتى نبـوده اسـت. و رشـد و ظهـور مجـدد      مستقر شده است چيزى جز سرمایه
 بورژوازى از دل همين بازسازى صورت گرفته است تمام حوادث دوران استالين معناى

 یافت. دیگرى مى
 روى ایـران و لهسـتان هـيچ ربطـى بـه چـپ       كشتن تمامى رهبران حزب كمونيست

الدبن،  زاده و زاده در انقالب گيالن نداشت. استالينيسم متفكر بزرگى چون سلطان سلطان
 كـه تروتسـكى،   چنـان  هـم آورد  اهلل خان را تاب نمـى  بين و ذره و حسابى و احسان نيک

 زینویف و بوخارین و دیگران را نتوانست تحمل كند.
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 1ش به راست در سياست خارجى چينرساله چهارم: گراي

 كنـد و بـا   هـا عمـل مـى    كه یک كشور سوسياليستى برخال  منافع سـایر خلـق   علت آن
 كند دو چيز است: نوایى مى استثمارگران هم

 . نفوذ بورژوازى در رهبرى حزب و دولت1
 . اشتباه رهبرى حزب و دولت2

 رود. ز بـين نمـى  شـود ولـى ا   پ  از انقالب سوسياليستى بـورژوازى سـرنگون مـى   
 پرولتاریا باید همراه با بناى سوسياليسم بورژوازى و فرهنگ او را از بين ببرد. در جامعه

 دهد: سوسياليستى بورژوازى به چهار شكل به حيات خود ادامه مى
 . توليدكنندگان، بازرگانان و رباخوران كوچک و بزرگ1
 . توليدكنندگان اشتراكى )كالخوزها(2
 روشنفكران و آریستوكراسى كارگرى( كـه در امـور حـزب و دولـت    . قشر ممتاز )1

 حضور دارند.
 چيان كه بيشتر همان قشر ممتازند یا با آنان در قاچاق كـاال و  . دزدان و سوءاستفاده1

 سوءاستفاده از امكانات دولتى نقش دارند.
حزب چيان با سوءاستفاده از موقعيت خود در  استفادهوءاین دو دسته قشر ممتاز و س

 كنند. اینان تضاد شود هدایت مى شان تأمين مىدولت اقتصاد ملى را به سویى كه منافع و
 هــا را كــه تضــادى هســت فرعــى و ســایر خلــق و بــين پرولتاریــاى كشــور خودشــان
را كـه  « مـيهن سوسياليسـتى  »كند و از این طریق منـافع   غيرآنتاگونيستى است تشدید مى

 كنند. براى یک كشور سوسياليستى منـافع  عمده مىدرواقع منافع قشر خودشان هست را 
 راسـتا توانـد در یـک    ميهن سوسياليستى و منافع كلى جنبش سوسياليسـتى جهـانى مـى   

شود م ایرتى با هم ندارند. اما اگر در تضاد با هم قرار بگيرند دومى اصل است و  مطرح
 باید فدا شود. اولى

                                                           
 نوشته شده است. 1171 سال. اين رساسه در 1
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 در غارت دیگر كشـورها، پرولتاریـا   ها با شریک كردن پرولتاریاى خودى امپریاليست

 كنند. را اپورتونيست و رفرميست مى
 هـا  اما در كشورهاى سوسياليستى رفاه جامعه به بهاى شركت در غارت دیگـر خلـق  

 كنند. دارى آماده مى زمينه را براى احياى سرمایه
 به بعد چين سياست خارجى خود را عوض كرد و روابط خـود را بـا   1971از سال 
 بخش مثل ظفار هاى رهایى ى امپریاليستى و وابسته گسترش داد. حتى به جنبشكشورها

 هم كمک نكرد. و آشكارا به انترناسيوناليسم پرولترى خيانت كرد. بهانه چين مخالفت با
 طلبى شوروى بود. توسعه

 اكنون بر سه پایه استوار است: سياست خارجى چين هم
ا ـدت بـــى و وحــوروـاب آوردن شـــه حســـک بـــاره یـــمن شمـــ. دشــ1
 مبارزه با آنا درـه اليستـامپری
 . جلب كشورهاى وابسته2
 هاى خلقى . حمایت نكردن و یا خيانت به جنبش1

 حمایت از رژیم شاه و استقبال باشكوه از فرح و اشر  خواهر شاه به بهانه مسـخره 
 اى قابل توجيه نيست. حركت شاه به سوى استقالل و رشد با هيچ بهانه

 

 «ها طلب فرصتخ به پاس»

 درمورد مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژى و هم تاكتيك حميد مؤمنى

ه استماتسى واهاا»اى است در دفاى از  نوشته شده است رساله 1121این كتاب در تابستان 
 مسعود احمدزاده.« ىيكا  اه 
 

 نوشته شد« هم استراتژى و هم تاكتيك»چرا اين رساله 

 هاى تقليدى نوشـته  ن استراتژى جنبش كمونيستى و تاكتيکاین كتاب براى حل تضاد بي
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 هاى روسيه )انقالب اكتبر( و چين )انقـالب مـائو( بـه عنـوان     شده، پيش از این تاكتيک
 شد. هاى انقالب ایران ارائه مى تاكتيک

 شد حزبى كه به واقع كاریكاتورى هاى روسيه كه توسط حزب توده ارایه مى تاكتيک
 ز نتوانست مسایل تئوریک انقالب ایران را حـل كنـد حـزب بـا    از یک حزب بود. هرگ

 ها را نسبت به پيشاهنگ بدبين ساخت. مرداد به كل تار و مار شد و توده 21كودتاى 

 

 تشكيل حزب فرمولى لنينى

آینــد  ارگرى بــه وجــود مــىـهــاى روشــنفكرى ـ كـ   طبـق فرمــول لنــين ابتــدا سـازمان  
خـودى  هاى خود به برند در رابطه با جنبش ها مى سوسياليستى را ميان توده اىـه اهىـآگ

 آورند. اى از رشد با هم متحد و حزب را به وجود مى و در مرحله كنند رشد مى
 اما در ایران به دالیل زیر ممكن نبود:

 . بدبينى توده نسبت به پيشاهنگ به خاطر خيانت حزب توده1
 . اختناق2
 خودىهاى خود به . سركوب جنبش1
 هاى سياسى خفه كردن تشكل . در نطفه1

 در چنين زمانى دو برخورد انجام شد:
. حزب توده اعالم كرد تنها شـكل مبـارزه در ایـن شـرایط درخواسـت دمكراسـى       1
فهمد و نه علت اجتماعى آن را. اختناق  است كه معلوم بود نه معناى اختناق را مى بيشتر
 علت رشد شرایط عينى انقالب آخرین حربه رژیم بود.به

 . منشعبين از حزب توده، سازمان انقالبى با الگوبردارى از انقالب چين راه مبـارزه 2
 مسلحانه را برگزیدند و ایران را نيمه فئودال نيمه مستعمره دانستند كه این گونه نبود.

در چنين شرایطى بود كه جنبش نوین كمونيستى ایران پدید آمـد. و نمـود تئوریـک    
 مسعود احمدزاده بود. جنبش اثر ارزنده رفيق این
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 دشمنان و منتقدان احمدزاده

 گذریم مصطفوى یكى از بازجویان ساواك وقتى فهميده بود كه از دشمنان احمدزاده مى
 خواستند سفير انگلستان را به گروگان بگيرند گفته بود: ها براى آزادى مسعود مى چریک

كـه  « كنـيم.  زاده عوض نمىاگر خود وليعهد را هم بدزدید با یک موى از مسعود احمد»
 نشان از اهميت مسعود داشت. این

 اما منتقدین، با پروبال گرفتن جنبش مسـلحانه در جامعـه و اسـتقبال جامعـه از ایـن     
د كه ریختن خون این جوانان به زمـين حيـف   ند و گفتنحركت. ابتدا اشک تمساح ریخت

هـا   عد اعالم كردند كه چریکكنيد و ب بعد دوستانه تذكر دادند كه رفقا اشتباه مى است. و
 اند. ماركسيسم ـ لنينيسم منحر  شده از

. اما ببينيم ی دیگر به ميدان آمدنداین برخوردها از آن حزب توده بود. بعد به منتقدین
 .ه بود:منتقدین چ ایرادات این

 

 يسموي. هوادارى از تزهاى دبره و كاستر1

 المللى كاسترو را هم توضـيح  موضع بين احمدزاده بارها به اشتباهات دبره اشاره كرده و
 .داده است

 را پيروزى انقالب كوبا یـک واقعيـت تـاریخى اسـت. متأسـفانه تـا كنـون كسـى آن        
 كار را كرده است اما دچـار  اركسيسم ـ لنينيسم تئوریزه نكرده است. دبره این ـبراساس م

 را تـذكر داده  چندى شده اسـت كـه احمـدزاده بارهـا آن     مو فرماليس مانحرافات امپریس
دبـره وقتـى    .هر حال كتـاب دبـره در بردارنـده حقـایق گرانبهـایى اسـت      است. ولى به

چریک نطفه حزب است. دچار فرماليسم فلسفى شده است یعنـى صـورت را    گوید: مى
هـاى سياسـى نطفـه حزبنـد كـه بایـد        كـه سـازمان   محتوا گرفته است. در حالى به جاى
ل نظامى داشـته باشـند. دبـره صـورت نظـامى      تاریخى و اجتماعى شك شرایط خاصدر

بـا   اما محتوى سياسى او را ندیده است. در نتيجه فرمول او ظـاهراً  چریک را دیده است
تعارض دارد اما یک حقيقت گرانبهـا در فرمـول او هسـت و آن     قوانين عام ماركسيستى
 .است هاى سياسى در شرایط خاص سازمان شكل نظامى داشتن



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      111

 

 كه مارك  فلسفه را از هگل آموخـت و اقتصـاد را از ریكـاردو آدام    ز یاد نباید بردا
 .اسميت. پ  خواندن دبره جرم نيست

 

 . شرايط پيدايش ما0

 اختنـاق باعـ    ؛دهنـد  گونه توضـيح مـى   منتقدین ما علت پيدایش جنبش چریكى را این
جدایى جنبش از توده شد این جدایى سبب تنزل سطح تئوریک شد. سطح نازل تئـورى  

 هاى دبره و كاسترو باع  پيدایش جنبش چریكى شد. رسوخ اندیشه و
آیا بـا خوانـدن آثـار مـائو و      ؟كند سؤال این است كه تئورى انقالبى چگونه رشد مى

هـا مسـائل اساسـى انقـالب      كار شدنى است. آیا جزء این است كه تنها چریـک این لنين
اند. مگر نه این است كه  ل كردهرابطه توده و پيشاهنگ( را مطرح كرده و به آن عم )مثل
كنـد. جـز    تـرین مسـائل رشـد مـى     انقالبى ایران تنها در رابطه بـا طـرح اساسـى    تئورى
هـاى   گویيم سـازمان  كند. ما مى كار دست زده و به آن عمل مى كسى به این ها چه چریک

خودى و تشكيل حزب را ندارنـد مگـر   هاى خود به بقا و ارتباط با جنبش سياسى امكان
اساسى انقالب ایران اسـت اگـر جـز     مسألهترین  باشند. به نظر ما این مهم كه نظامى ینا

 منتقدین بيایند مسائل را به شكل روشن مطرح كنند و به آن عمل كنند. این است
 علت پيدایش ما دوران نوین سركوب امپریاليستى است در كشـورهایى كـه شـرایط   

 رین حربه حكومت است.ت عينى انقالب فراهم است سركوب مطلق مهم
 

 . كار سياسى با توده1

 ها در شرایط كنونى ممكن است ولـى  گيرند كه كار با توده آنان به رفيق مسعود ایراد مى
 كار را بكنيد. توانيد این چون روشنفكرید نمى

 گيرد: كار درون طبقه به دو شكل صورت مى
كار هم ممكن اسـت   اینهاى سياسى. كه  ها به گروه . كار سياسى منفرد و جلب آن1
 گيرد. هم توسط ما صورت مى و

 . كار با توده و طبقه در سطحى وسيع كه اگر در حد تبليغ باشد توسط ما با پخـش 2
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 ها دهى آنها و سازمان گيرد. ولى اگر به شكل شركت در مبارزات آن اعالميه صورت مى

 .باشد در شرایط كنونى ممكن نيست
شـود و در صـورت حركـات     مـى  به شـدت كنتـرل  ها  هاى كارگرى و حركت تشكل

هـا را دنبـال    ایـن حركـت   شـدت  شود با این حال مـا بـه   مشكوك به شدت سركوب مى
ما چرا خود به ميان توده  ها هستيم. اما منتقدین ارتقاى آن ددكنيم و تا حد توان درص مى

 كنند. روند و كار سياسى نمى و طبقه نمى
 روشنفكرى ـ كارگرى كه روشنفكران آن چون  انى استـازمـا، سـه ازمان چریکـس

ورى هسـتند یـا    هاى كارگرى، دهقـانى، پيشـه   بهروز دهقانى و صمدند. كه یا از خانواده
 .1ها هستند دررابطه تنگاتنگ با توده

 

 . امر سياسى يا نظامى0

 ل همایم. این دو در مقاب گيرند كه ما امر نظامى را برابر سياسى مقدم داشته به ما ایراد مى
 نيستند. امر سياسى محتوى مبارزه است و امر نظامى شكل آن. به عبارت دیگـر تبليـغ و  

 دهى، كار تئوریک و مبارزه مسلحانه هـم اشـكالى از كـار   ها، سازمان ترویج در بين توده
 ها سياسى است. امر نظـامى هـم در واقـع نـوعى كـار      سياسى هستند. زیرا كه هد  آن

 .نى درست است كه هد  مبارزه فداى شكل مبارزه شودسياسى است. این ادعا زما
 اعدام فرسيو یک عمل سياسى است مثل پخش كردن اعالميه، تنها شـكل آن نظـامى  

 توانـد شـكل   سياسـى مـى   بسته به شرایط مختلف كار ماهيتاً»گوید:  است. احمدزاده مى
 يرد. در یک كاربه خود بگ« نظامى» اًـا حتى صرفـاسى ـ نظامى، و ی ـاسى، سيـسي اًـصرف

 نظامى باید به هد  و تأثير آن نگاه كرد تا فهميد امر سياسى مقـدم بـوده اسـت یـا امـر     
 توانيم بگویيم امر نظامى بر امر سياسى مقدم شـده اسـت كـه یـک     نظامى. تنها زمانى مى

 معنا باشد ولى آیـا در بـين عمليـات چریكـى یـک مـورد       عمل نظامى از نظر سياسى بى
 ان یافت.تو گونه مى این
 

                                                           
 كرد. فروشى مى ها دست . زميد مؤمنى به همراه ابواسح ن شايگاس در مشهد مدت1
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 . حزب و چريك 7

گيرنـد كـه ضـرورت حـزب را انكـار كـرده اسـت كـه          اى به رفيق مسعود ایراد مى عده
ما یقين داریم كه براى هژمـونى پرولتاریـا،   »گوید:  نيست خود رفيق مسعود مى گونه این
 مسـأله هاى پرولترى در یک حزب واحد ضرورى است. اما این  ها و سازمان گروه اتحاد
گویـد:   و در جـایى دیگـر مـى   « شكل مشخص و كنكرت براى ما مطرح نيست اینک به

محـض مطـرح اسـت و ضـرورت ایجـاد       مسـأله مسلحانه به صورت یک  اینک مبارزه»
از مشخص یعنى عملـى بـودن مسـعود    منظور مسعود « پذیریم مى حزب را به طور كلى

هـا   را كـه گـروه  دانـد. چـ   را فعالً عملى نمى حزب شكى ندارد اما آن ضرورت تشكيلدر
 رابطه ارگانيک برقرار كنند. اند با توده هنوز نتوانسته

 

 . تسلط امپرياليسم و مرگ فئوداليسم6

 گيرند كه چرا گفته اسـت امپریاليسـم فئوداليسـم را اساسـاً     ایراد مى گفته رفيق مسعودبه
مره ـ  مستع كرده است. امپریاليسم متحد فئوداليسم است. و ایران كشورى است نيمه دفن
 اى امپریاليسم و همراه بـا آن تضـعيف   فئودال. و نظر مسعود را در مورد نفوذ مرحلهنيمه
 اى فئوداليسـم در طـى انقـالب مشـروطه و كودتـاى رضـاخان و انقـالب سـفيد         مرحله

 ند.ندا نادرست مى
در انقالب مشروطه هد  مبارزه با امپریاليسم و فئوداليسم بود كـه شكسـت خـورد    

ئوداليسم تضعيف شـد و انگلـي  در كشـور جـا پـا بـاز كـرد بـورژوازى         این همه ف با
 ملى تقویت شدند. كمپرادور و

 كودتاى رضـاخان باعـ  تضـعيف هرچـه بيشـتر فئوداليسـم و تقویـت بـورژوازى        
لط ـامعه مسـر جـا بـاد و كمپرادورهـفيد فئوداليسم برافتـا انقالب سـكمپرادور شد. و ب

تایج سه واقعه مختلف تاریخى یـک وجـه مشـترك وجـود     بينيم كه بين ن پ  مى شدند.
تضعيف فئوداليسم و تقویـت بـورژوازى كمپـرادور اسـت پـ  گفتـه رفيـق         دارد و آن

 .احمدزاده درست است
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 . مرحله انقالب5

 دانند و اصالحات ارضى را مانند كه هنوز ایران را نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال مى كسانى
امعه ـک جـامعه فئودالى كهن به یـاز هم بيشتر جـرشد ب ان در جهتـاخـاى رضـكودت
 اى رفيق احمدزاده را در موردـه آورند گفته اب مىـفئودال به حسيمهـمستعمره ـ ن يمهـن

 مرحله انقالب نفهميدند.
 د باشد:نتوان هاى قرون جدید اصوالً فقط به سه صورت مى انقالب

 . بورژوا ـ دمكراتيک1
 . دمكراتيک نوین2
 انقالب سوسياليستى .1
ـ ـوژروا ـ دم ـانقالب ب در ـ ـارگر و دهقـورژوازى طبقـه كـ  ـكراتيک، ب ان شـركت  ـان

با بورژوازى است این انقالب یا برعليه فئوداليسم اسـت مثـل فرانسـه یـا      دارند رهبرى
 و امپریاليسم است مثل انقالب الجزایر. برعليه فئوداليسم

 ه شركت دارند ولى رهبـرى بـا پرولتاریـا   در انقالب دمكراتيک نوین، همين سه طبق
 است در انقالب سوسياليستى، طبقه كارگر و زحمتكشـان شـركت دارنـد و رهبـرى بـا     

 رعليهـفئودال انقالب بيمهـمستعمره ـ ن يمهـاى مستعمره و نـا است در كشورهـاریـپرولت
 ورهایىامپریاليسم و فئوداليسم است. مرحله انقالب هم دمكراتيک نوین اسـت. در كشـ  

 نظيـر ایــران انقـالب برعليــه امپریاليسـم و بــورژوازى كمپـرادور اســت. طبقـه كــارگر،     
بنـابراین   هاى ضعيف بورژوازى ملـى در انقـالب شـركت دارنـد     بورژوازى بخش خرده
 دمكراتيک نوین و رهبرى با پرولتاریا است. ،انقالب مرحله

 كه انقالب دمكراتيک نـوین  گویند اما آنان كه برداشتى دگم از انقالب چين دارند مى
 برعليه امپریاليسم و فئوداليسم است. آنـان وجـود قشـر فئوداليسـم را شـرط الزم      حتماً

 چنـين نيسـت. ایـن انقـالب در كشـورهایى كـه       گيرند كه لزومـاً  انقالب دمكراتيک مى
 توانـد واقـع شـود. كـه وجـه      دارى وابسته است هم مى فئوداليسم وجود ندارد و سرمایه

 بورژوازى و بورژوازى ملى است با رهبـرى  ن شركت سه طبقه، كارگر، خردهمشخصه آ
 طبقه كارگر نه مبارزه با فئوداليسم.
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كننـده در آن و سـپ     به هرروى خصلت یـک انقـالب را تركيـب طبقـات شـركت     
 كند. تعيين مى راطبقاتى حكومت حاصل آن تركيب

مرحلــه انقــالب اعى موجــود ـادى ـ اجتمــ ـدر كشــور مــا براســاس شــرایط اقتصــ
بـورژوازى و بـورژوازى ملـى     نوین است زیرا هنوز هم امكان شركت خـرده  دمكراتيک

باید به یاد داشت كه انقالب دمكراتيک نوین مـا بـا انقـالب دمكراتيـک      وجود دارد. اما
 تفاوت دارد: نوین چين دو

كـه   . در چين طبقات انقالبى با فئوداليسم و امپریاليسم در جنـگ بودنـد در حـالى   1
 اش بورژوازى كمپرادور درانقالب دمكراتيک نوین جدید با امپریاليسم و نماینده داخلى

 . در چين بورژوازى ملى خيلى قوى بود در ایران خيلـى ضـعيف اسـت در نتيجـه    2
 تـر اسـت و دیكتـاتورى    انقالب دمكراتيک نوین جدید به انقالب سوسياليستى نزدیـک 

 رولتاریا تبدیل گردد.تواند به دیكتاتورى پ خلق زودتر مى
 

 . تئورى و كار تئوريك 8

كار تئوریک ارزشى قایل نيست و بر این باور است كه برای گویند مسعود احمدزاده  مى
 زدگى است. به پراتيسين به جاى تئوریسين احتياج دارد و این به معناى عمل جنبش

سـر عمـرش   كنـد. او در سرا  رفيق مسعود اهميت تئورى را براى انقـالب نفـى نمـى   
درتالش براى یافتن تئورى انقالب در ایران بـوده اسـت. او حتـى بـه دبـره بـه خـاطر        

گوید امـروز اهميـت كـار تئوریـک كـم       كند اما او مى دانستن تئورى انتقاد مى اهميت كم
تئورى. دانستن تئورى ارزش اضافى الزم است اما دیگر نيازى به بحـ    شده، نه اهميت
را  نيست قوانين عام ماركسيسم كشف شـده اسـت بایـد آن    خطاى آن روى درستى و یا

 تنها در محدوده تطبيق قوانين عام بر شرایط خاص الزم است. آموخت. كار تئوریک
به هرروى اهميت تئورى كم نشده، ولى اهميت كار تئوریـک كـم شـده احمـدزاده     

اج ـراتيسين احتيـ ـه پـر وقت بـيش از هـا بـاند كه مـرس ر نمىـن امـا ایـآی» د:ـویـگ مى
 «داریم تا تئوریسين
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 وقـت ایـن حـر  غلـط اسـت.      اگر مفاهيم تئوریسين و پراتيسين را مطلق كنـيم. آن 

 داند. كه تئورى نمى پراتيسين به معناى مطلق آن
جنبش كمونيسـتى عبـارت بـود    كه را زده  در شرایطى كه رفيق احمدزاده این حر 
در داخـل كـه كارشـان از بحـ  و      محفلچند سازمان در خارج از كشور و چند گروه 

شد روشن بود. یافتن  انجام مى كرد. در چنين شرایط كارى كه باید وگو تجاوز نمى گفت
گوید  چنين شرایطى احمدزاده مى ها. در رابطه ارگانيک با توده از طریق رفتن به ميان آن

يـاز داشـته   از تئوریسين بـودن، ن  ب رنجى كه حل آن به یک تسلط وسيع تئوریک مسأله
هرحال روشن است. چه به مبارزه  باشد مطرح نيست برنامه عملى كه باید انجام شود به
نفوذ كرد. و در هر دو صـورت بایـد    ها مسلحانه معتقد باشيم و چه نباشيم باید در توده

 نياز داریم. عمل كرد و ما به پراتيسين
 

 انتقادات سازمان بر مسعود

 : هرچند تحوالت چهـار سـاله گذشـته درسـتى خطـوط     گوید حميد مؤمنى در پایان مى
 ناپذیر چـه در نظـر و   اصلى كتاب را به اثبات رسانده است با این همه اشتباهاتى اجتناب

 چه در عمل در این كتاب وجود دارد كه به شرح زیر است:
 . اگر در آن روزگار تقبل این امر كه سازمان براى گسترش مبارزه مسلحانه، نابودى1
پذیرد حرفى درست بود امروز این حر  درسـت نيسـت و مـا بایـد در      هم مى خود را
 سازمان بكوشيم. حفظ
بـر كتـاب نوشـته شـده اسـت       1121سال اى كه در  . ارزیابى انجام شده در مقدمه2
 آميز است. خودى اغراقهاى خود به تأثير مبارزه مسلحانه بر جنبش مورددر

 تر از مبارزه مسلحانه امرى فورىمعتقدین به گوید ایجاد جبهه واحد از . مسعود مى1
 شـرایط كنـونى و   مورد تشكيل جبهه باید گفت كه در ایجاد حزب طبقه كارگر است در

 محلپذیر است. یعنى تشكيل جبهه در انها امك مدت عمل فقط درحدود برخى همكارى
 حفظ شود.اى باید استقالل سازمان ما  اى است اما باید در هر گونه وحدت جبهه نطفه

كنـيم   و اما در مورد تشكيل حزب، وقتى صحبت از وحدت نيروهـاى پرولتـرى مـى   
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 هـایى اسـت كـه مبـارزه مسـلحانه را قبـول دارنـد. زیـرا         بگویيم منظورمان سازمان باید
تواننـد بـا تـوده ارتبـاط بگيرنـد و       هایى كه مبارزه مسلحانه را قبول ندارند نمـى  سازمان

شـود. پـ  اتحـاد نيروهـاى پرولتـرى       شان بـه خطـا مـى    تژىها و استرا درنتيجه تاكتيک
 هاى ماركسيستى ـ لنينيسـتى كـه مشـى     درچارچوب حزب طبقه كارگر، وحدت سازمان

 اند امروز براى ما وحدت به دو صورت مطرح است: مسلحانه را پذیرفته
 اى با نيروهاى ضدامپریاليستى معتقد به مبارزه مسلحانه . وحدت جبهه1
 هاى ماركسيستى معتقد به مبارزه مسلحانه مانى با سازمان. وحدت ساز2
گویـد جنبـه كاتـاليزورى و برانگيزنـده مبـارزه مسـلحانه اینـک         . رفيق مسعود مى1
كننده است این حر  هرچند در آن روز درست بود. اما امروز با تثبيـت سـازمان،    تعيين
دهـى  بایـد بـراى سـازمان   دهى براى ما در درجه اول اهميـت قـرار دارد. مـا    سازمان امر
 .شوند اقدام كنيم جدیدى كه مبارزه ملحق مى هاى گروه
 

 ها مبانى نظرى چريك

را  لى آنـطوطى اصـ ـه خـت كـآن چيزى اس 1121ـ21ال ـا از سـه انى نظرى چریکـمب
 احمدزاده تدوین كرده است. كه در سازمان به خط مسعود معرو  است. مسعود

يـژن جزنـى، بـا تـدوین نظریـات خـود در مـورد تحليـل         ها ب اما در فاصله این سال
مرحله انقـالب و اصـول تئوریـک مبـارزه مسـلحانه و فرسـتادن آن از زنـدان         ساخت،

 رفته توانست نظرات خود را در سازمان حاكم كند.بيرون رفته به
خط بيژن بر سـازمان حـاكم شـد. و ایـن      1122و بيشتر در سال  1121از پایان سال 

اى جدیـد شـد، خـط     كه جنبش با سقوط حكومت شاه وارد مرحلـه  1127 خط تا سال
ها باید چنـد   بود به هرروى براى آشنایى با نظرات سازمان در این سال غالب بر سازمان
 بازخوانى شود. كار اساسى بيژن
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 1شود اى مى چگونه مبارزه مسلحانه توده

 شـود گفـت مبـارزه از    ىاى یكـى نيسـت. نمـ    هاى پيشرو با مبارزه تـوده  . مبارزه دسته1
 ایم. اى شده است چرا كه ما تجسم مادى و معنوى توده اكنون نيز توده هم
 هـاى مناسـب، دوران ركـود را    پيشاهنگ باید با انتخاب تاكتيـک  ،. در دوران ركود2

 كوتاه كند.
 اـل عينى بـافتگى مراحـایـن دـكست جنبش است. رشـل شـاصـود حـ. دوران رك1

 مراحل ذهنى.
 طوالنى شدن یا كوتاه شدن دوران ركود به سه عامل بستگى دارد:. 1

 ها الف( موقعيت توده
 ب( موقعيت حاكميت
 ج( موقعيت پيشاهنگ

 . استراتژى جنبش انقالبى داراى سه مرحله اول2
 الف( مرحله اول: تثبيت مبارزه مسلحانه     

 مرحله دوم: حمایت مادى و معنوى توده از جنبش               
 اى شدن مبارزه مرحله سوم: توده               

 . در مرحله اول دو هد  در مقابل جنبش قرار دارد:1
أمين هژمونى طبقه ـراى تـاختن شرایط بـاده سـاهنگ انقالبى و آمـاد پيشـالف( ایج

 در انقالب كارگر
 ها و ایجاد جو سياسى در جامعـه كـه مقدمـه    ب( شناساندن مبارزه مسلحانه به توده

 ها است. بسيج توده
 . ایجاد پيشاهنگ انقالبى تنها در پروسه مبارزاتى ممكن است نه مقدم بر آن.7
را بـه سـوى مشـى     هـا هاى فدایى خلق با پراتيک خود باید دیگر جریـان  . چریک 1
هدایت كند و با مبارزه ایدئولوژیک در كانـاليزه كـردن نيروهـا بـه سـوى مشـى        انقالبى

 يشاهنگ طبقه تحقق یابد.كنند تا پ واحد حركت

                                                           
 نوشته شده است.زنداس  در 1172پايي  اين رساسه در . 1
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ـ ـان هژمـونى طبقـه كـ   ـرگر، امكـ اـاهنگ طبقـه كـ  ـشكيل پيشـدون تـ. ب9  رـارگر ب
 نبش انقالبى نيست.ـج

 . در شرایط فعلى چهار نوى تشكل وجود دارند:11
 هاى سياسى ـ نظامى الف( گروه
 هاى سياسى ـ صنفى ب( گروه
 هاى پشت جبهه ج( گروه
 هاى انتشاراتى د( گروه
 هاى سياسى ـ نظامى باید به پنج نكته توجه كنند: روه. گ11

 كارى و انتقال تجربه به واحدهاى كم تجربه الف( توجه اساسى به مخفى
ـ ـيرى از ضـلوگـراى جـحدود بـميت مـتن كـب( داش ـ ـرب ترش ـلي  و گسـ ـات پ

 تشكيالت. ندادن
 ج( بهاى بيشتر دادن به تئورى و آموزش

 رزات اقتصادى و سياسى تودهد( اهميت بيشتر دادن به مبا
 ( باز كردن جبهه در روستا و جنگل و كوهه
 هاى سياسى ـ صنفى . گروه12

 توانند توسط كادرهاى باتجربه جنبش تشكيل شود. ها مى الف( این گروه
 دهى به حركات اعتراضى است و باید در ميان تمـامى  ها شكل ب( محتوى این گروه
 صفو  تشكيل شود.
 باید مواظب باشند به عمليات نظامى كشيده نشوند. و از تبدیل شدن ها ج( این گروه

 هاى سياسى ـ صنفى قدیمى اجتناب كنند. به گروه
 اند اما این مخفى بودن به معناى رابطه نداشـتن بـا تـوده    مخفى ها اساساً د( این گروه

 نيست. باید رابطه وسيع داشته باشند.
 اید مورد توجه باشد.ها ب ( آموزش ایدئولوژیک در این گروهه

 و( باید از كليه امكانات قانونى استفاده كنند.
 هاى پشت جبهه باید: . كميته11

 ترین فاصله به كشور باشد الف( در نزدیک
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 ها باید توسط كادرهاى اعزامى از داخل تأمين شود. ب( مسئوليت این كميته

 هاى داخل كشور ازمانـس اتىـاتى و تداركـاتى ـ تعليم ـا مراكز تبلي ـه ج( این كميته
 باید باشند.

 د( باید ارتباط گروه را در داخل با دیگر جریانات از داخل و خارج برقرار كند.
 هـاى مـادى و معنـوى    ها و احزاب خارجى حمایت ( باید با ارتباط با دیگر سازمانه

 براى مبارزه در داخل ایجاد كند.
 هاى انتشاراتى . سلول11

 شود. ل مىنفر تشكي 2ـ1الف( از 
 هاى چریكى یک طرفه است. ها با سازمان ب( رابطه آن

 هاى چریكى است. ها و نشریات و آثار تئوریک سازمان ج( وظيفه آن تكثير اعالميه
بخـش   جنبش رهایى ترین وظيفه خود را شركت در . جنبش انقالبى مسلحانه مهم12
ـ ـانـط از كـرایـن شـاتى در ایـارزه طبقـمب دـدان مى ـ ـال مب سم و ـاليـ ـدامپریـر ضـارزه ب

 گذرد. متحدان آن مى
ـ ـگـ  ارگر درـبقه كـقالبى طـنبش انـيروزى جـپ نبش ـجـ  اریخى آن درـقش تـ ـرو ن
 بخش است. رهایى
 . جنبش مبارزه مسلحانه در چنين شرایطى آغاز شد:11

 الف( با رفرم ارضى، بورژوازى كمپـرادور جانشـين فئوداليسـم شـده بـود و دوران     
 رژیم بود. شكوفایى
اى انقالبى ـه اهىـاقد آگـا فـافته بودند. امـاى ی ابقهـس ىـد كمى بـارگران رشـب( ك

 پرولترى بودند.
 ج( فئوداليسم از بين رفته بود و دهقانان درك مبهمى از بورژوازى در روستا داشتند.

 عـال و ف اى كه در حال زوال بود شدیداً بورژوازى به دو الیه تقسيم شد الیه د( خرده
 برعليه حكومت بود.
 دادند. اش، نيروهاى پيشرو مبارزه مسلحانه را تشكيل مى و الیه رشد یابنده

 اى سـابقه  هاى اخير تضادهاى خود را كاهش داده بود و از تمركز بى ( رژیم با رفرمه
 برخوردار بود. و سيستم پليسى وحشتناكى بر جامعه حاكم بود.
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 يت همگى خاموش و در تبعيد بودند.و( جبهه ملى، حزب توده و روحان
 هاى مبارزه مسلحانه . ویژگى17

اش آگـاه سـاختن و    الف( پيشـاهنگ نيرویـى اسـت فشـرده و كوچـک كـه وظيفـه       
 ها است. دهى آنها و بسيج و سازمان توده برانگيختن

خواهد با ترور و یا ضـربات نظـامى حكومـت را سـرنگون      ب( مبارزه مسلحانه نمى
 ها است. سيج تودهبلكه هدفش ب كند

 اى شدن ندارد هـد  جلـب اعتمـاد    ج( مبارزه مسلحانه در مرحله اول ظرفيت توده
 ها است. توده

 د( مبارزه مسلحانه در روستا نيز هدفش جلب اعتماد دهقانان است.
هـا نيسـت. امـا حركـت      ( در مرحله دوم مبارزه نيز هنـوز مبـارزه مسـلحانه تـوده    ه

 برند. ها دست به سالح نمى اما تودهگيرد  سياسى اوج مى اقتصادى
ارزه ـن مبـ ـردم را در ایـ ـقش مـگویند و نـخن بـاید سـردم بـا مـا بـه کـریـو( چ

 ها بنمایانند. آنبه
 هاى ماجراجویى در جنبش مسلحانه . زمينه11

 كـارى حـزب تـوده و جبهـه ملـى و      العمل افراطى نسـبت بـه محافظـه    الف( عك 
 ارج از جنبشبازى و ليبراليسم خ محفل

ـ ـاى اسـ  ينهـى زمـ ـروهـ ـنده و گـراكـ ـيت پـالـب( فع الت ـایـ ـد تمـراى رشـ ـت ب
 ماجراجویانه در جنبش
ــوده ــود ت ــه  ج( نب ــارزه زمين ــدان مب ــا در مي ــراى ظهــور سكتاریســم و  ه  اى اســت ب

 آوانگاردیسم
ــاتى عناصــر پيشــرو )روشــنفكران و عناصــر خــرده   ــب طبق ــورژوازى( و  د( تركي ب

اى ـهـ  ـشرایـ ـگ هورـراى ظـ ـاعدى بـينه مسـارگر زمـبقه كـاریخى طـت اندگىـم قبـع
 ماجراجویانه است.

 بورژوازى در ماركسيسم و پيدایش چپ جدید زمينـه دیگـرى اسـت    ( ظهور خردهه
 براى این ماجراجویى.

 . نمودهاى ماجراجویى جنبش:19
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 ها و یک جانبه دیدن نقش پيشرو الف( انكار نقش توده
 به تئورىب( كم بها دادن 

 پ( تأكيد مطلق روى تاكتيک مسلحانه
 ها شهادت براى جبران غيبت تودهت( تأكيد بيش از حدروى نقش فدایى و توسل به
 بـورژوازى رفـتن و فرامـوش كـردن     ث( شناخت نادرست از نيروها به دنبال خـرده 

 كارگران و دهقانان
 ج( اظهار خستگى و ناشكيبایى از طوالنى شدن مبارزه

 ا دادن به دشمن و غره شدن از پيروزى خود( كم بهه
 هاى عمليات سياهكل: . ویژگى21

الف( این عمليات در اوج سكون و نوميدى مـردم سـكوت را شكسـت و رژیـم را     
 مبارزه طلبيد. به

 اى بود فاقد هرگونه برخورد مسلحانه غيرسياسى، حمله به پاسـگاه  ب( گيالن منطقه
 زه طلبيدن رژیمسياهكل فقط یک معنا داشت، به مبار

ک ـردم از چریـا تصورات مـک بـته چریـک دسـوى یـاسگاه از سـه پـپ( حمله ب
 تطابق داشت.

 العاده بود. ت( انعكاس عمليات در سراسر كشو فوق
 ث( این عمليات در نزد مردم یک پيروزى تلقى شد.

 ج( حمله به كالنترى قلهک و اعدام فرسيو مبارزه را علنى كرد.
ـ ـا، شـ ـه کـریـ  از چـه عكـار ن ـامى و انتشـالم اسـا اعـم بـ( رژیه يه ـكست اول

 خود را پذیرفت.
 نشينى پایان یافت و پيشروى آغاز شد. و( بيست سال عقب

 . اثر جنبش مسلحانه روى جریانات سياسى:21
 هـا  رغم قبـول نداشـتن مشـى چریكـى از حركـت چریـک       الف( جریانات ملى على

 حمایت كردند.
 نتيجه خواند و بعد حمله را آغاز كرد. ده این عمليات را بىب( حزب تو

 ج( جریانات سياسى كار ابتدا سكوت كردند و بعد به سوى مشى یورش بردند.
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 شان به سوى مبـارزه  ها كاتاليزه شدند و بخش زیادى از نيروهاى د( بسيارى از گروه
 مسلحانه كنده شد.

 . اثر جنبش مسلحانه روى مردم:22
 ها عالقه نشان داد. از همان لحظه نخست به چریک الف( مردم
ردم ـمدردى مـ ـان از هـ ـا نشـ ـه کـود چریـه سـات بـایعـخش شـا پـردم بـب( م

 ها داشت. ا چریکـب
هـا را   بـورژوازى و زحمتكشـان شـهرى چریـک     ج( قشرهاى ميانى و محروم خـرده 

 درجهت منافع خود دیدند.
 ها شدند. یکد( عناصر روشنفكر آماده پيوستن به چر

 ( احياى اعتماد به نف  در مردم، جسارت و همدردى در جامعهه
 هاى اقتصادى مردم و( افزایش اعتراض

 . اثر مبارزه مسلحانه درون دستگاه حاكمه:21
 حيثيت شدن رژیم در افكار عمومى جهان الف( بى

 ها ب( بسيج شدن تمام تبلي ات رژیم برعليه چریک
 د با جنبشپ( گيج شدن رژیم در برخور

 ت( از اعتبار افتادن ساواك و پلي 
 ها ج( تشكيل كميته مشترك و استخدام هزاران كادر جدید براى مقابله با چریک

 ها نسبت به آینده رژیم د( اختال  نظر امپریاليست
 ها شد ( رژیم شاه خواستار حمایت سياسى امپریاليسته

 قههاى ضدانقالبى در منط بندى و( ورود رژیم به دسته
ـ ـ. ب21 ـ  ـهـ  ودهـراى بسيج ت ـ   اده مـى ـاكتيک استفـ ـا جنـبش از دو ت اسى ـ  ـكنـد، سي
هـاى سياسـى نقـش     رغم گسترش هرچه بيشتر تاكتيـک  هاى نظامى على تاكتيک امى،ـنظ

 كند: خود را به دالیل زیر حفظ مى محوریت
 هـاى نظـامى اسـت. وگرنـه     هاى سياسى مستلزم حضور تاكتيـک  الف( تداوم تاكتيک

 را خفه خواهد كرد. آنرژیم 
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اسى بـه نظـامى   ـاسى ـ و سيـ  ـب( گسترش و تداوم و تكامل مبارزه اقتصادى به سي

 مستلزم حضور ملموس مبارزه مسلحانه است. نيز
 ج( مبارزه مسلحانه عامل برانگيز شدن مردم است.

 كننده رژیم است. هاى سركوب كننده تاكتيک د( خنثى
 اى شدن را به دالیل زیر ندارد: توده . مبارزه مسلحانه در شهر امكان22

الف( یک چریک شهرى خود یک كماندو است و مبارزه در شـهر نيازمنـد آشـنایى    
 ها نيست. فن مبارزه با پلي  است و این ویژگى در توده به

 ب( شهرها امكان محدودى براى پذیرش نيرو دارند.
 امكـان آمـوزش و   توانند به چریک شهرى ملحق شوند چون ج( تنها روشنفكران مى

 مخفى شدن را دارند.
 اى شـدن مبـارزه   توانـد بـه تـوده    ها وجود ندارد و كوه مى د( در كوه این محدودیت

 مسلحانه كمک كند.
 یابد و ادى ـ سياسى گسترش مى  ـ( در شهر به موازات مبارزه مسلحانه مبارزه اقتصه

 شود. اى مى در كوه مبارزه مسلحانه توده
 د مبارزات مردم را در شهر رهبرى كند.و( جنبش انقالبى بای

 دهى در اشكال سياسى مبارزه نيازمند شكل دادن به یک جنـاح سياسـى   .( سازمان21
 است كه وظایف آن به قرار زیر است:

 دهى اعتراضات صنفى ـ اقتصادى مردم الف( سازمان
 ها در جهت سياسى ب( هدایت این جنبش

 ج( شناساندن جنبش مسلحانه به مردم
 سازى مردم آگاهد( 
 ( تبلي ات و افشاگرى جهانىه

ــ   ـــ تشــكيل گــروه ارگران، ـام صــفو ، كـــان تمـــاسى در ميـــهــاى صــنفى ـ سي
 بازار، دانشگاه و هنرمندان زحمتكشان،

 هاى تبلي اتى و انتشاراتى در شهرها ـ ایجاد هسته
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 مادى وهاى  ادل نشریات و كتب گرفته تا حمایتـارج از كشور از تبـاط با خــ ارتب
 هاى آنان معنوى از زندانيان سياسى و خانواده

 . وظایف نيروهاى هوادار خارج از كشور به قرار زیر است:27
 ها الف( شناساندن جنبش انقالبى به ایرانيان خارج از كشور و دیگر مليت

 ب( ایجاد یک جبهه متحد تبلي اتى برعليه رژیم
 و باز گرداندن آن به داخلها و نشریات و متون داخلى  ج( تكثير بيانيه

 توانـد خـر رهبـرى را پركنـد. در پروسـه مبـارزه       بخش مى . تشكيل جبهه آزادى21
 دهنده آن و رهبرى جبهه روشن خواهد شد. محتواى این جبهه، عناصر تشكيل

 هـاى مـردم   كه به حمایـت نظـامى از خواسـت    . جنبش مبارزه مسلحانه قبل از آن29
 نجام دهد:دست بزند باید سه كار را ا

 عيتـردم از وضـردن مـاه كـردم و آگـه مـود بـيشتر خـه بـاندن هرچـاسـالف( شن
 شان اقتصادى ـ اجتماعى

 ب( توجه به نيازها و مشكالت مردم و دادن بيانيه و راه حل
 دردى با حركات مردم ج( نشان دادن همبستگى و هم

 هاى مردم: . كاربرد عمليات نظامى در جهت خواسته11
 كه در سركوب مردم نقش دارند. ف( هد  قرار دادن كسانىال

 هاى مردم ب( كمک نظامى به تحقق خواست
 ذیرفتنـاب و درخواست پـان اعتصـایع در جریـاحبان صنـان گرفتن صــ به گروگ

 خواست كارگران
رانى  وبوسـان اتـانى غير از رانندگـوسط رانندگـایى كه تـه وبوســ منفجر كردن ات

 ند در جریان اعتصاب كارگران شركت واحدكن حركت
 دارى خـارجى و  شود كه، دستگاه حاكمه و سرمایه اى هنگامى آغاز مى . نبرد توده11

 هـا قـرار بگيرنـد و مبـارزه     داخلى و سفراى كشورهاى امپریاليستى مورد تهاجم چریـک 
 ان یافتناى نقش بازى كند و این به معناى پای هاى توده مسلحانه در ظهور و رشد جنبش

 مرحله دوم مبارزه و شروى مرحله سوم در شهر و كوه است.
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. منظور از مبارزه مسلحانه در كوه ،كليه اشكال مبارزه در خارج از شـهرها اسـت   12
هـاى   هـاى عشـایرى و جنـبش    هاى چریكى در یک منطقـه گرفتـه تـا شـورش     كانون از

 هاى تحت ستم خلق مسلحانه
 گذرد: از سه مرحله مىها  . مبارزه مسلحانه در كوه11

 شود. الف( تشكيل واحدهاى كوچک، كه نيرو و سالح از شهر تأمين مى
 شود. ب( تشكيل واحدهاى بزرگ كه نيرو و سالح از شهر و روستا تأمين مى

 ج( تشكيل مناطق آزاد و حمله به دشمن
 هاى چریكى در مرحله اول عبارت است از: . هد  هسته11

 یگر و كم كردن فشار از روى جنبش در شهراى د الف( باز كردن جبهه
 ب( آسيب زدن به اتوریته رژیم در روستا
 ج( دفاى از حقوق اقتصادى در روستایيان

 اكنون در سر راه جنبش براى كار در كوه وجود دارد: . مشكالتى كه هم12
 الف( هوشيارى پلي  و مشكل بودن شناسایى منطقه

 ریـزان  مبـارزه مسـاعد نيسـت مثـل بـرگ     هاى شمالى در طول سال براى  ب( جنگل
 درختان و بارش بر 

پ( براى جلب حمایت روستایيان باید مدت طوالنى صـبر كـرد و كـانون چریكـى     
 روى خود حساب كند. باید

 ت( براى شناسایى باید از افراد بومى مثل معلمان و سپاهيان دانش استفاده كرد.
 اى كوچک عملياتى تشـكيل شـود و  ه هاى فكرى در منطقه تيم ث( براى ایجاد زمينه

 شوند. كند و مخفى مى بعد از یک عمليات منطقه را ترك مى
ج( پ  از تهيه كروكى و شناسایى منطقه و تهيه وسایل الزم، هسته چریكـى دسـت   

زند و با نامساعد شدن هـوا منطقـه را    زند و دست به عمليات مى یک مانور نهایى مى به
 شود. شهرى مخفى مىهاى  كند و در پایگاه مى ترك
 كنـد و افـراد خـود را    ( در فصل نامساعد واحد چریكى در شـهر عضـوگيرى مـى   ه

 دهد. آموزش سياسى مى
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هـاى اقتصـادى ـ اجتمـاعى روسـتایيان در نظـر        و( در انتخاب اهدا  باید خواسـته 
ربـاخواران، انتظامـات روسـتا و     ،هاى كشاورزى عناصر منفـرد محلـى   شود بانک گرفته
 ها ندارمرى و مانند اینژا عشایر،

اى ـال ـ  اورزى، وـاى كشـ ـهـ  ا، وامـبهـ ين، آبـاط زمـ ـاى اقسـار واحد ال ـى( شع
 ممنوعيت مراتع

 هاى عمده شورش عشایرى: . ویژگى11
 الف( ابعاد شورش بزرگ است.

 شود. ى مى لمب( با آغاز شورش حاكميت رژیم در منطقه 
 رانند. به منطقه كوهستانى مى ج( نيروهاى اعزامى عشایر را از شهر و دشت

 رسد. د( شورش با سازش خان و یا فریب او به پایان مى
 ها عبارت است از: . ضعف عمده این شورش17

 بند بودن شورش به یک منطقه محدود الف( پاى
 ب( ضعف رهبرى و عدم آگاهى

 ان راـایيـایر و روستـگر عشـواند دیـت ان است و نمىـافع خـورش منـد  شـج( ه
 پوشش دهد.

 د( با روستایيان و عشایر دشمنى دیرینه دارند.
 . در صورت یافتن امكانى براى حركت در عشایر باید:11

 الف( حركت باید در ابعاد كوچک شروى شود كه رژیم نتواند كل منطقه را غيرقابـل 
 زیست كند

 هاى چریكى باید به تمامى از این حركت حمایت كنند. ب( سازمان
 كى باید منطقه مانور خود را گسترش دهند.ج( واحد چری

 هاى خلقى شورش باید در ميان عشایر تبليغ شود. د( هد 
شـود   هاى )كرد، ترك، لر و بلـوچ( اعمـال مـى    . خصوصيت ستم ملى كه بر خلق19
 قرار زیر است: به

 الف( ستم اقتصادى
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 ب( ستم سياسى
 ج( ستم فرهنگى

 اند( د( ستم مذهبى )كرد و بلوچ كه سنى
 هاى ملى براى جنبش انقالبى در موارد زیر است: . اهميت جنبش11

 توانند با جنبش خواه ندارند و مى ها خصلت ضدامپریاليستى و ترقى الف( این جنبش
 انقالبى جبهه واحد درست كنند.

ـ   اى ایت تـوده ـا از حمـ ـهـ  ب( این جنـبش    یـک نيـروى عمـده    ـبرخوردارنـد پ
 اند. دشمن ارزه باـمبدر

 ها به سادگى ممكن نيست. ب این جنبشج( سركو
 ساز وحـدت را در جهـت ایجـاد    تواند زمينه ها در جنگ مشترك مى د( وحدت خلق

 اى دمكراتيک باشد. جامعه
 

 ماركسيسم اسالمى: اسالم ماركسيستى

 رغـم  كه: این رساله در واقع بررسى رابطه مجاهدین با مذهب است و علـى  نكته اول آن
زیر آن مكتوب نيسـت بایـد قبـل از ت ييـر ایـدئولوژى سـازمان        كه تاریخ نگارش در آن

 باشد. 1121درشهریور 
 هـاى مؤتلفـه   بورژوازى به صحنه مبارزه با رژیم از هيئت نكته دوم: ورود فعال خرده

 اى نبود كه بتـوان بـه سـادگى از آن گذشـت بيـژن از معـدود       مسألهگرفته تا مجاهدین 
 اش از هـاى مختلـف   پى بـرد و در رسـاله   مسألهاین پردازانى بود كه به حساسيت  نظریه
 هـایى  كه بخـش  كند و آن این به نكته مهمى اشاره مى« م ائل انب  ضداستهمارى»جمله 
 سـمت خاصـی  بيفتند و جنبش انقالبى را به  سنتیبورژوازى به دنبال جریانات  از خرده
 اتفاق افتاد. 1127اى كه در سال  حادثه ببرند.

كنـد: نخسـت ماركسيسـت شـدن      اشـاره مـى   مسـأله رسـاله بـه دو   بيژن اما در ایـن  
رگيـرى بـين مجاهـدین و مراجـع     افتـد و دوم د  مى 1121اتفاقى كه در سال  مجاهدین،
 گيرد. به بعد صورت مى 1121سال  چيزى كه در
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كرد كه اسالم به عنـوان یـک ایـدئولوژى     نكته مهم آن است كه چپ باید تحليل مى
اى كه چپ از آن غفلـت كـرد و ایـن رسـاله      مسألهداشت. نقشى در جنبش خواهد  چه

 نظير باشد. شاید درنوى خود بى
 . انسان براى غلبه و توضيح طبيعت اعتقادات دینـى را بـه وجـود آورد از آنميسـم    1

 سم و به ادیان یكتاپرستى رسيد.شيتييشروى كرد بعد توتميسم، ف
 دارى ظاهر شد. . ادیان یكتاپرستانه تقارن عصر آهن در دوره برده2
 . در دوران فئوداليسم دین به ایدئولوژى جامعه فئودالى تبدیل شد.1
 . ظهور بورژوازى باع  جدایى دین از حكومت شد.1
 . با ورود استعمار، روحانيت با استعمار برخورد پيدا كرد چه از جهـت مقابلـه بـا    2

 فرهنگ و دین استعمارى و چه بقاى پيوندهایش با بورژوازى بومى.
 . در مبارزات ضداستعمارى بورژوازى ضمن استفاده از ناسيوناليسم از مذهب نيـز 1

 كمک گرفت.
 . درگيرى روحانيت با حكومت از دو زاویه بود: چه از جهت مبارزه فئوداليسـم بـا  7

 بورژوازى كمپرادور و چه از جهت تضعيف موقعيت روحانيت.
 اروپااز نهضت آزادى و چه درران جناحى . تلفيق مذهب و سوسياليسم، چه در ای 1

 سوسياليسم مسيحى و چه در كشورهاى عربى بوده است.
. قصـه معـاد و روایـات ادیـان قبـل از      1. محتواى قرآن شامل چهار مـورد اسـت:   9
 .1هاى مذهبى برگرفته از دیگر ادیان و  . دستورالعمل1. اعتقادات قومى عرب، 2 محمد،

 ود محمد بود.هاى اجتماعى كه ابتكار خ دستورالعمل
 . اسالم به عنوان ایدئولوژى عرب براى اتحاد و تكامل اجتماعى بود.11
ــادات  11 ــه خلفــا، تلفيقــى از اعتق ــود برعلي ــدئولوژى طبقــات متوســط ب  . شــيعه ای

 غيراسالمى و اسالمى
 . خصلت ضداستعمارى روحانيت در كشور ما ربطى به ماهيت اسالم ندارد بلكـه 12

 .اسى ملل مسلمانمربوط است به موقعيت سي
 . اصالحات دینى در سه محور صورت گرفته است: الف( تفسير آیات به صورت11
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فلسفى و با كمک گـرفتن از مكاتـب فلسـفى متـافيزیكى، ب( توجيـه عملـى تابوهـا و        

ــات ــایالت      محرم ــا تم ــاق آن ب ــرآن و انطب ــاتى از ق ــرون آوردن آی ــالمى و ج( بي اس
 خواهانه معاصر ترقى
 طلبان مذهبى اند نه اصالح اما به دنبال مراجع مذهبى. توده مذهبى 11
 . تلفيق ناسيوناليسم با مـذهب و سوسياليسـم بـا مـذهب، در نهایـت ایـدئولوژى      12

 د.كن مىپنهان آن  در پشتخود را  هم بورژوازى بورژوازى ملى است كه خرده
 . ایـدئولوژى التقـاطى مربـوط بـه دورانـى اسـت كـه دوران انقالبـات بـورژوا ـ          11

 هـاى ملـى شـده    دمكراتيک به پایان رسيده است. و مبارزه طبقاتى بخش دیگـر جنـبش  
 كش نيز در انقالب گنجانده شـود  هاى طبقات ستم است در نتيجه الزم است كه خواسته
 شود. پ  از ماركسيسم كمک گرفته مى

 الجمع است. . ماتریاليسم دیالكتيک با اسالم مانعه17
 داند و تجدید حيات دوبـاره  را یک عامل روبنایى مى . ماتریاليسم تاریخى مذهب11

 كـه  دارى در حـالى  داند براى تطبيق مذهب با سـرمایه  اسالم را تالش بورژوازى ملى مى
 دانند. ساز مى را تاریخ ها اسالم را نه روبنا و زاده جامعه طبقاتى كه آن مذهبى
 دهد. را شكيل مى . ایدئولوژى هر جریان سياسى، استراتژى و تاكتيک آن گروه19
 استراتژیک شناخت نيروهاى بالفعل و بالقوه انقالبى جامعـه اسـت.   مسأله. اولين 21
 شوند در تعيـين حـد بـين جنـبش ملـى و      ها در این شناخت دچار مشكالتى مى مذهبى

 شوند. كارگرى نيز دچار اشكال مى
 هاى مـذهبى دهند و به امكانـات واقعـى قشـر    به مذهبى بودن جامعه بسيار پُربها مى

 دهند. )مثل بازار و كسبه( در جنبش زیاد اهميت مى
تـر شـود امـا التقـاطيون      رنـگ  . در انقالب دمكراتيک نوین باید نقش مذهب كـم 21

كـه   كننـد مگـر آن   گسـترش مـذهب مـى   درصورت پيروزى و داشتن رهبـرى سـعى در   
 انقالب ماركسيست شوند. پروسهدر

شوند پ  مجاهـدین خـود    ها گزینش مى ىكه در عضوگيرى فقط مذهب جا آن. از 22
 كنند. از بخش وسيعى از نيروهاى روشنفكرى كه مذهبى نيستند جدا مى را



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      111

 

 شود. . معتقدات مذهبى در عمل باع  محدودیت مى21
 . براى سود بردن از مذهب در مبارزه باید به مبارزه رنگ دینى و جهاد داد.21
 شود: كن مىهاى زیر مم هاى مذهبى به صورت . تاكتيک22

 الف( توسل به مراجع مذهبى
 البالغه براى توجيه مبارزه ب( اتكا به نص قرآن و نهج

 ج( تحریک احساسات مذهبى مردم در روزهاى سوگوارى
 ها هاى قشرى و ميدان دادن به آن د( تشویق مذهبى

 هایى هم دارد: هاى مذهبى زیان . اما استفاده از تاكتيک21
توانند  مى دهد كه به مراجع مذهبى مى هب در مبارزه حق وتوالف( اعتبار دادن به مذ

 برعليه مجاهدین استفاده كنند.
 ها سود برد. ب( حكومت امكانات بيشترى دارد تا از این تاكتيک

 خواهانه در مردم رشد كند. هاى ترقى شود كه خصلت ها باع  مى ج( این تاكتيک
بـاورى هـم    مـا دچـار خـوش   . چپ در ایران تظاهر ضـدمذهبى نخواهـد كـرد. ا   27
شد كه روحانيت دیر یا زود در مقابل انقالب قرار خواهد گرفـت پـ  بـه آن     نخواهيم
كه برعليه ما نباشند برعليـه حكومـت حركـت     نخواهيم داد. اما از مراجع تا زمانى اعتبار
 هماهنگى خواهيم داشت. كنند
 ى و تـا حـدى  دانـيم و بـا آن وحـدت تـاكتيك     . ما مجاهدین را دوست خود مـى 21

 آیندهها كمک كنيم. و بدون شک در آن ایم در تصحيح راه به استراتژیک داریم. و موظف
 ها ماركسيست خواهند شد. بخشى از آن

 

 نگاهی به ديگر آثار جزنی

ــتعماى و آزادى » ــبش ضداس ــده  مســائل جن ــران و عم ــق ای ــرین بخــش خل ــایف  ت وظ
 «هاى ایران در شرایط كنونى كمونيست
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 قسمت اول

ـ ـایى شـه اعى وابستگىـارتج اًـيتى عميقـاهـا مـرداد بـم 21اى ـم كودتـرژی .1 ه ـدید ب
 امپریاليسم دارد.

. در پيروزى كودتا همه نيروهاى دخيل در نهضت از جبهـه ملـى تـا حـزب تـوده      2
بودند اما از زاویه طبقه كارگر همه مسئوليت عدم مقابله با كودتـا متوجـه حـزب     مقصر

 توده است.
ا و ـكست نهضت ملى ـ عدم وحدت نبود بلكه عدم تحرك همه نيروه ـلت شـ. ع1

 دررسس آن حزب توده بود.
 . مقابله با كودتا ممكن بود:1

 الف( دشمن در حال دفاى بود و نهضت در حال تعرض
 سوى حزب مورد قبول همه بود.مقاومت و مقابله از ب( شعار 

 ج( حزب نيروى قابل توجهى در ارتش داشت.
 كست منفعالنه جنبش در برابر كودتا سه اثر ناگوار داشت:. ش 2

 الف( امكان رهبرى طبقه كارگر بر جنبش استعمارى از بين رفت.
 ب( حزب توده از نظر سازمانى و سياسى فرو پاشيد.

 اى محدود ها رفتند و مبارزه محدود شد به عده ج( مردم از ميدان مبارزه به خانه
تنـاق هرچـه بيشـتر ممكـن نيسـت پـ        سـركوب و اخ . ادامه حيات رژیم جز بر 1
 مبارزان است كه روش خود را در برابر رژیم روشن كنند. عهدهبر

 «موانـع انقـالب  »هاى امپریاليستى تحت عنـوان   . رفرم اصالحات ارضى از دكترین7
 بود كه شاه با پذیرفتن آن مخالفان خود را سركوب و بر قدرت خود افزود.

 هـاى  در روسـتا شـد و در ابتـدا تـوده    اهش قدرت مـالكين  . رفرم ارضى باع  ك 1
 از دهقانان را به خود جلب كرد. كثيرى
 . اصالحات ارضى باع  شد بيست و پنج درصد جمعيت روستایى صاحب زمـين 9
 د و بيست درصد دهات شامل این قـانون شـد و هفتـاد و پـنج درصـد در موضـع      نشو
 .دارى و یا كارگر كشاورزى قرار گرفتند اجاره
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 كشان را فریـب دهـد.   اش زحمت . در شهر رژیم نتوانست با مانورهاى رفرميستى11
 حكومت بدون سرنيزه و شالق امكان حكومت ندارد.

 گيـرى  . محتواى سياست خارجى رژیم منطبق با اسـتراتژى امپریاليسـم در جهـت   11
 بحش است. هاى رهایى عليه كشورها و نهضت

 در چارچوب كاهش فشار روى ایران براى بـاز . رابطه با كشورهاى سوسياليستى 12
 بودن دستش در منطقه خاورميانه بود كه با موافقت انگلي  انجام شد.

 . رابطه كشورهاى سوسياليستى با رژیم هيچ ارتباطى بـا ماركسيسـم ـ لنينيسـم و    11
 رناسيوناليم پرولترى ندارد و برعليه منافع جنبش ضداستعمارى مردم ایران است.انت

 

 ها ترين وظايف كمونيست دوم: عمده قسمت

تـوان آنـان را برعليـه     . دهقانان در وضعيت انقالبى نيستند اما در بلندمدت با كـار مـى  1
 بسيج كرد. رژیم
بتوانند  اند. اما نيازمند نيرویى هستند كه هاى شهرى به تمامى برعليه حكومت . توده2

 به آن اتكا كنند.
 و شكنجه حاصل شده اسـت. رژیـم در بـين    . ثبات رژیم صورى است و با شالق1

 تمامى نيروها فاقد مشروعيت است. وحدت كليه نيروها تنها از طریق تاكتيـک قهرآميـز  
 عملى خواهد شد.

 اسى برانـداختن ـترین هد  سي ک است. و فورىـكراتيـلى ـ دم ـ. مرحله انقالب م1
 استبداد سلطنتى شاه است.

 است و تاكتيكى كه مـا را بـه ایـن   « راسىجمهورى و دمك». شعار همگانى جنبش  2
 رساند مبارزه قهرآميز است. استراتژى مى

 . از نيروهاى درون جنبش حزب توده با این تاكتيک مخالف اسـت. قبـل از پلنـوم   1
 گيـرى  به كميته مركزى حزب فشار بسيارى وارد شد تا نسبت به شيوه مبارزه موضع 11

 رسد كه راه قهرآميز تنها راه براى نهضت باشـد.  ىكند. حزب در ابتدا اعالم كرد به نظر م
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اكنون راهى جز قهر باقى نمانـده اسـت. امـا اگـر      كمى بعد رادمنش اعالم كرد گرچه هم

آميز مورد نظر قـرار خواهـد گرفـت     دست به اقدامات دمكراتيک بزند راه مسالمت رژیم
وانتاریسـم و بـا   بعد به بهانه جدایى جناح قاسمى حزب بـا عنـاوین سكتاریسـم، آ    كمى

شيوه قهرآميز حمله كرد با فشار تشكيالت تهران به رهبـرى، كميتـه مركـزى     كونيسم به
اعمال راه قهرآميز احتياج به یک سرى شرایط عينـى و ذهنـى دارد كـه فعـالً      اعالم كرد

دهد كه اگر فراهم نيست چگونه حزب در پلنوم خود تصویب  پاسخ نمى مهيا نيست. اما
 مانده در برابر جنبش راه قهرآميز است. راه باقى اكند كه تنه مى

 بست اعالم كرد: نباید شعارهاى استراتژیک را مطلق كـرد  بعد براى خروج از این بن
 بلكه باید به دنبال شعارهاى تاكتيكى و مبرم رفت پ  شعار سرنگونى به كنـار رفـت و  

 يـک و بازگشــت هــاى دمكرات دىاآزادى سـندیكا و آز  7شـعار خــروج از پيمـان ســنتو   
مهاجرین در دستور كار قرار گرفـت بـدین وسـيله حـزب بـراى فـرار از پاسـخ بـه راه         

 اى جدید متوسل شد. به حربه قهرآميز
 اكنون پاسخ به شيوه قهرآميز آرى یا نه است. . مرز اپورتونيسم و انقالب هم7
 .. بر عهده هر سازمان كمونيستى است كه در تدارك مبارزه مسلحانه بكوشد 1
 . حركت قهرآميز، ترور سياسى نيست9
 . حركت قهرآميز یک حمله ناگهانى فيزیكى نيست.11
 . حركت قهرآميز مؤلفه عمليات نظامى، كار سياسى و كار تبلي ى است.11
 هـا و ایجـاد   هـا، جلـب حمایـت آن    . حركت قهرآميز در پى دادن اميـد بـه تـوده   12
 ها است. هاى آن گاهى براى حركت تكيه
 وه قهرآميز انقالب راه انقالب است نه خود انقالب. درواقـع جامعـه را بـراى   . شي11

 كند. انقالب آماده مى
 . آنچه در ابتدا مهم است تعداد افراد نيست بلكه تركيب ماهرانه مراحـل نظـامى ـ   11

 سياسى و تبلي ى است.
 . هد  نخست ما با خبر كردن جامعه از شروى مبارزه مسـلحانه و شكسـتن جـو   12
 وت و خفقان است.سك
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 اختالفات جهانى جنبش كمونيستى خوددارى كرد.. دراین شرایط باید از ورود به11
كنـد   رهبـرى جـنش ضداسـتعمارى را حـل مـى      مسـأله . مبارزه قهرآميز نخست 17

كـه   كنـد و سـوم آن   درمرحله دوم حزب كمونيست را به معناى واقعـى كلمـه احيـا مـى    
 كرد. را منفرد خواهد اپورتونيسم

 

 ترين مسائل جنبش انقالبى ما در لحظه كنونى مبرم

 سيستم اقتصادى و اجتماعى ايران

 دارى وابسته است. . سيستم حاكم بر ایران، سرمایه1
دارى اسـت وابسـته اسـت     مناسبات توليـدى سـرمایه   رو كه دارى است از آن سرمایه

 وابسته است. چون به انحصارات امپریاليستى
آن درجه از رشد رسيده است كه طبقـه حـاكم بشـود. و ایـن      دارى به . این سرمایه2
 پایگاه امپریاليسم است. طبقه
 . بورژوازى كمپرادور، قشرهاى تجارى، ادارى، مالى، صنعتى و كشاورزى دارد.1
ـ ـود كـ ـود سـ ـد خـ ـروسه رشـ ـمپرادور در پـ ـورژوازى كـ. ب1 يب ـه جـ ـالنى را ب

 ریزد. امپریاليسم مى
طـور مطلـق نيسـت بلكـه      دارى وابسته تضاد كار با سرمایه بـه  . در سيستم سرمایه 2
 خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور است. تضاد
 بورژوازى و بورژوازى ملى است. . خلق شامل كارگران، دهقانان، خرده1
 بخـش اسـت. و نهایتـاً    . مرحله انقالب به همين خاطر سوسياليستى نيست رهـایى 7

 اى است. ک تودهمرحله انقالب دمكراتي
 . رفرم باع  از بين رفتن فئوداليسم و ت يير زندگى روستا شد امـا باعـ  كـاهش    1

 توان اميد داشت كه دهقانان در برخورد با رژیم به عنوان یكـى  ها نشد. اما نمى نارضایتى
نيروى بالقوه عمل كنند. زمان زیـادى الزم اسـت كـه دهقانـان پـى بـه رابطـه خـود بـا          

 ادور ببرند.كمپر بورژوازى
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 بورژوازى مرفـه  . رشد نامتناسب خدمات در برابر توليد باع  به وجود آمدن خرده9

شده است این قشر نقش ایجاد و گسترش بازار كاالهاى پيچيده و گران خـارجى اسـت   
شرایط فعلى این قشر نيز از دیكتـاتورى فـردى شـاه ناراضـى اسـت. اینـان متمایـل         در
 اند. دمكراسى غربى به

 دارى كالسيک نه تنها زیـر  بورژوازى كشورهاى كمپرادور برخال  سرمایه خرده. 11
كه سـلطه اسـتعمار وجـود دارد بـه طـور ثابـت        رود بلكه تا زمانى پرچم بورژوازى نمى

بخش قرار دارد. چرا كه در كشور ما تضـاد كـار و سـرمایه نيسـت بلكـه       درجبهه رهایى
 خلق با امپریاليسم كمپرادور است. تضاد
 وران، قشـر پـایين دسـتگاه    بورژوازى )كسبه، پيشه . قشرهاى پایينى و ميانى خرده11

 اند. مخالف اند و شدیداً اند برعليه نظام حاكم مذهبى( چون در معرض نابودى
 بورژوازى با انتخاب ایـدئولوژى بـورژوازى ملـى و بعضـاً     . قشرهاى جدید خرده12

 قشرهاى پـایينى و رو بـه زوال آن ممكـن   آورند اما  سوسياليستى رو به سوى مبارزه مى
 نگر بروند براى جنبش خطرناك است. هاى قشرى و واپ  است به دنبال گرایش

 دارى وابسته دیكتاتورى است و بـدون آن ادامـه و رشـد    . روبناى سياسى سرمایه11
 دارى وابسته ممكن نيست. و این یكى از نقاط افتراق این بورژوازى با بورژوازى سرمایه
 سيک است.كال

 ، منشأ و ظهور بوژوازى كمپرادور نظامى، ادارى است.1299. كودتاى 11
 ها و امپریاليسم انجام شد. ، با وحدت كمپرادورها، فئودال1112. كودتاى 12
 تواند جمعى و اشرافى و فردى باشد. . دیكتاتور مى11
 . در جوامــع تحــت ســلطه اســتثمار مضــاعف خــارجى و داخلــى، فســاد ادارى،17
 ثبـاتى  افتادگى اقتصادى باع  فقر و فاقـه مـردم و درنتيجـه اعتـراض مـردم و بـى       عقب
 الفـور بـه بسـيج مـردم برعليـه      ها است. هر نوى دمكراسى یا شـبه دمكراسـى فـى    دولت

 شود. حكومت منجر مى
 . رفرم ارضى باع  آزاد شدن دهقانان و رشـد طبقـه تحصـيل كـرده و درنتيجـه     11

 شد. پ  رژیم بر غلظت دیكتاتورى خود افزود. هاى مردم افزایش درخواست
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 . این دید كه منتظر برقرارى دمكراسى است بورژوازى كمپرادور را با بـورژوازى 19
 گيرد. كالسيک یكى مى

دو نوى دیكتاتورى بـر ایـران حـاكم بـوده اسـت دیكتـاتورى        1299. از كودتاى 21
 ـ اشرا ، دیكتاتورى فردى شاه. جمعى
 هـاى  اشـرا  رقابـت انتخـابى، مطبوعـاتى، سياسـى بـين جنـاح       . دو دیكتاتورى 21

 گذارى حكومت وجود دارد تریبون در دست هر كدام است و هر كدام نقشى درسياست
 مملكت دارند.

 21. در دیكتاتورى فردى رضاشاه دهه آخـر و محمدرضـا شـاه بعـد از كودتـاى      22
 ها در دست شاه است. مرداد همه تریبون

 هـا،  دارى وابسـته اسـت. امپریاليسـت    شاه مدافع منافع سرمایه . دیكتاتورى فردى21
 انـد. امـا شـاه    داران و دارودسته حـاكم خـانواده سـلطنتى در ایـن غـارت سـهيم       سرمایه
 تواند در یک لحظه منافع همه را تأیيد كند. نمى
 . دیكتاتورى شاه به مثابه اعمال حاكميت سياسى بـورژوازى كمپـرادور و سـلطه   21
 ى است پ  جبهه ضدخلق را رژیم، بورژوازى كمپرادور و امپریاليسم تشـكيل امپریاليست

 دهند. اما دیكتاتورى شاه بين این سه عامل عمده و آن دو از طریق شاه اعمال قدرت مى
 ترین سد در جلو جنبش قرار دارد. كنند پ  دیكتاتورى شاه به عنوان عمده مى

یكتاتورى است پ  باید شعار مـرگ  . در این شرایط تضاد عمده، تضاد خلق با د22
 دیكتاتورى را بدهيم. از این كانال ما به تضادهاى اساسـى خلـق بـا كمپرادوریسـم و     بر

 رسيم. امپریاليسم مى
 اى بخش است نه دمكراتيک توده . مرحله انقالب فعالً رهایى21
 ور،. در این مرحله تضاد اساسى ما، تضاد خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپـراد 27

 تضاد عمده نيست تضاد عمده تضاد خلق با دیكتاتورى است.
 . جنبش مبارزه مسلحانه در مرحله تداركاتى است.21
 است. آماده. شروى مبارزه مسلحانه به معناى آن نيست كه شرایط عينى و ذهنى 29
 كه مرحله فعلى انقالب مبارزه برعليه دیكتاتورى اسـت  جا آن. مبارزه مسلحانه از 11
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 اى، نيروهـاى موجـود را متحـد    تواند با تكيه بر شعارهاى انقالب دمكراتيـک تـوده   نمى

 اى برسد. ساخته و به حمایت توده
 . شعار سياسى ضددیكتاتورى باید با شعارهاى اقتصادى تلفيق گردد.11
 آگاه سازنده دارد.مضمون . عمليات مسلحانه در مرحله تداركاتى 12
 فيقى است از عمليات نظامى، سياسـى و اقتصـادى  . مشى جنبش در این مرحله تل11

 كه مبارزه نظامى نقشى محورى دارد.
 شخص ضـرورت دارد. ماى مجزا با وظایف  . براى رهبرى مبارزات صنفى، شاخه11

 جنبشى با دو پا، پاى نظامى و پاى سياسى
 . سرشت عمليات مسلحانه در این مرحله تبلي ى است.12
 شود. شود سرشت عمليات انهدامى مى اى مى ده. وقتى مبارزه مسلحانه تو11
 :. دو برداشت در مورد مبارزه مسلحانه وجود دارد17
 

 الف( برداشت اول

 .. براى شروى نيازى به آماده بودن شرایط عينى انقالب نيست1
 .. برداشت دوم آغاز عمليات مسلحانه آغاز انقالب نيست2
 .بخش است . مرحله انقالب رهایى1
 .نقالب ضددیكتاتورى است. مرحله ا1
 .است . مبارزه تلفيقى از نظامى و سياسى 2
 ... سرشت عمليات تبلي ى است1
 ها طول بكشد. تواند سال . این مرحله مى7
 گيرد. كند و رهبرى مبارزات خلق را به عهده مى . پيشاهنگ رشد مى 1
 

 ب( برداشت دوم

 . شرایط عينى انقالب وجود دارد.1
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 اند به نداى پيشاهنگ پاسخ بدهند. ها آماده . توده2
 اى است. . مرحله انقالب دمكراتيک توده1
 . طبقه كارگر در این مرحله نقـش اساسـى دارد پـ  بایـد همـه كوشـش ماهيـت       1
 سازى طبقه باشد. آگاه
ورد ـيزان مـک مـه یـاه را بـته و شـدارى وابس ایهـليسم، سرمـااید امپریـ. جنبش ب 2
 قرار دهد. تعرض
 ضاد عمده، تضاد خلق بـا امپریاليسـم و بـوژوازى كمپـرادور اسـت. پـ  بایـد       . ت1

 امپریاليسم را بيشتر مورد تهاجم قرار داد.
 . اشكال دیگر مبارزه نقش كمكى دارد.7
هـا   بينـد انقـالب آغـاز نشـده و تـوده      . برداشت دوم )اپورتونيسم چپ( وقتى مى11
 كند و یا به غلط بـودن  يسم تجدید نظر مىمبارزه مسلحانه نپيوستند یا در اصول ماركس به

 رسند. مشى مى
 رسند كه اگر شرایط عينى انقالب جا به هم مى. اپورتونيسم راست و چپ در این19

 وجود ندارد. پيشاهنگ حق دست بردن به سالح ندارد اگر وجود دارد و انقـالب اتفـاق  
 نيفتاده است پ  مشى غلط است.

 ى نيسـت بلكـه اسـتراتژیكى اسـت و در شـناخت     . اختال  این دو مشى تاكتيك11
 حل براى مسائل مبرم نيز با هم یكى نيستند. جامعه و ارایه راه

 

 گيرى مبارزه مسلحانه عوامل مؤثر در شكل

 دو عامل مؤثر بودند:
 . تهاجم دیكتاتورى و سلب كليه حقوق مردم به عنوان شرط الزم1
 . تجارب داخلى و جهانى به عنوان شرط كافى2
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 نيروهاى مؤثر جهانى

 . انقالب كوبا1
 . انقالب الجزایر2
 . جنبش فلسطين و ظفار1

 

 كوبا انقالب هاىدرس

 براى جنبش ما انقالب كوبا شامل چند درس بود:
 اى الف( امكان پيروى نيرویى كوچک بر ارتش حرفه

 ب( تقدم مبارزه بر تشكيل حزب
 روى و چين(هاى جهانى انقالب )شو نيازى از تأیيد قطب ج( بى

 

 هاى انقالب الجزاير درس

 الف( امكان مبارزه چریكى در شهر
 بخش هاى كوچک و تبدیل شدن به جنبش رهایى ب( شروى از هسته

 

 نقش رفرم بر مبارزه مسلحانه

 رفرم از دو راه بر تعيين شكل مبارزه اثر گذاشت:
 . از راه سياسى1

مدند كه پ  از تهاجم دیكتـاتورى  در مرحله رفرم نيروهاى زیادى به ميدان مبارزه آ
 سوى مبارزه مسلحانه رانده شدند. به

 هاى سياسى و اقتصادى مردم را افزایش داد و این نيز باع  شد كـه  . رفرم خواسته2
 رژیم به سركوب خشن مردم كشيده شود.
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 . تا قبل از رفرم روستا پایگاه استراتژیک جنبش بود. اما بعد از رفرم و ظاهر شـدن 1
كـه بعـد از    شهر را در درجه اول مبارزه قرار داد ضمن آن 1111رفرم بعد از سال  عالئم
 گيرى داشتند. دارى نيروهاى شهرى، رشد چشم در پرتو مناسبات سرمایه رفرم
 كه از آن ا. تقدم مبارزه در شهر بر روستا به معناى نفى مبارزه در روستا نيست. جد1

كننـد و بایـد ایـن بخـش آگـاه و       ندگى مـى كشان ما در روستا ز بخش مهمى از زحمت
اى از مبارزه شهر مجبور اسـت روى مبـارزه در كـوه و روسـتا      شوند. در مرحله متشكل

هـاى وسـيع را    این تكيه همه به لحاظ نظامى است كه امكان پيوسـتن تـوده   تكيه كند و
 كند و هم به خاطر محدودیت مبارزه در شهر است. مى جنبش فراهم به

 در روستا باید شعارهاى كافى خود را داشته باشـد. مثـل ال ـاى اقسـاطى    . مبارزه  2
 بها و هرگونه عوارض، تقسيم اراضى بزرگ زمين، آب
 هاى متحرك اسـت امـا بایـد روى    اكنون به شكل هسته . شكل مبارزه در روستا هم1

 هاى كرد، ترك، بلوچ، عرب و عشایر كار بيشترى كرد. امكانات و سنن اقليت

 

 مدت مبارزه مسلحانه وتاهاهداف ك

 اكنـون جنـبش بایـد بـه دو     محتواى سياسى مبارزه، مقابله با دیكتاتورى اسـت. امـا هـم   
 وحدت دست یابد:

 . متحد كردن نيروهاى بالفعل در زیر یک شعار و یک مشى انقالبى1
 ها زیر یک رهبرى انقالبى . بسيج توده2

 هـاى  دهـى حركـت  بلكـه سـازمان  ها نيست.  ها به معناى مسلح شدن توده بسيج توده
 خود بگيرد.مسلحانه به تواند شكل اعتراضى مردم است. بعدها بهترین شكل اعتراض، مى

 

 آودهاى جنبش مسلحانه دست

 ها( هاى كارگرى )اعتصاب جهان چيت، پاالیشگاه، دیگر كارخانه گيرى اعتصاب . اوج1
 وقفه اعتراضات دانشجویى . ادامه بى2
 بارزه پيشرو و خود. باور مردم به م1
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 . افزایش حركات اعتراضى مردم1
 . كم شدن فاصله بين توده و پيشاهنگ 2
 . رسوا شدن رژیم نزد توده )عدم مشروعيت داخلى(1
هـا هـزار نيـرو و صـر       كـار گـرفتن ده   . اذعان رژیم به اپوزیسيون قدرتمند و بـه 7

 دالر و پول ميلياردها
 م مشروعيت جهانى(. رسوا شدن رژیم در سطح جهانى )عد 1
 . تشدید تضادهاى داخلى هيئت حاكمه، طرح شيوه دیگرى براى حكومت9
 . تشدید تضادهاى رژیم با امپریاليسم جهانى طرح عوض كردن دیكتاتور11

 

 اثر جنبش بر پيشاهنگ

 بيننـد كـه   . پيشاهنگ اعتبار از دست رفته خود را باز یافت. مردم اینک نيرویـى را مـى  1
 آن اعتماد كنند.توانند به  مى
 . نيروى پيشاهنگ چند برابر شد. طى سه سال سى گروه به وجود آمد آمـار رژیـم  2
 شهيد بود. 211زندانى ساليانه و  2211
كه شدت سـركوب بيشـتر شـده     . گسترش یافتن جنبش در سراسر كشور در حالى1

 .بود نه كمتر

 

 اشكال اپورتونيسم در جنبش

 دهد راست و چپ نشان مىاپورتونيسم در دو شكل خودش را 
 الف( اپورتونيسم راست

 سال مسئوليت پيشاهنگى طبقه كارگر را برعهـده داشـت و   12ـ11حزب توده مدت 
 دار حـزب، جنـبش را بـه    این رسالت به منزله انقالبى بودن آن نبود. اپورتونيسـم ریشـه  

 :ألهمسخصلت اپورتونيستى حزب در این  ترین شكستى استراتژیک كشاند و اما عمده
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 مبارزه و منتظر آماده شدن شرایط عينى مسأله. برخورد مكانيكى با 1
 روى از سياست شوروى در مورد دولت ایران . دنباله2
 . ابراز همدردى و دلسوزى پدرانه در ابتداى شروى مبارزه مسـلحانه و بعـد حملـه   1

 مستمر به جنبش تحت عنوان ماجراجویى و آب به آسياب دیكتاتورى ریختن
 دارى ایران و یكى گرفتن آن با بورژوازى كالسيک و انتظـار  درك غلط از سرمایه. 1

 دمكراسى از رژیم
 آميز در این شرایط . درست دانستن مبارزه مسالمت 2
 . درك رویزیونيستى از اصول عام انقالب1

 كه مبارزه طبقه كارگر باید مرحله سه گانه مبارزه اقتصادى، سياسى و نظـامى را  ـ این
 هر شرایطى بدون چون و چرا بپيماید.در 

 قهر ماجراجویى است.كه با آماده نبودن شرایط عينى و ذهنى انقالب متوسل به ـ این
 آميز ممكن است. كه با كمک سوسياليسم جهانى گذار مسالمت ـ این
 بخش . درك اكونوميستى از رابطه جنبش كارگرى با جنبش رهایى7
 كه مدت بيست سال د طبقه كارگر را داشتن در حالى. ادعاى نماینده منحصر به فر 1

 است حضور زیادى در جامعه ندارد.
 . درك مكانيكى و غيرماركسيستى از انترناسيوناليسم پرولترى9

 ب( اپورتونيسم چپ
 . اپورتونيسم چپ در دو سطح باید بررسى شود:11

 ـ اپورتونيسم چپ خارج از جنبش مبارزه مسلحانه
 جنبش اخلـ اپورتونيسم چپ د

 

 الف( اپورتونيسم چپ خارج از جنبش

 رـاى زیـه ا ویژگىـان است بـان طوفـازمـقالبى و سـان انـازمـارزه آن سـكه نمودار مب
 شوند: مشخص مى

 فئودال ـ نيمه مستعمره دانستن ایران . نيمه1
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 هاى دهقانى است جنگ چریكى و . استراتژى جنبش تكيه بر روستا و ایجاد پایگاه2
 صره شهرها از طریق روستامحا
 . مخالفت با مبارزه مسلحانه و ماجراجو دانستن آن1
 . مقدم داشتن تشكيل حزب بر مبارزه1
 چون و چرا از سياست چين وى بىر . دنباله 2
 بـورژوازى و  ریاى خـرده و زهد  ،پوشى بردارى از انقالب فرهنگى چين، ژنده . كپى1

 پرولتر شدن. پزخانه براى اعزام روشنفكران به كوره
 

 خل جنبشاب( اپورتونيسم چپ د

 . آماده دیدن شرایط عينى و ذهنى انقالب1
خـودى و حركـات اعتراضـى بـه علـت سـركوب و        هاى خـود بـه   . كمبود جنبش2
 پيشاهنگ است عملى بى
هـا بـه زودى بـه نـداى      . اعمال قهر انقالبى به مثابـه آغـاز انقـالب اسـت و تـوده     1

 دهند. پاسخ مى پيشاهنگ
 شود و اشـكال دیگـر   . اعمال قهر انقالبى از نقش محورى به نقشى مكمل بدل مى1

 گيرند. اعتنایى قرار مى مبارزه مورد بى
اى قـرار   كندكه جامعه درآسـتانه انقـالب دمكراتيـک تـوده     . این گرایش تصور مى 2
 دارد.
ـ ـارگران و دهقـضاد كـ ـد روى تـ ـيش از حـ ـيد بـأیـ. ت1 ـ ـان ـ ـا امپریـان ب و  سمـالي

 بورژوازى كمپرادور
 بورژوازى و بورژوازى . غافل بودن از محتوى ضددیكتاتورى جنبش و نقش خرده7

 ملى و تضادهاى درون حاكميت
 . تأیيد هرگونه عمل قهرآميز از ترور یا انفجار گرفته 1
 زده و كمى تشكيالت . گسترش شتاب9
 هاى جزیى . قربانى كردن كادرهاى ارزنده براى تماس11
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 غافل شدن از ایجاد یک رهبرى سالم براى جنبش. 11
 ا وـاهـ ـله به سينمـبورژوازى در حم اده خردهـافت اى عقبـروى از قشره هـالـ. دنب12
 پورنو.مجالت 

 

 پيشاهنگ انقالب و رهبرى خلق

 در مورد رهبرى انقالب دو دید وجود داشت:
 . دید مكانيكى1
 . دید دیالكتيكى2

 كه با استحاله بورژوازى ملى در بورژوازى كمپرادور عصـر دید اول بر این باور بود 
انقالبات بورژوا دمكراتيک تمام شده اسـت و انقـالب در ایـران در مرحلـه دمكراتيـک      

رسـد پـ     كه این انقالب با هژمونى طبقه كارگر به پيـروزى مـى   جا آناست و از  نوین
 .است طبقه كارگر امرى قطعى هژمونى

تور داشتن ایدئولوژى انقالبى و ضـرورت رهبـرى پرولتاریـا    دید دوم با قبول دو فاك
را منـوط   دانـد و آن  درانقالب دمكراتيک نوین، اعمال هژمونى طبقه كارگر را قطعى نمى

 داند. عملكرد درست پيشاهنگ مى به
 

 شرط رهبرى

 كه هژمونى طبقه كارگر تأمين شود دو شرط الزم است: براى این

 .. پيشاهنگ وجود داشته باشد1
 . پيشاهنگ در جریان عمل شایستگى خود را نشان دهد.2

 

 رقيبى خطرناك

 الوصول بودن اى كه نبود و یا ضعف تاریخى بورژوازى ملى را سهل برخال  تصور عده
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 كه از بـورژوازى ملـى قشـرى بـاقى مانـده اسـت،       دانند در حالى رهبرى طبقه كارگر مى
 ارگر براى كسب هژمونى است.ترین رقيب طبقه ك بورژوازى رادیكال مهم خرده

 

 بورژوازى ايران وضعيت خرده

با كودتاى بيست و هشتم مرداد بورژوازى ملـى روبـه نـابودى و بـورژوازى كمپـرادور      
 بورژوازى دو قسمت شد: سرعت رشد كرد با حاكميت بورژوازى كمپرادور خرده به

 ودى گذاشت.. بخشى كه حاصل نظام فئودالى و فئودال كمپرادور بود رو به ناب1

 بورژوازى جدید بود با رشد نظام فعلى رشد كرد. . بخش دیگرى كه خرده2

 رادیكـال و  بورژوازى و قشرهاى پایينى و ميانى بخـش دوم شـدیداً   بخش اول خرده
 اند. مدعى رهبرى جنبش

 

 روحانيت

 روحانيت از چند سو با حاكميت درگير است. با ال اى فئوداليسـم بخـش بـاالیى آن بـا    
ـ   هـاى  ميانى به علـت وابسـتگى   هاى پایين و ت به سازش رسيد. اما بخشحكوم ه شـان ب
سو و به علت دست انداختن رژیم روى اوقا   بورژوازى و بورژوازى ملى از یک خرده
 باشد. تهاجم فرهنگى رژیم از سویى دیگر با رژیم درگير مى و

 

 بورژوازى براى كسب رهبرى جنبش امتيازات خرده

 بـورژوازى  اله مبارزات ضداستعمارى بوژوازى ملى كه اكنون خـرده . سنت یک صد س1
 دار آن است. پرچم

 جو به علـت  . ناسيوناليسم ضدامپریاليستى بورژوازى ملى و اسالم نو شده و مبارزه2
 اش زمينه مساعدى در جامعه دارد. حضور صدساله
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 كـال كـه  بـورژوازى رادی  . تكامل بخشيدن ایدئولوژى بورژوازى ملى توسط خـرده 1
 شامل موارد زیر است:

 الف( ناسيوناليسم

 ب( نوسازى مذهبى

 پ( مبارزه طبقاتى

 هاى سوسياليستى ج( گرایش

 د( گرایشات ليبراليستى

 بورژوازى شهرى و بقایاى بورژوازى ملى آمادگى بيشـترى  . قشرهاى قدیمى خرده1
 بورژوازى رادیكال دارند. براى حمایت از خرده

 كشان زمينه بيشترى براى آمـدن  بورژوازى نسبت به زحمت ه. قشرهاى دیگر خرد 2
 به ميدان انقالب دارند.

بـورژوازى   هاى ضدامپریاليستى غرب به رهبرى بـورژوازى ملـى و خـرده    . جنبش1
 بورژوازى در ایران است. نفع هژمونى خرده به

 

 وضعيت طبقه كارگر

اراى فرهنـگ طبقـاتى   رغم رشد كمى در بيست سـال اخيـر هنـوز د    طبقه كارگر على. 1
 جویانه ندارد. و روحيه مبارزه نشده
 اند. كشان شهر و ده نيز به مبارزه كشيده نشده . زحمت2
 اند. . پيشاهنگان طبقه كارگر فاقد وحدت الزم1
ـ ـ. پ1 ـ ـات چـ ـيروزى انقالب ـ ـا و ویتنـ ـين و كوب اهنگ و ـثبتى روى پيشـ ـر مـ ـام اث
 امعه انقالبى دارد.ـج

 شوروى با رژیم اثر بدى روى وضعيت پيشاهنگ دارد.. رابطه چين و  2
 . ایدئولوژى ماركسيستى به پيشاهنگان طبقه كمک كردند تا بـا اتخـاذ اسـتراتژى و   1

 یابند. تاكتيكى صحيح به رهبرى دست
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 ها سه رساله از انتشارات چريك

 اختالفات مسعود و بيژن

 . رفرم1

 ظر عمده بود:در برخورد با اصالحات ارضى در آن روزگار سه ن
. نخستين نظر از آن اپورتونيسم راست )حزب تـوده( بـود. رفـرم را مثبـت تلقـى      1
 دارى شروى به رشد كرده است. گفت فئوداليسم از بين رفته است و سرمایه و مى كرد مى

 پ  شرایط عينى انقالب از بين رفته است و باید خواستار بهبود بيشتر وضع زندگى
دارى پرولتاریا را رشد دهد و در زمـان موعـد عليـه نظـام دسـت       ها شد. تا سرمایه توده
 عمليات زد. به

 روى است. پ  باید صبر كرد و هر نوى تحركى، ماجراجویى و چپ
 غـرب ایران را برابر محو فئوداليسم دراشكال این تحليل آن بود كه اصالحات ارضى 

 گرفت كه این گونه نبود. مى
م چپ بود )سازمان انقالبى حزب تـوده( كـه منكـر    . نگاه دوم مربوط به اپورتونيس2
 دید و خواستار پياده كردن گونه ت يير و تحول بود و شرایط ایران و چين را یكى مى هر

 تزهاى چين بود.
. دیدگاه سوم از آن گروه احمدزاده بود كـه هـد  از اصـالحات ارضـى را بسـط      1
 دانست و وابسته در روستا مىدارى بوركرات  اقتصادى، سياسى، و فرهنگى سرمایه سلطه

هد  بهبود وضع روستایيان نبود تـا بـا جلـب حمایـت دهقانـان زمينـه انقـالب را در        
 بين ببرد. روستا از

شكى نبود كه رفرم باع  ت ييراتـى در جامعـه شـده بـود و تضـاد بـين دهقانـان و        
ویـت موقعيـت   را از بين برده بود اما سؤال مهم این بود كه این رفرم باعـ  تق  ها فئودال

 اجتماعى كدام طبقه شده است طبقات فرودست یا طبقات فرادست. اقتصادى و
 جا به بعد محتواى رفرم مطرح بود آیا رفرم مترقى بود یا ارتجاعىاز این
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گفتنـد   دیدنـد و مـى   نگاهى كه رفرم را باع  حل تضـاد دهقانـان و فئوداليسـم مـى    
دیدنـد   انـد، رفـرم را مترقـى مـى     يرون رفتهبراى مدتى طوالنى از عرصه مبارزه ب دهقانان

 )حزب توده(
اما دید گروه مسعود بر آن بود رفرم براى سلطه سرمایه مالى صورت گرفتـه اسـت،   
دراصالحات ارضى اروپا، رفرم باع  آزادى و ثروتمندتر شـدن روسـتایيان شـد چـون     

از همان لحظـه   بين منافع روستایيان و بورژوازى نبود اما اصالحات ارضى ایران تضادى
رو بود با سرمایه مالى و انحصارى خارجى. یوغ فئودالى برداشـته شـد امـا     روبه نخست
سرمایه مالى جاى آن را گرفت. دهقان خـرده مالـک شـد و در شـبكه روابـط       یوغ فوراً

گرفت و براى به جلو رفتن نياز به سرمایه داشت. و ایـن سـرمایه دراختيـار     كاالیى قرار
اید قسمت اعظم مازاد كار خود را به جيب سرمایه ـایى بود پ  بـرب ایهـا سرمـانک یـب

 ریخت. مالى مى
 جا دو دید مطرح بود: در این
 نشينى ارتجاى و امپریاليسم بود. . رفرم عقب1
 . رفرم تعرضى بيشتر به منافع خلق بود.2

 .كرد و مسعود از تز تعرض نشينى دفاى مى بيژن از تز عقب
 

 دى يا ديكتاتورى طبقاتىفر ديكتاتورى. 0

 دارى ایـران را بـا   اى كه بعد از رفرم مطرح بود دیكتاتورى بود نگاهى كه سـرمایه  مسأله
 .شد گرفت. دچار یک تناقض مى دارى غرب یكسان مى سرمایه

با دمكراسى قرین بود پ  دیكتاتورى را انحرافى در روبنـاى   در غرب ظهور بورژوازى
 مسـأله گفتنـد   كردند و مى و آن را فردى و وابسته به شاه مى دانستند بورژوازى ایران مى
دیكتاتورى فردى شاه است. پ  امكان آن بود با كمک بخشـى از   بعد از رفرم مبارزه با
بركنار و نظـامى بـا دمكراسـى بـورژوازى روى كـار آورد پـ  از        هيئت حاكمه شاه را

شد. )خليل ملكى نيز  مى در درون حاكميت صحبت« دوراندیش» و« بين واقع»هاى  جناح
 چنين تحليلى داشت(
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 دانسـت نـه فـردى، و    اما دید دیگرى بود كه دیكتاتورى را دیكتـاتورى طبقـاتى مـى   

 گفتند كه سلطه امپریاليستى محتوا و تحكيم آن فقط و فقط به قهر ضدانقالبى ممكـن  مى
 خصـائل  است. تا وقتى كه وابستگى امپریاليستى وجود دارد دیكتاتورى ضدخلقى جـزو 

 امپریاليسم در كشـورهاى تحـت سـلطه نيازمنـد اسـتثمار و      .اصلى روبناى سياسى است
غارت هرچه بيشتر است. و این امر نيازمند دولتى است كه این مناسـبات را حفـظ كنـد    

 این دولت در مقابل خود اكثریت قریب به اتفاق جامعه را دارد پـ  بایـد بـا اعمـال     اما
مين كنـد. چنـين ضـرورتى اسـت كـه افـراد خونخـوار را        دیكتاتورى بقاى خود را تض

ملكرد ـحتواى عـننده مـك عيينـونخوار تـراد خـك . افـرعـه بـيرد و نـگ خدمت مى هـب
 دولتى نيستند.

 كرد او براى شاه استقالل نسـبى قائـل   جزنى از تز دیكتاتورى فردى شاه حمایت مى
 كند. ليستى بندبازى مىگفت: شاه با مهارت تام بين دول امپریا بود و مى
ـ ـه امپریـود كـاى آن بـه معنـن بـو ای ـ ـيسم امریكـ ـال ـ  ـر مـ ـا ب ران ـاشين دولتـى ای

 لطه مستقيم ندارد.ـس
 بيژن حل تضاد خلق و امپریاليسم را در گرو حل تضاد بين دیكتاتورى فردى شـاه و 

 دانست. خلق مى
 

 انتقاد شعاعيان

« پراتيسـن احتيـاج دارد تـا تئوریسـن    »بـه   شعاعيان این گفته احمـدزاده را كـه جنـبش   
و معتقد است كـه اهميـت تئـورى     ستدان به تئورى ناب غلط و خطرناك مى توجهى كم

خود باقى است. و امروز جنبش كمونيستى بيش از هر زمان دیگرى بـه   هميشه به قوت
نيز دارد. آیا این حر  شعاعيان غلط بود، هرگز. اما سخن احمدزاده  تئورى ناب احتياج
 ؟بود دو به صوابند پ  خطا در كجا درست بود. اگر هر

 گوید. جنبش انقالبى را بدون تئورى انقالبى نـاممكن  احمدزاده از اهميت تئورى مى
 بنـدى  گویـد؛ مـا بـا جمـع     داند. اما براى تئورى ارزشى آكادميـک قائـل نيسـت. مـى     مى

فهميم كـه آیـا درك    ىزنيم. در عمل م تجربيات گذشته جنبش انقالبى دست به عمل مى
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ک، ـئورى ـ پراتيـ  ـرگشت تـواب است. و در رفت و بـه صـد بـه حـا چـاز تئورى ت ما
 كنيم. تصحيح مى ان راـخودم

 عمل كه خود را در پشت تئورى نـاب  بيند با اپورتونيسم بى اما در همين جا الزم مى
 خواهـد  نيـا بيایـد و مـى   د گوید باید در انتظار نشست كه لنين دیگر به كند و مى پنهان مى

 عنوان چـراغ  گوید: ماركسيسم به حاصل آكادميک كند. مى هاى بى جنبش را سرگرم بح 
 راهنماى طبقه كارگر مراحل تدوین تئورى ناب و مبارزات انتقادى خـود را پشـت سـر   

 آليسـم فلسـفى و اقتصـاد بـازار آزاد     گذاشته است و دیگر نيازى نيست كه ما از نقد ایده
 هاى ارزنده و نه سـخنان  م تا به مارك  برسيم. ماركسيسم نه پندها و نصيحتشروى كني

 عنوان یک آلترناتيو و یک برنامه ارائه شود. توده و طبقـه  كننده بلكه باید به فلسفى و قانع
نه دانش الزم را دارند و نه وقت كافى كه در یک بح  فلسفى، اقتصادى، سياسـى، پـى   

 پرسـند  پرسند چرا باید مبارزه كنند. بلكه مى وده و طبقه نمىحقانيت ماركسيم ببرند. ت به
 چگونه باید مبارزه كنند.

 پذیرد. و حول آن مبـارزه  عنوان یک برنامه ارائه شده مى توده و طبقه ماركسيسم را به
 كند. شـعاعيان  عمل مرزبندى مى جو و بى هرروى مسعود با اپورتونيسم عافيت كند. به مى
 بنـدى پراتيـک انقالبـى بـه نقـد      بيند. شعاعيان كه با جمـع  اى دیگر مى را از زاویه مسأله

 تئورى اهميت بيشتر دارد. نظـر شـعاعيان منافـاتى بـا     مسألهلنينيسم رسيده است برایش 
تـوان اشـتباهات تـاكتيكى را     مـى  نظر مسعود ندارد. مسعود نيـز بـراین بـاور اسـت كـه     

ود استراتژى كلى را تصحيح و تكميـل  با استراتژى كلى و بدین ترتيب حتى خ ارتباطدر
 كرد.

 درسـتى بـه آن هشـدار    مهم دیگر نيـز هسـت. كـه بـه     مسألهشعاعيان اما نگران یک 
 معناى پایان یافتن بـاب اجتهـاد در تئـورى و    خواهد كه این حر  مسعود به دهد. مى مى
 زدگى صر  معنا نيابد. عمل

 

 يك نكته مهم

تعليق  كند. كه عمل به نكته مهمى اشاره مى اى بىه اش با اپورتونيست مسعود درمرزبندى
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زندگى  رو كه هم غلط است و هم نشدنى. غلط است از آن« آموزش تئوریک»جنبش به 

آیـد.   مـى  هاى خود به ميدان شود. توده و طبقه براى خواسته معطل این یا آن حزب نمى
 ن آن دالیـل ایسـتد. غلـط یـا درسـت بـود      دالیلى مـى  هاى موجود به درزیر پرچم گروه
 شود گفت: فعالً مبارزه نكنيد تا ما مطالعات خود را تمام كنيم. خودش را دارد. نمى

رو كه لنين در پراتيک انقالبـى سوسـيال دمكراسـى روس شـد      و نشدنى است از آن
نشست كتاب بخواند و ناگهان از خانه بيرون بزند و بگوید: اى مـردم  ناش  در خانه لنين
 كشيد. ا انتظار مىآنم كه آمدن او ر من

 بسـته و  هـاى در  شود. نـه در اتـاق   پيشاهنگ در پروسه پراتيک انقالبى پيشاهنگ مى
 هاى دانشگاه. خانه كتاب

است. اگر در قرن نوزده  ضعف و قدرت پيشاهنگ هم یک ضعف و قدرت تاریخى
 ها غول و اندیشمند دیگر را هم دررده او داریم. آلمان ما مارك  را داریم ده

 هاى اندیشـه و عمـل را در یـک    مارك  و لنين اتفاقى نيست. باید ظهور غولظهور 
 پروسه تاریخى دید. از همان آغـاز حركـت گـروه پيشـتاز صـداهایى از دور و نزدیـک      

 عمل بود. حـزب تـوده از همـين    برخاست كه منشأ این صداى اپورتونيسم سخنور و بى
 زده از حزب توده، یاران و رفقـاى  شرمهاى  اى كرد. بعدها توده ها را نقد مى زاویه چریک

هـا نـان و پنيـرى خـورده      هایى كه روزى روزگارى در ميان چریک راه، و تمامى آن نيمه
سوادند. و سواد در نـزد آنـان همـان دانـش      ها بى در همين بوق دميدند كه چریک بودند

هـا   آكادميسـين  الفتوح المعارفى بود. اما یک آن از خود نپرسيدند كه فتح و دایره آكادميک
 خط به خط آثار مارك  و انگل  و لنين چه بوده است.  و حافظان

 كه رفقاى دیروز باسواد شدند و دلى از عزاى آثـار ولتـر،   اما طنز تاریخ را نگر همين
 مونتسكو، سارتر، كامو، راسل و ماركوزه و دیگران درآوردند. از چریک بودن به لنينيسم

 كردند، ماركسيست شـدند. بعـد ماركسيسـم را رهـا كردنـد      رسيدند. بعد لنينيسم را رها
 شدند و هزاران صفحه كاغذ را سياه كردند. و هيچ از خود نپرسيدند چـرا از ایـن   ليبرال

 وجـد  اى بـه  كران در فلسفه و اقتصاد و سياست و سـيبرنتيک، هـيچ مـرده    همه دانش بى
 هم در بيست و چنـد سـالگى   اى از پویان و احمدزاده آن نيامد. اما یک مقاله چند صفحه

 .هاى انقالب دواند ها، خون در رگ آن
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 پاسخ به منتقدين

كـه مسـعود    ندعمل مدعى بود هاى بعدى اپورتونيسم بى چه در دهه پنجاه و چه در دهه
بردارى كرده اسـت. نخسـت ببيـنم مسـعود خـود درآن       انقالب در انقالب دبره، كپى از

 دهد: چگونه پاسخ منتقدین را مى روزگار
 

داديم.  ما كتاب دبره را در رابطه با شرايط خود و نيازهاى خود مورد بررسى قرار»
كننـده بـود.    تعيـين  ايم كه براى ما اسـاس و  و تنها بر مواردى از كتاب تكيه كرده

ميهن ما و امريكـاى التـين،    هاى مشخ  بين شرايط گذشته از يك رشته تفاوت
تر از ايران است. و بدين ترتيـب مـا    پيشرفته جنبش انق بى امريكاى التين اساسا 

 بدون توجه به آن شرايط مورد بررسى قرار دهيم. توانيم كتاب دبره را كام   نمى
دهـى.  سـازمان  بها دادن بـه امـر   مث   پُربها دادن به جنبه كاتاليزورى مبارزه و كم

جنبـه  خشـونت مطلـق    يك خطاى فاحش بود. اما در ايران با اختنـاب و  جا آندر
 «بايد اهميت داده شود. دهنده مبارزه كاتاليزورى و برانگيزنده و روحيه
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 ؛با نام و خاطره

 آهنگران بهمن روحى
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 بينم آنچه من مى
 ماندن و باز ماندن درياست

 گذريم گرچه ما مى
 ماند راه مى

 باک نيست

 آقا جميله نسترن آل
 

 مازندران شاخه

 الف( تيم سارى

آهنگران، زهـرا آقـانبى قلهكـى و فرهـاد صـدیقى       بهمن روحى 1121اواخر تابستان  در
پـور و   به سارى رفتند و تيم سارى را تشكيل دادند چندى بعد مصـطفى حسـن   پاشاكى

 به آنان اضافه شدند. على رحيمى

 

 ب( تيم علنى

 تنكابنى كـه مسـئول آن زهـرا آقـانبى     پور، مهناز صدیقى تيم علنى متشكل بود از مؤذنى
 .به این تيم پيوستند 2و سرور فرهنگ و عباس 1قلهكى بود چندى بعد پرى

 

                                                           
 . شناخته نشد1
 . شناخته نشد2
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 پ( تيم گرگان

ـ ـپـ  نـصطفى حسـ ـلهكى و مـ ـانبى قـ ـرا آقـ ـزه ـ ـان رفـ ـه گرگـ ـور ب ک تـيم  ـتند و ی
 .ى تشكيل دادندـوزشـآم
 

 ت( تيم عملياتى

 كيل تيم عملياتى بودند.فرهاد صدیقى و على رحيمى هم در تدارك تش

 

 ث( تيم شهرى

 پور و تنكابنى نيز تصميم داشتند تيم كارگرى را شكل بدهند. شمسى نهانى، مؤذنى
 
 

 توان كرد چه مى
 بايد اين خيابان پرازدحام

 مدام با خون برادران من آذين شود

 

 دستگيرى

ه آهنگران در سى متـرى نارمـک توسـط احمدرضـا كریمـى كـ       بهمن روحى 1121دى 
 هاى كميته مشترك به شناسایى مش ول بود، شناسایى و دستگير شد. درگشت

 بهمن سيانور خورد اما سيانور عمل نكـرد و بعـد از مـداوا از بيمارسـتان بـه كميتـه      
 مشترك منتقل شد.

 

 احمدرضا كريمى كه بود

 آهنگران آشنا شد. كریمى با چى با بهمن روحى احمدرضا كریمى توسط زهره مدیر شانه
 در زهره آشنا بود و این رابطه منجر به خواستگارى او از زهره شد.پ
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اش حسـن سـمنانى فـوت كـرده بـود و دل در گـرو او        زهره كه به تازگى پسرخاله

اش با او آشنا شـده   این ازدواج راضى نبود. پ  از بهمن كه از طریق پسرخاله داشت به
 شناخت كمک خواست. نام امير رضوى مى بود و او را به

پ  بهمن با نام محمد با كریمى تماس گرفـت و او را متقاعـد كـرد كـه بـه خـاطر       
 عاطفى او و زهره از خواستگارى زهره پاپ  بكشد و كریمى پذیرفت. تعلقات

 خواران كميته مشترك به حدى بهمن را در فاصله هفده دى تا بيست و سوم دى آدم
بيست و سـى دى بـه بيمارسـتان    شكنجه كردند كه پاهاى او سياه شد و وقتى در تاریخ 

منتقل شد رمقى در جسم او بـاقى نبـود و او در سـاعت هفـت صـبح بـه آسـمان         212
 شهداى فدایى پيوست. پرستاره

در مدت این شش روز، همان كارى را كه بـا بهـروز دهقـانى در هفـت روز انجـام      
 با او انجام دادند او را به معناى اخص كلمه سالخى كردند. دادند،

 طبع، عباس شهریارى و فاتح یزدى نقش داشت. در ترور نيکبهمن 
 
 

 باور كنيد
 پاسخ يك سالم گلوله نيست

 آييد شاا از كرا مى
هزاى   پنرزره  چنين تلخ و عبزوس بزه   كه اين

 كنيد خالى شليك مى

 

 شهادت زهرا آقانبى قلهكى

 پـ  ها در مازندران پى بـرد   آهنگران ساواك به حضور چریک با دستگيرى بهمن روحى
هاى تيمـى در آمـل و    به خانه 1121شنبه هيجده بهمن  هاى كميته مشترك روز پنج اكيپ
پـور(   پور )خواهر شهيد غفـور حسـن   حمله كردند سرور فرهنگ و فاطمه حسن گرگان
 رسيدند. شهادت به
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 در حمله به سارى زهرا آقانبى قلهكى دستگير شد اما بقيه تـيم نجـات یافتنـد زهـرا    
 در ميدان چيتگر تيرباران شد. 1122بسيار در بيست و ن ه آذر هاى  پ  از شكنجه

 
 

 دست در  خورشيدی
 دلم در نارنر ی

 روممی تباهی جنن به من

 

 شهادت شمسى نهانى

آهنگـران محـل قـرار بـا فـران در ميـدان        در بررسى مدارك مكشـوفه از بهمـن روحـى   
محـل   در 1121سارى لو رفت. و ساعت سه بعد از ظهـر بيسـت و یكـم دى     عصر ولى

محاصره ساواك قرار گرفت. و با انفجار  فران در ،اوليه مقابل سينما سپهر گذارى عالمت
ـ ـوى سـشجـ ـانى، دانـم  نهـ ـش نارنجكى، ـ ـته تـق رشـ ـاب ـ ـاری ات ـشكده ادبيـ ـخ دان

 هران به تاریخ پيوست.ـاه تـشگـدان
 
 

 نه؛ از مردن گريرى نيست
 قراران مر، نيستيم بى

 ى هستيمگران زندگ ستايش
 به اجبار سالخان
 دهيم گلو به تيغ مى

 

 شهادت حميد مؤمنى

 آهنگران به كمال پوالدى كارمند كانون پـرورش  ساواك به دنبال دستگيرى بهمن روحى
 فكرى كودكان و نوجوانان رسيد كه با سازمان ارتباط داشت اما هنوز مخفى نشده بود.
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دستگير شد و به تهران فرسـتاده   پوالدى در شيراز 1121در تاریخ بيست و یكم دى 

آهنگران وصل شد در اردیبهشـت   پوالدى از طریق معصومه محتاج به نزهت روحى شد.
آهنگـران   اما پ  از شهادت نزهت رابطه او با سازمان قطع شد پ  بهمن روحـى  1121

 او را به سازمان وصل كرد. بار دیگر
 م مسـتعار اقبـالى( وصـل كـرد.    بعد از مدتى بهمن پوالدى را به حميد مؤمنى )با نـا 

 هایش شيوه تماس مؤمنى با او را بـه سـاواك لـو داد و سـاواك بـا      پوالدى در بازجویى
 گذاشتن شنود در كانون پرورش فكرى از قرار مؤمنى با پوالدى مطلع شد. و با گذاشتن

 تله در خانه پوالدى در صدد دستگيرى او برآمد.
 شـش بود مـؤمنى رسس سـاعت    1121بهمن  قرار مؤمنى با پوالدى در بيست و سوم

وانت به محل قرار رفت وقتى زنگ در حياط را به صدا درآورد متوجه تله بـودن   با یک
به « فوج اشقيا و عمله ظلم»شد پ  كار به تيراندازى كشيد و او در درگيرى با  موقعيت

 شهادت رسيد.

 

 ترور انقالبى ناهيدى سربازجوى ساواك

شهد ـا در مـه ریکـچ 1121همن ـاردهم بـچه و پنج دقيقه هـفت و چهـل اعتـدر س
 ساواك را به هالكت رساندند. حسين ناهيدى سربازجوى

 در ایـن « او در حرفـه كثيـف خـود اسـتاد بـود     »ها در اعالميه خود نوشـتند:   چریک
 نواز شركت داشتند. عمليات احمد غالميان لنگرودى و محمدحسين حق

 

 البى حسين ناهيدىاعالميه توضيحى: اعدام انق

حسـين ناهيـدى    1121بامداد چهـاردهم بهمـن   هـفت و چهـل و پنج دقيقه در ساعت 
 هاى فدایى اعدام شد. در مشهد توسط یک واحد از چریک سربازجوى معرو  ساواك
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 حسين ناهيدى كه بود

 اى حسين ناهيدى سربازجوى ساواك و به قول معاون سازمان امنيت خراسان نقش ویژه
 وب مبارزات كارگران، دانشجویان و دیگر اقشار داشت بسيارى از دانشـجویان، در سرك

 كارگران و مردم مشهد طعم شالق او را چشيده بودند.
 ها در مشهد شد. حسـين ناهيـدى در   كه ساواك متوجه حضور چریک و اما از زمانى

 یـک ها بعد از تـرور او طـى    ها به تمام مایه گذاشت چریک دستگيرى و شكنجه چریک
 اعالميه توضيحى دالیل اعدام انقالبى او را چنين برشمردند:

 . شكنجه و آزار كارگران اعتصابى1
 . شكنجه و آزار و توهين دانشجویان2
 . شكنجه زندانيان سياسى1
 . سنگ تمام گذاشتن در نوكرى براى رژیم فاسد به خاطر پول1

 شـته خـود بـا مـأمورین    هاى تابسـتان گذ  ها در این اعالميه در مورد درگيرى چریک
 دهند كه هرچند در این درگيرى دو پاسبان كشـته و  ساواك و نيروهاى پلي  توضيح مى

 هـا خواهـان   ها تحميل شد. آن دار زخمى شدند اما این درگيرى به آن چند افسر و درجه
 ها مأمورین جزء شهربانى و ژاندارمرى نيست. اما ها نيستند و هد  آن گونه درگيرى این
 اى جـز  ها چـاره  ر جنگ خود با سران ستمگر و حكومت مأمورى مزاحم شد و آناگر د

 برخورد ندارند. و در خاتمه این اطالعيه به ارزیابى مثبت مـردم مشـهد در مـورد تـرور    
 كند. حسين ناهيدى اشاره مى

 

 1170اقدامات رهبرى سازمان در سال 

 و گذار سازمان از مرحلـه طـرح و  هاى جامعه به سازمان،  اى در تمامى الیه با اقبال توده
 عنوان پاى دوم جنبش درسازمان عمده شد. اى شدن كار سياسى به تثبيت به مرحله توده

اى ـپـ دو ر ـلحانه را بـارزه مسـه مبـزنى كـيق جـود از رفـى بـطالحـاى دوم اصـپ
 ؛دید استوار مى
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 پاى سياسى. ،پاى نظامى
 شد: ه بيشتر مىكار در وهله نخست به تئورى توج براى این

 . تيم ویژه مطالعاتى توسط حميد اشر ، حميد مؤمنى و پاشاكى درست شد.1
 . نشریه تئوریک درون سازمانى فعال شد.2
 ها قرار گرفت. . مطالعات آثار ماركسيستى در دستور كار رهبرى و تيم1

 ها نيـز ت ييراتـى ایجـاد شـد هـد  گسـترش ارتبـاط سـازمان بـا          در ساختار شاخه
 هاى كارگرى بود محيط

 ها هاى كار در كارخانه ـ پ  تيم
 هاى علنى ـ مخفى جهت ارتباط با مردم ـ تيم
 كشان( در دستور كار ار نشریه تبلي ى ـ سياسى نبرد خلق )كارگران و زحمت ــ انتش
 قرار گرفت.

 اقدام دیگر سازمان جهت توسعه دمكراسى درون تشكيالتى بود. مشـاركت اعضـاى  
 گيرى رهبرى. تصميمها در روند  تيم

 عنوان حلقه رابـط  ها تشكيل شد. تا به به همين خاطر مسئولين مركب از مسئولين تيم
 ها و رهبرى سازمان باشند. بين اعضاى تيم

 

 1170بندى سال  جمع

 ها از مرحلـه  به پایان رسيد سال سرشار از حماسه و فدایى، سالى كه چریک 1121سال 
 تثبيت گذشتند.

 د اعالى سبوعيت گذشت خط كشتن زیـر شـكنجه در دسـتور كـار    ساواك نيز از ح
 ها در این نبـرد نـابرابر پاسـخ حـداكثر سـبوعيت      ساواك قرار گرفت. با این همه چریک

 تـرین ضـربات   هـا در وحشـتناك   دادند. راز مانـدگارى چریـک   اساواك را با حداكثر فد
 ساواك پاكبازى آنان بود.
 اسـتراتژیک شـد. مشـتى اراذل و اوبـاش را از    ها دچار اشتباهى  ساواك در این سال
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و كميته مشترك جمع كردند و سرنوشت رژیـم   2هاى سركوب شهربانى و ركن  دستگاه
 خواران كودن سپردند تا گور محمدرضا شاه، رژیم پهلـوى و تمـامى   به دست این آدم را

 شاهنشاهى ایران را بكنند.
 
 

 گذریمی حادثه راه چار از
  نامهش  و شبنم از باریكوله با تا

  كنی بيدار را شهر
 كوبیمی بال
 كشیمی تشآ به را جهان و

 

 نو ضربه تهران

 با دستگيرى عليرضا ارم انى، برادر بهروز ارم انى، ساواك پى برد كه او با برادر همسـر 
 خود محمدرضا جوشنى املشى تماس تلفنى دارد.

 متوجه شد كه بهروز ارم انىبه دنبال بازجویى از منا  ملكى  1121ساواك در سال 
 دستگير كرد. 1121كند پ  او را در مرداد  محفلى را اداره مى

 ارم انى دو سال در زندان بود. در زندان به مبارزه مسلحانه گرایش یافـت و پـ  از  
 اكبر جعفرى وصل شد. آزادى توسط ایوب موحدى به على

 یافـت. و در یكـى از ایـن   هـا را   با كنترل تلفن املشى ساواك چند خانه امن چریک
هـاى حكـومتى را دارد.    شنودها متوجه شد حميد اشر  طرح ترور یكـى از شخصـيت  

نو مـورد حملـه    اى در تهران خانه 1122بامداد بيست و ششم اردیبهشت  دوساعت  پ 
 و پ  از زدوخورد بسيار افراد زیر به شهادت رسيدند: قرار گرفت

. احمدرضا قنبرپور، 1ى پاشاكى، اد صدیقـفره .1اتمى، ـمهوش ح 2ا، ـآق . الدن آل1
 . ناصر شایگان1ارژنگ شایگان و  .2

 .ها توانست از محاصره خارج شود اى چریک حميد اشر  رهبر اسطوره
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 جنگ روانى برعليه اشرف

اله )ارژنگ و ـس 11ـ12ا كشتن دو بچه ـل توجه بود امـا براى رژیم قابـه كشتن چریک
را در افكـار عمـومى داخـل و خـارج      نبود كه ساواك بتوانـد آن  اى مسألهشایگان(  ناصر

پ  ابتدا در مالقاتى با فاطمـه سـعيدى )مـادر ارژنـگ، ناصـر و ابوالحسـن        توجيه كند.
، مدعى شدند كه ارژنـگ و ناصـر یـک مـأمور سـاواك را      زندانى بود شایگان( كه اوین

امان سـاواك بـوده اسـت دو     اى كه زیر رگبار بى پذیرفت خانه كسى مى اند. اما چه كشته
هد  قرار بدهند. شاهد این مدعا كيست پ  بـرگ دیگـرى بـازى     بچه بتوانند كسى را
كـه زنـده بـه دسـت سـاواك نيفتنـد و        خاطر آن را كشته است به ها شد. حميد اشر  آن
 .1اسرارى را هویدا نكنند

 كيسـت از  هـا داشـتند شـاهد مـاجرا     اى از چریک كدام اسرار؟ این دو چه سر ناگفته
 هم آدمكشان كميته مشـترك  ماند مدعى كه آن اند مى ها همه كه به شهادت رسيده چریک

 باشند كه از زمين و هوا خانه را مورد حمله قرار داده بودند و در آن نبرد خـونين بـراى  
 ها در وهله نخست اهميت بود نه چيزى دیگر. ها كشتن چریک آن

 همان برخوردهاى اوین خاموش ماند و ساواك منطق بود كه در چنان بى این ادعا آن
 .2استفاده از این جنگ روانى را به نفع خود ندید و بهتر آن دید كه سكوت كند

 

 پانوشت

 نمـاى سـاواك بـه ميـدان     اى با همان سالح زنگ زده و اتهامات نخ هاى بعد عده در سال
 گان را بـه قتـل  نو، ارژنـگ و ناصـر شـای    آمدند كه حميد اشر  در درگيرى خانه تهران

 .1رسانده است
، و بعد تا آخـرین روز عمـر ننگيـنش سـرنخى     1122اگر ساواك در آن روز و سال 

توانست این جنایت هولناك را به حميد اشر  منتسب كند بـدون شـک    كه مى یافت مى

                                                           
 دى، براى فرزنداس من اشك تم اح نري يد.ي. نامه سرگشاده فاقمه سه1
 ها . محمود نادرى، كتات چريك2
 1175وياس، مصازبه با نشريه بخارا سال . هوشنگ ماهر1
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تـر از آن بـود كـه روى آن     زده كرد اما جنایت آشكار و جانى شرم عثمان مى را پيراهن آن
 .مانور كند
 اند و یا خود در تهران و دیگـر شـهرها شـاهد    ها قدم زده لكه در حوالى آن سا آنانى

 داننـد كـه سـاواك بـا محاصـره      انـد مـى   هاى تيمى بوده چگونگى هجوم ساواك به خانه
 رفت كه گویى قرار اسـت تيـپ هـوابرد    ها مى گونه به جنگ چریک وحشتناك منطقه آن
 ها بـود.  حدوحصر ساواك از چریک نه وحشت بىكند كه خود نشاامریكا را قلع و قمع 

 كه كل مهمات یک خانه تيمى از یكى دو كلت و یک مسلسـل دسـتى و چنـد    در حالى
 كرد. نارنجک تجاوز نمى

 اند بـرادران شـایگان   ها گویا فراموش كرده اما یک نكته را مدعيان، و منتقدین چریک
 ؟تر از آن دو بود چـه كـرد   ى بزرگسه نفر بودند نه دو نفر، ساواك با برادر سوم كه كم

گویم كه در درگيـرى بـه دسـت سـاواك بـه شـهادت رسـيد. ابوالحسـن را          نمى نادر را
 سال داشت. 11ـ12 گویم كه مى

 كـه طبـق   ساواك در ابتدا اعالم كرد ابوالحسن در درگيرى كشته شده است در حالى
 1قصر یک بار با مادرشاسناد ساواك و شهادت مادر او، رفيق فاطمه سعيدى، در زندان 

 هـاى  ، یعنى از او بـازجویى 2هایى دارد قول مالقات كرد. اسناد ساواك به كرات از او نقل
 كنند.؟ آیـا او را بـه دادگـاه    همه بازجوى با او چه مى مكررى شده است. خب بعد از آن

 .برند؟ هرگز مى
موجـود   سـاواك رهرگز پرونده او د ؟شود اعدام مى شود و آیا او به اعدام محكوم مى
 كنند آیا جز آن اسـت كـه او را در   نویسان مدعى سكوت مى است چرا منتقدین و تاریخ

كه مدعى خون آن دو بـرادر هسـتند از خـون    « چرا راویان اخبار»كشند  زیر شكنجه مى
 ؟پوشند برادر چشم مى این

ن مـن  براى فرزنـدا » اى سرگشاده با عنوان، ، مادر شایگان خود در نامهیفاطمه سعيد
 .دهد به تمامى این مدعيان پاسخ مى« اشک تمساح نریزید

                                                           
 ، هماس نامهفاقمه سهيدى. 1
 ها . محمود نادرى، كتات چريك2
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 خانه كن و شهادت پنج چريك

نو جان به سالمت برد و راهـى خانـه كـوى     حميد اشر  از محاصره خانه خيابان تهران
باش سراسرى در همه جا حضور داشـت. كالنتـرى قلهـک از     شد. اما پلي  با آماده كن

با چهار اكيپ خود در منطقـه در حـال    1122هشت صبح بيست و ششم اردیب 1 ساعت
 زنى بود. گشت

گشت پلي  بـا حميـد اشـر  برخـورد كـرد و درصـدد        پنج و ده دقيقهدر ساعت 
سـرهنگ فـرداد و دو پلـي  همـراه او      اشـر  برآمد اما با رگبار مسلسـل   دستگيرى او
رد هجـوم  ها خارج شد. در همين زمان كوى كن مو حميد از تور آن شوند و مجروح مى

 رسند: قرار گرفته بود در این درگيرى پنج نفر به شهادت مى مأموران كميته مشترك
آبـادى كـه هـر دو     . عزت غروى، معرو  به رفيق مادر، مادر احمد و مجتبى خـرم 1
. فرزاد دادگر و 1رضا قنبرپور، . محمد1انعلى زركارى، ـ. قرب2ادت رسيده بودند، ـشه به
 جهانگير باقرى .2

اى در خيابان شـارق رفـت ایـن خانـه      پ  از ضربه به خانه كوى كن به خانهحميد 
 زاده و عبدالرضا كالنترنيستانكى در اواخر سـال  توصيه بهروز ارم انى توسط صبا بيژن به

 اجاره شده بود. 1121

 

 فاطمه غروى

 آبـادى اسـت درجریـان    فاطمه غروى مـادر دو شـهيد بزرگـوار احمـد و مجتبـى خـرم      
اهلل غـروى   تالش بسيار كرد تا او اعدام نشود پدر او آیت 1119سال  د دردستگيرى احم

اى به شاه نوشـت و   روحانيون طراز اول لرستان بود. به همين خاطر روحانيت قم نامه از
 خواست از اعدام احمد سرباز زند. اما شاه نپذیرفت. از او

 .كند ها اشاره مى آبادى است كه در آن به این تالش اى منتسب به احمد خرم نامه
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 .پيوندد ها مى فاطمه غروى بعد از شهادت احمد به سازمان چریک
 این نامه كه بسيار بلندآوازه است هایى از و اما بخش

 مادر خوب سالم
 بوسم دست پردرد تو را مى

 برادرانم خوبند
... 

 راستى مادر جان
 خواب ديدم پدر بياار است

 دار است. خاته در بسترى و ت 

 

 نيستانكىمحفل 

 محفل نيستانكى مركب بود از:

اطمى، ـ. مرتضى فـ 1انى، ـا هزارخـميدرضـ. ح2كى، ـانـالنترنيستـا كـرضـبدالـ. ع1
 صفت )همسر حسين فاطمى( . ميترا بلبل 2فاطمى و  . حسين1

 چى بود و از طریق همو بـود كـه بـا    صفت دوست نزدیک زهره مدیر شانه ميترا بلبل
 ها ارتباط گرفت. چریک

ـ ـاى خـ ـعد جـود بـارق بـه شـانـاكن خـى سـدتـم مـاب هـه زهتـليحـم ه ـود را ب
 .احمدهاشمى داد نادره
 

 حمله به خانه شارق

 خانه شارق مورد هجوم قرار گرفت صداى انفجار و رگبار مسلسـل و  یک و نيم ساعت
 ها را به خود آورد خانه در محاصره بود. نارنجک آن

 ها خلوت مدارك آتش زده شد و چریک طده نشان داد، از حيازا راه فرار را صبا بيژن
 از خانه بيرون آمدند.
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سر كوچه مأمورین راه را بسته بودند حميد اشر  با نارنجک و رگبـار مسلسـل راه   

 زاده گرفت و از كوچه بيرون آمدنـد.  ها چادرى براى صبا بيژن گشود از خانه همسایه را
 زاده داد. د او را زد و سالح او را به صبا بيژنها سبز شد. حمي مأمورى سر راه آن

 مانع بعدى را باز حميد با رگبار مسلسل گشود و سروكله گشت كالنترى پيـدا شـد.  
 هاى دیگر سررسيدند و با دیدن حميـد  ها را به رگبار مسلسل بست گشت حميد همه آن

 مبيل پلي  از منطقـه زاده با اتو ها را رها كردند و گریختند پ  حميد و صبا بيژن اتومبيل
 خارج شدند.

اى  ميد نادره احمدهاشـمى را پيـاده كـرد تـا بـه خانـه      حپ  از دور شدن از منطقه، 
حميـد از یـک نـانوایى     جـا  آندرمنطقه اكبرآباد بروند. و خود به طر  اميرآباد رفت در 

ره ها را در آن پنهان كرد. اتومبيل پلي  را رها كرد و بـا مصـاد   گونى خرید و سالح یک
رهـا كـرد و    جـا  آنخودرو خود را به پشت دانشگاه آریامهر رساند. اتومبيـل را در   یک

 .1زاده به او ملحق شدند خانه امنى رساند. و بعد از مدتى نادره و صبا بيژن خود را به
 

 1177هاى ارديبهشت  روايت ساواك از درگيرى

 هـا قـرار بـود    ه بود چریک. طبق اطالعاتى كه ساواك در اختيار كميته مشترك قرار داد1
ودند. ـال بـال نقل و انتقـا در حـه انهـكى از خـاكنين یـس اًـام دهند و ضمنـترورى انج

نو تقاطع خيام حمله شد درگيرى  ان تهرانـابـانه خيـبه خ چهـار صبح اعتـس   درـپ
شش نفر كشته شدند و چهار مـرد و دو زن، یكـى از خرابكـاران     دقيقه طول كشيد نود
پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتـه بـود بـا اسـتفاده از آتـش       حميد اشر ( كه از ناحيه)

اتومبيل پيكان یشمى خارج شـد در جریـان زدوخـورد     مسلسل از منطقه با یک دستگاه
گارد شهربانى و ن ه نفر از مـأمورین كميتـه مشـترك و     پاسبان محمدجعفر نظرى جمعى
 و نفر ساواكى مجروح شدند.پاسبان، د یک ستوان یكم شهربانى، شش

                                                           
 با همىين پىا از محاصىره كىوى كىن و خيابىاس شىارق        .يات كوى كن از نازيه پا مجروح شد. زميد در عمل1

س گىروه از  ت و آگريخت. پس به ن د دكتر رزيمياس رفت و دكتر او را درماس كرد. بهىدها گروهىى سىو رفى    
ايىن  امىا  به سه سال زنداس محكوم شىد.   دستگير و. رزيمياس سخن گفتزميد توسط دكتر رزمياس  مداوای

 را درماس كرده است. فدايياساى  ماند كه رهبر اسطوره اوافتخار براى 
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در ميـدان محسـنى    پنج و پـانزده دقيقـه   خرابكار مجروح )حميد اشر ( در ساعت
دو نفـر از سرپاسـبانان   سرهنگ فرداد رئي  كالنترى قلهک كه در معيـت   مورد سوءظن
شود ليكن مشاراليه با اسـتفاده   گشت بود واقع كه به وى ایست داده مى حالكالنترى در
دار  درت به تيراندازى نمود كه در نتيجه رئي  كالنتـرى و دو نفـر درجـه   مبا از مسلسل
اند. در بازدید كه از سـالح كمـرى سـرهنگ فـرداد بـه       درجه شهادت رسيده همراه او به

شد در حين درگيرى نامبرده یک تير شليک نموده و یازده پوكه فشـنگ   عمل آمد معلوم
 شد. آورى چكسلواكى از محل حادثه جمع مسلسل ساخت

 اى در كوى كن پنج تروریست )سه مرد و دو زن( كشـته  . در جریان محاصره خانه2
 شدند. در این منطقه رئي  پاسگاه ژاندارمرى كن و یک پاسبان مأمور در كميته مشـترك 

 گاه وسایل زیر به دست آمد: مجروح شدند. از دو مخفى

 قبضه یکزن برد بلند مخصوص ترور  . تفنگ گلوله1

 هجومى دو قبضه 9كاليبر . مسلسل 2

 قبضه یک. مسلسل كالشينكف 1

 قبضه یک. انواى تفنگ سالح كمرى 1

 12. نارنجک جنگى  2
   1. بمب سنگين 1
 كيلو 11. مواد منفجره اسيد پيكریک 7

 كيلو 12. مواد شيميایى جت ساختن مواد منفجره  1

   1زا  . بطرى محترق مواد آتش9
 كيلو 1زا  مواد آتش 11

 12ى انفجار . چاشن11
 12. مكانيسم نارنجک 12
 
 



 177         بهمن، با نام و خاطره؛ بهمن روحی

 
 

 اين سرنوشت تو بود
 كه نياه شبی در مه گم شوی
 دار و سحرگاهی چون ستاره دنباله
 در بستر خود به آساان بروی

 

 چى شهادت بهروز ارمغانى و زهره مديرشانه

چى به همـراه   در رشت بهروز ارم انى، زهره مدیرشانه 1122بيست و هشتم اردیبهشت 
 پور بود به شهادت رسيدند. ها منوچهر حامدى ر دیگر كه یكى از آننف سه

 

 پروسه تجانس

سـازمان   تصميم گرفت بـا  1122وجود آمد در سال  به یمونيستاتحادیه ك 1119در سال 
 پروسـه »هـایى صـورت گرفـت كـه بـه       ها یكى شود. پ  براى نزدیكـى بحـ    چریک
 معرو  شد.« تجان 

 بـه  یعنوان نماینده اتحادیه كمونيست نوچهر حامدى بهم 1121در این پروسه در آبان 
 ها را مشاهده كند. هاى چریک ایران آمد تا از نزدیک فعاليت

بعد از مدتى رابطه حامدى با اتحادیه در خارج از كشور قطع شد اتحادیـه اقـداماتى   
 خارج از كشور براى یافتن او انجام داد. در

 يد كه حامدى در رشت در بيست و هشـتم هایش به این نتيجه رس ساواك در بررسى
به شهادت رسيد استناد ساواك بـه انطبـاق عكـ  جسـد حامـدى بـا        1122اردیبهشت 
 .1او بود عك 
 

                                                           
 . منوچهر زامدى، اسناد ساواك1
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 يك نكته

شد تنها رهبرى سازمان از اسـامى واقعـى مطلـع بـود.      ها با اسامى مستعار تشكيل مى تيم
انفجـار نارنجـک صـورت     ها به شهادت رسيدند یا بـا  اى در درگيرى همين خاطر عده به
هـا   نام و نشان آن متالشى شد و یا در زیر شكنجه به شهادت رسيدند. و ساواك بى ها آن

 ها هستند. كرد. اینان شهداى گمنام چریک را دفن
وقت به دسـت نيامـد در اسـناد سـاواك نيـز نـام و        جنازه دكتر هوشنگ اعظمى هيچ

 .از او نيست نشانى
اعـدامى   اى در دست است و نه حكـم  ن شكل نه جنازهاز ابوالحسن شایگان به همي

بگوینـد   ها كه پيراهن عثمـان كننـد و   اى شد براى مخالفين چریک بهانه مسألهبعدها این 
نيسـت   هـا  اى از او یافت نشده است و در اسناد ساواك نـام و نشـانى از آن   چون جنازه

 .1اند هاى داخلى كشته پ  اینان را در تصفيه
 در خارج از كشور روى مفقـوداالثر بـودن منـوچهر حامـدى     یونيستاگر اتحادیه كم

اكنـون نـام حامـدى     كرد و هم وجوى او اقدامى نمى كردند ساواك براى جست تبليغ نمى
 گرفت. ها در ليست تصفيه شدگان قرار مى دردست مخالفين چریک
 بـوده  ناپـذیر  توان فهميد كه شهداى گمنـام امـرى اجتنـاب    ها مى با نگاهى به آن سال

 خوار تبعاتى ایـن چنـين نيـز فرزنـد     اى سخت و دشوار رژیمى مستبد و آدم است مبارزه
 نامشروى آن بود.

 

 ضربات قزوين و كرج

 صـفت و  در همين روزها تيم مستقر در قزوین مورد هجـوم قـرار گرفـت و ميتـرا بلبـل     
 اسماعيل عابدى به شهادت رسيدند.

د و فریـده غـروى،   ـير شـ ـزوین درگـ ـقـ تقر در ـا تـيم مسـ  ـاواك بـرج نيز سـدر ك

                                                           
 ها شهاعياس به چريك نامه 7 كتات. خ رو شاكرى، 1



 179         بهمن، با نام و خاطره؛ بهمن روحی

 
نگ ـاالً هوشـ ـگرى كـه احتمـ  ـرد دیـ ـاطمى و فـ ـين فـ ـروى، حسـ ـغـ  زتـخواهر عـ 
 .1ت جان باختندـى اسدكندرو

 

 پرويز صدرى

پرویز صدرى از نزدیكان مصطفى شعاعيان و عضو جبهه دمكراتيک خلق ایـران بـود. و   
 مخفى شد. 1121ده اسفند  در

 آهنگران رابطه داشتند وقتـى  پروین، با خانواده روحى صدرى و خواهرش، نسرین و
رونـد و وضـعيت    هـا مـى   كه بهمن و نزهت مخفى شده بودند یک بار به خانه آن زمانى
 .2پرسند و نزهت را مى بهمن

هم ـودش را مـت خـته اسـخواس ست مىـهمى نيـد: او آدم مـویـگ ا بهمن مىـبعده
 جلوه دهد.

 یافتن او در خانه یكى از اقوامش در بلوار اليزابت شنود براى 1122در تاریخ ده تير 
 .1یابد گذارد اما او را نمى مى

 گوید، ها به ابهام و خسرو شاكرى به ضرس قاطع مى محمود نادرى در كتاب چریک
انى ـر  دهقـر  به اشـامه حميد اشـاى است كه در ن ن تصفيه شدهـه تـكى از سـاو ی
 است. آمده

 ها نداشته است. ساواك نيز مـدعى  صدرى هيچ ارتباطى با چریک طبق اسناد ساواك
اكرى مـدعى اسـت   ـا خسـرو شـ  ـند امـ ـاشـ ـا كشـته ب ـهـ  درى را چریـک ـست صـ ـني

 .1اند كشته ا او راـه چریک
 

                                                           
سىازماس  نام هوشنگ كندرودى ذيل شىهداى   شود چوس ي  مدعی میها چريكدر كتات  رى. محمود ناد1

  تصفيه شده است.گويند ازتمادً  می اه یبهضاست  نيامده 1175در بهد بهمن فدايی 
 ساواكآهنگراس، اسناد  . اعوم روزى2
 ؛ هماس كتات. محمود نادرى1
 نامه 7 كتات. خ رو شاكرى، 2
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 1داستان دو نامه

هـاى   ، بيست و ششم و بيسـت و هشـتم اردیبهشـت سـاواك بـه پایگـاه      1122در سال 
اى به شهادت رسيدند. سـاواك مـدعى شـد از ایـن      دهحمله كرد كه طى آن ع ها چریک
 1121ها كه در تاریخ بيست و هفتم آبـان   نامه به دست آورده است این نامه ها دو پایگاه

به مسئولين سازمان در خارج از كشور نوشته شده است نشان  1122فروردین  و هفدهم
ها در بيست و نهم  نامه ها دارد. این هاى درون گروهى آن ها و تصفيه چریک از وابستگى
 هاى دولتى چاپ شدند. در روزنامه 1122اول خرداد  اردیبهشت و

 اشاره دارد كه منظـور دالر « صدهزار آفيش امپریاليستى»ها به رسيدن  در یكى از نامه
دوسـت شـهيد نـوروزى بـه اتفـاق      »است و در نامه دوم به اعدام سه نفر اشاره دارد كه 

ـ « 1اره ـاى تـيم شمـ  ـضور رفقـ ـح»در « ارـایـو خش ارـزرك دام ـكم اعـ ـررسى و حـ ـب
 شود. ا صادر مىـه آن

 اى كه در نبرد خلق شماره هفت بـه چـاپ   طى اطالعيه 1122سازمان در دوم خرداد 
 ها اند كه چریک رسيد هر دو نامه را جعلى اعالم كرد. و گفتند كه جاعلين فراموش كرده

 «وستد»كنند نه  خطاب مى« رفيق»اعضایشان را 
بعدها حميد روحانى در كتاب نهضت امـام خمينـى ایـن دو نامـه را منسـوب كـرد       

در آلمان توسط پلي  آلمـان   1121دستگيرى اشر  دهقانى در بيست و سوم دى ماه  به
 .هاى به دست آمده به ساواك دادن ميكروفيلم و

 

 ها سنديت نامه

 هـا هفـدهم   تاریخ یكى از نامه نویسى روحانى پایه درستى ندارد. چرا كه . ادعاى تاریخ1
كه  اشر  را دستگير و بدون آن 1121كه پلي  آلمان دى  است در حالى 1122 یندورفر

 كند. شود آزاد مى شناخته
مشـكوك شـد    اشر  براى شركت در اجالس كنفدراسيون به آلمان رفت كه پلـي  

                                                           
 21/11/1173ه عصرنو، . فريبرز سنجرى، نشري1
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اى چریكـى  هـ  گروه محل رفت و آمد او و محل رفت و آمد اعضا بادر ماینهو  یكى از

كمـک وكـالى    آلمان باشد پ  به آنجا حمله كرد و اشـر  شـناخته نشـد. اشـر  بـا     
روسـتا از   كنفدراسيون دانشجویى آزاد و به ليبى بازگشت ایـن خانـه متعلـق بـه كـامبيز     

 اعضاى كنفدراسيون بود.
ت ـسوفظ دـنند از لـك اره مىـان اشـش يهـورى كه در اطالعـط انـا همـه کـریـ. چ2
 كنند. ده نمىاستفا
 شد. كه در اولين لحظات درگيرى از بين برده مى ها و اسناد سازمانى ضمن آن . نامه1

 شد. به رمز نوشته مى
 ارـام مستعـا نـا همه بـه كه در تيم انـچن همد ـش لى قيد نمىـا اسم اصـه امهـ. در ن1

 شوند. شناخته مى
 بـه  شـوند و هـيچ تيمـى    نمى گذارى ها شماره چارت تشكيالتى چریک ها در . تيم 2
 شد. شناخته نمى 1و  2و  1شماره 

با اسـتناد   1ها ها ادعاى ساواك جدى گرفته نشد. اما بعدها منتقدین چریک درآن سال
هاى ایدئولوژیک در سازمان شدند. خسـرو شـاكرى در ایـن     دو نامه مدعى تصفيه این به
ه فرد ذكر شده ـاخته را سـناشـو نپرویز صدرى و یک عض ،امدىـمنوچهر ح امهـانـادع
 داند. نامه مىدر

ت و ـبوده اسـا نـه کـریـضو چـانى عـيچ زمـز صدرى در هـرویـه پـك دا از آنـج
حامدى را نيز خود ساواك مدعى كشته شدنش در یک درگيرى شده است. این  منوچهر
 خورد. هاى سياسى مى نویسى ندارد و بيشتر به درد پولميک وجاهت تاریخ ادعا

 پور بـود كـه   ها نوشيروان ها سه نفر از اعضاى خود را ترور كردند یكى از آن چریک
هاى مطبوعاتى بود فرد دوم عضـوى بـود    جرمش خيانت و همكارى با رژیم و مصاحبه

 اى را به خطر بيندازد. و نفر سـوم  توانست جان عده رفت و مى امكان دستگيریش مى كه
 اى بعد از شهادت حميـد اشـر  صـورت گرفـت و    ه شاهى بود كه در سال  پنجهعبداهلل
 .رابطه او با ادنا ثابت بود مسأله

                                                           
  نامه 7 كتات. خ رو شاكرى، 1
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قانونى داشته باشد وجـود   ل قبولى كه وجاهتبترور شعاعيان هم هيچ سند قا مسأله
 .ها است حساب با چریک ندارد و بيشتر تصفيه

 

 ورود به بحث ترور

 .توجه كرد مسألهقبل از ورود به بح  ترور الزم است به سه 
 كنيم. . در چگونه نظامى زندگى مى1
 . چگونه سازمان حزبى داریم.2
 . مضمون ترور چه بوده است.1

 كن كردن مسائل از بستر تاریخى است و پاسخ دادن به مسائل از پایگـاه  جز این قلوه
 كار هرچه باشد علمى نيست. هاى دیروز، این امروز به كرده

 ت پيشـاهنگ و سـازمان و حـزب   است كه در یک نظـام دمكراتيـک وضـعي    نروش
 رسد كه مستلزم خودزنى باشد. شكل سازمان پيشتاز در یک نظـام  جایى نمى پيشاهنگ به

 آیند. سـازمان و ایـدئولوژى   دمكراتيک باز و داوطلبانه است. عناصر پيشتاز داوطلبانه مى
و گزینند و مختارند كه در هر زمـان در ایـن داد و سـتد خـود بـا سـازمان        خود را برمى

كه آمدن داوطلبانه است رفتن نيز بالمانع است. سـازمان   چنان همتجدیدنظر كنند.  حزب
هول و والیى از حكومت ندارد. حكومت نيـز بـا او كنشـى قانونمنـد دارد. پـ        پيشتاز

فروپاشى سازمان پيشتاز نيست و سازمان پيشتاز نيز نيازى به ضـداطالعات   درپى نفوذ و
 ر نفوذى ندارد.خنثى كردن عناص سازمانى و

از نظر مرامى كه دیگر جاى چون و چرا ندارد كار حزبى، كارى است داوطلبانه پ  
بـاورى   زمانى یک عنصر عضو حزب است كه به مرام آن حزب باور داشته باشد. بـى  تا

 شود. خود باع  خروج او از حزب مى مرام خود به به آن
 هـاى دمكراتيـک و احـزاب علنـى     پ  ترور عقيدتى و ترور امنيتى در رابطه با نظام

 هـاى  تواند مطرح باشـد. طـرح مسـائل جـانبى و ضـعف      نيست. تنها ترور شخصيتى مى
 زندگى فـردى، سـرك كشـيدن در زنـدگى گذشـته و اشـتباهات دور و نزدیـک فـرد و        

 ها براى زیر سؤال بردن نظریات و یا انتقادات او. نمایى آن نمایى و وارونه بزرگ
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شخور دیگـرى دارد، زنـدگى در یـک نظـام توتـاليتر و كـار و       هرروى بح  ما آب به
 شود: در یک سازمان مخفى در چنين شرایطى سه نوى ترور مطرح مى فعاليت
 . ترور امنيتى1
 . ترور شخصيتى2
 . ترور عقيدتى.1

 رویيم از ترور در مجموى روبه 11ـ12در تاریخچه ترور درون گروهى در ایران ما با 
 حدوداً سال، صدشود  ، مى1112انقالب مشروطه تا  1212از  ؛امروزهاى غيبى تا  انجمن

 هر ده سال یک ترور.
 از این مجموعه حدود یازده ترور امنيتى بـوده اسـت. دو تـاى آن عقيـدتى و یكـى     

 اخالقى بوده است.
 . یوسف خزدوز ـ انجمن غيبى ـ افشاء اسرار1
 . كریم دواتگر ـ كميته مجازات ـ افشاء اسرار2
 ام لنگرانى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار. حس1
 . پرویز نوایى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار1
 . محسن صالحى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار 2
 . داریوش غفارى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار1
 . آقابرار خاطرى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار7
 رارهاى فدایى ـ افشاء اس پور ـ سازمان چریک نوشيروانمهندس .  1
 نام . بى9
 نام . بى11
 نام . بى11
 نام . بى12
 هاى فدایى خلق ـ مشكل اخالقى شاهى ـ چریک . عليرضا پنجه11
 . صمدیه لبا  ـ مجاهدین ـ اختال  مرامى11
 . شریف واقفى ـ مجاهدین ـ اختال  مرامى12
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ـ     فعالً وارد این بح  نمى  هشویم كه از این دوازده ترور امنيتى تا چـه حـد مقـرون ب
 حقيقت بوده است. الاقل از نظر عاملين ترور شواهد و دالیل كافى بوده است.

اتفاق افتـاد.   1121ماند دو ترور مرامى كه در ت يير ایدئولوژى مجاهدین در سال  مى
از هشتاد درصد سازمان مجاهدین ماركسيست شدند. بيست درصـد نپذیرفتنـد بـر     بيش
ر به درگيرى و تصفيه كشـيد و دو نفـر كشـته    و امكانات اختال  پيش آمد و كا سر نام

از سوى بخش منشعب سازمان مجاهدین كه در سـازمان پيكـار    ترورها بعداً شدند. این
روى محكوم شد. و عامـل اصـلى آن تقـى شـهرام از سـازمان       عنوان چپ به جمع شدند
 اخراج شد.
 كنـد.  رقـرار مـى  تيمى خود رابطه عاشقانه ب شاهى كه با هم ماند ترور عليرضا پنجه مى

 شد بـا حيثيـت   نباید فراموش كرد كه در آن روزگار مبارزه چریكى كار شوخى نبود نمى
 رسند، هاى خيابانى به شهادت مى ها در درگيرى یک سازمان كه روزى یكى دو نفر از آن

 ها ممكن نبود در هر پایگاه یک مأمور بگمارند تا كسـى  بازى كرد. براى سازمان چریک
 طا نكند.دست از پا خ

 زندگى چریكى، نيازمند سفيدسازى بود براى گمراه كردن ساواك و مشكوك نشـدن 
 خانه حضور یک زن براى اجاره خانه الزم بود. پ  براى رهبران فـدایى  بنگاه و صاحب

 مسألهتوانست این  از آن بگذرند. مى سادگى رابطه جنسى چيزى نبود كه بتوانند به مسأله
 شد. باع  برباد رفتن آبرو و حيثيت سازمان مى مسألهین تكرار شود و لو رفتن ا

داریم كه براى حل این معضـل   كنيم دوست مى نگاه مى مسألهاز دریچه امروز كه به 
هـاى اروپانشـين ایـران نـداریم كـه       یافتند كارى به سوسيال دمكـرات  حل بهترى مى راه

د مسـواك بزننـد. انجمـن    معتقدند باید ابتدا كار فرهنگـى كـرد بـه مـردم یـاد دا      امروزه
باز كرد و رفته رفته مردم را آموزش سياسى داد اما بایـد دیـد در بحبوحـه     ضددخانيات
شد بهتـر از ایـن اندیشـيد. بایـد ایـن       زندگى چریک و ساواك شاید نمى جنگ مرگ و

افتـاد. در یكـى از    1121كردند و كردند. همين اتفاق در سـال   خفه مى را در نطفه مسأله
شد یكى از هواداران پسر با یكى از هواداران  هاى سازمان تكثير مى اعالميه ى كههای خانه
همـراه   رسد اسكندر بـه  اى عاشقانه برقرار كرده بود. خبر به رفيق اسكندر مى رابطه دختر
عنوان  دو به كنند. بيرون از این خانه رابطه این روند آن مركز را تعطيل مى دیگر مى رفيقى
 رتباطى با سازمان نداشت.رابطه شخصى ا یک
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در یک حـزب آزاد و علنـى، در یـک جامعـه آزاد و دمكراتيـک مسـائل عـاطفى و        

ها امرى است خصوصى و هيچ ربطى به حزب و كـار حزبـى نـدارد. مگـر      آدم عاشقانه
 عنوان یک امر غيراخالقى برخورد كند. این رابطه به كه جامعه با آن

 ترین بخش ترور در ایران از ایـن سـنخ   همسومين نوى ترور، ترور شخصيتى است. م
 بوده است.

توجه به  زمان با شروى انقالب مشروطه است. با در فرقه اجتماعيون ـ عاميون كه هم 
ماهيـت   اى از ترور شخصيتى سراغ نداریم. اختال  و بح  راجع به اسناد موجود نمونه

انشـعاب و   امـا  ها در آن بـوده اسـت.   انقالب، رهبرى آن و چگونگى شركت كمونيست
 .هاى غيراصولى نداریم درگيرى
رســيم بــه حــزب  ا مــىـداریم تـــنــ اى هـنمونــ 1911ـــ1921ت از ـرقه عدالـــدر فــ

اخـتال  بـزرگ حيـدرخان و     به بعد در حزب كمونيست مـا  1299كمونيست ایران از 
آخـر بـا پيـروزى     كشـد و در  زاده را داریم كه كـار بـه انشـعاب و كمينتـرن مـى      سلطان
 رسد. شود. اما كار به ترور شخصيتى نمى ن قضيه تمام مىحيدرخا

 

 شروع ترورهاى شخصيتى

 رود و شود. گـروه لـو مـى    شاید بتوان گفت شروى ترور شخصيتى با دكتر ارانى آغاز مى
 كنـد. و بـا نوشـتن    كامبخش به خاطر ترس از اتهام جاسوسـى بـا پلـي  همكـارى مـى     

كنـد. و   وابسته بـه تشـكيالتى كمونيسـتى مـى     اى پنجاه و دو نفر دستگير شده را كتابچه
كنـد و   گيرد. نوك پيكان اتهام را متوجـه ارانـى مـى    مورد اعتراض دیگران قرار مى وقتى
ام و اگر تشكيالت لو رفته است كـار دكتـر    من بعد از دكتر ارانى دستگير شده گوید: مى

يـز بـه او تـوهين    اى ن گيـرد و از جانـب عـده    ارانى مورد بایكوت قرار مـى  ارانى است.
 شود خائن كامبخش است نه ارانى. خوانى كه روشن مى پرونده شود تا روز مى

 1119ورى است. از رهبران حـزب كمونيسـت ایـران كـه در سـال       قربانى دوم پيشه
 .شود دستگير مى
شـود.   مـى  هایش منكر عضویت خـود در حـزب كمونيسـت    ورى در بازجویى پيشه
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در  شـود كـه او   كند. این امـر سـبب مـى    دان شركت نمىهمين خاطر در اعتراضات زن به
سازشكار  زندان توسط اردشير آوانسيان و دیگر اعضاى كمونيست بایكوت شود و او را

حـزب   اى را در كنگـره اول  بدانند. بعد از سقوط رضاشاه و تشكيل حزب تـوده، مقالـه  
 نامـه آژیـر كـه بـه    ورى در روز ورى را از حزب اخراج كردند. پيشـه  بهانه كردند و پيشه

 اى نوشـت و ایـن   سردبيرى خود او بود به مناسبت آوردن جنازه رضاشاه به ایران مقالـه 
 مقاله بهانه آن اخراج بود.

هـاى   روى حـزب از سياسـت   سومين نفر ملكى بود وقتـى علـم مخالفـت بـا دنبالـه     
فر ـسـ  عاب كرد.ـاى از حزب انش همراه عده هـب 1121ال ـلند كرد و در سـرا ب وروىـش
راى ـد بـاى ش انهـ  بهـه انگليـرانى بـاران ایـنگ امهـدیگر از روزن اى دهـراه عـهم هـاو ب

 جاسوس داشتن او.
 انقىالت چهارمين نفر شعاعيان بود. نقد او بر لنينيسم و وجوه اشـتراك نظـرى او در   

 مداوم با تروتسكى باع  شد كه او با انگ تروتسكيسم بایكوت شود.
 آذر، كـه در واقـع   11رودى است در انشعاب پيروان بيانيه  نوچهر هليلپنجمين نفر م

 اىسازمان بر بر حاكممخالف انحالل اكثریت و رفتن به درون حزب توده بودند. جناح 
رودى را زد. و  مال كردن حر  درست انشعاب، به انشعاب مارك كشـتگر ـ هليـل    لجن
خوانـده اسـت و فـرد مشـكوكى      رودى در امریكا درس تشكيالت گفته شد كه هليل در

ــذموم و     .1اســت ــيوه م ــن ش ــته شــد. ای ــر او شكس ــر س ــوزه انشــعاب ب ــه و ك و كاس
بيشتر مرده ریگ استالينيسم در جنـبش كمونيسـتى جهـانى و حـزب      غيرماركسيستى كه
 .1است اى غيراخالقى، غيرانقالبى و غيركارگرى . شيوه2ایران است توده در جنبش چپ

 

 نامه اشرف به اشرف

هاى فدایى و گروه ستاره،  ان چریکـازمـوحدت بين س ألهـمس 1121ـ21اى ـه الـس از

                                                           
 .25/12/1171روز  كار، عدو شود سبب خير، مجله نيم . م هود نقره1
 .7/19/1177اخبار روز  نشريهكار،  . م هود نقره2
 خواه. آرش، ويژه شورشياس آرماس نشريه. زيدر، 1
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اعـالم  « پروسـه تجـان   »ها شرط وحـدت را   چپ جبهه پيش آمد رهبران چریک جناح
انى كمونيسـتى و جنـبش كمونيسـتى    هایى حول مسـائل جنـبش جهـ    پ  بح  كردند.
 مطرح شد. داخلدر

 هـا  ستاره وارد همكارى عملـى بـا چریـک    ها عناصرى از گروه در جریان این بح 
 شدند. محسن نوربخش و خسرو اردبيلى، كه در مرز عراق مسئول حمل اسلحه بودند.

 شـوند  اكبر جعفرى، مسئول شاخه مشهد، مطلع مـى  هایشان با على در یكى از مالقات
انـد. فـرد تـرور شـده از      ها یک نفر از اعضاى خود را تصـفيه فيزیكـى كـرده    كه چریک

شـود.   قدیم محسن نوربخش بوده است. پ  خبر تصفيه به خـارج كشـيده مـى    تاندوس
ا ـوليت آن بـان مسئـا كه در این زمـه ور چریکـارج كشـالت خـو تشكي ارهـگروه ست

خواهنـد   كننـد و توضـيح مـى    اعتراض مى مسألهپور بود به این  حرمتى اشر  دهقانى و
سـم موضـع داشـت. ایـن تصـفيه را نشـان       استاليني مسألهپيشاپيش روى  گروه ستاره كه

خواهند كه توضـيح دهـد.    بيند. و از رهبرى داخل مى ها مى چریک استالينيسم تشكيالتى
نویسـد   اى مـى  این زمان، حميد اشر  بود به اشر  دهقانى نامه ها كه در رهبرى چریک
 است. تصفيه امنيتى بوده است و مبانى نظرى و عقيدتى نداشته گوید این به رمز و مى

 

 طرح ترور شعاعيان

 طرح ترور شعاعيان حداقل توسط شش نفر مطرح شده است.
نویسـى كـه بـراى     . نخستين بار توسط وحيد افراخته مطرح شـد افراختـه در تـک   1
اند  هایى متعصب ها ماركسيست ـ لنينيستى  شود كه چریک نوشته است. مدعى مى ساواك

 ها، مارك ، انگل ، لنين، اسـتالين و مـائو   نعباى آ دهند كسى به پنج تن آل اجازه نمى و
این زمانى است كه افراختـه در نقـش یـک تـواب بـراى نجـات زنـدگى         1 توهين كند.
 كند. خود تالشى عب  مى حقيرانه
 شورش يناآرمينخوسهش . نفر دوم مازیار بهروز است در كتاب2

                                                           
 هماس. خ رو شاكرى، 1
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 آذر 11ار است فدایى پيرو بيانيه ك . نفر سوم مسعود نقره1
 نامه شعاعيان 1چهارم خسرو شاكرى است در مقدمه  . نفر1
 . حيدر در مصاحبه با نشریه آرش 2
 پور . فتاح1

 

 ساواك منبع خبر

هـا   ساواك با چاپ دو نامـه از چریـک   1122اردیبهشت نهایت اول خرداد  29در تاریخ 
 اند. ها سه نفر از اعضاى خود را كشته شد كه چریک مدعى

 نویسد: این اسناد كه هيچ اسم مشخصى در آن نيست مىخسرو شاكرى با استناد به 
 

ها زاران   توسط مردک در ايتاليا  ي ى از انقالبدر هاين زمان )پس از انتشار »
نظزر   گونزه بزه   ايزن  هزا  قدياى شعاعيان به نام پروير صدرى ناپديد شد و تا مزدت 

در چنزين صزورتى    آمد كه وى بايد به دست عاال ساواک كشته شزده باشزد   مى
از سقوت رژيم سزابق از   بايستى محل دفن او پس ، هاچون موارد ديگر، مىسلااًم

 شد. طريق بررسى دفترهاى ثبت ساواک كشف مى
كنزد   مزى  يان آن زمان متوجهيچه انگشت اتهام جدى را به سوى مسئوالن فدا آن
خزار  از كشزور    اى است كه ي ى از آنان )حايد اشرف  بزه اشزرف دهقزانى    نامه

توسزط پلزيس آلازان      روفيلم آن در يورش بزه اقامتگزاه موقزت وى   نوشته و مي
 دست ساواک رسيد... به

سازمانى سزه   داشت كه طى يك تصايه در اين نامه نويسنده به رفقايش اعالم مى
سزه تزن بزدون ترديزد      ند. ي ى از اينامحاكاه و اعدام شده« ناصالح»تن عناصر 

جبهه ملزى بزود كزه از طريزق      منوچهر حامدى دبير كنادراسيون و عضو قدياى
بزا  « پروسزه ترزانس  »ها زارى و   در چارچوب« جبهه ملى ايران در خاور ميانه»

 يان به نرد آنان به تهران اعرام شده بود.يفدا
تزرين   كوچك حامدى هم مانند پيروز صدرى ناپديد شده بود و در اسناد ساواک»

نرسانده او بايد، هااننزد   ردپايى از او يافت نشده است و چون ساواک او را به قتل



 119         بهمن، با نام و خاطره؛ بهمن روحی

 
يان مشزاول تصزايه   يتوسط فدا لحى بوده باشد كهاصدرى ي ى از آن سه تن ناص

 .«1شده بود

 

 ساواك باز هم منبع خبر

 دهد كه منبع آن ساواك است: خسرو شاكرى بار دیگر خبرى مى
 

 حســين صــدرى و خــواهرش توســط ســاواك دســتگير 3303در اواخــر ســال »
 بـه  كند و در آخـرين لحظـه سـاواك    ها را آزاد مى واك آنشوند. كمى بعد سا مى

هـا   چريـك  هـا افتـاده اسـت كـه     گويد كه اسنادى به دست آن حسين صدرى مى
هـا   كننـد. اگـر آن   تصميم دارند مصطفى شعاعيان و پرويز صدرى برادر او را ترور

 .«2ها هستيم شما پناه آوردند. ما حاضر به كمك به آن به

 

 خبر باز هم ساواك منبع

 رزمان شعاعيان كه بزه حزبس ابزد مح زوم شزده بزود و بزا        بنابر گاته ي ى از هم
ه بهزراد نبزوى،   زدان بز زش در زنزسر ارتزك افزافت يزايى يزدان رهزقالب از زنزان

ان زيز ياه صزدرى را فد زان گاته بود كز زاعيزرک صدرى و شعزانى مشتزازمزس هم
 .0اند قتل رسانده به
 

 نویسى او در شرایطى كه در آن قرار داشت اعتبـارى  یم. تکگذر از وحيد افراخته مى
 هـا  دهد كـه چریـک   كند، تحليل خودش را مى كه خبرى را گزارش نمى ندارد. ضمن آن

 كنند. ات خود را تحمل نمىـاند و توهين به مقدس اى متعصبىـه اركسيست ـ لنينيست ـم
 یک متعبـد دینـى اسـت و    پ  ممكن است شعاعيان را ترور كنند. كه این نگاه از زاویه

                                                           
 هماس. خ رو شاكرى، 1
  ماسه. خ رو شاكرى، 2
  هماس. خ رو شاكرى، 1
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عبـا دارنـد )حضـرت محمـد، علـى، فاطمـه،        ربطى به نگاه چپ ندارد. كه نه پنج تن آل
هـا نيـز چنـين     ها باور دارنـد. در چریـک   و حسين( و نه به تقدسى نسبت به آدم حسن

 هيچ یک از آثارشان مكتوب نيست. برداشتى در
شـاكرى تمـامى بـه ادعاهـاى      كـار و خسـرو   و اما استناد مازیار بهروز، مسعود نقـره 

 است. كه سندیت تاریخى ندارند. كه به جاى خود توضيح داده خواهد شد. ساواك
 ها. حيدر در زمـان مـورد بحـ  در خـارج از     ماند حيدر از اعضاى سابق چریک مى

 كند. اش با آرش اشاره مى در مصاحبه مسألهكشور بوده است اما به دو 
 كند. ترور اشاره مى ألهمسهایش به  . شعاعيان در نامه1
 .«1معلوم نيست كه در مورد ترور شعاعيان تصميمى گرفته شده بود یا نه. »2
 ها كه چاپ شده است، شعاعيان به طرح هاى شعاعيان موجود است. در این نامه نامه

 ترور خود اشاره ندارد مگـر نامـه دیگـرى باشـد كـه در دسـترس جنـبش نيسـت. كـه         
 را چاپ كرده بود. ى اگر بود ناشر كارهاى شعاعيان، آنا القاعده چنين نامه على
رسيم به این معلوم نبودن ترور، وقتـى تصـميمى گرفتـه نشـده اسـت. در واقـع        مى
مطرح نيست. كه تصميمى گرفته شود. و در همين حد هم باید منبع خبر روشن  طرحى
بـران بعـدى   انـد. ره  ها همگى كه به شهادت رسـيده  رهبران آن روزگار چریک باشد. از

گونه ـود را چـ ـاى خـيدر ادعـاند ح ردهـان كـاعيـرور شعـرح تـصحبتى از ط یک دامـك
 كند. ثابت مى

غـرض و مـرض تـاریخ نـدارد. نقـد       این متـدولوژى غلـط ربطـى بـه پـژوهش بـى      
نيست. اگر حيدر یا دیگران به مبارزه مسـلحانه پيشـتاز در آن     كانگستریسم چریكيسم،

ـ   ـب روزگار نقدى دارند ـ ـایعـ ـا شـاید نقد خود را مطرح كنند. قـرار نيسـت ب اریخ ـات ت
 فكرى را نقد كرد.ـا تـنوشت ی

ها و ترور شـعاعيان حـر     كه در مورد ترور در سازمان چریک یكى دیگر از كسانى
هـاى فـدایى، و از رهبـران     پور اسـت از اعضـاى سـازمان چریـک     است مهدى فتاح زده

 به بعد. 1121هاى  اكثریت در سال سازمان

                                                           
 .1153. زيدر، نشريه آرش ويژه 1
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 دهد كـه قاسـم سـيادتى از    گونه توضيح مى شاهى را این عليرضا پنجه مسألهپور  فتاح

در هنگام گرفتن رادیو ایران به شهادت رسيد. به علت  1127رهبران سازمان كه در سال 
شود  متوجه مى جا آنشاهى برود. در  شود به خانه پنجه اش مجبور مى رفتن خانه تيمى لو
هـا بحـ  تنـدى     دارد. در آن شب بين آن غيرتشكيالتیا ادنا ثابت رابطه شاهى ب پنجه كه

دهـد. احمـد غالميـان لنگـرودى      تى جریان را به سازمان گزارش مـى دسيا گيرد و درمى
همـراه سـيامک اسـدیان     بـود بـه   1122مانده از ضربات سال  رهبر باقى )هادى(، كه تنها

 .1كنند شاهى را ترور مى كنند و پنجه ىرده خيانت ارزیابى م شاهى را در كار پنجه این
 گوید: شود مى و اما وقتى از او در مورد طرح ترور شعاعيان پرسش مى

 
مزن   انزد.  شزان مطزرح كزرده    در كتزاب « زاده رفيع»آقاى  وجود چنين طرحى را»

وجود چنين  توانم به منابع ايشان نظر بدهم. ولى اطالعاتى كه من دارم مغاير ناى
 طرحى است.

پزس از   به نقل قولى از خشايار سنررى كه رابط مصطاى شعاعيان بوده است.بنا 
يك جانبه تصزايم   رسد. رهبرى سازمان كه مباحث نظرى با وى به نتيره ناى آن
رود. نقل قزول   سرقرار او ناى گيرد ارتباطش را با او قطع كند خشايار سنررى مى

تزوانم   بيان شزده و مزن مزى   اعتاادآمير  سنررى در رابطه درون سازمانى و كامالً
 .«2آن ت يه كنمبه
 

 . پاسخ اندیشـه را بـا  است اى عملى غيرانقالبى و ناكارگرى ترور عقيدتى با هر بهانه
 اندیشه باید داد. جز این هرچه باشد همه چيز هست اال ماركسيستى.

ـ ـاشـ ـته بـانونى داشـ ـاهت قـاید وجـامى بـر اتهـا هـام ا و ـات، و امـ ـایعـ ـا شـد. ب
اكرى كـه  ـتاریخ نوشـت نگـاه كنـيم بـه یكـى از اسـتنادات خسـرو شـ         شود اگرها نمى

 اند. ا صدرى را كشتهـه ىیفدا
 رزمى كـه حـب    شود این هم رزمان شعاعيان، خبر با یاى نكره شروى مى یكى از هم

ه این است ـان شده است. مگر نـاریكى پنهـامى ندارد. براى چه در تـد گرفته است نـاب

                                                           
 2995مصازبه با ايراس امروز  ؛پور مهدى فتاح. 1
 هماس ؛پور . مهدى فتاح2
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ام از بهزاد نبوى ـن ن آدم بىـد. ایـده ادت مىـلى شهـاهد به قتـک شـعنوان ی بهدارد  كه
انى ندارد گفته است صدرى را ـام و نشـهم ن ش كه آنـسر ارتـک افـه یـك كند ل مىـنق
 اند. يان كشتهیفدا

 به راستى این پژوهش تاریخ است. همه چيز در ابهام و تاریكى، اما حكم روشن.
هر روى باید با تفكيک ترورها آن هم در بستر تـاریخى خـود    ا، بهدر بررسى تروره

 شود. كن كردن ترورها به قضاوتى درست منجر نمى و قضاوت كرد. قلوه دید
ست. همـه  ا حساب ترور عقيدتى و شخصيتى از دیگر ترورها، امنيتى و اخالقى جدا

 توان یک كاسه كرد. نمى را
ـ  ـا تـ ـرده است بـت كانـپور كه خي يروانـوشـرور مهندس نـت ا  و ـرور صـمدیه لب
 سنگ نيست. واقفى هم ا شریفـی

 اخالقى داشته است. با ترور آن دو مهندسى كه سازمان را مسألهشاهى كه  ترور پنجه
 توان گذاشت. روند در یک ترازو نمى كنند و سراغ زندگى خود مى بدون اجازه ترك مى

كـه اطالعـات وسـيعى     شوند در حالى ىباید دید كه وقتى دو چریک از مبارزه جدا م
تواند بكند. امكانـات   ها چه مى ها هم هست، سازمان چریک و امكان دستگيرى آن دارند.

اطالعاتى كه ممكن است با دستگيرى این دو لو برود تا چه ميزان است. آمدن  سوزاندن
ا چریكى، رفتن به یک سينما نيست كه هر زمـانى هـوس كـردى فـيلم ر     به یک سازمان

افتـد.   انـد بـه خطـر مـى     كه در حال مبارزه جا به بعد جان كسانىاین درنيمه رها كنى. از
سوزانند عجيب است كه دلشان به حال فعالين ىم ها ها دل بریده ها و كه براى تواب آنانى

 سوزد. انقالب نمى
شاهى نيز باید جداگانه بررسـى شـود. وقتـى از دریچـه امـروز بـه آن        اما ترور پنجه

ها بـه خـارج از    آید، انتقال آن كنيم شقوق دیگرى جز كشتن به ذهن مى نگاه مى زگاررو
رابطـه یـک    مسـأله اخراج هر دو از سازمان و بعد كارى فرهنگى در مورد حـل   كشور،

هـا بـه ایـن     زن در یک پایگاه رزمى. اما آیا هادى مسئول آن روز چریـک  چریک مرد و
بود. ساده نبـوده اسـت كـه آدم بخواهـد رفيـق       شک اندیشيده بود. بى شقوق نيندیشيده

چنانى شوند. تصميمى آن بكشد. اما وقتى مجموعه عوامل جمع مى تشكيالتى خودش را
 شود. گرفته مى
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 1ها و تناقضات تاريخ

ــک1 ــازمان چری ــاریخ  . س ــا درت ــورد 1122اردیبهشــت  21و  21ه ــاواك  م ــوم س هج
 گيرد. قرارمى
هاى كيهـان، اطالعـات و    در روزنامه 1122 خرداداردیبهشت و اول  29. در تاریخ 2

شود كه در آن به جاسوسى و تـرور سـه نفـر از     ها چاپ مى دو نامه از چریک رستاخيز،
 كنند. اعترا  مى اعضاى خود

 . فرستنده نامه اكبر و گيرنده نگار است.1
 هاى تيمى به دست آمده است. ها از خانه . ساواك مدعى است این نامه1
هـا را جعلـى و سـاخته     اى نامـه  طى اطالعيه 1122دو خرداد ها در تاریخ  . چریک 2
كنند. و آوردن  ها اعضاى خود را رفيق خطاب مى كنند كه آن دانند و اعالم مى مى ساواك

كه اشاره به رفيـق شـهيد حسـن نـوروزى اسـت از اشـتباهات       « شهيد نوروزى دوست»
 ساواك است.

 نگار كيست. كند كه اكبر و . ساواك اشاره نمى1
 1ها در حضور رفقاى تـيم شـماره    وضعيت آن»ها آمده است:  كه در نامه . دیگر آن7

 هـا در سـازمان   كـه تـيم   در حـالى « بررسى و منجر به صدور حكم اعدام سـه نفـر شـد.   
 شدند. گذارى نمى ها شماره چریک
ه ـود كـ ـش ىـى مـدعـمينى مـام خـهضت امـن»اب ـانى در كتـحمد روحـدمـ. سي 1
اى همراهش ـه ان دستگير و ميكروفيلمـآلم در 1121دی  21انى در تاریخ ـدهق ر ـاش

آلمان ضبط و به ساواك تحویل داده شد. اگر این ادعا درست باشد. تاریخ  توسط پلي 
اى نوشـته   باشد. به فرض كه چنـين نامـه   مى 1122فروردین  17و  1121دی  21 ها نامه

نوشته شود و همين نامـه   1121دی  21اى در تاریخ  هممكن است نام شده باشد. چگونه
كه فرستادن این نامه به شكل رمز توسط  دهقانى ضبط شود. در حالى در آلمان از اشر 

 17كـه تـاریخ نامـه دوم     كشـيد. دیگـر آن   حداقل یـک مـاه طـول مـى     هاى سازمان پيک
 است. 1122فروردین 
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ـ ـر  دهقـ ـ. اش9 ـ ـانى در ل ـ  رد. اوـكـ  دگى مـى ـيبى زن نگره ـركت در كـ ـراى شـ ـب
كنفدراسيون به آلمان رفت. چه ضرورتى داشت اشر  اسناد محرمانه سـازمانى   مـهفده
 محل زندگى خود به كشورى ببرد كه امكان دستگيرى او بود. را از
 پـور  اكبر جعفـرى بـراى حرمتـى    ها را على شود این نامه مدعى مى 1. مازیار بهروز11

 كه جعفرى در تصاد  رانندگى در . در حالى2اسالى استنوشته است و منبع او حسن م
 و 1121دی  21توانست دو نامـه در تـاریخ    رسد و نمى به شهادت مى 1121اردیبهشت 

 پور بنویسد. به حرمتى 1122فروردین  17
هـا دسـتگير شـدند و     كادرهاى زیادى از چریـک  1121ـ22هاى  الـ. در فاصله س11
هـاى داخلـى دسترسـى     افاتى در زمينه جاسوسى و تصـفيه ساواك به اسناد و یا اعتر اگر
 كرد و نيازى به این دو نامه نداشت. در همان زمان افشاء مى یافت.
 

 تناقضات موجود

  29) دسـت آورده اسـت   هـاى تيمـى بـه    ها را از خانه شود نامه . ابتدا ساواك مدعى مى1
 هاى كيهان و اطالعات( روزنامه 1122اردیبهشت 

ان از ـپلي  آلم اـج آند و ـرون ان مىـه آلمـد بـونـش ا ميكروفيلم مىـه مهاـن اً. بعد2
 (1121فروردین  21دهد ) گيرد و به ساواك مى دهقانى مى اشر 
 همخوانى ندارد. 1121دی  21ها با دستگيرى اشر  در تاریخ  . تاریخ نامه1

 است(. 1122فروردین  17و نامه دوم  1121دی  21)نامه اول 
الى ـاسـ ـن مـاب حسـ ـه( در كتـامـده نـتنده و گيرنـاواك )فرسـار سـر و نگبـ. اك1

پور )یكـى   اكبر جعفرى )مسئول مشهد( و حرمتى شوند به على تبدیل مى و مازیار بهروز
ها با شـهادت جعفـرى در اردیبهشـت     ها( بعد كه تاریخ نامه اروپایى چریک از مسئولين

 شود اشر  دهقانى. د اشر  و نگار مىشود حمي آید. اكبر مى جور درنمى 1121
ادى ـامه به شكل عـادن نـار چریكى بود. فرستـزنویسى یكى از اصول پایه كـ. رم 2

                                                           
 خواه ؛ شورشياس آرماسبهروز مازيار. 1
 221ى2ص  .مچپ در ايراس و عوامل بحراس مداو. ز ن ماساسى، سير تحول انب  2
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وخى شبيه است. ـه شـيشتر بـوسى بـاسـانى و جـازمـاى سـه م در مورد تصفيهـه آن و

ده ـشـ نفجر ـوتور مـو از م 1122بهمن  17ارى در ـده از یوسف زركـت آمـدس به اسناد
 اند. طبق اسناد ساواك همه به رمز بوده 1122تير  22 حميد اشر 

 

 خطايى ديگر

 خسرو شاكرى معتقد است چون نام صدرى در اسناد كشته شدگان ساواك نيست. پـ  
هـا بـه چـه مناسـبتى بایـد       كند صـدرى را فـدائى   اند. اما روشن نمى ها او را كشته فدایى
نبود مگر در به شـهادت رسـيدن دكتـر اعظمـى      ها پرویز صدرى كه عضو فدائى بكشند.
هـا   هـایش در منطقـه لرسـتان توسـط چریـک      داریم. دكتر اعظمى بعد از دیگـرى  شكى
آورده شد. و بعد از انقالب در هيچ كجا از اسناد ساواك نامى از روز شهادت یا  تهران به

ار براى جنایت اند. مگر جنایتك ها كشته او نبود. آیا دكتر اعظمى را هم چریک محل دفن
 گذارد. سندى باقى مى خودش

كـرد كـه مـا     مكتوب مـى  شد آیا ساواك بالفرض پرویز صدرى در زیر شكنجه كشته مى
دوران كودتـا چنـد    صدرى را كشتيم و در فالن جا هم او را دفن كردیم. آیـا در شـيلى  

قوط از سـ  هـا نيافتنـد حتـى بعـد     هایشان هـيچ ردى از آن  هزار نفر گم شدند و خانواده
 اند. هاى فدایى كشته ها را هم چریک نظاميان. آن

 و نگاه كنيم به استدالالت دیگر در كتابى دیگر.
يان ـ اكثریـت نيسـت امـا     یچى نامش در ليست شهداى سـازمان فـدا   . محمد كاسه1

 هاى فدایى و گروه اشر  دهقانى، هست. تفاوت در دو ليسـت  درليست شهداى چریک
 1صفيه باشد.علت ت ممكن است شهادت به

 . احمد افشارنيا كه جسدش در جاده قزوین ـ زنجان پيدا شد ممكن اسـت تصـفيه   2
 .2شده باشد

                                                           
 محمود نادری ها كتات چريك چی اسناد ساواك؛ كاسه. محمد 1
 .ني تها  هيچ سندى دال بر ارتباط او با چريك افشارنيا؛ اسناد ساواك؛ . 2
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 پشت سينما شهباز پيدا شد. 1121. حسن توسلى كه جسد او در بهمن 1
آورد.  هـاى فـدایى نمـى    آورد اما چریـک  اكثریت نام او را در ليست شهداى خود مى

 .1امكان ترور او مطرح است پ 

 

 ها و استقالل ريكچ

 وابستگى در بلوك چپ محلى از اعـراب نـدارد. هرچنـد    مسألهتا پيروزى انقالب اكتبر 
 خاستگاه چپ ایران از نظر فكرى قفقاز و ماوراى قفقاز بود.

اما بعد از پيروزى انقالب اكتبر و قرائت لنين و استالين از انترناسيوناليسـم پرولتـرى   
وابستگى چپ ایران به بلـوك كمونيسـتى مطـرح     سألهمروسى بود ـ یک قرائت پرو   كه

 وابستگى در وهله نخست فكرى و در مرحله دوم مالى و سياسى بود. شد. این

 عنـوان سوسياليسـم   حزب توده از بدو تأسي  دركى واژگونه از رابطه با شوروى بـه 
مادر داشت. رابطه با حزب كمونيست شـوروى را بـا رابطـه بـا دولـت شـوروى یكـى        

این درك نزول پيدا كرد و تبدیل شد به رابطه با سـفارت و بعـدتر سـقوط     بعداً گرفت.
 و تبدیل شد به رابطه با مأمورین اطالعاتى شوروى. بيشترى كرد

 در جریان نفت شمال هم به ميدان آمد و شعار شمال براى شوروى و جنـوب بـراى  
 كرد. صحبت مى «حریم»عنوان  اى كه احسان طبرى از آن به مسألهانگلي  را داد 

 روى در جریان فرقه دمكرات به اوج خـود رسـيد. و بعـد از    این چسبندگى و دنباله
زب ـتقالل حـ ـر اسـزب كه بـكى از حـان ملـاب جریـكست فرقه منجر شد به انشعـش

 تأكيد داشتند.

هاى بعـد تـا دهـه چهـل كـه چـپ نـو         ها و سال هرروى حزب در تمامى آن سال به
د بر همان منش زندگى كـرد. و ایـن مـنش بـا فروپاشـى حـزب و       گير شكل مى ایراندر

 یافت.ادامه شوروى 

                                                           
 داند. ساواك او را واب ته به مجاهدين مى ز ن توسلی؛ اسناد. 1
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 اش اسـتقالل از  هاى فكرى تز حزب توده بود یكى از پایه گروه پيشتاز جزنى كه آنتى
شوروى بود این استقالل هم فكرى، هم سياسى و هم مالى بود بعدها هم كه بين چـين  

 حزب به نـام سـازمان انقالبـى حـزب تـوده      شوروى اختال  افتاد و جریان انشعابى و
 فشرد. پروچينى شد. گروه پيشتاز بر استقالل از دو بلوك كمونيستى پاى مى

 گيـرى دو گـروه فراهـانى و احمـدزاده، عـدم      هاى پایانى دهه چهل و شكل در سال
 اى از هاى هر دو گـروه، رگـه   هاى چپ نو است در تمامى بح  وابستگى یكى از مؤلفه

 چين و شوروى و گرفتن كمک مالى ـ تسليحاتى نيست. نزدیكى به

هـا بـه عـراق یـا ليبـى سـندى دال        رغم تبلي اتش و وابسته كردن آن ساواك نيز على
 هاى كمونيستى در دست ندارد. بروابستگى به بلوك

اى كـه   شـود كـه در نامـه    ، سـاواك مـدعى مـى   1122اما بعـد از ضـربه اردیبهشـت    
نامه به مسئولين خارج از كشور سازمان نوشته شده اسـت   افتاده است و این اش دست به
 دهد. خبر مى« صدهزار آفيش امپریاليستى دریافت»از 

 هـا اسـت از   حسن ماسالى كه از فعالين كنفدراسيون در این سال 1و در روایتى دیگر
 ها از شوروى تقاضاى كمک تسـليحاتى  دهد. چریک ها با شوروى خبر مى تماس چریک

 كنند از وضعيت رهبـرى سـازمان مطلـع    الوقت كردن تالش مى ها با دفع سكنند و رو مى
 هـا  خواهند كـه بـراى آن   ها مى ها، از چریک شوند. و در آخر براى دست به سركردن آن

 اطالعات نظامى جمع كننـد و در یـک تلگرامـى پيـروزى انقـالب اكتبـر را بـه حـزب        
 .2كمونيست شوروى تبریک بگویند

 ایت است:جا باز دو رودر این

هـاى كيهـان و اطالعـات     اى كه در همان زمان در روزنامه . ساواك با استناد به نامه1
چاپ شد مدعى شد كه سازمان پذیرفته اسـت توسـط چنـد سـرباز وظيفـه       1122 سال

 ها بدهند. آورى كنند و به روس جمع اطالعاتى را

                                                           
 خواه شورشياس آرماسز ن ماساسی؛ . 1
 پندارانه سياسي م و انقالت سادهسو ؛. ز ن ماساسى و منوچهر صادقى2
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 تى از خواستگوید: حميد اشر  وق . روایت دوم از آن حسن ماسالى است كه مى2
 ...1ها مطلع شد برآشفته بود و گفته بود: ما جاسوس نيستيم روس

 ها بعد از كودتا در رابطه با ایران یک سياست روشن داشتند. رابطه با حكومت روس
 ها استراتژیک بود كه از قربـانى كـردن فرقـه دمكـرات و     قدر براى آن ایران این رابطه آن

 حزب توده ابایى نداشتند.

نشينى فرقـه بـه خـاك شـوروى،      نباید كرد كه بعد از شكست فرقه و عقب فراموش
با برقرارى چند كمپ آماده بود كه مبارزات پارتيزانى را در آن منطقه برپا كند. امـا   فرقه
شان با دولت ایران به هـم نخـورد بـا تعطيلـى      كه رابطه اجازه ندادند و براى این ها روس
 احمر آذربایجان جا دادند.در زیر نام هالل  ها را فرقه آن

 بعدها هم كه نوبت حزب توده شد. مدت زیادى حزب را تحمل نكرد و براى اعالم
 حسن نيت به رژیم كودتا، حزب را به آلمان شرقى فرستاد.

 هاى چریكى چپ نداشـتند. بـه خـاطر    ها نظر خوشى به جنبش از سویى دیگر روس
 دیـد. و  و شوروى را سوسياليستى نمـى ها چپ نو بود. و چپ ن كه خاستگاه فكرى آن آن

آوردنـد و شـوروى حاضـر نبـود روى      احزاب سنتى نظير حزب توده را به حساب نمى
 گذارى كند. جریاناتى سرمایه چنين

اش از ملكى به بعد ایـن درك بـه وجـود     اى در جنبش چپ ایران منهاى بخش توده
 . و انترناسيوناليسم پرولتـرى اى است كه رابطه شوروى با احزاب ایرانى از سنخ ویژه آمد

آبـرو شـد    یسم روسى نيست. حزب توده به همين سياق بـى واسال روسى چيزى جز پان
 هـا راه حـزب   جزنى و نه سازمان چریک توان كرد كه نه جریان اطر شک نمىهمين خ به

 آبرویى نداشت. كردند راهى كه جز بدنامى و بى توده را دوباره تكرار نمى

را بـر پاهـاى خـود شـروى كردنـد.       ، با گردنى كشيده مبارزه1119ها از سال  چریک
ها نيازهاى مالى خود را از كمک اعضاى هـواداران در داخـل و خـارج     ها آن سال ایندر

                                                           
 1139تير عصر نو فروردين  7اسف، ايلو رم گشايی رويداد . 1
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هـا،   هـا قاچـاقچى   كردنـد و منـابع تسـليحاتى آن    ها تأمين مى با مصادره بانک كشور و یا
 د.هاى انقالبى بو بخش فلسطين و مصادره آزادى سازمان

ها براى گرفتن كمک تسـليحاتى از شـوروى، چيـزى از سـنخ تمـاس       تماس چریک
 با ليبى زمان قذافى و با گرفتن كمک از دولت عراق براى تسحيالت رادیویى بود. ها آن

ها حتى حاضر نشدند براى گشودن باب رابطه بـا شـوروى، تلگـرام تبریـک      چریک
هاى كمونيستى  در آن روزگار با افه حزب كمونيست شوروى بزنند. تلگرامى كه شاید به
 ها جنبه ایـدئولوژیک  كه براى چریک جا آنضدامپریاليستى شوروى بالاشكال بود. اما  و

هـایى از ایـن دسـت     ها حاضر به مصالحه و سازش نبودند. جاسوسى و رابطه داشت آن
 خورد. ها نمى گروه خون چریک به

 

 نامه حميد اشرف

ـ  حميد اشـر  نامـه   1122در تاریخ بيستم خرداد  نویسـد و   اعضـاى سـازمان مـى    هاى ب
حـدود دو سـال گذشـته اسـت در آن روزگـار       1121كه از نامه بيستم خـرداد   گوید مى

تحولى كيفى قرار داشت و امروز نيز آستانه تحولى نوین براى سازمان  سازمان در آستانه
 نگ سازد.هاى مرحله جدید جنبش هماه باید خود را با ضرورت است. كه سازمان

دانـد   المللى مى حميد دو سال گذشته سازمان را دوران تثبيت در سطح داخلى و بين
 كند. اى شدن اعالم مى سازمان را در آستانه ورود به فاز توده و

تـرین یـورش بـه سـازمان      را بـزرگ  1122اشر  ضربات اردیبهشت و خرداد سال 
شهرى مرگبار باشد امـا سـازمان    توانست براى هر سازمان مسلح ضرباتى كه مى داند. مى

ترین نقطه قدرت خود از این ضربات جـان   عنوان بزرگ با تكيه بر عناصر فدا به توانست
ببرد. در این یورش سازمان با از دست دادن پانزده پایگاه و چهارده شـهيد و   سالم به در
ها است  ب تودهرو است اما بُرد سازمان نفوذ در قل مالى بسيار با مشكالتى روبه امكانات
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توانـد بـا اتكـا بـه آن ایـن ضـربات را        اى است كه سازمان مى ترین سرمایه بزرگ و این
 جبران كند.

 شود: اى زیر مشخص مى با رئوس برنامه 1122پ  شش ماهه دوم سال 

 . بازسازى امكانات و پشت جبهه سازمان براى حفاظت سازمان1

 هاى تازه مخفى شدهسازى سياسى در سازمان و آموزش كادر . پایه2

 هاى نوین براى مقابله بـا  ها و كمبودهاى تشكيالتى و ایجاد سيستم . بررسى ضعف1
 ها هاى مدرن امنيتى و تجدید سازمان براساس این سيستم تاكتيک
 سازمانى و گـرم نگـاه   . تشكيل چند واحد آوانگارد نمونه براى ایجاد تأثيرات برون1

 داشتن فضاى سياسى جامعه

 كند: و همه را به صبر فـرا  اى سه ماهه تعيين مى اى تحقق این محورها دورهحميد بر
دهـد كـه    خواند و به كسانى كه براى بازگشت به اوضاى سابق باور دارند هشدار مـى  مى
 نوى شتابزدگى با خطر نفوذ پلي  و ضربات جدید همراه خواهد بود. هر

 هاى نـوین دارد تـا   از به پایهاى شدن ني كه سازمان براى اجراى مرحله توده ضمن آن
 قادر باشد وظایف خود را در این مرحله از رشد جنبش عمل كند.

 

 واقعيت ماجرا چه بود

 گفت: بندى كوتاه چه مى راستى واقعيت ماجرا چه بود و حميد اشر  در این جمع اما به
ه بـود در یـک سـو پيشـاهنگ بـود و      آغاز گشت 1119غایت نابرابر از سال  نبردى به

هـا و   دیگر رژیمى تا بُن دندان مسلح تكيه زده بـر دالرهـاى نفتـى و سـروی      سویىرد
هاى سيا، انتليجنت سروی  و موساد و یكباره را گـویم پشـت گـرم     كمک ها و آموزش

 خواران رسمى و غيررسمى جهان سرمایه. كشان و آدم آدم تمامى به
شتر از یک سال رژیـم  نوشته شده است و كمى بي 1122بندى بيستم خرداد  این جمع

افتد. حميد اشر  به درستى مرحله نوین در جنـبش   درسراشيب سقوط و اضمحالل مى
 ریـزى  اى شدن خود را پى هاى توده گوید ما باید پایه كند. و به درستى مى احساس مى را
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وران مبارزه قـرار  كدر  1111كنيم. این درك تنها از كسى چون حميد اشر  كه از سال 

آید. رژیم هم بدون شک چنين احساسى را دارد اما خطاى استراتژیک ساواك  برمى دارد
 دهنـده  عنوان م ز هشداردهنده و سمت و سـوى  نيروى برانداز رژیم است. ساواك به در

 هـاى  حاكميت استبدادى شاه حوزه اصلى خطر را جنبش چریكى و در رسس آن چریک
 داند. فدایى خلق و مجاهدین خلق را مى

 اند و هم ماركسيست پ  تمامى تـوان سياسـى، تبلي ـاتى،    كه هم مسلحهایى  چریک
كند و نيروهـاى متشـكل    تشكيالتى و لجستيک خود را براى نابودى این گروه بسيج مى

خود  چنان همسپارد. رژیم  ها را به فراموشى مى ها و خانه ها و مساجد و حسينيه درحوزه
هـاى مراجـع تمـامى     م تمـامى نـق و نـوق   رغ بيند على سنگر و همراه مى با مذهب هم را

گذارد ساواك در پنج سـالى   هاى مى خود را بر تقویت این جناح در مقابل چریک تالش
گذشت با تكيه بر تجارب جهانى مبارزه برعليه جریانـات   عمر مبارزه مسلحانه مى كه از
یانـات  هاى بسـيار از جر  آموزى و با درس نخصوص در امریكاى التي مسلحانه به مبارزه

كـارى   استفاده استراتژیک از شكنجه تا حد مرگ توانسته بود به اصول مخفـى  داخل و با
ـ ـشكيالتى ضـاى تـه ا ـا و شكـه هـود و از روزنـاه شـآگ كىـریـو چ دى ـاتى جـ ـرب

 به سازمان بزند.
 پ  سازمان نيازمند آن بود كه تدابير جدیدى بيندیشـد و بـا رویكـردى نـوین و بـا     

 هاى خود را جبران كند و با سازمانى جدید بـار  ضربات وارد شده ضعف گيرى از درس
 دیگر به عرصه نبرد وارد شود.

 قول اشر  بازسازى امكانات آن هم در كشورى به غایت پليسى با مردمـى دور از  به
 شبه جبران شود. پيشاهنگ كارى نبود كه یک
ـ   دعوت اشر  به خویشتن  ت و فراسـت او از دارى و صبر و شكيبایى نشـان از درای

 اوضاى داشت.
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 پيشاهنگ و سركوب

و پيروزى نسبى ساواك این شبهه را در ذهن بعضى ایجاد كـرد كـه    1122ضربات سال 
ز ایـن ضـربات پيـراهن عثمـانى شـد      بست رسيده است. بعدها نيـ  مسلحانه به بن مشى
 كه مشى جدا از توده عاقبتى جز این ندارد.« هاى سخنور اپورتونيست» دستدر

اى بر ایـن بـاور شـدند كـه اگـر بـه مبـارزه         این ضربات به حدى كارى بود كه عده
شود استاد این سخنورى حزب توده بود. كه از آلمان  روى بياورند روئينه تن مى سياسى
 كرد. پارس نشسته مى شرقى

هاى چـپ و مـذهبى زیـر ضـرب قـرار گرفتنـد        به بعد كه گروه 1111هاى  در سال
كه اكثریت قریـب   گفتند مشى جدا توده یعنى این. در حالى خند مىحزبى به ریش رهبران
كردند. و از منتقدین مبارزه مسلحانه بودنـد. عاقبـت مشـى     ها كار سياسى مى آن به اتفاق
ها پناه  روشن شد حزبى كه قرار بود در ميان توده 1112و  1111كه در سال  اى هم توده

 شد. بساعت جارو 21شود كمتر از 
 ن روزگار و بعد یک نكته فهميده شد چرا كه اصرار بر ایـن بـود كـه مبـارزه    اما از آ

 هـاى  طلبيد. هرچنـد سـال   اى كه هزینه بسيارى مى مسلحانه به هر شكل رد شود. مبارزه
بعد تشت رسوایى اپورتونيسم از بام به كوچه افتاد و همـه بـه چشـم خـود دیدنـد كـه       

، مسـلحانه و غيرمسـلحانه هزینـه سـنگينى     در كشورهاى توتاليتر، به هر شكل آن مبارزه
 شود. كه هيچ شكل آن تحمل نمى دارد چرا
 اصلى حضور پيشاهنگ در ميدان مبارزه بود در غيبت توده و طبقه و در نبـود  مسأله
هاى انقالبى، پيشاهنگ بـا تعـدادى محـدود و امكانـاتى انـدك بایـد        ها و خيزش جنبش
 هـاى  كه هم پول نفـت را دارد و هـم حمایـت    مصا  رژیمى تا بُن دندان مسلح برود به

 هـا،  لجستيک نظامى و هم حربه سركوب را دارد. و هم اتاق شكنجه و باالتر از همه این
مجوز كشتن و پنهان كردن را هـم دارد حربـه تحميـق تـوده و طبقـه را هـم دارد بـوق        

 را هم دارد. تبلي اتى
صد دندان بر جگر بساید تا تـوده  و در این نبرد نابرابر پيشاهنگ باید با فداى صددر

 د.نطبقه به ميدان آیند و این معادله نابرابر را برهم بزن و
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 همـان را  چریک فـدایی این وضعيت نبرد ربطى به مشى مبارزه ندارد ساواك بر سر 

 اى و سياسـى كـار را زیـر    گونه تيزابى توده آورد همان آورد كه بر سر حزب توده مى مى
 ز دهقـانى را كشـت. بـا مجاهـدین مسـلمان چریـک همـان       كشت كه بهـرو  شكنجه مى

 كار. كرد كه با مجاهدین ماركسيست ـ لنينيست سياسى برخوردى را مى
 هـاى سـنگين   در نبود توده و طبقه در ميدان مبارزه، پيشاهنگ راهى جز تحمل هزینه

 افكنى كـافى اسـت نگـاه    ندارد باید دید در كجاى دنيا و با چه رژیمى دست و پنجه مى
وزیر، وزیـر دربـار و یـار و غـار شـاه و بـه قـول          علم، نخستهللبه خاطرات اسدا كنيم

 «.زاد خانه غالم»خودش 
دو  دمكراتيک بگيرد رهبرى یكى از این پُزكند تا  شاه دو حزب فرمایشى درست مى

گوید اگر ما بيایيم روى كار بهداشت و مسـكن و فـالن    حزب در یک نطق انتخاباتى مى
كنـد و   رسـد شـاه علـم را صـدا مـى      دهيم. خبر این نطق به گوش شاه مـى  ىبهمدان م و
فردا برود بگوید؛  .خورد در بودن ما به مردم چيزى بدهد كه این مرتيكه گ ه مى گوید، مى

را بـه او ابـالغ   « گ ه خوردن»خواهند و فرمان ملوكانه  دبير كل بدبخت را مى گ ه خوردم.
خورم به كسـى چيـزى بـدهم. بنـده      گوید: من گ ه مى اش مى نطق بعدى كنند و او در مى
 كنم. شاهنشاهى كار مى زیر سایهدر

روشن اسـت و بـاز    این وضعيت یک حزب اخته فرمایشى است تكليف اپوزیسيون
گویـد:   مـى  هم در جایى دیگر سپهبد آریانـا در یـک سـخنرانى ضـمن تعریـف از شـاه      

تيمسار آریانا  رسد كه ش شاه مىاعليحضرت براى من مثل برادر بزرگ است. خبر به گو
دیكتـاتور بـرادر    دهـد بـراى   او را برادر خطاب كرده است دستور عزل و تبعيد او را مى

 دیگر بایستد. كنارش كسىد دیگران و او تاب تحمل ندارد درق عرض و هم یعنى هم
 حــال تكليــف پيشــاهنگى كــه بخواهــد دیكتــاتورى را بــا یــک رژیــم دمكراتيــک، 

 با سوسياليسـم عـوض كنـد چيسـت و در برابـر خـود چـه لشـكرى از         دارى را سرمایه
 خواران را خواهد دید. آدم
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 بينم آنچه من مى
 ماندن و باز ماندن درياست

 گذريم گرچه ما مى
 ماند راه مى

 باك نيست
 آقا نسترن آل

 

 آقا شهادت نسترن آل

 هـایش از  ىدر مازندران دستگير شـد كـابلى در بـازجوی    1121ميرحسين كابلى در سال 
 یعقوب یزدانى نام برد.

ارتباطش با ميرحسين كابلى قطع شد ولـى در اواخـر بهـار     1122یزدانى در تابستان 
 اكبر جعفرى وصل شد. به على مجدداً 1121

 نواز وصل كرد این دو مدتى تحـت  جعفرى، یزدانى را در سارى به محمدحسين حق
رج( ـار ایـام مستعـلى رحيمى )با نـعه ـعد بـودند بـگران بـآهن ئوليت بهمن روحىـمس

 وصل شدند.

 ، یزدانى، كاوه بنایى را به على رحيمى وصل كرد.1122در سال 

ایى بـه  ـاواك در تعقيب و مراقبـت بنـ  ـ  سـاواك بود پـاهى تحت نظر سـاوه پنـك
رحيمى رسيد و با تعقيب رحيمى به خانه مشـترك او بـا حسـين موسـى دوسـت       على

 آقا بودند. ه همگى تحت مسئوليت نسترن آلرسيدند ك دموچالى

كننـد. پـ     آقا رسيد امـا نسـترن را گـم مـى     ساواك در تعقيب رحيمى به نسترن آل
 .رسند كنند و به نسترن مى دوست را تعقيب مى موسى حسين
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 آيیمی
 گذریمی ماه و باران از و
  نگاهی با و

 كنیمی گلباران را متروک هایخيابان
 

 وست و رحيمىد شهادت موسى

در خيابـان بـا گشـت سـاواك      1122دوست در تاریخ سى و یكم خـرداد   حسين موسى
آبـاد حـوالى    شد و به شهادت رسيد على رحيمى در همان روز در خيابان عبـاس  درگير
 شهرفرنگ به شهادت رسيد. سينما
 
 

 مضطرب مردی
  گذرد می شبنامه و ستاره چارراه از
  ابر سياه های پرده پشت از
 كند می نظاره را جهان طانشي

 

 شهادت مهدوى

یابد كـه دو چریـک بـا هویـت      یک ساواكى به نام سعيد موسوى درمى 1122در خرداد 
 گيرند. كنند پ  آن دو را تحت نظر قرار مى اى كار مى در كارخانه جعلى

در خيابان عبيـد ذاكـانى بـا پيـاده شـدن گلـرخ )شـهرزاد(         1122در تاریخ دوم تير 
 رسانند. گيرند و به شهادت مى ک پيكان او را زیر آتش مىی مهدوى از

 شـوند  ها متوجه مـى  شود چریک كنند در ميان راه مردى سوار مى پيكان را تعقيب مى
پـور   آقا نادر على كشد در این درگيرى نسترن آل اند پ  كار به درگيرى مى تحت تعقيب

 شود. فر كشته مى یک ساواكى به نام على فردى و
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 آيد؛ یم شرق انحنای از ای پرنده

 اميد از بالی با
 يأس از بالی با

 گردد می سرگردان خاموش های كوچه و در
 كوبد می بال ويران های تپه در و
 نشيند می آتش بر و

 

 آقا نسترن آل

پور، حسين سازور و شمسى نهـانى   اش را با مهدى فتاح آقا سه بار قرار لو رفته نسترن آل
 و این نشان از تيزهوشى او داشت. پشت سر گذاشته بود را

 نقى آرش )با نام مستعار اردشير( بود. بعـد از گذرانيـدن   نسترن در ابتدا سمپات على
 گـذارى  آميز سمپاتى به شيرین معاضد )با نام مستعار افسانه( وصل شد. در بمب موفقيت

 ود.اداره اطالعات امریكا و انجمن ایران و امریكا نسترن همراه شيرین معاضد ب
اكبـر جعفـرى    تيم احمد زیبرم، حسن نوروزى و علـى  با نام مستعار جميله مدتى هم

 و این سه نقش مهمى در رشد سازمانى نسترن داشتند هنگام شهادت نسترن یكى از بود
 مسئوالن درجه اول سازمان بود.

 
 گذرد می حادثه تند ت 
   متالشی های ستاره و

 يابند می جديدی های منظومه
 

 ريم شاهىشهادت م

 گرى خود را در اداره التحصيل تاریخ از دانشگاه مشهد بود دوره سپاهى مریم شاهى فارغ
 كار و امور اجتماعى خراسان گذرانيد.
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 هـاى  گرى مخفـى شـد. سـازمان بـراى محكـوم كـردن سياسـت        بعد از اتمام سپاهى

بمـب تعبيـه   ضدكارگرى رژیم مریم را مأمور كرد كه بمبى در اداره كار خراسان بگذارد 
 منفجر شد و دو نفر كشته شدند. شد

ساواك در تحقيقاتش پى برد كه مریم شاهى قبل از انفجار در اداره كار بـوده اسـت   
دهد كه در اداره كار بمبـى كـار    از خروج او ناشناسى به مدرسه فروردین اطالى مى بعد

از حضـور مـردم   شده است این اطالى توسط سازمان براى آن بود كه اداره كـار   گذاشته
 خالى باشد.

 ساواك در مراجعه به خانه مریم شاهى متوجه شد او سه هفته مخفى شده است.
 یازده و پانزده دقيقـه هاى ساواك داد در ساعت  ساواك نام و نشان مریم را به گشت

در كنار خيابان فيروزآبادى مریم شاهى در تور گشـت مـأمورین    1122تيرماه  روز پنجم
 فت و طى درگيرى به شهادت رسيد.گر كميته قرار

 

 11771روزشمار ضربات ساواك تا دهم تيرماه 

 1170هفدهم دى ماه 

طور  به آهنگران یكى از افراد مؤثر رهبرى سازمان و مسئول شاخه مازندران بهمن روحى
مجاهـدین   تصادفى در یک كيوسک تلفن عمومى توسط احمدرضا كریمـى از مـرتبطين  

سـاواك   خدمت سـاواك درآمـده بـود در یـک گشـت خيابـانى      كه تواب شده بود و به 
نارنجـک و   شناسایى و دستگير شد بهمن به علت حمله غافلگيرانه ساواك موفق نشد از

 سيانور خود استفاده كند.
هایى به مرز به دست سـاواك افتـاد.    از بهمن هنگام دستگيرى دفترچه تلفن و نوشته

بـه علـت سـياه     212سوم كه در بيمارستان  همين خاطر در فاصله هفدهم تا بيست و به
 پاها به شهادت رسيد به معناى اخص كلمه سالخى شد. شدن

                                                           
 ؛ هماس. اسف ايلو1
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 ـ دستگيرى زهرا آقانبى قلهكى در سارى

 ـ شهادت سرور فرهنگ در گرگان

 پور در گرگان ـ شهادت فاطمه حسن

 (1121ـ شهادت فاطمه نهانى در سارى )بيست و یكم دى ماه 
 آبریز در مازندران ـ شهادت ابراهيم خيرى

 ـ دستگيرى كمال فوالدى )بيست و یكم دى ماه(

 ـ شهادت حميد مؤمنى هنگام اجراى قرار با كمال فوالدى )سيزدهم دى ماه(

 1121ششم بهمن ماه 

ـ ـادت پـاراالن تبریز و شهـله مـيمى در محـه تـانـه خـاواك بـله ســ حم فر، ـنج ن
 ى وـهرمـ ـجيرزادهـجيد پـ ـحتشمى، مـ ـعفر مـ ـجرورش، ـپ سعودـم ا،ـدرنيـمه افـاطـف

 همدانىمصطفى دقيق

 ششم اسفند ماه  

 ـ دستگيرى حسين چوخاچى برادران

 ساواك از حسين خواست كه براى دستگيرى یثربى همكارى كند حسين پذیرفت از
 .تور ساواك گریخت به سازمان پيوست و مخفى شد

 

 تغيير خط ساواك

 هـا و شـكنجه سيسـتماتيک    با زنده دستگير كـردن چریـک   ساواك در ابتدا برآن بود كه
سازمان را از نظر تشكيالتى نابود كند. اما رفته رفته به ایـن نتيجـه رسـيد كـه ایـن كـار       

كرد كشتن در محـل بـه جـاى دسـتگيرى زنـده را گرفـت. ایـن         نيست پ  روى شدنى
 چرخش در سياست ساواك بود. نخستين

 هـاى  اك كار پيگير اطالعاتى به جاى حملهدومين چرخش در سياست راهبردى ساو
 آسـا حاصـل كـار را در حـد     هـاى بـرق   آسا بود ساواك به این نتيجه رسيد كه ضربه برق
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كنـد   تواند خود را به رهبرى سازمان نزدیک كند اما اگر حوصله كند مى اعضا محدود مى

 پ  در سياست خود چرخش كيفى داد:

 . نفوذ1
مان نفوذ كنـد آزادى حسـين چوخـاچى بـه همـين      ساواك در پى آن شد كه در ساز

 بود اما چوخاچى با فریب ساواك مخفى شد. منظور
سـازى او بـراى نفـوذ در     سـازمان و آمـاده   هـاى هـوادار   نفوذ محمد كتابچى در الیه

 .1تشكيالت مورد دوم بود
 كارگيرى شنود پيشرفته تلفنى . به2

هـا برسـد و ایـن     دگيـرى پایگـاه  ر ساواك توانست با شنودهاى كمتر از دو دقيقه به
 از دید رهبران سازمان دور بود. مسأله

 . كنترل دانشجویان فعال1

هایش پى برد كه جذب دانشجویان به سازمان زیاد اسـت پـ     ساواك در دستگيرى
 تواند به سازمان برسد. برد كه با كنترل دانشجویان فعال مى پى

 . كنترل زندانيان سياسى1
 اســى آزاد شــده در ابتــدا از دیــد ســاواك پنهــان مانــد امــا بــاپيوســتن زنــدانيان سي

 هاى سربازگيرى هاى بعدى ساواك پى برد كه زندانيان آزاد شده یكى از كانون دستگيرى
ده تحت كنتـرل  ـان آزاد شـد. و زندانيـان سخت شـ  آزادى زندانيـا است. پـه چریک

 قرار گرفتند.

 . كنترل نامحسوس 2

كى و محسوس حاصل زیادى براى سـاواك نداشـت. كـار یـا     تعقيب و مراقبت فيزی
گریختند. پ  سـاواك   ها از تعقيب مى ها آن كشيد و یا با هوشيارى چریک درگيرى مى به
یا مناطق اطرا  محل كار و زندگى و  رسوى كنترل نامحسوس رفت كنترل از راه دو به
 گذاشتن شنود یا كنترل تلفن. یا

                                                           
 هاى فدايى چريك ؛. محمود نادرى كتات1
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 . كار اطالعاتى پرحوصله1

 جاى اقدام عاجل با یافتن اولين سرنخ، ساواك به سوى كار پرحوصـله اطالعـاتى   به
 رسيدند. و بعد از یک پایگـاه كـار   هاى تيمى مى شدند تا به خانه ها دنبال مى رفت سرنخ

 شد. روى پایگاه دیگر شروى مى

 1122اردیبهشت 

 نو ـ حمله ساواك به پایگاه تهران
 ت فرزاد دادگر و جهانگير باقرىـ حمله ساواك به پایگاه كن: شهاد

آقـا، مهـوش حـاتمى،     ـ حمله به پایگاه خيابان خيام: در طـى ایـن عمليـات الدن آل   
صدیقى پاشاكى، احمدرضا قنبرپور، ارژنگ و ناصر شایگان بـه شـهادت رسـيدند     فرهاد
 اى از مهلكه گریخت. اشر  از ناحيه پا زخمى شد و طى عمليات متهورانه حميد

ـ ـر ، صبـانه حميد اشـن خـارق: در ایـان شـابـگاه خيـایــ حمله به پ زاده،  يژنـا ب
اصره ـيرى از محـا درگـه بـودند كـمى بـاشـا احمد هـانكى، آریـنيست كالنترى اـعليرض

 خارج شدند.

چـى و سـه    شـانه  ـ حمله به پایگاهى در رشت و شهادت بهروز ارم انى، زهره مدیره
 نفر دیگر

 در قزوین: شهادت ميترا بلبل صفت و اسماعيل عابدى ـ حمله به پایگاهى
 ـ حمله به پایگاهى در كرج: شهادت فریده غروى، حسين فاطمى، هوشـنگ قربـانى  

 رودى، مهدى فرقانى و گلرخ مهدوى از محاصره خارج شدند. كنده

 1122خرداد 

ساواك ـ انتشار نبرد خلق بعد از پانزده روز تأخير، نسخه اصلى این نشریه در حمله 
 ها جنبه حيثيتى داشت. كوى كن از بين رفت چاپ و انتشار آن براى چریک به

اطر لو رفتن شبكه ـات اخير، به خـرداد و توضيح ضربـان در دوم خـازمـانيه ســ بي
 تلفنى سازمان

 ـ نامه اشر  به سازمان در بيستم خرداد
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 ماهه را حول چهـار اى سه  دارى برنامه سازمان در این نامه ضمن دعوت به خویشتن

 محور در دستور كار گذاشت:

 . بازسازى امكانات پشت جبهه1
 سازى سياسى سازمان . پایه2

 هاى مدرن دشمن و تجدید سـازمان  هاى نوین براى مقابله با تاكتيک . ایجاد سيستم1
 ها براساس این سيستم

 براى گرم نگاه داشتن فضاى سياسى د. تشكيل چند واحد آوانگار1

 

 هيك نكت

 اشر  با تيزهوشى بسيار به خطير بودن اوضاى تا حدودى زیاد پى برده بود امـا در ایـن  
 نبرد تاریخى ضدانقالب از انقالب پيش افتاده بود. ساواك با كمک ضـدانقالب جهـانى  

 ها و ابزار مجهز شده بـود كـه انقـالب بـراى     )سيا، موساد و انتليجنت سروی ( به شيوه
 .1ازمند زمان بود. و زمان از سازمان جلو افتاده بودافتادگى ني جبران این عقب

 1122سى و یكم خرداد 

 آبادى، در حوالى سينما شهرفرنگ تهران ـ شهادت عليرضا رحيمى على

 نو دوست دموچالى در تهران ـ شهادت حسين موسى
 1122دوم تير ماه 

 پور ن مه آقا، شهادت گلرخ مهدوى و شهادت نادر على ـ شهادت نسترن آل
 1122پنجم تيرماه 

 شهادت مریم شاهى
 1122هشتم تيرماه 

 حمله به خانه مهرآباد جنوبى

                                                           
 ساواك از نور شنود تلفنى از سازماس الو افتاده بود. ؛پور . مجيد عبداسرزيم1
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 اى در مهرآباد جنوبى خانه

اى از زمين و هوا درمهرآبـاد   خانه 1122صبح هشتم تير ماه  چهار و سی دقيقه درساعت
 مترى وليعهد خيابان پارسى، كوچه رضاشاه كبير مورد حمله قرار گرفت. جنوبى، بيست

 اى كه تا دیرگاه، یادآور غم و اندوه، شجاعت و جسـارت در ذهـن دوسـتداران    خانه
 هاى فدایى خلق شد. چریک

 ها، چریكى كه بيش از سيزده بـار  اى چریک در این روز فرمانده حميد، رهبر اسطوره
 «رفيـق كبيـر  »از محاصره ساواك زنده بيرون آمد و تنها چریكى بود كه در زمان حياتش 

كه گلوله از پشت م ـز او را نشـانه گرفتـه     از بزرگى او همين ب  در حالىلقب گرفت 
كوپتر بر بـاالى   خيل لشكریان ساواك جرست نزدیک شدن به او را نداشتند. و با هلى بود
 .1زدند تا مطمئن شوند كه دیگر زنده نيست او چرخ مى سر

 د پایگـاه رفيـق  پـور، در واقـع خانـه مهرآبـا     این خانه متعلق بود به غالمعلـى خـراط  
 اكبر وزیرى و طاهره خرم اعضاى تـيم  پور بود و یوسف قانع خشكه بيجارى، على خراط

 او بودند. این خانه توسط غالمرضا الیق مهربانى اجاره شد مهربانى از اعضـاى علنـى ـ   
 مخفى سازمان بود و به خاطر داشتن گواهينامه پایه یک، پوشش خوبى بود براى اجـاره 

 با اجاره باال.كردن یک خانه 

 مهربانى عضو گروه بود كه تمایالت بيژنى داشتند و به سازمان پيوسته بود.

 پور بود. طاهره خرم در این خانه در پوشش همسر خراط

 

 تير 8داليل ضربه 

 شمارد: سازمان در بيانيه آبان ماه خود دو علت براى این ضربه مى

                                                           
رفتيم تا مطمئن  زميدبادى سر  هب كوپتر  گفت با هلی مى گيریدر خلباس زاضر در صحنه :پور . مهدى فتاح1

 است. شويم مرده
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 . كشف شبكه تلفنى سازمان1

 1. درگيرى رفقا2

 فرستد، علـت ضـربه را كـار    اى كه بعد از ضربه به دادرسى ارتش مى اك در نامهساو
 اش با ميالنـى علـت   . اما ثابتى معاون ساواك در مصاحبه2كند نفوذى ـ اطالعاتى ذكر مى 

 .1كند گيرى تلفنى حميد اشر  ذكر مى ضربه را پى
 توانست به خانه مهرآباد جنوبى برسد: ساواك از چند راه مى

 جایى و مخفى دانست بعد از ضربات اردیبهشت، سازمان به دنبال جابه ك مى. ساوا1
هـاى   توانسـت بـه خانـه    هاى معامالت ملكـى مـى   كردن نيروها است. پ  با بسيج بنگاه

كـه مهربـانى تـا     جـا  آنداده شده، در اردیبهشت و خرداد دسترسى پيدا كند. و از  اجاره
 رد مشكوك تحت نظر بگيرد.عنوان مو شناخته شده بود او را به حدودى

كه بهزاد اميرى دوان و حميد آریان شناسایى شده بودند و حميد اشـر    جا آن. از 2
توانسـت در تـور    هفتم تيرماه با بهزاد اميرى دوان قرارى را اجرا كرده بود حميد مـى  در
 بگيرد و ساواك به خانه مهرآباد برسد. قرار

 توانسـت از طریـق او بـه محمدرضـا     ك مىآقا هم شناسایى شده بود ساوا نسترن آل
 یثربى و از طریق یثربى به خانه مهرآباد برسد.

 گوید: كه حميد اشر  در یک اش مى ماند دو روایت از ساواك، ثابتى در مصاحبه مى
اى مشـكوك را   تلفن عمومى شناسایى شد. جریان از این قرار بـود كـه سـاواك مكالمـه    

كند كه خـط روى خـط شـده اسـت. تـا حميـد        مىاندازد و وانمود  خط حميد مى روى
شـود. بـا كشـف     و مكالمه را گوش دهد. به این طریق منطقه كشـف مـى   كنجكاو شود

كند. و از طریق بنگاه و یـا از طریـق    خود را در مهرآباد متمركز مى منطقه ساواك نيروى
كافى بـود   جا به بعدرسد از این كه رفت و آمد مشكوك دارد مى اى كنترل منطقه به خانه

 حميد در این خانه است و حمله را شروى كند. ساواك مطمئن شود كه

                                                           
 . قهماسب وزيرى1
 كتاتهماس  ؛. محمود نادرى2
 آوراس ايرانی داراس و نام عباس ميالنی؛ نام. 1
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اسـت   1122برد، گزارش ساواك در تيرماه  اما آنچه كه روایت ثابتى را زیر سؤال مى
عنوان یک گزارش از سوى یک نهاد امنيتى بـه یـک ارگـان قضـایى      گزارش باید به این
عنـوان یـک نهـاد     ى، روشن است كه ساواك بهنمای شود. گزارشى با ابهام، و قدرت تلقى
كـار نـدارد.    كند. ضرورتى براى ایـن  شگرد خود را براى یک ارگان دیگر رو نمى امنيتى
هاى معمـول در ایـن نامـه     خواهند ساواك از ترم چنين چيزى را از ساواك نمى ها نيز آن

براى رسـيدن   كه كار ساواك چند جانبه بوده است و بدون شک كند ضمن آن مى استفاده
 ها قبل در حركت بوده است. مهرآباد ساواك از چند راه به سوى مهرآباد از مدت به

 ها بود. و بـراى رسـيدن بـه ایـن     ها قبل به دنبال زدن رهبرى چریک ساواك از مدت
 ها و تعقيب و مراقبت و شكنجه ها و خبرچين هد  از شنود تلفنى، خبرگيرى از نفوذى

 برده است. ه سود مىاز زندانيان دستگير شد

 ساواك به دادرسـى  1122تر از گزارش سال  هررو روایت ثابتى به حقيقت نزدیک به
 ارتش است.

 
 

 چه مردى
 گفت چه مردى كه مى
 تر آن قلب را شايسته

 كه به هفت شمشير عشق
 در خون نشيند

 تر آن و گلوله را بايسته
 ها را كه زيباترين نام

 بگويد
 اين گونه عاشقو شير كهن كوه مردى از 
 ميدان خونين سرنوشت

 به پاشنه آشيل
 در نوشت
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 یروئينه تن

 اش كه راز مرگ
 اندوه عشق و
 غم تنهايى بود

 شاملو
 

 حميد اشرف كه بود

 سالآهن بود در درش كارمند اداره راهدر تهران به دنيا آمد پ 1122حميد اشر  در سال 
 آهن آذربایجان بود. رئي  راه 1112ـ11

ام احمد و خواهرى بـه نـام مينـا داشـت. در دارالفنـون درس خوانـد و       برادرى به ن
هاى آخر گرایش چپ یافت. بعد به دانشـكده فنـى دانشـگاه تهـران رفـت و در       درسال
توسط گروه جزنى عضوگيرى شد. اما در دستگيرى گروه جزنـى شـناخته نشـد.     جااین

 شناختند. ار مىستعتشكيالت فقط او را با نام م چرا كه در
 پور بود. در بازسازى گروه همراه غفور حسن 1117ـ19هاى  در فاصله سال

 با آماده شدن گروه براى رفتن به جنگل او رابط كوه و شهر بود. و بـا شـروى اولـين   
 پور مخفى شد. پ  درسش ناتمام ماند. ها، به دنبال دستگيرى غفور حسن دستگيرى

روشن شد كه اشر  بـا بيـژن    پور براى ساواك هاى غفور حسن در جریان بازجویى
 زندان ارتباطاتى دارد. در

 پ  از شناخته شدن ساواك به جد در پى آن بود كه او را دستگير كنـد طبـق اسـناد   
آباد بـا مـأمورین    در سرپل خانى 1121ام مهرماه  سى سه و چهل دقيقهساواك در ساعت 
 ویسد:ن گریزد ساواك در این مورد مى شود و مى درگير مى كميته مشترك

 .«1ها دنبال كردند با يك غفلت از دست دادند مايه تأسف است كارى را كه ماه»
 ها به دنبال حميد بوده است. دهد ساواك ماه كه نشان مى

اى تيـز   حميد قدى متوسط داشت، پُر بـا ظـاهرى ورزیـده و بينـى كشـيده و چانـه      »

                                                           
 .اگزسر اعمل يىىاتيهس 1
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مشخصاتى بود كـه  اش خال گوشتى سياهرنگ بيضوى بود. این تمامى  روى بينى داشت.
شد  زدگى نمى گاه در تصميمات دچار شتاب بسيار صبور بود و هيچ»از او داشت  ساواك
 .«1گرفت احساسات قرار نمى و تابع

كار رژیـم شـاه راننـده عمليـات بـود گـروه        در عمليات ترور فرسيو دادستان جنایت
ات ـدر عمليـ  ود اوـصر بـ ـت مـى داشـدهانـازمـاسى كه او در سـش حسـلت نقـع هـب

 شركت نكند.
 با دستگيرى احمدزاده و مفتـاحى و شـهادت پویـان، رهبـر     1121در نيمه دوم سال 

 دهـى، انضـباط تشـكيالتى،   بـاكى، قـدرت سـازمان    بالمنازى سازمان شد. خونسردى، بى
كارى و یک دهه زندگى مخفى در شرایطى كه بخش زیـادى از بـار تشـكيالتى را     پنهان
 .2درمبارزه مسلحانه تبدیل كرده بود« اى رهبرى افسانه»يد او را به كش تنه بردوش مىیک

 

 تير 8ناپذيرى ضربه  اجتناب اين است؛ كار ما

چـرا   1121حميد اشر  در پاسخ به دكتر جوشنى املشى كه پرسيده بود ضربات سـال  
 «1ما كارمان این است دیگه»افتاد گفته بود:  اتفاق

 كار در زمانى كه پيشاهنگ در پى هنگ است. و اینوظيفه پيشاهنگ به واقع كار پيشا
 گشایى است و درگيرودار یـک نبـرد نابرابراسـت چيـزى نيسـت جـز فـدا. هرچنـد         راه

 كند كـه پيشـاهنگ   داند و توصيه مى طلبى مى اپورتونيسم سخنور فداى پيشاهنگ را مرگ
دنبال رهبر بگـردد  باید در سایه تئورى استراحت كند تا توده و طبقه به ميدان بياید و به 

گشـایى تنهـا و تنهـا در سـایه ایثـار و گذشـت        هـا راه  در آن روز و در تمامى دوران اما
 ميسر خواهد بود. پيشاهنگ
ایستد و هزینه بپـردازد  ـاید در ميدان بـاهنگ یک راه بيشتر وجود ندارد بـراى پيشـب
ود را بكنـد. در ایـن   كـار خـ  اه ببرد و سنگر بگيرد تا جبـر تـاریخ   ـاى پن هـبه گوش اـو ی

                                                           
 تيهس ست يداا؛.اعبيساجمش دو1
 اهميناكايبدانيدرو،او.امنم2
 بيادكاتاسملشىابه:امصيحج لوسلف.ا.ا1
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آورد ضـربه   رژیم استبدادى كـه دیكتـاتور هـيچ مخـالفى را تـاب نمـى       یک صورت در
كند و از این نگاه ضربه هشتم تيـر   اشر  به قضایا این گونه نگاه مى ناپذیر است اجتناب
 .ناپذیر بود اجتناب
بد هـا و در سـ   هـا، تـاب آوردن در برابـر سـختى     پيشاهنگ پاى فشردن بر آرمان كار
گذاشتن همه چيز تا راه را به توده و طبقه بنمایاند. تا توده و طبقه باور كند كـه   اخالص
 باشد و چگونه باید به ميدان بياید. چه باید
 
 

 به ياد بياوريد

 خاطر بهروزى خلق خـود بـا شـجاعت    به یاد بياورید مردان و زنانى را كه در آن روز به
 جنگيدند و سرافراز به خاك افتادند.

سالم بر آن روز كه زاده شدند سالم بر آن روز كه به پا خاستند و سـالم بـه آن روز   
 خاك افتادند. كه به
 . رفيق كبير حميد اشر ، سپهساالر سپاه1
 بيجارى فرمانده . رفيق یوسف قانع خشكه2
 . رفيق طاهره خرم فرمانده1
 . رفيق فاطمه حسينى فرمانده1
 . رفيق محمدرضا یثربى فرمانده 2
 نواز فرمانده . رفيق محمدحسين حق1
 . رفيق محمدمهدى فوقانى فرمانده7
 . رفيق غالمرضا الیق مهربانى فرمانده 1
 اكبر وزیرى اسفرجانى فرمانده . رفيق على9
 . رفيق عسگر حسينى ابردهى فرمانده11

 و این افتخار براى یوسف، خرم، حسـينى، یثربـى، فوقـانى، مهربـانى، اسـفرجانى و     
 ها حميد اشر  جنگيدند و به خاك افتادند.   كه در ركاب فرمانده همه زمانحسينى ب
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 از مهرآباد
 آيد باد مى هنوز فرياد زنده
 هاى سياه و از فراز برج

 دود و باروت و انفجار
 كند شهر را سه شقه مى

 

 ديگر شهداى مهرآباد

 . رضا يثربى1

 ى به محمدرضا ميرهاشـمى رضا دانشجوى علم و صنعت بود در جریان پناه دادن سنجر
سوزى در شركت هواپيماى ال عال متعلـق بـه اسـرائيل     حقيقى كه یكى از متهمين آتش

 او و كيومرث و خشایار سنجرى دستگير و پ  از مدتى از زندان آزاد شد. بود
اى دیگر به مـدت   او به همراه كيومرث سنجرى و عده 1121در شانزدهم اردیبهشت 

نظمـى در دانشـكده    م شد جرم او شركت در تظـاهرات و بـى  سال از تحصيل محرو نيم
رث و ـمراه كيومـ ـه هـثربى بـود. یـده بـخفى شـحروميت مـيش از این مـاو پ اـبود. ام

آزاد سرو مخفى شده بودند پـ  از شـهادت آزاد سـرو و دسـتگيرى      فریبرز سنجرى و
ى رفت تا ارتبـاط او  ها قطع شد. پ  نزد جعفر داور او با چریک فریبرز سنجرى ارتباط
جعفر داورى با بـرادرش مرتضـى تمـاس گرفـت تـا از طریـق        را با سازمان برقرار كند.
كار انجام نشـد. مرتضـى داورى در    تشكيالت وصل كند. اما این فریبرز سنجرى او را به

بشردوست در اصفهان وصل  اسداهللشد و رضا یثربى را به  از زندان آزاد 1121تابستان 
رضا یثربى به اصفهان رفتند بعـد از شـهادت بشردوسـت     يومرث سنجرى وكرد. پ  ك

 ارتباط یثربى با سازمان قطع شد.
 فهمد كه بيند و مى جعفر داورى بار دیگر رضا یثربى را در اصفهان مى 1122در بهار 

 ارتباط او با سازمان قطع شده اسـت. داورى در بازگشـت بـه تهـران از طریـق سـازمان      
 كند. به كمک احمد هاشميان، رضا را بار دیگر به سازمان وصل مىمجاهدین خلق و 
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رضا یثربى در تهران فرمانده تـيم بـود در جریـان تـرور سـرگرد نـوروزى طراحـى        

 گذارى در سفارت عمان نقش داشت. را برعهده داشت و در جریان بمب عمليات
ـ        رزاددر جریان ضربه تبریز و به شـهادت رسـيدن مسـعود پـرورش، عبدالمجيـد پي

 پنداشت رضـا یثربـى نفـر پنجمـى     جهرمى، جعفر محتشمى و فاطمه افدارنيا ساواك مى
 است كه كشته شده است اما آن فرد مصطفى دقيقى همدانى بود.

 

 نواز . محمد حسينى حق0

 مخفى شد و به سازمان پيوست. حبيـب  2111نواز از اواخر سال  سيدمحمد حسينى حق
 ى كرد مدتى در مازندران فعال بود و مسـئوليت تـيم  برادران خسروشاهى را او عضوگير

 پناهى با او بود. یعقوب یزدانى و ميرحسينعلى شریعت
 چندى نيز فرمانده تيمى عملياتى در خراسان بود نام مستعار او منوچهر بود.

 

 . محمدمهدى فوقانى1

شت و دراسفند اى دوستانه دا فوقانى كارمند سازمان برنامه بود. با مارتيک قازاریان رابطه
 مخفى شد. 1121

هایش نـام فوقـانى    حسين تجریشى دستگير شد. تجریشى در بازجویى 1121در مهر 
 برد كه ناپسرى خواهرش است و مدت هفت ماه است كه متوارى است. را

با گلرخ )شهرزاد( مهدوى ازدواج تاكتيكى كـرد و بـه شـمال     1122فوقانى در سال 
در بين مدارك كشف شده از یک خانـه تيمـى    1121ن شد ساواك در شانزده بهم منتقل

 بانک اعتبارات صنعتى را یافت كه متعلق به او بود. دسته چک

 

 . عسگر حسينى ابرده0

 حسينى سال پنجم دبيرستان بود كه در رابطه با محفلى ادبى در تاریخ پانزدهم فـروردین 
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 سمت و سویى سياسـى  دستگير شد این محفل در آغاز محفلى ادبى بود. ولى رفته رفته
 العابدین رشتچى دو عضو دیگر این محفل بودند. نژاد، زین پيدا كرد. غالمرضا به

  شهرزاد از گروه پيشتاز جزنـى آشـنا شـد   اهلل در زندان مشهد عسگر با دكتر حشمت
 هایى در مورد اقتصاد و مسائل كارگرى داشت. احمدرضـا  دكتر شهرزاد در زندان كالس

 اركسيسم را به او آموزش داد.مظفرى نيز مبانى م
ال ـانى رفت و از اوایل سـازرگـالى بـه مدرسه عـرفتن دیپلم، بـ  از آزادى و گـپ

 مخفى شد.
 

 بيجارى يوسف قانع خشكه.  7

هـاى صـنفى ـ     تكنيـک بـود، و فعاليـت    دانشجوى رشته برق پلـى  1112سال  یوسف در
 شناخته شد. دانشگاه فعال بود و در همين سال توسط ساواك سياسى

 نویسد: ساواك در گزارشى در مورد او چنين مى
 

مطالعزه   ت نيزك مسزئول   در پلى هاى پارتيرانى است ضاناً او از طرفداران جنن»
 .«1باشد درباره مواد منارره مى

 

 طاهره خرم. 6

 .طاهره خرم تحت تأثير فرزاد دادگر به مبارزه مسلحانه روى آورد
داند كه با  فردى مستعد مى»هایش طاهره خرم را  ویىدر بازج تهرانى منوچهر محمدى
 «شود. ها ردوبدل مى هایى بين آن دماوند رفته است و كتاب فرزاد دادگر به

 گيرد تا در صـورت  طاهره خرم را تحت نظر مى 1121ساواك از تاریخ دهم دى ماه 
 ها را دستگير كنند. تماس فرزاد دادگر آن

                                                           
 ب جيرايوتفاقينعاخشكه؛ا.استايداتيهس 1
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دانست پـ  سـاواك    بود و طاهره این امر را مىطاهره چهار روز تحت نظر ساواك 

به دانشگاه كشيد و در دانشگاه از دست ساواك گریخت  1121در تاریخ پنجم اسفند  را
 مخفى شد. و

متوجه شد كه طاهره خرم دانشجوى سال چهـارم   1122ساواك در هفتم اردیبهشت 
فرجانى اكبـر وزیـرى اسـ    پرویز هوایى دانشجوى سال سـوم بـرق، و علـى    مكانيک،

 .1اند مخفى شده
 عمل آورد. اى براى دستگيرى طاهره به پ  ساواك اقدامات گسترده

 

 انىبهرم. غالمرضا اليق 5

پور بـود و   غالمرضا الیق مهربانی از او اطالعات اندكی در دست است. عضو تيم رفيق خراط
 كرد. در پایگاه مهرآباد زندگی میطاهره خرم   با

 

 رجانىاكبر وزيرى اسف . على 8

 بود و دانشجوی صنعتی بود. 1112اكبر وزیری اسفرجانی متولد  علی
 

 0فاطمه حسينى. 1

كده شـ بـه دان  بعـد از اتمـام تحصـيالت   دنيا آمـد.   در بروجرد به 1121فاطمه حسينی در سال 
 دو سال به سازمان پيوست و مخفی شد. از رفت و بعدپرستاری 

 

                                                           
 طيهتهاختما؛ستايداتيهس .ا1
رشمااااهيیاگم يمادرگ تیسزاشهدسوااسهاجزءايكیاپوراجزءاشهدسوامهتآبيدانبود.اسحاميالًا.اغالمتضياختسط2

 شيهىابيب ابود.اهدرتينىاجيارر ساشبكهابتقا.مه دسابتقابوداپورا.اختسطستا
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 1177علل ضربه در سال 

بسـت ناشـى از    بست امنيتى شد. و این بـن  مبارزه مسلحانه دچار یک بن 1122در سال 
 :1زیر بود عوامل
 . رویكرد جدید ساواك1

تـر و   بـه سـوى سياسـت خشـن     1121شاه بعد از تأسي  حزب رستاخيز در سـال  
 فيزیكى مخالفين خود رفت. حذ 

 بود.به بعد نابودى رهبرى سازمان  1121رویكرد ساواك از سال 
ـ ـار اطالعـكا بهـه اواك از ضربه به تيمـياست سـ. س2 ه رهبـرى  ـاتى براى رسيدن ب

 كشيده شد.
 هایش ها به پایان رسيده بود. ساواك در بررسى . آزاد نكردن زندانيانى كه احكام آن1

 آورند. به این نتيجه رسيد كه بيشتر زندانيان بعد از آزادى به مبارزه مسلحانه روى مى
مان درك درسـتى از پيشـرفت كـار سـاواك نداشـت. سـاواك در تعقيـب و        . ساز1
گيرى كرده بود كه از این رشد از دید رهبرى سـازمان   و شنود تلفنى رشد چشم مراقبت

 مخفى بود.
 خوانى نداشـت بـا  گسترش كمى و شتابناك سازمان هم 1121ـ22. از اواسط سال  2

 قوانين چریک شهرى

 

 دآثار و تبعات ضربه مهرآبا

داد و داد. تبعـات   ضربه مهرآباد دیر یا زود آثار خود را بر بدنه تشكيالت باید نشان مـى 
 ضربه مرگبار چون هر ضربه دیگرى از چند حالت بيرون نبود: این
 توانست كرد. پ  گریز با توجيه تئوریک مى اى توليد پانيک )وحشت( مى . در عده1

 یک واكنش باشد.

                                                           
 عصتانوا؛انشتيهگزسرشىاسزاىنوالتافكتواهاىشك الىىا؛پورابدسلتح  .اقتبينعلىاع1
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رستى از چگونگى این ضـربه نداشـتند تردیـد نسـبت     . در عناصر مردد كه درك د2
 آید. درستى راه پيش مى به

ناپذیر بوده است یا نـه.   افتند كه آیا ضربه اجتناب اى دیگر به این اندیشه مى . و عده1
 اشتباه در كجا بوده است. و

 در سازمان نيز سه گرایش به وجود آمد:
 . غلط بودن مشى و پنهان شدن در پشت كار سياسى1
 . دفاى از خط جزنى2
 . دفاى از نظرات مسعود1

 مرگ و دستگيرى وجود ندارد و رپنداشت با كار سياسى، خط گرایش نخست كه مى
 شود. چند ماهى بعـد انشـعاب   در صورت دستگير شدن با چند سالى زندان كار حل مى

 كرد و به سمت حزب توده رفت. در این انشعاب مثل هميشه دارودسته حزب تـوده در 
 .1اى داشتند گرانه نوید )حيدر مهرگان و شركا( نقش توطئه

 به غلبه نظر جزنى منجر شد.گرایشات دوم 

 

 رهبرى سازمان بعد از اشرف

از اول تير تا اوایل مرداد، بازماندگان رهبرى توانستند بار دیگر با هم ارتباط برقرار كننـد  
 اد زیر برگزار شد:اولين نشست اضطرارى در خواجه ربيع مشهد با حضور افر و

                                                           
 نشريه راه تودههای علی خدايی؛  يادمانده. 1

 كند. می روشن را انشهات داستاس روشنی به خاقرات  در خدايی علی
 پايگاهی به را دارها سهأم  ها چريك سازماس اشرف زميد شهادت از بهد ای عده شدس دار سهأم  از بهد
 امىن هب است فردی اسىازمىس اىب ايگاهىپ اين رابط بكنند. را خود ایىفكره رفتن و اندسىم ارهىدرب اىت فرستد یم

 لكش به اگر آهنين ع گر نام به قديم  دوستاس از يكی با روزها همين از يكی در مه ز مه ز. امير محمد
 قريق از نويد گروه گويد. می او به ماسساز در را ای عده شدس دار سهأم  ارياس و كند می برخورد تصادفی
 با هايی مالقات در و شود می داستاس اين وارد مهرگاس زيدر بهد هب اا اين از و گيرد می قرار ارياس در ع گر
 يد آس در هميشه ها ای توده كه امری شود. می داده سازماس توده ز ت سوی به انشهات ارياس دارها سهأم 

 كه دهد می نشاس خوبی هب شود می نوشته مرزوم بيگوند نام هب كه ای ا وه و انشهات هبياني اند. داشته قوديی
 است. نويد گروه و مهرگاس زيدر شاهكارهای از ب يار ازتمال به كار اين
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زاده( و  ا بيژنـاجر )صبـ. ه1ادى )احمد غالميان(، ـ. ه2. رحيم )حسن فرجودى(، 1
 پور( مجيد )عبدالعلى ـ عبدالرحيم .1

 شاهى دیگر مسئولين  پنجهدر این جلسه طهماسب وزیرى، كيومرث سنجرى، عبداهلل
 مهرآباد و حفظ بخشـى رسد براى تكرار نشدن واقعه  سازمان شركت نداشتند. به نظر مى

 از رهبرى این افراد به این نشست نيامدند.
 رغم تمامى خطرات براى حفظ سازمان حياتى بـود. در ایـن جلسـه    این نشست على

برقرارى ارتباطات و جمع و جور كردن سـازمان در دسـتور كـار قـرار گرفـت و رفيـق       
 يين شد.)فرجودى( به عنوان مسئول ارتباط ميان مسئولين سازمان تع رحيم
 

 پروسه ترميم ضربات

 رهبرى وقت بعد از شهادت اشر  اهدافى را در دستور كار خود گذاشت:
 . حفظ واحدهاى سالم مانده1
 هاى قطع شده به تشكيالت . وصل حلقه2
 . تجدید مجدد سازمان1
 و پيرامونى )با جنبش فدایى( پایينی  هاى . تجدید رابطه با الیه1
 هاى امنيتى به همين خاطر اقـدامات واك با پركردن خركردن ضربات سا . متوقف 2

 زیر در دستور كار قرار داده شد:
 هـاى مسـكن، كـه بيشـتر بـا      هاى تيمى از طریق بنگـاه  خانه الف( ممنوى شدن اجاره

 كردند. ساواك همكارى مى
 هاى ساواك ب( استفاده بيشتر از موتورسيكلت براى مقابله كردن با تعقيب

 1هاى تلفنى مستقيم براى تأمين ارتباطات اسپ( ممنوى شدن تم
 هاى هوادار ث( گسترش یافتن الیه
 هـا،  هاى جدید با هواداران در دانشـگاه  هاى قدیم و ایجاد رابطه ج( فعال شدن رابطه

 مراكز كارى و هنرى و روشنفكرى

                                                           
بعدهياتتگتداادسند.اسشتفامىحم داابهاخيطتاك اتلاىلالنى تارساا۸ضتبهاعبيسام النىابهانق اسزاپتهيزاثيباىا.ا1

 تسناعمل يىیاكم اهامشات ادرامصيحبهابياسيتجامصدسقیاسيناسدعيیاثيبایارساىلي داكتد.يداسزاسفسمو
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 1سياست راهبردى جديد

 .1121ر سال گيرى جنبش اعتراضى د ترميم مناسبات سازمان همراه بود با اوج
اى شده بود. رهبرى وقت سازمان در پى آن بود  توده فازوارد  1121سال  سازمان از

ـ را فعـال ك  ای ، كار تـوده شدن اشكال غيرنظامى مبارزه كه بر بستر آماده د پـ  رابطـه   ن
 دانشجویى، روشنفكرى و ادارات در دستور كار قرار گرفت. بيشتر با محافل كارگرى،
 ن بود كه بخش مستقلى در سازمان براى كـار سياسـى درسـت   حميد اشر  در پى آ
 این فرصت را از او گرفت. 1122و  1121كند. اما ضربات سال 

 بعد از ترميم ضایعات سياست راهبردى جدید سازمان بر دو اصل استوار شد:
 . گسترش كار صنفى ـ سياسى1
 جىي. گسترش عمليات تبلي ى ـ تهي2

ار ـتور كـر در دسـات زیـدامـظامى اقـات نـزایش عمليا افـاطر همراه بـبه همين خ
 قرار گرفت:

 گيرى بيشتر با محافل دانشجویى . ارتباط1
 گيرى بيشتر با محافل كارگرى . ارتباط2
 گيرى بيشتر با محافل روشنفكرى . ارتباط1

انـدازى، رهبـرى،    اى خود را كه جنبش فدایى بود در رابطه با راه سازمان، بخش توده
هـا )الاقـل    خيابـان  1127تـا بهمـن    1121راهى جنبش اعتراضى فعال كرد. از بهار هم و

وسيعى از آن( زیر پاى جنبش فدایى بود. این جنبش در سراسر ایران، در ادارات،  بخش
 .ها و حتى ارتش و شهربانى فعال بود ها، در كارخانه ها و دبيرستان دانشگاه در

 

                                                           
 99/99/94۸1.اجل و،انشتيهاعصتانوالف.اس1



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      221

 

 مركزيت سوم

 و ن ه كادر برجسته سازمان، دو مركزیت تشكيل شد كه هـر  بعد از شهادت حميد اشر 
دو مركزیت از بين رفتند. پ  مركزیت سوم تشـكيل شـد. امـا ایـن مركزیـت فاقـد دو       

 بود: ویژگى
 . دانش سياسى1
 . تجربه كارى2

 .انشعابى به راست ؛پ  اولين انشعاب صورت گرفت
 كه بدون آن 1121دهم آذر اى در شانز بعد از این انشعاب مركزیت سوم طى اطالعيه

 خود را ملزم به دادن توضيحى بداند اعالم كرد نظرات بيژن بر سازمان حاكم است.
 رفقاى خارج از فاصله شهادت حميد اشر  تـا ت ييـر خـط علنـى سـازمان توسـط      

ـ ـتند. ایـلى داشـاى داخـا رفقـاس بـعى در تمـوم سـت سـزیـركـم ط ـاط توسـ ـن ارتب
 شد. على خسروى اردبيلى )داداشى( انجام مىنوربخش و محمد محسن

نوربخش از طر  تشكيالت خارج از كشور مأمور شد این ارتبـاط را برقـرار كنـد.    
هاى تركيه خود را به ایران رساند. مـدتى جهـت وصـل بـه      نوربخش از طریق كوه رفيق
ه هاى ارتباطى كور شد تالش كرد. به علت ضربات ساواك و شهادت رفقا كانال سازمان
 از مدتى شناسایى شد و به شهادت رسيد. بود بعد

 پذیر نشد كه خـود باعـ  اولـين    امكان 1127متأسفانه ارتباط داخل و خارج تا سال 
 انشعاب شد.

 

 انشعاب به راست

 و اعترا  روى بيگونـد و دیگـران،   1121خانى در سال  بعد از دستگيرى محمد معصوم
 ها پيوست. بيگوند مخفى شد و به چریک

در خيابان سيروس بيگونـد بـا نـازیال ارویچـى كـه       1122د از ظهر دوازدهم مهر بع
شد این قرار چگونـه لـو رفـت. بيگونـد     ناى بودند قرار داشت معلوم  دانشكده هم زمانى

هـایش خبـر داد    را خورد و مرد و ارویچى دستگير شد. ارویچى در بازجویى سيانورش
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اى به مشى  دهـاده است و عـا  افتـن شكاـازمـر  در سـادت حميد اشـشه كه بعد از

 اند. سياسى رسيده
 ها جدا شدند. اى از چریک عده 1122در آبان 

به شهادت رسيده بود اینان بـه عنـوان سـپرى در جلـو      1122بيگوند هم كه در مهر 
 گرفتند و سعى كردند انشعاب را به نام او تمام كنند. خود

اى كه منسوب است به بيگونـد كـه    وشتهاز اینان دو نوشته در دست است، نخست ن
هـا سـخن    انتساب او به بيگوند سند قابل قبـولى در دسـت نـداریم. چـرا كـه مـرده       در
هـا گذاشـت.    شود هر چيزى را در دهـان آن  البته و صد البته متأسفانه پ  مى گویند نمى
نند و ها سعى كردند همين كار را با شهيد دالور خسرو گلسرخى بك اى توده كه چنان هم

اى در  گفتند كه خسـرو در گـوش رفيـق تـوده     1اى اى از قول یک توده كتابچه با نوشتن
چنـان آبـرو    گفته است حزب هم حزب توده اما آن حزب و این دروغ آن آخرین لحظه

 آن گذشتند. باخته بود كه از خير
 1121در دست است كه در آبان  «مواضع ایدئولوژیک انشعاب»اى دیگر بنا به  نوشته

 نوشته شده است كه به آن هم خواهيم پرداخت.
 نوشته است كه در حد خـود « بيانيه انشعاب»اى كه بر  اما ببينيم حزب توده در مقدمه

 گوید: شاهكاریى است مثل تمامى شاهكارهاى دیگرش چه مى
 

رفقـايش   بيگوند در بدو مخفى شدن هنگامى كه با روحيـه انفعـالى بـا يكـى از    »
بـود بـه ايـن     و هيجان و فعاليتش را در زنـدگى قبلـى ديـده    رو شد كه شور روبه

كـه همگـان را    ها به يك كارگـاه قـرون وسـطايى    نتيجه رسيد كه سازمان چريك
يك كارخانه عظـيم بـا    گمارد بيشتر شبيه است تا به كارهاى مشابه و ساده مى به

 «استعدادهاى انسانى. تقسيم پيچيده و استفاده صحيح از تمامى
 

 بهمانو  نفال ازدیم كه حزب به مثابه یک كارخانه عظيم، چه خيل عظيمى بعدها دی
 اطالى بودیم. درست كرده است كه ما از آن بى

                                                           
 ستا.امهتگينات يم .اكهابعدسًامعلوماشدات يم اهميناح درانوشاها؛خستهاگلستخىكايبا.ا1
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 نوی  معتقد است كه اختال  از قرار دادن عك  مـائو در كنـار عكـ  لنـين     مقدمه
 گفـت  دانسـت و مـى   شروى شد بيگوند مائو را دهقانى مذبذب با دارودسته منحر  مـى 

 «كند. ها را بدنام مى ها نيست عقاب در آن بلندى جاى او
هـاى او كـالغ هـم نبودنـد. و گنـدى       بيچاره بيگونـد زنـده نمانـد تـا ببينـد عقـاب      

هاى بسيار خون دل باید خورد تا این گند از دامن ماركسيسم  زدند كه سال ماركسيسم به
 پاك شود.

 ر جـزوه مواضـع  یكى دیگر از اختالفـات بـر سـر اعـدام شـهریارى بـود هرچنـد د       
 .كند قضيه را جورى ماست مالى كند نگاه كنيم ایدئولوژیک سعى مى

 
كـه   همچنين است نظر ما راجع به مجـازات جاسوسـان و خائنـان بـه جنـبش     »
 «باشد. نادرست مى مواضع ضرورى الزم بوده ولى ارائه سيستماتيك آن بسياردر
 

گوید. و بـاز   م، همين را مىهاى لنين كه بله لنين ه و بعد پنهان شدن در پشت حر 
 هاى اپورتونيسيتى مثل ماهى از دست كه باالخره اعدام شهریارى خائن با آن خوردن ليز

بارش درست بود یـا نـه. ایـن داسـتان چـه ربطـى بـه لنـين دارد. اعـدام           كارنامه خيانت
هـا جـز اعـدام     چه ربطى به ارائه سيستماتيک این عمليات دارد. مگـر چریـک   شهریارى
هـا تفنـگ    كه چریـک  اى را اعدام كردند. ارائه سيستماتيک یعنى این كدام توده ارىشهری

هاى خائن را بكشند كه هزار ماشاءاهلل این حزب پـر بـود از    اى بيفتند توده بردارند و راه
 این موجودات.

اى بود. آن هم از نوعى كه به قـول رادمـنش دبيـر كـل      اما شهریارى هرچه بود توده
رادمنش تا آخر عمـرش بـر ایـن عقيـده     «. انقالبى در كاليبر جهانى بودیک »توده  حزب
 دانست. شهریارى را توطئه جناح كيانورى براى سرنگون كردن او مى مسأله ماند. و

 گند اى باشى عامل ساواك باشى یک جنبش را به توان كرد. توده اما به راستى چه مى
ا ـرفته تـریفى گـى از ظـدهـل بـیاواك تحوـه سـزنى را بـروه جـى از گـى بخشـبكش

شمارى دیگر را به زندان و  جو عده بى كالنترى و دیگران را خاورى و حكمت مشعو 
شود تا مـزد یـک خيانتكـار را     روانه كنى و آن وقت وقتى چند غيرتمند پيدا مى قبرستان
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شـود و   بگذارى یک ماركسيست ـ لنينيست دو آتشه مثل بيگونـد پيـدا مـى     كف دستش

خواهى سيستماتيک برخورد كنـى. مگـر    گيرد كه شهریارى را كشتى مى مى یبان تو راگر
سيستماتيک نباید جاسوس و خائن كشت پ  تو ماركسيست نيستى. كم  لنين نگفت كه

تروریســت »نــوی  حـزب تــوده   بـورژوا هســتى. و بــه قـول مقدمــه   خــرده اى حوصـله 
ـ ـالنـو و بـج ت راهـاركسيسـم ه یکـن« اى تهـرگشـس راز ـرفـ ـهيد سـه قـول شـ  ـده و ب

 «.چه جهان نامردى»مصطفى شعاعيان 
 نویسد: نوی  حزب توده مى در آخر مقدمه

 
 هـاى فـدايى خلـق يـك     او و منظور بيگوند است، دانسـت كـه سـازمان چريـك    »

ديـروز از آن   سازمان پرولترى نيست. پس بايد لوله س ح را به داخل سنگرى كه
 «كرد برگرداند. شليك مى

 
رسـند   عبده نيست. جادو هم نيست حزب توده و بيگوند مرحوم به این نتيجه مـى ش
 باید نه به سوى ساواك و رژیم شاه كه باید به سنگر چریک فدایى شليک كرد. چرا؟ كه

فـالن و  چون سازمانى پرولترى نيست حاال تمامى دنيا جمع شوند و بگویند حزب توده 
 كند. نيست چه كسى باور مى بهمان

 ش بـاز بهمين بازماندگان تورج حيدرى بيگوند، فرخ نگهدار و اذنا 1121سال  و در
 ها را برگرداند به داخل سنگرى كه تا دیروز از آن شـليک  همين كار را كردند لوله تفنگ

 .ترین سازمان چپ ایران را متالشى كردند كردند. و بزرگ مى
 

 انشعاب به راست داليل و شواهد

هـاى اویـن    ه همراه شش كادر بزرگ برجسته گروه او در تپـه بيژن ب 1121در فروردین 
اى  ها در خانـه  از رهبران چریک، ده نفر 2211رهبران ساواك ترور شدند. در تير  توسط
هـا   اى چریـک  ها حميد اشر  رهبر اسـطوره  به شهادت رسيدند كه در بين آن مهرآباددر

 هم بود.
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ها را كالفه كرده بـود   چریک تا شهادت حميد اشر ، 1121ضربات ساواك از سال 
گشـتند سـاواك بـا تمـامى نيروهـاى خـود از درزهـاى         ها به دنبال راه گریزى مـى  آن و

یافـت.   هـایى دسترسـى مـى    هاى وحشيانه بـه سـرنخ   شد و با شكنجه وارد مى تشكيالتى
رایط جدید ـا شـان را بـازمـاكتيكى سـنشينى ت ا عقبـود كه بـپى آن بدر ر ـحميد اش
 د.وفق ده

 اى نيسـت. شـرایط سـنگين    بر چنين بسترى رشد تفكرات راست یک امر غيرمنتظره
خواهد و این در تـوان همـه نيسـت. پـ  بـه زودى كسـانى از        اى بسيار مى نبرد، هزینه
در قرارى لو رفتـه   1122جا خواهند ماند تورج حيدرى بيگوند در دوازدهم مهر  كاروان
 خورد و مرد. سيانور

اى دیگر از شرایط سخت مبـارزه بـه تنـگ آمـده بودنـد در پـى راه        او نيز چون عده
 .گشتند مى گریزى

خانه  مرگ بيگوند چراغ هشدارى بود براى دیگران چون او كه به زودى این شتر در
 هـا  كمى بعد از مرگ بيگوند این افراد از چریک 1122ها خواهد خوابيد پ  در مهر  آن

 منشعب شدند:
لمبر، ـين قـ. حس1ير معزز، ـحمدامـ. م1زدى، ـه ایـاطمـ. ف2حى، ـالـبرز صـریـ. ف1
 . منيژه هدایتى1. پرویز هدایتى و 7. سيما بهمنش، 1دادگر،  . فرزاد 2

 توان جزء انشعابيون قلمداد كـرد چـرا كـه او قبـل از     تورج بيگوند را به راستى نمى
 نـام او خـود را  انشعاب كشته شد با این همه هشت نفر دیگر با بلنـد كـردن پـرچم بـه     

امبميرزها»هایى به نام بيگوند مرحوم  ماركسيست ـ لنينيست اعالم كردند و با نوشتن جزوه 
 .1دانستند« مسلنينهارساسننتسفاسزاميركس س امال    س 

جا صحبتى نيست هر آدمى حق دارد و هر زمانى راه خود را از جریـانى جـدا   تا این
اینـان بلنـد كردنـد و پـرچم دفـاى از اصـول       و به راهى دیگر برود، اما پرچمى كـه   كند

ـ  ها كه از  ها و جریانات نه از ادعاى آن كه ارزیابى آدم جا آنلنينيسم بود و از  ماركسيسم 
ها در مبارزه خونين  گيرد. باید دید آن زندگى در مبارزه طبقاتى صورت مى كردها وعمل

                                                           
 سيناجزههابهاقل اح درامهتگيناستا.آيداابهانظتامی.ا1
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تـوان گفـت كـه     آن وقت مىرژیم استبدادى چه سنگرى را برگزیدند. و  توده و طبقه با

 شان چه اندازه صادق بودند. ادعاهاى آنان در
فریبرز صالحى و همسرش فاطمه ایزدى به آلمان شـرقى رفتنـد بـا رهبـرى حـزب      

نينيسم یعنى ـسيسم ـ ل ـاركـد كه مـن شـگرفتند و به گروه نوید پيوستند و روش اسـتم
 .حزب توده

 

 يك سؤال

 هـا و  ضافه مرحوم بيگوند كه حاال شده بـود پـرچم آن  منشعبين، یعنى آن هشت نفر به ا
بسـت   زدند. مدعى بودند كـه مبـارزه مسـلحانه بـه بـن      همگى در زیر پرچم او سينه مى

است. پ  باید راه دیگرى برگزینيد و آن راه حزب توده بود. حزبى كـه از سـال    رسيده
مانـدگانش آلـت   عمالً از صفحه سياسى ایران حذ  شده بود و مـدتى باز  به بعد 1111

شهریارى عامل ساواك بودند. و با پول ساواك براى حزب تـوده عمليـات    دست عباس
 صادق و خام را به دام بيندازند.عناصر دادند. تا  كردند و نشریه بيرون مى مى پارتيزانى

 و در خارج نيز مشتى پير و پاتال فرارى بودند كه كـارى جـز توطئـه برعليـه هـم و     
سازمان  هاى اطالعاتى آذربایجان و مسكو نداشتند. به راستى نقد انخبرچينى براى سازم

 .ها، حزب توده بود چریک

 

 سازمان نويد

 .حال ببينيم سازمان نوید كه بود
مهرگـان و خسـرو پرتـوى و     اى بـه سـردمدارى حيـدر    چند هوادار مطبوعاتى توده

دند كار ساواك است. كر مى اى به نام نوید. كه در آن روز همه فكر اى چند صفحه نشریه
هـا بـه نفـع     از برد چریک و اگر كار ساواك نيست، ساواك در گسترش آن نقش دارد تا

 .حزب توده كم كند
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دایره تنگ مبارزه چریكـى درآینـد و    خواستند از عيان ماركسيسم ـ لنينيسم كه مى مد
دهنـد  اى را ب شـدند تـا ورق پـاره    كارى بكنند كارستان راهى محفلى مرده به نـام نویـد  

 .بيرون آن هم در حدى محدود و خنثى

 

 عاقبت كار

 ها چيز دیگرى نگویيم كه بـه قـول محتشـم    ها از سازمان چریک بگذار از عاقبت فرارى
 .نگ آب شدسكاشانى خاموش محتشم كه دل 

 

 1177، خرداد 5نبرد خلق شماره 

 خط بيژن، تبليغ مسلحانه

ه منتشر شـد قـرار بـر ایـن بـود در اول      هفتمين شماره نبرد خلق با تأخيرى  پانزده روز
این شماره پخش شود كه در جریان درگيرى كوى كن از بـين رفـت پـ      1122 خرداد

 روزه بيرون آمد. پانزدهتأخيرى  چاپ دوم آن با
ها از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم وقتى روى جلد این نشـریه   تأكيد بر این تاریخ

 ست.ا به چه معنا« ام اشكال مبارزاتى خلق ماتبليغ مسلحانه محور تم»شود  مى زده
 بقىاى  رد تئىوری  كنـد. از  ها آغـاز مـى   سرمقاله نبرد خلق با سه كتاب تئوریک چریک

، فراهـانى و  آنچه يك انقالبى بايد بدانىد احمدزاده و  استراتژى و هم تاكتيك همپویان و 
بندى ایـن جنـبش    معداند. اما ج اساس تئوریک جنبش مبارزه مسلحانه مى این سه اثر را
 گذارد. تئورى را براى اولين بار در كارنامه بيژن جزنى مى و گسترش این
 كند جنبش مسلحانه برنامه استراتژیک خود را در مرحله اول براى طـرح  و اضافه مى

ر ـاى زیـ ـه د به هد ـایـامه بـن برنـحقق ایـراى تـود و بـذاشته بـش گـثبيت جنبـو ت
 یافت: دست مى
 تز مشى دیكتاتورى فاشيستى عنوان آنتى ح كردن مشى مسلحانه نه به. مطر1
 . پایان بخشيدن به سياست صبر و انتظار و در سطح نيروهاى آگاه سياسى2
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 منظور شروى تبليـغ مسـلحانه   دهى نيروها بهمنظور سازمان . ایجاد امكانات عملى به1

 كه در مرحله اول هدفش نيروهاى آگاه جامعه بود.
 دهى و پرورش نيروهاان. سازم1

 در گسترش كار توضيحى و استفاده از اشكال صنفى ـ سياسى مبـارزه حـول محـور    
 هاى الزم بـراى  تبليغ مسلحانه و از این طریق گسترش آگاهى در مردم و ایجاد در زمينه

 اى كـردن  ها ورود به مرحله دوم استراتژیک توده گسترش مبارزه مسلحانه در سطح توده
 مبارزه بود

 ها دو مانع وجود داشت: در تحقق این برنامه
 . سركوب رژیم1
 هاى كشورهاى . تبلي ات جناح اپورتونيستى مقيم خارج كه با سوءاستفاده از كمک2

ورى از امكانات انتشاراتى و تبلي ـاتى و منـابع مـالى ایـن كشـورها       سوسياليستى و بهره
ود را بر عليه جنبش ـدانقالبى خـض كننده و حریفـانه و تـفریب ات عوامـتبلي  اى حظهـل

 .كردند قطع نمى

 

 يك نكته

 شود جناح اپورتونيستى مقيم خارج كه از امكانـات كشـورهاى   حزب توده به ناگهان مى
 دهند ها را به حزب توده مى كند و كشورهایى كه این كمک سوسياليستى سوءاستفاده مى

 احسـاس مسـئوليت بيشـترى   كـه الزم اسـت   « كشورهاى سوسياليستى بـرادر »شوند  مى
 نسبت به جنبش نوین خلق ایران كنند.

 

 مراحل عملياتى تبليغ مسلحانه

 منظور تأمين سالح و امكانات مالى سازمان . مرحله نخست، مرحله معرفى است به1
 اى ـ  گيـرد عمليـات نمونـه    صورت مـى  1121ـ21هاى  . مرحله دوم كه در فاصله سال2

 اه نفوذ در بين مردمخلقى است براى هموار ساختن ر
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 شروع مرزبندى با مسعود

 پور( شـامل  مبارزه مسلحانه در نزد بنيانگذاران سازمان )مسعود، پویان، مفتاحى و هيرمن
 شد. از دفاى مسلحانه گرفته تا تبليغ مسلحانه و ضـربات نظـامى،   كليه عمليات نظامى مى

 ظـامى، مـالى و سياسـى   هاى ن سياسى و اقتصادى به رژیم كه این ضربات شامل شاهرگ
 شد. رژیم مى

 یک اقدام صـرفا نظـامى تلقـى   « حمله به تأسيسات نظامى دشمن»اما براى اولين بار 
 .شود شود كه ماهيت سياسى و به تبع آن تبلي ى ندارد. مردود اعالم مى مى

عنـوان   ها، آتـش زدن سـينماها، ایجـاد انفجـار در ادارات دولتـى بـه       بانک آتش زدن
شود. و حمله بـه مراكـز نظـامى، سياسـى و اقتصـادى       وریستى محكوم مىآوانت عمليات

فئـودالى كـه    مسـتعمره ـ نيمـه    شود. و این حمالت را در كشورهاى نيمه مى غرب نيز رد
شمارد. اما در ایران كه جزء كشورهاى نومستعمره  حضور عينى دارد مجاز مى امپریاليسم
 شود. بورژوازى مى نفكران و خردهكارى است غلط. و تنها باع  خوشحالى روش است

 

 شروع بحران

گيـرى بـود    در حـال شـكل   1121ـ   22هاى  كه بحرانى در سازمان در فاصله سال در این
اى بـاقى نيسـت. هـواداران مشـى و منتقـدین مشـى هـر دو بـه ایـن امـر            شبهه شک و
نظرات  كنيم به هاى این بحران است. نخست نگاه مى اختال  بر سر ریشه اند. اما معتر 

 گيریم حقيقت ماجرا را: برجسته سازمان و بعد پى مى دو تن از افراد

 

 . اشرف دهقانى1

دهى به نيازهاى جامعـه باعـ  گشـوده شـدن فضـاى مبـارزاتى و روى        سازمان با پاسخ
اش این پتانسيل را پيـدا كـرد    ها به مبارزه شد. با تحكيم استحكام تشكيالتى توده آوردن
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دهى كند و هم در مناطق مساعد ه را در اشكال غيرمسلحانه سازماننيروهاى آزاد شد كه
 این نيروها در جهت گسترش مبارزه مسلحانه استفاده كند. از

 ترین نقطه ضعف سازمان بود. اما متأسفانه چنين نشد و این بزرگ
اى ـ خلقـى آورد بـدون     رو به عمليات مسلحانه نمونـه  1121سازمان از اواخر سال 

اى كردن مبـارزه مسـلحانه    تواند در خدمت توده كند این تاكتيک چگونه مى روشن كه آن
 قرار گيرد.

 بندى كلى با توجه به رشد و گسترش مبارزات مردم سازمان باید: در یک جمع
 كرد. دهى مردم در اشكال غيرمسلحانه پيدا مىهایى براى سازمان . راه1
 انه به مثابه شكل اصلى مبارزه. دست زدن به اقداماتى جهت تداوم مبارزه مسلح2
 . گشودن جبهه دوم در كردستان یا مناطق دیگر براى خارج كردن نيروها از شهر و1

 كاهش ضربات پلي .
 دهى نيروها در شهر باع  باال رفتن ضربات و عاطل و باطل ماندن نيروها. سازمان1

 و شروى بحران ایدئولوژیک شد.
 

 (پور )مجيد . قربانعلى عبدالرحيم0

مبارزه مسلحانه توسط سازمان و مجاهـدین عينيـت یافتـه     1121ـ21هاى  در فاصله سال
 و نيروهاى زیاد به سازمان روى آورده بودند: بود.
ــا   . روى آوردن محافــل و گــروه1 هــاى چــپ بــا پيشــينه و تجــارب گونــاگون و ب

 متفاوت از رابطه مبارزه مسلحانه و كار سياسى هاى برداشت
 در ميان دانشجویان . گسترش سازمان2
 هاى هوادار در اشكال غيرنظامى . تشكيل گروه1
 . گسترش و نفوذ سازمان در ميان روشنفكران و فرهنگيان1
 . گسترش و نفوذ سازمان در خارج از كشور در ميان دانشجویان و محافل چپ 2
 ها و محافل كارگرى هوادار سازمان . پيدایش گروه1
 رگران قدیمى. ارتباط ميان سازمان و كا7
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 با روى آوردن و اقبال وسيع اولين سؤال در ذهن رهبرى سازمان این بود كه با ایـن 
 كه مبارزه مسلحانه چگونه نيروها چه باید كرد آیا باید همه را مخفى و مسلح كرد، و این

 شود. اى مى توده
 شود كار سياسى كرد شكست. جا این حر  كه گفته شد نمىدر این

 

 نكته نخست

گویـد: و   اى كـه مجيـد مـى    این مرحله بين اشر  و مجيد اختالفى نيسـت امـا نكتـه   تا 
بست كار سياسى در تئورى بقاء پویان حر  نادرستى است. تأكيـد   است به بن اى اشاره

كند به زمانى كـه جامعـه    دوران قبل از مبارزه مسلحانه است. و تسرى پيدا نمى پویان بر
 رده به سازمان شده است.است و اقبالى چنين گست فعال شده

 

 1هاى بيژن نفوذ انديشه

در شماره دوم نبرد خلق، ارگان سازمان، اعالم شد كه سازمان از فاز  1121در فروردین 
گذشـته اسـت و در حـال ورود بـه فـاز دوم،      « فاز معرفى و تثبيت»مبارزه مسلحانه  اول
 باشد. شدن مبارزه مى اى توده

 ازمان بود:در این مرحله دو راه در پيش س
كنـد و آن   طـرح مـى  « ه استاتسى واهاه اىيكا م ا». نخست راهى كه احمدزاده در 1
 مبارزه به روستا بود. كشاندن

اى تشكيل شـد   هایى صورت گرفت كميته در این زمينه تالش 1121ـ21هاى  در سال
 تيم چنگيز قبادى مأمور بررسى كار در روستا شد كه در همين رابطه تيم ضربه خورد. و

 علت ناكاميابى این طرح سه عامل بود:
 . هوشيار بودن پلي ، كه به هر تحركى در كوه، جنگـل و روسـتا بـه دیـده شـک     1
 كرد دستگير شدن تيم قبادى در همـين رابطـه   نگریست و با آن به شدت برخورد مى مى

                                                           
 هيافتسزهييىاسزاىيريخاچتي ا؛هقينىسشتفاد.ا1
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 ها به مدت چند ساعت ماشين خود را در كنار جاده گذاشته و رفته بودنـد. و  بود كه آن

 رو شدند. هاى مسلح روبه وقتى برگشتند با ژاندارم
 مشكالت تكنيكىـ 
 فقدان نيروهاى مناسب زندگى در كوه و جنگل ـ 
 . راه دوم تمركز كار در شهر بود.2

 ریزى شد كـه هـد  آن جلـب طبقـه     اى خلقى در همين راستا برنامه عمليات نمونه
ر رابطه با اقشارى خاص انتخاب ها د كارگر و اقشار زحمتكش به مبارزه بود. پ  سوژه

 گرفت. روى آن كار تبلي ى صورت مى و
پ  گشودن جبهه دوم در روستا به فراموشى سپرده شد. و این فراموشى تنها ناشـى  

هـا معتقـد بـه كـار بيشـتر       نبود امكانات و مشكالت تكنيكى نبود سازمان در این سال از
 به مبارزه در شهر.تبدیل شد  كارگران بود پ  مبارزه صرفاً درميان
 

 يك تناقض

 مبارزه مسلحانه نيروهاى زیادى را در جامعه براى پيوستن به سازمان آزاد كرده بود. امـا 
 دهى این نيروهابه خاطر تمركز شدن مبارزه در شهر، سازمان امكانات الزم براى سازمان
 ا به شكلدهى نيروهرا نداشت ضرورت رشد سازمان و عدم امكانات الزم براى سازمان

 یک تناقض خود را نشان داد.

 

 رسوخ نظرات بيژن

 در چنين شرایطى، زمينه مساعد براى نظرات بيژن در سازمان آماده شد.
 كه براى مبارزه مسلحانه نقش محورى قایل بود اما بـراى عمليـات   رغم آن بيژن على

 مسلحانه نقش تبلي ى قایل بود.
طـور كلـى    هـا و بـه   يغ و ترویج در ميان تودهگاهى بود براى تبل مبارزه مسلحانه تكيه

ها بـه مبـارزه اقتصـادى و سياسـى اسـتراتژیكى       زمينه مبارزاتى براى كشاندن توده ایجاد
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هـا را بـراى    هـا آن  دهى سياسى تودهمسلحانه بر این اصل استوار بود كه با سازمان تبليغ
 مسلحانه شهرى آماده كند. قيام

 

 تفاوت چه بود

 ؟عمل مسلحانه چه بودتفاوت تبليغ و 
دفاى از خود مسـلحانه و تمـامى    در نظر مسعود عمل مسلحانه شامل تبليغ مسلحانه،

هـا و   دهى سياسى ـ نظامى توده سازمان شد و استراتژى آن بر ها و اشكال مبارزه مى شيوه
 اى بود. پيشبرد جنگ مسلحانه توده

اى  یـژه بـاز كـردن جبهـه    طور كلى دامنه عمل محدود نبود. پ  روسـتا و بـه و   و به
 دركردستان براى آن نقش حياتى داشت.

ان ـازمـپذیرى سربهـان ضـافت و امكـی مركز مىـهر تـد در شـایـبليغ بـط تـا خـام
 .شد بيشتر مى
 

 كاتاليزورها

 چند عامل دیگر كمک كرد كه نظرات بيژن در سازمان جا بيفتد:
تال  خـود بـا احمـدزاده سـخن     از اخـ  كه جزنى هيچ زمانى صـراحتاً  . نخست آن1
كند همانـا در راسـتاى    كرد كه گویا آنچه وى طرح مى اى برخورد مى و به گونه» نگفت.

كه سازمان بر مبناى آن حركت خود را آغاز كرده و در جهت تكامل تئورى  خطى است
 «قرار دارد. پيشين سازمان

ه مسـلحانه رسـيده بـود.    كه بيژن از رهبران گروه پيشتازى بود كه به مبارز . دوم آن2
دردستگيرى در زندان مقاومتى قابل تحسين كرده بود و در بين هواداران مشى مسـلحانه  

 اى انقالبى برخوردار بود. اتوریته از
. سازمان در واقع وحدت دو گروه بود گروه جنگل و گروه مسعود. گـروه جنگـل   1
نوان یـک رهبـر پابرجـا بـود در     ع شان به بيژن به هاى نظرات بيژن آشنا بود و دلبستگى با

 ها حميد اشر  بود كه به رهبرى سازمان رسيده بود. همه این رسس
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هـاى او   كه در دوروبر بيژن بودنـد و حامـل نظـرات او و نوشـته     . در زندان كسانى1
 بيرون زندان بودند، مثل بهروز ارم انى، بعد از آزادى، به سازمان پيوستند و در رهبرى به

 ان نيز نقش مهمى در جا انداختن نظرات بيژن داشتند.جا گرفتند این

 

 غلبه نظرات بيژن

 پور یكى از اعضـاى  غلبه نظرات بيژن در سازمان یک شبه نبود. هرچند مجيد عبدالرحيم
 مركزیت سوم )بعد از شهادت حميد اشر ( این غلبه را به بحران شهادت اشر  نسبت

 د در سازمان ایجاد شد:گوید بعد از شهادت اشر  سه دی دهد و مى مى
ا به حزب توده ـه فره و رفتن آنـه نـاب گروه ن ـه انشعـه بـاسى كـار سيـد كـ. دی1

 منجر شد.
 . گرایش به خط مسعود2
 . گرایش به خط بيژن1

 گویـد چگونـه ایـن غلبـه     كند كه خط بيژن غالب شد اما نمـى  و بالفاصله اضافه مى
 .صورت گرفت و پروسه آن چگونه بود

 

 بقه كار: يك اختالفسا

 دو نظر مطرح بود. )یک سؤال و دو نظـر( آیـا رفـرم ارضـى     11هاى پایان دهه  در سال
 تضادها را كاهش داده است یا نه. پاسخ به این سؤال راه بعدى را نشان داد:

 . حزب توده و جریاناتى از این دست، بر این باور بودند كـه بـا انجـام اصـالحات    1
 دارى دوران رشد و شـكوفایى  ایران حاكم شده است این سرمایهدارى در  ارضى سرمایه
 كند تضادهاى سابق كاهش یافته است. و تضادهاى جدید هنوز بـه حـد   خود را طى مى
 ها هنوز به حد كـافى از زنـدگى خـود ناراضـى نيسـتند و      اند پ  توده كافى رشد نكرده

 شرایط عينى انقالب وجود ندارد.
 دارى وابسـته و حضـور سـرمایه خـارجى، تضـادهاى      رمایه. دید دوم، با استقرار س2
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 تر، تر، دهقانان را خانه خراب دید. استثمار كارگران را وحشيانه طبقاتى را شدت یافته مى
 دید. به همين رو شـرایط  تر مى بورژوازى را ناراضى بورژوازى ملى را ورشكسته و خرده

 دید. عينى انقالب را آماده مى

 

 بيژن و سازمان

، گـروه پيشـتاز را تشـكيل داد و    بـا دو محفـل سـوركى و ظریفـى     1111ن در سـال  بيژ
 فاز عملى با خيانت ناصر آقایان دستگير شد. ورود بهدر

پـور و حميـد اشـر  و     صفایى فراهانى و آشتيانى به فلسطين رفتنـد. غفـور حسـن   
 سامع در ایران ماندند و با كمک غفور گروه احيا شد. مهدى

 نيافت به مرحله تدوین نظریات برسد از نظر عملـى بـه مبـارزه    گروه پيشتاز فرصت
 مسلحانه رسيده بود اما به مرحله تدوین نظریات نرسيد.

گروه احمدزاده، پویان، مفتاحى مستقالً به مبـارزه مسـلحانه رسـيدند.     1119در سال 
هـاى   بررسـى  و هـا  فرصت یافت نظریات خود را تدوین كند. حاصل تمامى بح  گروه
هىم اسىتراتژى و هىم     مبـارزه مسـلحانه  پویان و  رد تئوری بقای مبارزه مسلحانه، و ،گروه
 احمدزاده بود. مسعود تاكتيك

تا ببيند آیا شرایط بـراى عمليـات در كـوه     1119فراهانى به ایران آمد در اوایل سال 
 رو شد گروهى كه با است یا نه. و با كمال تعجب با یک گروه حاضر و آماده روبه آماده
 پور شكل گرفته بود. بدیل غفور حسن بى نقش

 هاى گيالن بودند كه گروه جنگل با گروه احمدزاده آشـنا  در پروسه شناسایى جنگل
 شد و به هم نزدیک شدند.

ها جریان داشت كه سياهكل پيش افتاد. و گروه جنگل جـز دو تـيم شـهرى از     بح 
هـاى فـدایى    چریـک »وحدت صورت گرفـت و   1121رفتند پ  در فروردین سال  بين

 به وجود آمد. «خلق ایران
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 جعل يا تسامح

 ها نامى از بيژن در ميان نيست. هرچنـد اشـر  دهقـانى روایـت     تا تولد سازمان چریک
كند در پروسه وحدت نام جزنى را از رفقاى جنگل شنيده است. نه چيـزى بيشـتر و    مى
هـا   یكى از بينانگـذاران چریـک  عنوان بنيانگذار یا  چيزى كمتر. پ  آوردن نام بيژن به نه

 هاى تاریخى نيست. بر داده منطبق
 نوعى داند. به ها جعل تاریخ مى فرج سركوهى قرار دادن نام بيژن را در تاریخ چریک

به اختصـار از   س اه استاتسى واهاه اىيكا   حق با او است مسعود احمد زاده در كتاب
 رى بكنند اما موفق نشدند. همين.گذرد گروهى كه تصميم داشتند كا پيشتاز مى گروه

. درواقـع  1هـم در سـازمان وجـود خـارجى نـدارد      1122هاى بيـژن تـا سـال     نوشته
 شود. اش در سازمان پيدا مى سروكله 1121بيژن از سال  هاى نوشته
 

 گروه مهندسين

 وجـود آمـد.   گيرى حلقه تبریز )صمد بهرنگى(، گروه مهندسـين نيـز بـه    در پروسه شكل
ـ ـهروز ارم ـل بـو محفضرین عـت تهـرجسـاى، ب ودهـات تـرایشـا گـحفلى بـم ود. ـانى ب

ها به این محفل پيوسـت. و ایـن محفـل در سـال      پور نيز در همين سال عبدالرحيم مجيد
كه بيشتر اعضاى این محفل مهندس بودند به گروه مهندسـين   جا آنرفت. و از  لو 1121

 معرو  شد.
 هـاى  ک شد. نظرات او را پذیرفت و با خـود نوشـته  ارم انى در زندان به جزنى نزدی

 به بعد تدوین شده بود بـه بيـرون زنـدان آورد و بعـد از     1121هاى  جزنى را كه از سال
 هاى جزنى را به سازمان داد. پيوستنش به سازمان نوشته

شوند از گروه جنگل  در سازمان مشاهده مى 1121در واقع آثار جزنى از اواخر سال 
 است. كه منتسب است به فرمانـده « آنچهاكهاي اسنقالبىابييدابدسنمدا»دوین شده اثر ت تنها

 ارد.ها حضور عينى ند هاى چریک در پایگاه 1121و آن هم تا سال  2فراهانى

                                                           
 بذرهيواميندگيرا؛.اسشتفادهقينى1
 ستا.اجزنیانوشاهاآنچهاي اسنقالبیابييدابدسندكايباامدعىاشداهيعدب  نابناجزنىاهمستاه .ام2
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 اختالفات مسعود و بيژن

بر ما معلوم نيست كه آیا بيژن كارهاى مسعود و پویان را از متن اصلى خوانده است یـا  
 ها توسط دستگيرشدگان آشنا بود. آن اما با نظرات نه.

 شود نظـرات  اى مى و چگونه مبارزه مسلحانه توده« نبتدابياديكايىورو»بيژن در كتاب 
 كند. مسعود را نقد مى

 كه براى مبارزه مسلحانه نقش محورى قایل بود. امـا تبيـين او از   رغم آن . بيژن على1
 «آگـاه سـازنده  »مبـارزه مسـلحانه را    این مبارزه با تبيين مسعود یكى نبود. بيژن ماهيـت 

هـا   رو الزم و ضرورى بـود كـه تـوده    دانست. مبارزه سياسى ـ نظامى پيشاهنگ از آن  مى
 دهى آنـان باشند به مبارزه سياسى ـ اقتصادى بپردازند. تا پيشاهنگ بتواند با سازمان  قادر

 شرایط را براى انقالب آماده سازد.
ضرورت تـداركاتى قایـل بـود. و ایـن ایـده را كـه        بيژن براى مبارزه مسلحانه صرفاً

انقالب در خور انقالب اسـت را قبـول نداشـت. بـراى او راه انقـالب، بسـيج و        تدارك
ها بود كه بـه علـت تسـلط دیكتـاتورى بایـد در پرتـو مبـارزه         سياسى توده دهىسازمان

 شود. پ  كار سياسى ـ صنفى پاى دوم جنبش بود. مسلحانه عملى
 نى آشتى حزب توده )كار آرام سياسى( با تئورى مبارزه مسلحانه بود.در واقع جز

 . مسعود و پویان اما فعاليت سياسى ـ نظامى پيشـاهنگ را بسـترى بـراى بسـيج و     2
 دانستند. درواقع امـر سياسـى از   ها هم به لحاظ سياسى و هم نظامى مى دهى تودهسازمان

 از فعاليت حزبى نبود بلكه این دو یکاى  شد و عمل مسلحانه شاخه امر نظامى جدا نمى
 كل ارگانيک بودند.

 ها به مثابه تاكتيک بود و نابودى دشمن براى مسعود مبارزه مسلحانه براى بسيج توده
 اى و مبارزه مسلحانه امرى استراتژیک بود. از طریق جنگ توده

عمـده  قایل بود و نبرد اصلى و تضـاد   حزئی. جزنى براى دیكتاتورى شاه استقالل 1
 دانست. به همين خاطر از شعار مسعود كه شـبيه شـعار رفقـاى    نبرد با دیكتاتورى مى را

 دانست و شـعار  كرد. اما مسعود شاه را سگ زنجيرى امپریاليسم مى ویتنامى بود انتقاد مى
 داد. مىرا اش  هاى زنجيرى مرگ بر امپریاليسم و سگ
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 كه بـراى مسـعود وجـه    ت. در حالى. بيژن به نقش تبلي ى مبارزه مسلحانه باور داش1

 تبلي ى جزنى از یک وظيفه كلى بود.
اش،  رغـم تمـامى انحرافـات رویزیونيسـتى     علـى  12. بيژن حزب توده را تا سـال   2
اى از عمر  كه مسعود حزب توده را در هيچ لحظه دانست. در حالى طبقه كارگر مى حزب
وده را كاریكاتورى از حزب دانست. مسعود حزب ت اش حزب طبقه كارگر نمى ساله سى
 دانست كارگر مى طبقه
 دانست كه انحرافات رویزیونيسـتى دارد.  . بيژن شوروى را رژیمى سوسياليستى مى1

 .دارى دولتى شوروى باور داشت تر بود. و به سرمایه ها نزدیک اما مسعود به نظر چينى
 

 نخستين نشانه

 :نبرد خلق، ارگان سازمان 7شماره  ظاهر شد در سه مقاله 1122اولين نشانه در خرداد 
 و این به معناى گذار از« عمليات تبليغ مسلحانه»عمليات مسلحانه سازمان تبدیل شد به 

 مسعود به بيژن بود.
گـاه بـراى كـار     نقش مبارزه مسلحانه از راه اصلى مبارزه تقليل یافت بـه یـک تكيـه   

 ها. و ترویجى در ميان توده تبلي ى
 هـا بـراى   هـا و آمـاده كـردن آن    دهى سياسـى تـوده  حانه، سازماناستراتژى تبليغ مسل

 هاى مسلحانه شهرى بود. قيام
 احمدزاده هم به تبليغ مسلحانه نظر دارد و هم دفاى از خود مسلحانه را نظـر دارد. و 

 گيـرد و  كـار مـى   ها و اشكال مبارزه را به راه پيشبرد استراتژى خـود بـه   كه همه شيوه این
 كند. شكل محدود نمى مبارزه را به یک

 دانسـت. و همـه شـهرهاى    احمدزاده ضرورت مبارزه در روستا را امرى حيـاتى مـى  
 دید. ایران را براى فعاليت چریک شهرى مناسب نمى

در شهر متمركز شد. نيروهاى انقالب در شهرهاى كوچـک  « تبليغ مسلحانه»اما خط 
ه ـان ضربـمن امكـه دشـو بدند. ـبارزه چریكى نبود، جمع شـهيچ وجه مناسب م كه به

 زدن را داد.
ضـربات مرگبـارى بـر سـازمان وارد شـد. و       1122تا تابسـتان   1121از اواخر سال 
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خـارج  پور( كه در دهقانى و محمد حرمتى شوراى عالى جز دو نفر )اشر  تمامى رفقاى
 شهادت رسيدند. بودند به

 

 رفت چه بود راه برون

 دانست. اى جدید در كردستان مى شایش جبههرفت را گ . اشر  دهقانى راه برون1
 رفـت را بازگشـت بـه دامـن حـزب تـوده       . انشعاب دارودسـته بيگونـد راه بـرون   2
 «نوید»اى به نام  دانست و سياست صبر و انتظار و پنهان شدن پشت ورق پاره مى
 دانستند. رفت را گذار از مسعود به بيژن مى . مركزیت سوم راه برون1

ــد اشــر  در نا ــه بيســتم خــرداد حمي ــى  1122م ــه درك درســتى م رســد؛  خــود ب
هایى دست یافته بود كه ضـربات   و صبر. اما ساواك با تمام نيرو به سرنخ دارى خویشتن
 كرد. مى ناپذیر را اجتناب

 داد علـت ضـربات مـداوم    نشينى تاكتيكى بود كـه فرصـت مـى    تعطيلى موقت، عقب
 جبهه دوم فكر شود.كشف شود و امكانات بازسازى شود و روى گشایش 

خرید چيزى حدود یـک سـال و    یافت چند ماه وقت مى كافى بود حميد فرصت مى
و سال توده و طبقه، خيزش و حركت بود سـازمان بایـد    1121وقت در آستانه سال  آن

تعرض خود را به همراه بـا تعـرض    1121كرد. و در سال  نشينى مى عقب 1122 در سال
د. اما سيل ضـربات فرصـت اندیشـه را از رهبـرى سـازمان      كر آغاز مى توده و طبقه بود

 گرفته بود.

 

 داليل پيروزى خط بيژن

وجو بـراى   اواك و جستـات مداوم سـاطر ضربـه خـان، بـازمـحران تشكيالتى سـ. ب1
 رفت برون راه
 . اتوریته بيژن در زندان2

 شـانى كـرد.  بيژن از مؤسسين راه مبارزه مسلحانه بود بعد از دستگيرى مقاومت درخ
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 دهـى نيروهـا در زنـدان   در زندان نيز نقش رهبرى داشت و توانست عالوه بـر سـازمان  

 نظرات خود را نيز تدوین كند.
حضور بيژن توانست كسـانى را كـه بـراى مـدت كوتـاهى بـه زنـدان         1121از سال 

كـه اینـان    ها ملحـق كنـد در حـالى    با نظرات خود آشنا كند. اینان را به چریک آمدند مى
 بودند نه مسعودى. ریک بيژنىچ

 . شهادت زودهنگام بنيانگذاران سازمان )مسعود، پویان و مفتاحى( فرصت نـداد تـا  1
 هـا و  بسـت  مؤسسين نظرات خود را گسترش دهند و در رابطه با شـرایط جدیـد و بـن   

 جویى كنند پ  راه براى نظرات بيژن باز بود. هاى جارى چاره بحران
 هاى بيژنى از درون زمان جا افتاد و آن هم با آمدن چریک. خط بيژن تدریجا در سا1
ه ـراى همـعود بـاوت بيژن و مسـار تفـانى در آن روزگـهروز ارم ـالجمله ب نـدان مـزن

 روشن نبود.
 . ضربات مداوم ساواك بخش تئوریک و كيفى سازمان را از بين بـرد و در مقابـل   2

 .وداى نب نظریات بيژن نيروى كيفى قابل مالحظه

 

 پور نخستين مقاومت: اشرف، حرمتى

 ضربات ساواك ارتباط بخش خارج كشور سازمان با رهبرى داخل را از بين برد رفقـاى 
 خارج سعى در تماس با رفقاى داخل داشـتند. ایـن ارتبـاط توسـط محسـن نـوربخش،      

 شد. محمدعلى خسروى اردبيلى )داداشى( انجام مى
 مأمور شد این ارتبـاط را برقـرار كنـد.    نوربخش از طر  تشكيالت خارج از كشور

 هاى تركيه خود را به ایران رساند. مدتى جهت وصل به سـازمان  نوربخش از طریق كوه
 تالش كرد. اما شناسایى شد و در یک درگيرى با ساواك به شهادت رسيد.

 پذیر نشد. امكان 1127ارتباط داخل و خارج تا سال 
  در مركزیـت تشـكيل شـد كـه از بـين      مركزیت سوم، )بعد از شهادت حميد اشر

كه خود را ملزم به دادن توضيحى كنـد،   بدون آن 1121آذر  11اى در  طى اطالعيه رفت(
 نظرات بيژن حاكم شده است. ،اعالم كرد
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 دو پيشگويى بزرگ

تر بود حاوى دو محور اساسـى   كه به شرایط جدید جامعه نزدیک نظرات بيژن جدا از آن
 مرگبار بود: و

 ب توده. حز1
 . شوروى2

دانسـت و شـوروى را یـک     حزب طبقه كارگر مى 1112بيژن حزب توده را تا سال 
. همـين دو مـورد در   آورد مـى بـه حسـاب   سوسياليستى با انحرافات رویزیونيستى  نظام
ها را  هاى در رهبرى سازمان، چریک اى كمک كرد تا گرایش تودهبعد  به 1121هاى  سال

 .یک كندنزدو شوروى  به حزب توده
 در آن روزگار تنها دو نفر این ت يير مرگبار را فهميدند و نسبت به آن هشدار دادند:

 . مصطفى شعاعيان1
 . تقى شهرام2

 بـه درسـتى ایـن ت ييـر    « انتقاد ماركسيستى را نكشيم»اش  شعاعيان در نامه سرگشاده
 مرگبار را تشخيص داد و نسبت به آن هشدار داد.

در رسس سازمان مجاهدین قرار گرفتـه بـود و    رارش از زندانتقى شهرام كه بعد از ف
رهبـرى كـرده بـود و در پـى آن بـود كـه بـا         گذار ماركسيستى را در سازمان مجاهدین

این ت ييـر خـط را دیـد و اعـالم كـرد       ها سازمان متحد ماركسيستى درست كند. چریک
 شوند. اى مى ها به زودى توده چریک
 

 «شرايط عينى انقالب»جزوه 

 پور از مسئول سازمان در خـارج از كشـور   اشر  دهقانى و محمد حرمتى 1127در آبان 
زنى ـيژن جـب« يىورومياديكامامنبتداب»اب ـاسخ به كتـرا در پ«  طاع  ىاسنقالبمشتس»زوه ـج

 كردند. منتشر
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 ایراناز زندان گریخت. مدتى در 1122دستگير و در فروردین  1121اشر  در سال 

 را نوشت و بعد از سوى سازمان به خارج از كشور رفت. مقيهمااحميتهبود و كتاب 
عنوان نماینـده سـازمان بـه خـارج از كشـور       به 1122پور نيز در سال  محمد حرمتى 
ال ـاد در سـ ـهداى مهرآبـپور جزء ش رمتىـپنداشت ح اواك مىـند سـرچـه د.ـزام شـاع

 باشد. 1122
 وجود شرایط« شمودااسوامىارزهامسلنينهاىودهچگونهامبي»و « نبتدابياديكايىورو»بيژن در 

 مرحله تدارك»عنوان  كند. اما دست بردن پيشاهنگ به سالح را به عينى انقالب را رد مى
 داند و آماده بودن شـرایط عينـى انقـالب را كـار اپورتونيسـم چـپ       صحيح مى« انقالب
 شود. زودى به اپورتونيسم راست تبدیل مى داند كه به مى

پور را وادار به نوشتن این جزوه كرد تنهـا پاسـخ بـه بيـژن        و حرمتىاما آنچه اشر
بلكه تحوالتى بود كه طى آن سازمان با كنار گذاشتن خط مسـعود بـه خـط بيـژن      نبود.

 .رسيده بود
 گویى به مسائل حـاد و  دهند كه براى پاسخ پور در مقدمه توضيح مى اشر  و حرمتى

 زیم به نظریات جزنى كـه مـدتى اسـت جـاى    كه بپردا كنونى جنبش راهى نيست جز آن
 نظریات بنيانگذاران سازمان را گرفته است. این بح  باید علنى و در سطح جنبش باشد

 .1تا تمامى نيروها بتوانند در آن شركت كنند
 جزنى بر این باور بود كه شرایط عينى انقالب آماده نيست. اما دست بردن پيشاهنگ

 كاتى انقالب درست است.به سالح به عنوان مرحله تدار
 دهند كه آماده بودن شرایط عينى انقالب پور در این جزوه نشان مى دهقانى و حرمتى

 دایط عينى موقعيت انقالبـى اسـت مـرا   ربطى به موقعيت انقالبى ندارد. فرجام نهایى شر
 كند موقعيت انقالبى است بيـژن شـرایط   مسعود شرایط عينى است اما آنچه بيژن نقد مى

مدزاده ـزد احـ ـه نـك الىـيرد. در حـگ ىـكى مـالبى را یـعيت انقـوقـالب و مـانق ينىـع
 نيست. گونه این
 

                                                           
رسبهاخيطتاعل یاپورااحتماىاهدهقينیاهاسشتفادسنساافاىشك الىىاسيناجزههارساىخلتيزمينااهقا.ارهبتوا1

 وب خاكتد.كتدناسينابنثاى
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 اختالف اساسى

 شود: اختال  اساسى از بود یا نبود شرایط عينى انقالب آغاز مى
 . پيشاهنگ انقالبى خود محصول دوره معينى از تكامل تاریخ است.1
 گيرد كار مى هاى پرولترى در دوره معينى به انهایى كه در جهت تحقق آرم . اسلوب2

 هـاى عينـى جامعـه اسـت. و در آخـرین تحليـل       در ارتباط كامالً دیالكتيكى با ضرورت
 ترین تضاد و جامعه قرار دارد. براساس رشد بنيادى

 . در شرایطى كه رشد تضاد نيروهاى مولده با مناسبات توليدى به حد نهـایى خـود  1
 دستور كار پيشاهنگ است تدارك انقالب است؛ نه خود انقالب.نرسيده است آنچه در 

 . وجه مشخصه مرحله تـدارك انقـالب، عبارتسـت از تطـابق نيروهـاى مولـده بـا       1
 مناسبات توليدى در این مرحله شرایط عينى انقالب وجود ندارد. شـيوه مبـارزه در ایـن   

 آميز است. مرحله مسالمت
 بورژوازى( مرحلـه تـدارك انقـالب را بـا     خرده. آوانتوریسم انقالبى )ماجراجویى  2

 كند. گيرد. و كار آرام سياسى را با ناشكيبایى خراب مى مرحله انقالب یكى مى
. در تدارك انقالب و نبود شرایط عينى انقـالب پيشـاهنگ حـق نـدارد دسـت بـه       1
 ببرد و شعار سرنگونى هم نباید بدهد. سالح

 

 يك سؤال

انه ـل مسلحـ ـر عمـ ـگ وجيهـایى تـل روبنـامـدام عـالب كـينى انقـط عـرایـبود شـن در
 پيشاهنگ است؟
 گوید: براى آغاز مبارزه مسلحانه احتياج به وجـود شـرایط عينـى انقـالب     جزنى مى

 نيست چرا نيست؟
 ست كه دست به سالح ببریم؟ني. آیا صر  وجه دیكتاتورى كافى 1
 ببریم؟. صر  نبود دمكراسى آیا كافى است كه دست به سالح 2
دسـت   شود هاى خود به خودى و رشد نایافتگى تضادها مى . آیا در نبود جنبش1

 به سالح برد؟
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 . وظيفه پيشاهنگ در دوران نبود شرایط عينى انقالب، ارتقاء آگاهى سياسـى طبقـه  7

 كارگر است اما در دوران آماده بودن شرایط عينى، متقاعد سـاختن تـوده بـراى تسـخير    
 انقالب است.قدرت سياسى و تحقق 

در نبـود   .سـت یكـى نيسـت   ا . وظيفه پيشاهنگ در بود و نبود شرایط عينى دو تا 1
كسب  شرایط عينى دعوت توده و طبقه به ارتقاى آگاهى سياسى طبقه و در بودن شرایط
 سياسى است. قدرت
 . از روى ت ييرات اقتصادى باید پى به وجود شرایط عينى انقالب برد.9
 .یط عينى انقالب به معناى تحقق آن نيست. فرا رسيدن شرا11

 

 وقوع انقالب

 هـاى  براى وقوى انقالب تنها ت ييرات زیربنایى كافى نيست بلكه تحول در كليه زمينه
 روبنایى الزم است.

اكم ـم حـم محكوم و هـاركننده، هـونده و هم استثمـارشـحران عمومى هم استثمـب
 .گيرد را فرا مى

 

 شرايط عينى انقالب

 گوید: در عصر امپریاليسم، شرایط عينى انقـالب در تمـامى سيسـتم اقتصـاد     تالين مىاس
 امپریاليستى به شكل یک مجموعه وجود دارد. اما وجود شرایط عينى انقالب در سيستم
امپریاليستى به معناى در آستانه انفجار قرار گرفتن همه جوامع بـه یـک سـان و در یـک     

 یط عينى انقالب در جامعه معين باید چگونگى شـدت نيست. براى تبيين رشد شرا زمان
 وحدت تضادهاى درونى آن جامعـه را كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا انعكـاس تضـادهاى       

 .امپریاليستى قرار دارد. در نظر گرفت
شـرایط الزم و كـافى بـراى انجـام      فراهم بودن شرایط عينى به معناى آمادگى تمـام 

 بسيار مهم است. نگ در این مرحلهآميز انقالب نيست. نقش پيشاه موفقيت
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 موقعيت انقالبى

 خواهنـد و  هـا نمـى   بلوغ شرایط عينى انقالب، موقعيت انقالبى است. موقعيتى كه تـوده 
 تواند. )همان تعریف لنين( حكومت هم نمى

 

 تعريف لنين از موقعيت انقالبى

 . استثمارشدگان نتوانند به سياق سابق زندگى كنند.1
 نتوانند به سياق سابق حكومت كنند. كنندگان . حكومت2
 . اكثریت توده و طبقه به ضرورت انقالب واقـف شـود و حاضـر باشـند بـراى آن     1

 جانفشانى كنند.
 ها را به ميدان سياست بياورد. ترین بخش مانده . بحران باید عقب1

 

 پيروزى انقالب

 اشد:شود باید شرایط زیر آماده ب هر موقعيت انقالبى به انقالب ختم نمى
 . شرط اساسى بحران عمومى است.1
 . شرط ذهنى ـ آمادگى توده و وجود یک حزب انقالبى است.2
 

 وظيفه پيشاهنگ در مرحله تدارك انقالب

 . ارتقاى آگاهى توده و طبقه1
 هاى مبارزاتى . استفاده از كليه شيوه2
 هاى قانونى و غيرقانونى مبارزاتى . استفاده از كليه شيوه1
 دهى توده و طبقه. سازمان1
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 اشكال كار جزنى

گيـرد. و وقتـى    . جزنى شرایط عينى انقالب را با مفهـوم موقعيـت انقالبـى یكـى مـى     1
 شرایط عينى انقالب آماده نيست منظورش موقعيت انقالبى است. گوید مى
دانـد و   را باعـ  كـاهش تضـادها در روسـتا مـى      1111. جزنى رفرم ارضى سـال  2
هـا زمـان زیـادى الزم     زیادى داریم. و براى رشد مجدد نارضایتى انقالب راه گوید تا مى

دانـد اپورتونيسـم چـپ     اعتقادى كه تضاد خلق و ضدخلق را تشدید یافتـه مـى   است. و
 احمدزاده است( )منظور .است
 

 يك سؤال

شود این بـود كـه اگـر تضـادها كـاهش یافتـه،        جا از جزنى پرسيده مىسؤالى كه در این
 ؟ه روست.  آیا احساس خطر رژیم از رشد مبارزات انقالبى نيسترژیم از چ اختناق

ت عوض ـداده اسـاهش نـا را كـادهـود كه بورژوازى وابسته تضـن بـای زنىـاسخ جـپ
 كرده است.

 هاى خود به خودى دالیل روبنـایى دارد و  گفت: فقدان یا ركود جنبش احمدزاده مى
 دانست. ادها را عامل مىآن دیكتاتورى است اما جزنى رشد نایافتگى تض
 ناپذیر نيروهاى انقالب را وجوهاى خستگى احمدزاده شور و شوق انقالبيون، جست

ـ ـي  را دليل آمـاى پى درپى پلـه ورشـتن راه یـافـراى یـب ينى ـرایط عـ ـودن شـ ـاده ب
 دانست. مى انقالب

 ضـرورت و دهـد.   گرانه سوق مى رشد شرایط عينى رژیم را به طر  اعمال سركوب
 شود. مبارزه مسلحانه در این بستر مطرح مى

ا را به ـه ودهـت تـادر نيسـگ قـاهنـيشـازى پـانبـينى، جـط عـرایـود شـدون وجـب
 مبارزه بكشاند.

 وجود آمد. فرصت تـدارك انقـالب دیگـر    وقتى شرایط براى دست بردن به سالح به
 ن تفاوت دارد.نيست. و قيام آغاز شده است اما این قيام با مفهوم لنينى آ
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 مرحله اول مبارزه مسلحانه مرحله تدارك انقالب است. امـا مرحلـه تـدارك و آغـاز    
 .اند انقالب در هم عجين

 

 استراتژى حفظ سازمان

 ، حدود شصت درصد از اعضا و رهبرى سازمان از بـين 1122در فاصله فروردین تا تير 
 گسيخته شد.رفتند. تنها یک شاخه سالم ماند و كليه ارتباطات از هم 

 مسـأله اى به اعضاى سـازمان   طى نامه 1122حميد اشر  بعد از ضربات اردیبهشت 
 كند. عنوان خط اصلى تعيين مى بيند و حفظ سازمان را به به درستى مى را

 سازمان در این زمان دچار دو اشتباه استراتژیک شده بود:
 اى وم را باز كنـد. جبهـه  . برخال  رهنمود بنيانگذاران سازمان نتوانسته بود جبهه د1

 داد در مواقع بحرانى براى شد و به سازمان اجازه مى كه در كوه و جنگل باید گشوده مى
 منتقل كند. جا آنكاستن ضربات نيروهایش را به 

 بایسـت  . برخال  درك درست مسعود و تجربيـات جنـگ چریـک شـهرى، نمـى     2
 زد. زده در شهرهاى كوچک، دست به گسترش تشكيالت مى شتاب

یافـت بـه زودى بـه ایـن      اگر رهبرى سازمان و در رسس آن حميد اشر  فرصت مى
رسيد كه بایـد بـراى حفـظ سـازمان، رهبـرى و كادرهـاى اصـلى را از         درست مى درك
 ساواك دور كند. و این شدنى نبود اال خروج از كشور و یا گشودن جبهه دوم. تيررس

ـ   ن فرصـت را از اشـر  و دیگـران   اما ضربه هشت تير و شهادت رهبران سازمان ای
قوا بـه   وازنقوا غافل شده بودند. تتوازن گرفت. اشر  و دیگر رهبران سازمان از ت يير 

 تاكتيكى به نفع ساواك ت يير كرده بود. شكل

 

 اهميت ضربه مهرآباد

 . داشت بلندمدت و مدت كوتاه مرگبار اثر دو هضرب این
 و بود شدن اى توده فاز به ورود حال در نسازما كه بود آن ضربه این مدت كوتاه اثر
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 را خـود  بعـد  سال یک یعنى 1121سال در كه بود انقالبى جنبش شروى واقع در فاز این
 معكـوس  شـمارش  و داد نشـان  «محـدوده  از خـارج » در حكومـت  با مردم درگيرى در

 .شد آغاز حكومت سرنگونى

 راى ورود به این فاز بـه حـد  ها، بنيه سازمان را ب از بين رفتن ده كادر رهبرى چریک
 مرگبارى پایين آورد.

 خود را نشان داد. 1127و اما اثر بلندمدت آن از بهمن 
بـا كمـک    و ندصر دست سوم گروه جزنى خود را بـه مركزیـت سـازمان رسـاند    اعن

ترین سازمان چپ ایران را بـا عمـده كـردن     بزرگ دیگر،اى  اى شده عناصر بریده و توده
بـا   .بح  اصلى جنبش تحليل حاكميـت بـود   كه ودى كشاند در حالىمسائل فرعى به ناب

گذشته كشاند كـه هـيچ محلـى از اعـراب      دادن آدرسى عوضى، سازمان را به سوى نقد
 ها را دامن زدند. هاى اصلى سازمان، انشعابات و تشتت نداشت و با كشيدن ستون
  ، سـازمان و فقدان رهبرى كاریزماتيک چـون حميـد اشـر    1122نبود رهبرى سال 

كه كافى بود وحدت سـازمان تـا سـه سـال      ها را به اضمحالل سوق داد در حالى چریک
كه در پشـت بيـژن و لنـين     از آنروشن و مبارزه طبقاتی وقت صحنه  آورد و آن مى دوام

 چنانی زد. های آن پنهان شد و حر 

 

 سازمان پس از شهادت اشرف

 ثرات روانى و عملى خـود را برجـاى  ها، ا اى چریک شهادت حميد اشر  رهبر اسطوره
 گذاشت یک روز پ  از شهادت حميد، كميته مشترك درصدد برآمد بـه خانـه خيابـان   

 ها كشف شده بود. فالح حمله كند این خانه در جریان تعقيب و مراقبت
 این خانه تحت نظر بود و سـاكنان ایـن خانـه حميـد آریـان،      1122از اواخر خرداد 

 ها بوالحسن شایگان بودند. مأموران كميته مشترك در تعقيب آنافسرالسادات حسينى و ا
 كنند. فهميده بودند كه آنان در كارخانه قرقره زیبا كار مى

 گردى ساواك بـود ایـن   آقا در منطقه فالح چون امكان خانه بعد از شهادت نسترن آل
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 ادات حسينىخانه تخليه شد شایگان و آریان و پوران به خانه تكى آریان رفتند. افسرالس
 راهى خانه حسن شدند.)اسم مستعار یكی از رفقا است كه شناخته نشد( و حسن 

بـه خانـه   )اسم مستعار یكی از رفقا است كه شـناخته نشـد(   بعد آن دو توسط قاسم 
 بود. جا آندیگرى رفتند كه نادره احمد هاشمى 

 
 

 دهد می گل ش  مدار بر ستاره زخم
 سوگوار ماه و
 گذرد می تنهايی كراوه بر

 

 شهادت حميد آريان

ه مشـترك بـه خيابـان فـالح رفتنـد      هاى كميت اكيپ 1122نهم تير  یازده و نيمدر ساعت 
نى از يابوالحسـن شـایگان دسـتگير شـد. افسرالسـادات حسـ      هفت و ده دقيقه  ساعتدر

يدند. حميد آریان و بهزاد دبيرى دوان در درگيرى بـه شـهادت رسـ    محاصره گریخت و
دوان بعد از درگيـرى بسـيار بـا    به شهادت رسيد و بهزاد دبيرى ن تيمورىخياباآریان در

 نارنجک خودكشى كرد.
 
 

   گذرد می  ها سال
  آهن راه ميدان در هنوز من و

 كشم می انتظار ترا آمدن
 

 شهادت نادره احمد هاشمى

رود و  آهن لـو مـى   قرار نادره احمد هاشمى در ميدان راه 1122صبح دهم تير  دهساعت 
 رسد. شود و به شهادت مى گام دستگيرى درگير مىهن
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 شاعر بنير يادت
 كنی بنا برپل را جواديه خواستی می كه
 !پل 

 بود تو های شانه كه پل

 

 شهادت افسرالسادات حسينى

 رسد. افسرالسادات حسينى در سرپل جوادیه درگير و به شهادت مى
 
 

   نيست آرامشی
   پوشيده روی شياطينی

   كشند می سرک دمیآ خلوت در مدام
   وحشی اسبانی و
   گذرند می آدمی روح پرچين از

 ! آر بياد
   اضطراب بی خلوت تا

 است پيش در وادی هرار
 

 شهادت مرتضى فاطمى

 بعد از شهادت حميد اشـر  عبدالرضـا كالنترنيسـتانكى و مرتضـى فـاطمى بـه شـمال       
 شوند. كار مى ل بهگردند و در مرغدارى بركت مش و روند بعد از دو روز باز مى مى

 گيرد. رود و تحت مراقبت قرار مى نيستانكى توسط یكى از منابع ساواك لو مى
 كند. معلوم نيسـت در پشـت ایـن    یاد مى 1121و  1212ساواك از دو منبع با شماره 

 ها چه خائنينى به خلق و ميهن پنهان شده بودند. احتماالً از آشنایان و یا هواداران شماره
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انـد امـا اتفـاقى افتـاد كـه نقشـه سـاواك بـه هـم خـورد موتورسـيكلتى             دهنيستانكى بو
ژانـدارمرى بـراى    1122درمرغدارى به سرقت رفـت. در تـاریخ بيسـت و یكـم مـرداد      

مرغدارى رفت به نيستانكى و مرتضى فاطمى مشكوك شد پ  درگير شـدند   تحقيق به
رده بود سـيانورش  خوردن سيانور خودكشى كرد و نيستانكى چون فراموش ك فاطمى با
 همراه بياورد دستگير و مدتى بعد اعدام شد. را با خود
 
 

 بود رنگی به روز هر آساان اين و
 بيگانه سواران و

 :گاتند می سنن زبان يك با تنها
 و آخته های تيغ
 گسترده های نطع

  نبود فيروزه طاق ديگر آساان و
 

   آدمی روياهای
 شوند می آب روزها هرم در
 سياه های حاره و
 گشايندمی دهان خاكی هایكوچه در

 

 دوانزاده و اميرى شهادت بيژن

آباد بـه شـهادت رسـيد و از     در نظامحسين برادران چوخاچی  1122بهمن  11در تاریخ 
و بهنـام  زاده  دسـت آمـد. سـاواك از ایـن طریـق بـه صـبا بيـژن         خانه او سند هيلمنی به

راجعـه كـرده بودنـد رسـيدند و آن دو در     فروشنده م دوان كه براى گرفتن سند بهاميرى
 درگيرى به شهادت رسيدند.
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 چيست تو نام
 سراسياه چنين كه
   قناره و ساطور با گرمگان 
   گذرند می پرندگان خواب از
   ي ايك را مسافر پرندگان و
 كنندمی بسال فيروزآبادی نهر كنار در

 

 زن شهادت يك چريك

ان در مسير آیزنهاور به طر  شـهياد در حركـت   كه شاه و ميهمانانش 1122در پنجم تير 
متـرى   21پلي  متوجه حضور چریكى در كنار نهر فيروزآبادى نرسيده به خيابان  بودند
كننـد و در درگيـرى دو    شود نيروهاى پلي  منطقه را محاصـره مـى   خط سير مى نزدیک
رسـد از زن چریـک یـک     مجروح، سه عابر زخمى و زن چریک به شـهادت مـى   پلي 
هـاى   كمرى، یک خشاب و دوازده تير، یک كارد سنگرى و دو بسته كمـک  ضه سالحقب

 آید. ریال وجه نقد به دست مى 1171 اوليه و مبلغ
 

 قرار بی قل 
 گذشت زخای ماه تير از
 تابستانی كابوس تا
 شود تعبير ها وزغ پای صدای در
  است ای زمانه چه
   را ها آينه جليل حضور كه
 آورندمی تاب روکمت هایقبرستان تنها

 

 شهادت سيمين توكلى

 ها تحميل كـرده  هاى خيابانى كميته مشترك، حكومت نظامى ناپيدایى را بر چریک گشت
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بایست فكـرى   یافتند خود را كمى جمع و جور كنند مى ها فرصت مى بودند. اگر چریک
هـاى خيابـانى    كردنـد. كـه بـدل آن گشـت     هاى خيابانى كميته مشترك مى حال گشت به

ها را شـكار   زدند و چریک ها گشت مى ها در خيابان طور كه ساواكى بود. همان ها چریک
كردنـد   ها را شكار مـى  زدند و ساواكى ها گشت مى ها نيز باید در خيابان چریک كردند مى
 كرد. عمليات موفق نيروهاى ساواك را مثل موش در سوراخ مى چند

رار داد. ـان قـ ـازمـار سـتور كـر دسدلى را دـنين بـر  چـميد اشـک دوره حـدر ی
جمشيدى رودبارى در تعقيب یكى از واحدهاى گشتى زخمى و دستگير شد. اما  عباس
 امكانات این امر را از دستور كار سازمان خارج كرد. نبود

 ، دو اكيپ عملياتى كميته مشترك در خيابان نادرى بـا 1122بعد از ظهر پانزدهم تير 
د و شـهين تـوكلى برخـورد كردنـد در تبـادل آتـش سـيمين        سيمين توكلى خواهر حمي

 شهادت رسيد. به
 
 

 گوی حقيقت زبان
 ماند وا جهان حقيقت آخرين تحرير از
   زمين منتشر خون و
 پاشيد ماه تاريك چهره بر

 

 شهادت پرويز داودى

راه ـه همـترك بـه مشـاتى كميتـک اكيپ عمليـی 1122م مهر ـصبح دهت ده ـاعـدر س
اه دو چریـک را شناسـایى كردنـد.    خواه، زندانى تواب شده، در خيابان شـ  لىتوك محمد
 آتش پرویز داودى به شهادت رسيد. و چریک دیگر جان به سالمت برد. تبادلدر

دستگير شد و یـک سـال حـب  گرفـت در زنـدان بـا        1122پرویز داودى در سال 
 نجرى وصل كرد.لطفى آشنا شد پ  از آزادى لطفى او را به خشایار س انوشيروان
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  تو خون كه ديدی
   داد ش وفه درخت سبر های ر، در
 شد پرچای تو لبنند و 
  جوان سروهای تا

 كنند تعبير آن زير در را شان روياهای

 

 شهادت محمدرحيم خدادادى

دو اكيپ كميته مشترك همراه با یكى از نـادمين در تقـاطع    1122در تاریخ پانزدهم آبان 
حمدرحيم خدادادى و یحيى كریمى را شناسـایى كردنـد خـدادادى    ـ آذربایجان م نواب

 دردرگيرى به شهادت رسيد و یحيى كریمى دستگير شد.
 
 

 چرخند می تو خانه فراز بر كبوتر دو
   شاار بی زنبورهای و
  تو سر انگشتان بر

   سازند می عسل كندوهای

 

 شهادت پرويز نصيرمسلم

سلم و حسن فرجودى در حالى كه از سرقرار پرویز نصيرم 1122بعد از ظهر چهارم آذر 
گشتند بـا دو اكيـپ عمليـاتى كميتـه مشـترك       زاده )با نام مستعار سيمين( برمى بيژن صبا

كردنـد. در ایـن درگيـرى پرویـز نصيرمسـلم بـه شـهادت رسـيد و حسـن           برخورد
 فرجودى گریخت.

 1121ال التحصيل رشته كشاورزى دانشگاه تهـران بـود در سـ    پرویز نصيرمسلم فارغ
 پور دستگير و به دو سال زندان محكوم شد. دنبال اعترافات جمشيد طاهرى به
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 زاده مأموریـت  مدتى بعد با معرفى رضا غبرایى، حسن فرجودى از سوى صـبا بيـژن  
 یافت با پرویز تماس بگيرد و او را عضوگيرى كند.

 

 ضربه به شاخه مشهد

 انـد هفـت اكيـپ    ر مشـهد مسـتقر شـده   ها د ساواك با اطالى یافتن از این امر كه چریک
 عملياتى به مشهد فرستاد تا ساواك مشهد را تقویت كند.

 
 :گويند می
 ام نديده خود من)
  شود می صحبت مارد شنص سوم از هايشه حوالی اين در
  بود آمده دريا جليل رويت از كه مسافری :گويندمی

 دادمی عريبی بوی هايشحرف
 بنواهيد ستكافی:گاتمی و
 بيايد شاا تك تك خواب به دريا تا

 رسيده انار يك مثل است چيری خواستن
 بود زده حرف كلی

 نسترن درخت زير بود نشسته و بود رفته بعد و
 خان آقا بنير يادت: بود گاته و
 جهان پيدای نا به بود رفته و بود برداشته را عصايش بعد و

 

 شهادت هدايتى و دستگيرى فرجودى

هــاى كميتــه بــا  در خيابــان طبرســى گشــت 1122شــانزدهم دى در ســاعت ن ــه صــبح 
هدایتى و حسن فرجودى برخورد كردند در درگيرى فرجودى دسـتگير شـد    محمدرضا
رار ـان قـحت درمـان تـارستـا در بيمـرد امـشى كـودكـانور خـخوردن سي و هدایتى با

 گرفت و نمرد.
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ه علم و صنعت بود. درتير محمدرضا هدایتى دانشجوى رشته راه و ساختمان دانشگا

آزاد شـد و بالفاصـله    1121دستگير شد و دو سـال حـب  گرفـت در شـهریور      1122
 سازمان پيوست. به

 در زیـر  1122هدایتى از بيمارستان به زیر شكنجه برده شد. در بيست و چهارم دى 
 شكنجه به شهادت رسيد و ساواك او را در بهشت زهرا دفن كرد.

طاق نصرت مزین بـه عكـ  شـاه را     1121ود بود در مهر حسن فرجودى اهل لنگر
 همراه احمد غالميان لنگرودى به آتش كشيد. به

 ها را دستگير و به سه سال زندان محكوم كرد. ساواك آن
اى  در رستاخيز سياهكل نيز فرجودى مدت كمى در حـب  بـود. وقتـى شـنيد عـده     

 امـا دیـر رسـيد در ميانـه راه     ها ملحق شود اند تصميم گرفت به آن درجنگل درگير شده
 دستگير و مدتى در حب  بود.

 بعد از آزادى از زندان حسن فرجودى با فرهاد صدیق پاشاكى تماس گرفت پاشاكى
كه دانشجو سال دوم رشته علـوم تربيتـى دانشـكده ادبيـات بـود       در حالى 1121در سال 

. پ  1ن محكوم شدخاطر فعاليت در یک محفل كمونيستى دستگير و به سه سال زندا به
 هـاى  آزادى به سازمان پيوسـت و مسـئول تمـاس بـا زنـدانيان آزاد شـده و آمـوزش        از

 .2ها بود ایدئولوژیک آن
اق صمد و ـه اتفـاكى بـاشـورد پـدران خـازنـان در مـازمـى كه سـاتـربـ  از ضـپ

 پور به تهران آمد. شكرى سهراب
 ر جعفرى وصل شد و جعفرى او رااكب با وصل شدن فرجودى به سازمان، او به على

 بود. جا آنپور نيز  اى برد كه فاطمه حسن به خانه
نـواز   پور را به مسئوليت محمدحسـين حـق   اكبر جعفرى، فرجودى، فاطمه حسن على

 ها افزود. سارى فرستاد و مدتى بعد جهانبخش پایدارى را نيز به آن به
و سه نفـر در سـارى ماندنـد     پور به گرگان رفتند مدتى بعد فرجودى و فاطمه حسن

 ها با عبداهلل سعيدى بيدختى بود. مسئوليت آن كه
 در مقابل پاسگاه پلي  راه نوكنـده  1121ه سعيدى بيدختى در تاریخ بيستم تير لعبدا

                                                           
 ؛اهميناكايب.امنمودانيدرو1
 آه گتسنبهمنارهحىا؛.است يداتيهس 2
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 مورد سوءظن قرار گرفت و با خوردن سيانور به شهادت رسيد. گستردگى جو پليسى و
 بـاش  بود. و به راستى رژیـم در یـک آمـاده   حضور ساواك به پلي  راه هم كشيده شده 

 بود. یصددرصد
 پور و محسن )نام مستعارى است كه بعد از شهادت سعيدى، فرجودى، فاطمه حسن

 ها بـا فرهـاد صـدیقى پاشـاكى بـود.      دانيم كيست( به آمل منتقل شدند. مسئوليت آن نمى
 آباد نيز به آنان اضافه شد. مدتى بعد على رحيمى على

 پناهى و عابدینى، فرجودى مسئول دو عضو علنى بود، حسينعلى شریف در این زمان
 رفت. جا آنكنار داشتند كه فرجودى به  اى در فریدون آن دو خانه

 بعد از ضربات مازندران، حسن فرجودى به همراه تورج اشترى تلخسـتانى )بـا نـام   
 نشد( رفت. مستعار احمد( به تهران آمد و به سرقرار تارى )نام مستعار كه شناخته

 رفـت و آمـد   جا آنآقا به  اى برد كه نسترن آل تارى با چشمان بسته آن دو را به خانه
 نواز به مشهد رفت و یک تيم آموزشى تشكيل داشت یک ماه بعد فرجودى به اتفاق حق

 دادند كه این تيم مركب بود از مصطفى و مریم و نزهت )هر سه نام مستعار كه شـناخته 
 ميان كه مسئول تيمى عملياتى در مشهد بود به تهران منتقل شد.نشدند(. احمد غال

 مدتى بعد یک عضو علنى به نام جواد غفاریان به فرجودى وصل شد.
 نواز، احمد غالميان توسط جـواد غفاریـان بـا فرجـودى تمـاس      پ  از شهادت حق

 (زاده گرفت على، عباس، عسگر )سه نام مستعار شناخته نشدند( و سـيمين )صـبا بيـژن   
 یک تيم را تشكيل دادند.

 عباس به تهران منتقل شدند. و زاده مدتى بعد فرجودى، صبا بيژن
اى در فرمانيه بـرد كـه توسـط دو عضـو علنـى       زاده او را به خانه در تهران صبا بيژن

 شده بود، مریم بانو سپهرى رهنما و عفت معماران، فرجودى مسئول این تيم بود. اجاره
 اى را بـه فرجـودى   ت عضوى علنى را به نام جـواد اميـرى دره  نواز قبل از شهاد حق

 كـيش و معرفى كرد فرجودى از طریق غفاریان اميرى را پيدا كرد و اميـرى، محمـود بـه   
 حميد ژیان را به او وصل كرد.

 فرجودى مدتى مسئول نقل و انتقال وسایل و كتب و افراد از مشهد بـه تهـران بـود.   
 زاده او را به زاده( وصل كرد. و صبا بيژن ه سيمين )صبا بيژنعسگر را او به تهران برد و ب

 رضا غبرایى وصل كرد و قرار شد با مخفى شدن غبرایى هر دو مسئول بخـش تئوریـک  
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 سازمان باشند در این زمان مسئول شاخه مشهد كيومرث سنجرى بـود. احمـد غالميـان،   

 نجرى بودنـد سـيامک  ليال و فاطمه )هر دو نام مستعار شـناخته نشـدند( عضـو تـيم سـ     
 اسدیان و اسكندر نيز به این خانه رفت و آمد داشت.

فرجودى در آخرین سفرش قرار بود هدایتى را كه به تازگى به سازمان پيوسـته بـود   
 تيم سنجرى وصل كند كه دستگير شد. به

 نویسد: سه روز بعد از دستگيرى فرجودى ساواك مشهد به ساواك تهران چنين مى
 

خـوردن   رغم شكستن استخوان پـا بـر اثـر تيرانـدازى و     كه علىحسن فرجودى »
ااهـار ننمـوده و    ترين مطلبـى  سيانور تا اين لحظه زنده مانده است ليكن كوچك

نخوردن حال عمـومى   آخرين نظر كميسيون پزشكى حاكى است كه به علت غذا
 باشد. بخش نمى رضايت گردد كه به وسيله سرم تيذيه مى او با توجه به اين

گرداننـدگان   ستنباط اين سازمان اين است كه فرجودى اط عات بسيار زيادى ازا
خـود امتنـار كـرده     گروه در تهران و مشهد دارد ليكن تا كنون حتى از گفتن نام

فرجـودى تـا حـدودى بهبـود      است. ت ش اين سازمان اين است كه حال مزاجى
گونه فشـار بـه نـامبرده    د زيرا هروش حاصل كند تا نسبت به بازجويى از وى اقدام

 «امكان تسريع در مرگ او را دارد.
 شيخان

 

 سرنوشتى نامعلوم

 گوینـد او در زیـر   ها مـى  اى از ابهام قرار دارد. چریک سرنوشت حسن فرجودى در هاله
 . اما ساواك مدعى است كـه حسـن فرجـودى بـا قـول     1شكنجه به شهادت رسيده است

 .2همكارى آزاد شده است
 گویـد كـه مشـاراليه بعـد از آزادى، پـ  از      در اول خرداد ماه مىگزارش از ساواك 

 .1برقرارى ارتباط مخفى شده است

                                                           
 بيانشتيهاآر ا.امصيحبهفتدامنمدرضيادب توا؛.اح در1
 حسنافتجودوا؛.است يداتيهس 2
 حسنافتجودوا؛.است يداتوس 1
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به راستى فرجودى چه شد! آیا زیر شكنجه بـه شـهادت رسـيد و یـا بـا كلـک زدن       
هـا بـه شـهادت رسـيد و بـه صـف        ساواك آزاد شد. به سازمان پيوست و در درگيرى به

 .1گمنام خلق پيوست شهداى
 

 ه: راز ماندگارىيك نكت

كنـد اشـر     اى مهـم اشـاره مـى    خود به نكتـه  1122حميد اشر  در نامه بيستم خرداد 
نفر شـهيد شـدند امـا     11نفر دستگير و  211وپوماروها شد تاى كه به  در حمله گوید مى

فدایى تسليم شدن جایى ندارد عنصر فدا در آخرین حد خود جـارى اسـت    در سازمان
جنگند و آخرین گلوله و آخرین نارنجک و آخـرین سـيانور را    لحظه مى همه تا آخرین
 گيرند. كار مى به براى خودكشى

سـازمان وارد   رغم تمامى ضـرباتى كـه بـه    فدایى بودن راز ماندگارى سازمان است على
 شده یا وارد خواهد شد.

 خواند كه حسن فرجودى با پاى گلولـه خـورده و   آدمى وقتى گزارش ساواك را مى
 گوید. از جوشش ها حتى نام خود را نمى ترین شكنجه شكسته در زیر وحشيانهاستخوان 

 كنـد  تابى قلب خود احساس شعف مى هاى صورت و گردن خود از بى خون در دل رگ
 تواند احساس غرور نكند. نمى

                                                           
 درامورداحسنافتجودواچ دارهسيااهسا:.ا1

 شود.اپساسزاآزسدوامالقودسالثتامىادهداسميا.ارهسيااتيهس :احسنافتجودواقولاهمكيروامى9

 .احسنافتجودوابعداسزاآزسدوابهاشكلىانيش يخاهابهازندگىاعيدوابتگشاهاستا.9

.اطبقاگزسر اي اپزش اكهابياك ومتثات جتواسزامسئول ناشيخهامشهدادراىميسابودهاستاافتجمودواا4
 شود.ابس يرادراب ميرتاينادچيراسيسااقلبىامىابعداسزاشك جه

 شود.اهاشك انيش يساكشاهامى.ادرادرگ تواب3

سمميااام تدا.افتجودواهمتسهابيامنمدرضياهدسياىادتاگ تاشد.افتجودوادراهمينارهزهيوانخساازيتاشك جهامىا۰
ك د.اچتساكهامت اسهاسزانظمتامقيمميتابميالواتميهس ااااااملموريناتيهس ابهاجيواسهاهدسياىارسامتدهاسعالمامى

سلوقااكتدناهاسعالماقمولاهمكميروافتجمودواااااورداپسابيادفعخاهيامىاسشابيهابوداهازندهافتجودوابهادرداآن
 شود.اشينافتسرواسعالماكتدنداهدسياىاه امدىىابعدازيتاشك جهاكشاهامىاهيوانگيروابيالختهاسهارسادرانيمه

ىتاستا.افتجودوازيتاشك جهابهاكهكشمينابمزر اشمهدساااااسزاپ جارهسياابيال،ارهسيااتومابهاهسقع اانزدي 
 هيواتيهس ارهيهادستاينابودهاستا.اگيروناپ وتااهابيقىانيمه
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 هاى برگرفته از سيا و موسـادش از درك  ساواك با تمامى سبوعيتش، با تمامى دانش
 كه در جنگ نهایى پيشـاهنگ و دیكتـاتورى حـر  آخـر را شـالق     این نكته غافل ماند 

 شـود امـا شكسـت را    شـود تيربـاران مـى    زند انسانى كه شـكنجه مـى   زند انسان مى نمى
به بعـد كشـتن در خيابـان یـا زیـر       1121پذیرد به همين خاطر خط ساواك از سال  نمى

 رسد. ایى مىاست. ساواك از نابودى اندیشه فدایى به نابودى فيزیكى فد شكنجه
 
 

 ماه هالل و نقره از هايی واژه
 ريرندمی فرو لبانت از
 عصيان و شورش روح و

  را جوان هایاس 
 خواندمی فرا ماهورها تپه و ها دشت به

 

 شهادت شاهى و پرورش

دو اكيپ عملياتى كميتـه مشـترك در حـوالى خيابـان      1122در تاریخ بيست و دوم دى 
نعلى پرورش مشكوك شدند و طى یک درگيـرى هـر   خدابخش شاهى و حسي قزوین به
 شهادت رسيدند. دو به

 طبق گزارش ساواك شاهى از چهار سال پيش با كادر رهبرى سازمان در تماس بوده
 است و در خانه مهرآباد جنوبى نيز مداركى از شاهى به دست آمده بود.

ز وانت شاهى یابد. در این رو نيز ساواك ردى از شاهى مى 1122در چهارم شهریور 
حل ـين از مـ ـاشـ ـادره یک مـا مصـى بـاهـند. و شـك اد  مىـوس تصـب ينىـک مـی اـب

 گریزد. حادثه مى
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 ظلاانی چنين شبی در تا
 گردد برافروخته روشن چراغی
 آورديم تاب تنهايی در بسياری شبان و روزها

 

 شهادت فردوس آقاابراهيميا

ه ـاد ژالـآب اى در فرح انهـن كميته مشترك به خأموریـهران، مـلي  تـزارش پـاقب گـمتع
يد. ـادت رسـ ـه شهـا بـاابراهيميـردوس آقـرى فـن درگيـان ایـریـد. در جـكردن لهـحم

خورده بود سيانورش را خورد و به كهكشان ستارگان فدایى پيوسـت.   كه گلوله در حالى
 چوخاچى و كيومرث سنجرى موفق به فرار شدند.حسين برادران

 وس آقاابراهيميا دانشجوى سال سوم رشـته ریاضـى و علـوم كـامپيوتر دانشـگاه     فرد
ـ ـره خـ ـاهـ ـد. طـخفى شـ ـمـ  1122ت ـود. در اردیبهشـنعتى بـص ـ ـرم و ادن ابت از ـا ث

 دوستان او بودند.
 
 

  كنيد باور
  نيست باقی ديگر راهی

  مر، يا 
  مردی به اسارت يا

 ايدبرده ياد از را هاپياان مگر

 

 كيومرث سنجرىشهادت 

كيـومرث سـنجرى در مركـز مخـابرات      1122روز ن هم بهمن  ده و سی دقيقه در ساعت
 سوءظن قرار گرفت درگير شد و با خوردن سيانور به شهادت رسيد. مشهد مورد

 دهى و طراحى عمليـات قـدرتى  ها بود در سازمان سنجرى از كادرهاى كيفى چریک
 نظير داشت. بى
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 بود رنگی هب روز هر آساان اين و
 بيگانه سواران و

 :گاتند می سنن زبان يك با تنها
 و آخته های تيغ
 گسترده های نطع

 نبود فيروزه طاق ديگر آساان و

 

 شهادت حسين برادران چوخاچى

دستگير شد و دو سال حب  گرفت. در زنـدان بـا    1122حسين چوخاچى در فروردین 
وگيرى كرد. و بعد او را به ـروز او عضهـ  از آزادى بـد و پـا شـانى آشنـارم  هروزـب

 كرد یثربى بعد از مدتى او را به مسعود پرورش سپرد. رضا یثربى وصل
پ  از شـهادت مسـعود پـرورش، عبدالحميـد پيـرزاده، فاطمـه افـدارنيا، مصـطفى         

تبریز، رضا یثربى از حسين  1121رى شش بهمن يگرهمدانى، جعفر محتشمى در ددقيق
 د و در تهران فعاليت كند.به تهران برو خواست

 ساواك با شنودى كه در خانه تيمى تبریز داشت، حسين را شناخت پـ  حسـين در  
خواسـت از طریـق او بـه رضـا یثربـى       دستگير شد. ساواك مى 1121تاریخ سوم اسفند 

ها همكارى كند. حسين پـذیرفت و سـاواك    یابد پ  ساواك از او خواست با آن دست
به محض آزاد شدن بـه سـازمان وصـل شـد و مخفـى گشـت و       كرد. حسين  او را آزاد

 مبارزه ادامه یافت.
 آباد همـراه یـک چریـک مـرد و یـک      اى در نظام حسين بعد از مخفى شدن در خانه

شود )این دو ناشناخته ماندند( روزى هنگـام تـردد بـا جـوانى كـه       چریک زن ساكن مى
شـود   ها بود درگير مى آمد آنكرد و معترض رفت و  درطبقه پایين همان خانه زندگى مى

 شوند جوان را گلوله بزننـد و از منطقـه درگيـرى خـارج شـوند. بالفاصـله       مجبور مى و
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 كنند معلوم نيست حسين چوخاچى بـراى بـردن   هاى كميته منطقه را محاصره مى گشت
ادل آتـش  ـاد و در تبـ ـترك افتـ ـه مشـور كميتـت در تـرگشـانه بـيزى به آن خـه چـچ

 .رسيدبه شهادت 
 
 

 است منتظر هنوز مادرم
 شوند می جات مدام هايش كاش

 پرند می هايش پلك و
 :گويد می مدام و

   است ناانده دلتنگی وقت به چيری
 بشود پيدايش برودی بايد

 مسافر يعنی ساک
 

 شاهى شهادت خواهران پنجه

 نـزل گـاه بـه م   شاهى از اعضاى سازمان گه  پنجهساواك در تحقيقاتش متوجه شد عبداهلل
اهى ـش نجهـدرى پـانه پـود را در اطرا  خـور خـكند كميته مشترك ت ردد مىـدرى تـپ

 پهن كرد.
مأمورین مستقر در اطرا  خانه متوجه شدند سـه زن   1121در تاریخ دهم فروردین 

یک مرد از خانه خارج شدند و قصد خروج از منطقه را دارند. پ  درگيرى آغاز شد  و
ه ـمند بـعلى هوشـاسـتى( و عبـزال آیـدخت )غـریـاهى، پـش جهنـرین پـهين و نسـم و

 شهادت رسيدند.
 به دنبـال  1122پریدخت آیتى دانشجوى رشته حقوق دانشگاه تهران بود در شهریور 

 دستگيرى احمد ثقلين و احمدرضا كریمى دستگير و شش ماه حب  گرفت.
 توسط رضا دانشور بـا كه سپاهى دانش بود  هنگامى 1117عباسعلى هوشمند در سال 

 امير پرویز پویان در مشهد آشنا شد. این ارتباط از ادبيات شـروى شـد و بـه ماركسيسـم    
 كشيده شد.
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 1111پویان، هوشمند را با عباس مفتاحى آشنا كرد و در زمسـتان   1111در تابستان 

 آژنگ و حميد توكلى در مشهد به هوشمند وصل شدند. بهمن
به اتهام ارتباط با پویان دستگير و به سه سال حـب    1121هوشمند در اواخر مرداد 

بار دیگر به سازمان وصل و  1122آزاد شد. هوشمند در تير  1121شد و در تير  محكوم
 مخفى شد.

 

 شاهى  پنجههللترور عبدا

 شناسى دانشگاه تربيـت معلـم بـود. بـه دنبـال      شاهى دانشجوى رشته زیست  پنجهعبداهلل
 مخفى شد. 1121ضى مثنا در سال دستگيرى و اعترافات مرت

 شاهى با ادنا ثابت هم تيم بود ادنا ثابت دانشجوى رشته ریاضى دانشگاه صنعتى پنجه
مدارك خـود را بـه قصـد تحصـيل در خـارج از       21ـ22آریامهر بود. در سال تحصيلى 

هـا پيوسـت و    گرفت و همراه فردوس آقاابراهيميا مخفى شد و به سازمان چریک كشور
 شاهى هم تيم كرد. او را با پنجه سازمان

شـاهى بـرود    شـود بـه خانـه پنجـه     با ضربه خوردن تيم كاظم سيادتى، او مجبور مى
اى جدا از رابطه تشكيالتى وجود دارد پـ    شود بين این دو رابطه او متوجه مى جا آندر

 د.نك میرا به رهبرى سازمان گزارش  مسألهشاهى سيادتى  بحثى تند با پنجه ضمن
آوردنـد و   كار را خيانت به حساب مى لنگرودى و سيامک اسدیان این غالميان هادى
 كنند. و ادنا ثابت را از سازمان اخراج مى شاهى را ترور پنجه

 

 شهادت كاظم غبرايى

در حين خدمت وظيفه دستگير و به یک سال حب  محكوم شـد   1121غبرایى در سال 
 1121تـرخيص شـد. از سـال     1121از آزادى به خدمت سربازى رفت و در سـال   پ 
 پيوست و مخفى شد. سازمان به
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جـا كـردن اسـناد سـازمان بـا یـک        در حـين جابـه   1121كه در تاریخ نهم تير  تا این
در یک جاده روستایى به طر  مشهد برخورد كرد غبرایى با سه نفر همـراه   موتورسوار
یـى بـا خـوردن سـيانور     خواستند غبرایى را دسـتگير كننـد و غبرا   ها مى آن او درگير شد
 خودكشى كرد.

 

 شهادت يداهلل سلسبيلى

 دستگير شد و چون چند برگ اعالميه همراه داشت مدتى 1121یداهلل سلسبيلى در سال 
 به سازمان پيوست و مخفى شد. 1122در زندان بود پ  از آزادى از اوایل سال 

هـا شـک    آن ، مأمورین شهربانى قزوین بـه خـودروى  1127در تاریخ دهم فروردین 
پ  تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد. سلسـبيلى و همـراهش متوجـه شـدند و كـار           كردند
 كشيد. سلسبيلى به شهادت رسيد و همراه او موفق شد فرار كند. درگيرى به

 التحصيل دانشسراى راهنمایى قزوین بود. سلسبيلى فارغ

 

 شهادت حاجى محله و معماران

ك در كرج به یک زن و مرد مشكوك شـدند  مأمورین كميته مشتر 1127در سوم خرداد 
اران بـه  ـت معمـ ـله و رفعـ ـمحـ  اجىـته حـيوسـليمان پـيد و سـيرى كشـدرگ هـار بـك

 .شهادت رسيدند

 

 عمليات قم

 هـاى اعتراضـى مـردم و سـركوب تظـاهرات مـردم در قـم، سـازمان         با شـروى حركـت  
خيز قـم را  هاى فدایى كالنتـرى چهـار شهرسـتان قـم و سـاختمان حـزب رسـتا        چریک
كنـد. اعالميـه توضـيحى آن،     دو نماد سركوب و سياست حكومـت منفجـر مـى    عنوان به
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. بـه همـين   1شـود  اى پخـش مـى   هاى مردم به شكل گسـترده  حمایت از حركت عنوان به

دهـد بـا    هشدار مى 1121عملياتى مستقر در اوین در تاریخ سيزدهم اسفند  خاطر كميته
هـا در تبریـز خواهـد بـود. و بهتـر اسـت        دى چریکتبریز، عمليات بع حوادث توجه به
هاى سازمانى افسران ارتش، استاندارى و فرمانـدارى و   ساختمان هاى ها، پادگان كالنترى

 رستاخيز محافظت بيشتر شوند. ساختمان حزب

 

 پور اعدام انقالبى سرهنگ زمانى

گونـه   نپور را كه در سركوب تظاهرات مردم نقش داشـت همـا   ها سرهنگ زمانى چریک
 قول داده بودند تا از حركات اعتراضى مردم پشتيبانى كنند. تـرور كردنـد. و اعالميـه    كه

 توضيحى آن در سراسر ایران پخش شد. ساواك از توزیع این اعالميه در تاریخ هجدهم
 .2دهد خبر مى 1127مهر 
 

 1176رهبرى سازمان در سال 

 )احمد غالميان(، در اوایل سـال در این زمان رهبرى سازمان در دست رفيق هادى است 
 پور( و محمدرضـا غبرایـى بـه مركزیـت     به پيشنهاد هادى رفيق مجيد )عبدالرحيم 1121

 شوند. سازمان انتخاب مى
 كند. رهبرى جدید با اقدامات زیر سازمان را احيا مى

 شود. اى موجودیت دوباره سازمان اعالم مى طى اعالميه 1121. در آبان 1
 ذر از طریق انتشار پيام دانشـجو بـه مناسـبت روز دانشـجو، اعـالم     . در شانزدهم آ2
 شود كه نظرات جزنى، نظرات غالب در سازمان است. مى
 شوند. دهى مىها در سه شاخه با مسئوليت هادى، مجيد و محمدرضا سازمان . تيم1
 . عضوگيرى ویژه1

                                                           
 كم اهاعمل يىىامساقتادراسهينا94۰1ت زده استال داا؛.است يداتيهس 1
 ؛اهميناگزسر .است يداتيهس 2
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 1170ـ 75تغيير ساختار تشكيالتى از 

 ر پى ت يير ساختار تشكيالتى خود بود. مباحثات جلسـات د 1121سازمان از اوایل سال 
اانبمتداخلمقاكميرگتسناهااا»منجر به انتشار یک نشریه خبرى سياسى بـه نـام    1121تابستان 

 دهى مبارزات صنفى و سياسـى كـارگران  هایى براى سازمان بود. تشكيل تيم« زحماكشين
 لى عبـدالرحيم( مسـئول تـيم   مجيد )قربانع 1121در دستور كار قرار گرفته بود. در پایيز 

هـا اعـزام    كارگرى و آموزش براى این منظور شد بعضى از اعضا براى كار بـه كارخانـه  
سـال  كرد( در زمان حميد اشر  در ار مى)گلرخ مهدوى در یک مؤسسه توليدى ك شدند
گيـرى مـورد بحـ  قـرار گرفـت       ت يير ساختار رهبرى و مكانيزم تصـميم  مسأله 1121
اى بایـد ت ييـر داد كـه كادرهـا و      آن بود كه ساختار سازمان را به گونهسازمان بر رهبرى
اركت ـرى مشـاى رهبـه ا و تصميمـه استـكل دادن سيـاح  و شـدر مب ا بتوانندـاعض

 داشته باشند.
 اندازها ضربه وارد ساخت. به این چشم 1122و  1121اما ضربات سال 

، سـازمان در شـرایط   1121ـ  22هـاى   م ضـربات وارده در سـال  رغ ، على1121سال 
دهـى پخـش اعالميـه و    قرار گرفت از لحاظ امكانات مالى، انتشـاراتى و سـازمان   خوبى
ها در مـوفقيتى   هاى گسترده براى كار سياسى و تبلي ى در كارخانه و دانشگاه كانال یافتن
 هاى پيش قرار داشت نيروهاى آزاد شده از زندان توانسـتند ضـربات   نسبت به سال برتر
 هاى قبل را جبران كنند. سال

 هـاى كوچـک و بـزرگ در    ى از كارخانـه سازمان در بسـيار  1121از نيمه دوم سال 
تهران، تبریز اصفهان، زنجان، قزوین، مشهد، آبادان و اهواز از طریـق نيروهـاى    شهرهاى
 حضورى جدى داشت سازمان درصدد بود یک شوراى سياسـى و یـک شـوراى    هوادار

 بياورد و رابط این دو یكى از اعضاى شـوراى سياسـى باشـد كـه در     وجود تشكيالتى به
 ضمن عضو شوراى تشكيالتى هم بود.

ور، ـپ دالرحيمـانعلى عبـى، و قربـا غبرایـدرضـان، محمـد غالميـان احمـن زمـدر ای
پور اكبر دوستدار، مهدى ميرمؤیدى، فرخ نگهدار، اصـ ر   شاندیزى، مهدى فتاح اكبر على
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اكبر عسكرپور )كاظم( و رحيم اسدالهى )على چریک( كاندیداى ایـن دو   ،جيلو )كریم(
 .1ارگان بودند

 

 هاى غلط عضوگيرى

 سوم كسانى را عضوگيرى كرد كـه در  مركزیت 1127و اوایل سال  1121در اواخر سال 
اى سـازمان   ات پایـه ربنـدى مشخصـى را در مقابـل نظـ     در پشت نظر بيژن دسـته  زندان
 ند.آورده بود وجود به
 پـور و مجيـد در   اى به حدى در مركزیت فضا را مسموم كـرد كـه فتـاح    الق تودهخا
 تا غالميان لنگرودى جایش را بـه نگهـدار   2ها به نفع فرخ نگهدار تقلب كردند گيرى رسى

اش عنصر فـدا و   بدهد. آن هم در سازمانى كه به قول اشر  نقطه قوت و راز ماندگارى
 پور و دیگران( بـه زودى  پور و فتاح دارودسته او )طاهرىخود گذشتن بود. نگهدار و  از

 هاى بعـدى توسـط ایـن افـراد انجـام شـد.       مواضع كليدى را قبضه كردند و عضوگيرى
 معيارهاى عضوگيرى مشخص بود:

 . در زندان مبارزه مسلحانه را به طور كامل رد كرده باشند.1
 هاى انحرافى نباشند. . قادر به تشخيص دیدگاه2

طور كلى مشى چریكـى را رد كـرده بـود تـا پشـت       پور در زندان به طاهرىجمشيد 
 درزندان قصر ضدچریک بود اما وقتى از در زندان بيرون آمد و شعار فدایى، فـدایى تـو  
 افتخار مایى را شنيد بار دیگر چریک شد. و این در حالى بود كه عبدالرحيم صـبورى و 

 گنجيدند. رى رد مشى و جهالت نمىفریبرز سنجرى عضوگيرى نشدند. چون در كاتگو

 

 1176عضوگيرى سال 

اى دسـت   مركزیـت بـا رشـد مبـارزات تـوده      1127و اوایل سـال   1121در اواخر سال 
 هایى زد. عضوگيرى به

                                                           
 نشتيهاعصتنو؛اهمينامقيلهاپورا.اقتبينعلىاعبدسلتح  1
 13نشتيهاآر اشميرهاا؛.اعبيساهيشمى2
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 در این عضوگيرى كسانى وارد سازمان شدند كه در زندان به بيژنى معرو  بودند و
ع كليدى سـازمان را قبضـه كردنـد و    نظرات مسعود را رد كرده بود اینان به زودى مواض

هاى بعدى بيشتر كسانى عضوگيرى شدند كه در زندان مبارزه مسلحانه را  عضوگيرى در
 كرده بودند. رد

 و كـالً مشـى مسـلحانه را مضـر    « رد چه مسعود و چه بيـژن »اینان معرو  بودند به 
د ـردنـك ىـرى مـلوگيـان جـازمـه سـا بـه عودىـل از ورود مسـابـتند و در مقـدانس مى

صبورى و فریبرز سنجرى كه آخـرین گـروه زنـدانيان آزاده شـده بودنـد بـا        عبدالرحيم
 رو شدند. سازمان روبه درهاى بسته

 

 اى شدن سازمان فاز توده

 اى یافـت راز ایـن   ها گسترش توده ، سازمان چریک1122رغم ضربات مرگبار سال  على
 این بـود كـه سـازمان محـدود بـه یـک       گسترش امرى كه ساواك از درك آن عاجز بود

 هـا  ها برآمـده از دل ده  تشكيالت مخفى با چند صد عضو و سمپات نبود سازمان چریک
 گروه و محفل و هزاران هوادارى بود كه بدون ارتباط تشكيالتى در سراسر ایران پخـش 

 شد. بودند. اما به معنا جمع بودند، تشكيل مى

 

 گروه قزوين

 ه بيژنى نيز معرو  شد به مسئوليت كاظم بود كاظم از پایيز سالگروه قزوین كه به گرو
 1121از طریق بهروز ارم انى به سازمان وصل و مخفى شد. اما در ضربات سـال   1121
شـان   اى دیگر از اعضایى را كـه ارتبـاط   او با سازمان قطع شد. كاظم توانست عده ارتباط

ـ قطع شده بود را جمع و سازمان با سازمان  مجـدداً  1121د ایـن گـروه در سـال    دهى كن
 سازمان برقرار شد. شان با ارتباط

 هاى اى حول فعاليت در این دو سال گروه قزوین توانسته بود شبكه ارتباطى گسترده
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 ها در تهـران،  ها و محالت و كارخانه ها و دبيرستان صنفى ـ سياسى و تبلي ى در دانشگاه 

گروه قزوین به حدى رشد كـرده بـود كـه     قزوین و زنجان و چند شهر دیگر ایجاد كند
 .توانست یک سازمان باشد مى خود

ميرابيون از كادرهاى اصـلى و   رحيم خدادادى، قاسم همدانى، یداهلل سلسبيلى و على
 مخفى این گروه بودند.

توسط بهزاد كریمى به بهروز ارم ـانى وصـل شـد. و     1121رحيم خدادادى در سال 
 شهادت رسيد. در یک درگيرى به 1122درسال 

در درگيرى با مـأموران شـهربانى    1127یداهلل سلسبيلى در قزوین در دهم فروردین 
 شهادت رسيد. على ميرابيون در اصفهان به شهادت رسيد. ميرابيون قبل از مخفى شدن به

 را به سازمان داد. یک تنه بانكى را در قزوین مصادره كرد و پول آن

 

 محفل اصفهان

 دانشجوى رشته پزشكى دانشگاه اصفهان بود. ارتباط او نيز در سـال  مجتبى مطلع سرابى
به سـازمان وصـل    1121علت ضربات وارده قطع شد. او نيز در سال  با سازمان به 1121
اى گسـترده در بـين دانشـجویان دانشـگاه      این مدت سرابى توانسته بـود شـبكه   شد. در
آهـن، و كـارگران صـنعت نفـت      ذوب هاى اصفهان بـه ویـژه   كارگران، كارخانه اصفهان،

 آباد درست كند. آبادان و برخى از افراد در شهرهایى نظير خرم اهواز ودر
 بعد از اجراى یک قرار توسط ساواك دستگير شد سه روز زیر 1121سرابى در سال 

 كـه سـازمان از طریـق    شكنجه حر  نزد و رابط او سه روز بـه سـرقرار او رفـت تـا آن    
دستگيرى  متوجه شد سرابى دستگير شده است. سرابى هنگامطهماسب وزیرى )عباس( 

سـه مـاه    هاى سازمان دستگير شده بود او توانست با گول زدن ساواك بعـد از  با اعالميه
 آزاد شود و فعاليت خود را از سر بگيرد.

 



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      271

 

 محفل تبريز

 صمد اسالمى دانشجوى دانشگاه علم و صنعت بـود. او از فعـالين علنـى سـازمان و در    
 اى در بـين كـارگران   ه با رحيم اسدالهى بـود. صـمد توانسـته بـود شـبكه گسـترده      رابط
 سازى تبریز بزند. او در بـين دانشـجویان تبریـز نيـز     سازى، تراكتورسازى، سيمان ماشين

 وجود آورد. شبكه هواداران سازمان را به
 

 محفل سنندج

 در سنندج بـود. ترین گروه كردها  محفل سنندج تحت مسئوليت بهروز سليمانى متشكل
 هاى انقالب این محفل نقش مستقيم داشت. در تمامى حوادث سال

 

 فعال شدن شاخه جنوب

تدار )بهرام(، ـر دوسـاس(، اكبـب وزیرى )عبـاسـان طهمـازمـس 1127ال ـيز سـایـدر پ
شـاهى )خشـایار( را كـه مقـيم اصـفهان       تهيدست شفيع )شمسى(، و جعفر پنجه مرضيه

هـا و   دادن به كارهاى سازماندهى هواداران سـازمان در دانشـگاه   سروسامان بودند جهت
 .1اهواز اعزام كرد هاى كارخانه

 

 ايجاد پشت جبهه

 فكر ایجاد پشت جبهه براى مبارزه در داخل كشور نخستين بـار از سـوى بيـژن جزنـى    
 مطرح شد. گروه پيشتاز كه در حال تدارك مبارزه مسلحانه بود. یكى از كادرهاى اصـلى 

نام منوچهر كالنترى به اروپا فرستاد تا كانال ارتباطى مبارزین داخل به خـارج   را به خود
 كشور باشد. با ضربه خوردن گروه پيشتاز این رابطه دچار اختالل شد. از

                                                           
 ؛اهمينپورا.اقتبينعلىاعبدسلتح  1
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 با بازگشت فراهانى و صفارى آشتيانى از فلسطين، صفارى آشـتيانى كانـال ارتبـاطى   

بخـش فلسـطين، جنـاح     مـان سـازمان آزادى  سازمان با خارج از كشور شد كه در ایـن ز 
 ها بيشتر تسليحاتى بود. حبش بود و كمک جورج

كـه فـرخ سـپهرى كـه      این كانال آسيب دید تا این 1121با شهادت آشتيانى در سال 
بخش فلسطين پيوسته بود به ایران بازگشت و با سـازمان ارتبـاط    سازمان آزادى خود به

پـور را بـراى تـأمين     پ  سازمان سپهرى و حرمتى برقرار شد. تماس مجدداً گرفت. این
 سازمان به خارج از كشور فرستادند. تسليحاتى

عـالى سـازمان طـرح ایجـاد پشـت جبهـه قـوى و متكـى          شوراى 1121در تابستان 
خود سازمان را تصویب كرد. تدوین و اجراى آن بـه كميتـه مركـزى سـپرده      امكانات به

فـرد( را   بود پ  سازمان حيدر )محمـد دبيـرى   كننده این طرح اشر  تدوین شد. حميد
فرستاد. قبل از فرستادن حيدر، حميد مؤمنى یک دوره فشرده آموزشى تئوریک  خارج به

 زنویسى و تهيه ميكروفيلم نيز آموزش داده شد.مرگذاشت در ضمن به او  براى او
بـا  اى مستقل از گروه ستاره بـود. و دیگـرى ارتبـاط     هد  سازمان تهيه پشت جبهه

 بهمن بود. 19منوچهر كالنترى و گروه  رفيق
هـا را   ها و تماس كانال داخل نيز مرتضى كریمى بود. كه تشكيالت خارج كشور نامه

 كرد. طریق او با رهبرى سازمان برقرار مى از
 اى بود كه جزنى با فرسـتادن كالنتـرى بـه    بهمن در واقع همان پشت جبهه 19گروه 

 ین گروه كليه امكانات خود را دراختيار سازمان قرار دادند.خارج درپى ایجاد آن بود. ا
 ، ارتباط خارج با داخل قطع شد. پ  بخش خارج از1122پ  از ضربه اردیبهشت 

كشور محسن نوربخش )چنگيز( را بـه داخـل فرسـتاد تـا از طریـق مجاهـدین م. ل بـا        
چنگيـز بعـد   وصل شود ولى این قرار به دست تشكيالت داخل كشور نرسيد و  سازمان

 .1در درگيرى با ساواك به شهادت رسيد از چند ماه
بخش خارج از كشور توانست در سوریه، بيـروت و ليبـى امكانـاتى را احيـا كنـد و      

 درامریكا و اروپا چهار جریان فعال شد:

                                                           
 همين؛اح در.ا1
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 بهمن 19. گروه 1
 . گروه شيكاگو2
 . گروه واشنگتن1
 . محافلى از كادرها1

سم از طر  تشكيالت داخل كشور به خارج اعزام شد ، رفيق قا1121در اوایل سال 
ق ـكنجه رفيـر شـادت در زیـتگيرى و شهـه علت دسـرقرار كند. ولى بـاط را بـارتب اـت

فرجودى این ارتباط قطع شد. حسن فرجودى در ایـن دوران از مسـئولين اصـلى     حسن
 سازمان بود.

ركيـه آمـد و پایگـاهى    تشكيالت خارج از كشور براى برقرارى ارتبـاط مجـدد بـه ت   
 درتركيه زد و با گروهى از هواداران در داخل ارتباط گرفتند.

پـور و   در این زمان بين تشكيالت خارج از كشور اختال  نظـر پـيش آمـد حرمتـى    
مركزیـت سـوم بيژنـى     1122دهقانى معتقد به تزهاى مسعود بودند، امـا از سـال    اشر 

بيژن مورد قبول بخشى از تشكيالت خارج از  این ت يير دیدگاه از مسعود به شده بود. و
 كشور نبود.

 پ  تشكيالت خارج از كشور تصميم گرفتند براى تماس به داخـل كشـور برونـد.   
امكان رفتن اشـر  نبـود چـون رفـتن یـک زن بـه ایـران آن هـم از طریـق قاچـاقچى           

ز پـور ا  پـور و حيـدر برونـد حرمتـى     بود. پ  قرار بر این شـد كـه حرمتـى    برانگيز شک
هاى ارتباطى آلوده هستند و سـاواك ردهـایى از سـازمان     كه كانال هایى متوجه شد كانال

رفـت بـه دسـت     شد و از طریق حيدر كه بـه داخـل ایـران مـى     دارد. پ  این ردها رمز
 .)غالميان لنگرودى( رسيد رهبرى سازمان رفيق هادى

 

 تماس داخل و خارج

 آیند و حيدر به سـرقرار گذاشـته   ه ایران مىسه نفر از رفقاى خارج از طریق مرز تركيه ب
كننـد. عصـر آن روز بـا     رود و با رضا غبرایى و هادى )لنگرودى( مالقـات مـى   شده مى
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هـا را در جریـان ضـربات وارد شـده بـه       كننـد. و سـيادتى آن   مالقات مى قاسم سيادتى

 دهد. سازمان قرار مى
 در این زمان رهبرى سازمان عبارت بودند از:

 )لنگرودى(. هادى 1
 . منصور )غبرایى(2
 پور( . مجيد )قربانعلى عبدالرحيم1

 

 نكته مهم

 این رفقا اطالعات چندانى راجع به گذشته و روندهایى كه طى شده بود نداشـتند. ایـن  »
 .«1داد كه ضربات وارد آمده بخش مهمى از آن تجربه از بين رفته است نشان مى

زاده و غـزال آیتـى    رجه اول و صـبا بيـژن  حسن فرجودى در د 1121ـ  22بعد از ضربات 
 هاى مهمى داشتند. درتجدید سازمان نقش

 

 غزال آيتى

 1121فرد عضوگيرى شد غزال و على قبـل از سـال    از طریق على دبيرى 1121در سال 
 مند بودند و قرار بود ازدواج كنند كه وقایع اجازه نداد. عالقه به هم

هـا لـو نرفـت و پـ  از آزادى از      با چریک غزال دستگير و زندانى شد اما ارتباطش
 حيدر به سازمان وصل شد. طریق
 

 يك نكته: فهم تفاوت جنبش و سازمان

 به بعد بناى كار را بر نافهمى و بدفهمى 1119اپورتونيسم سخنور از نوزدهم بهمن سال 
 گذاشت نخست با یكى گرفتن شرایط عينى انقـالب و موقعيـت انقالبـى، دسـت بـردن     

                                                           
 ؛اهمين.اح در1
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ه سالح را دیوانگى و آوانتوریسـم ناميدنـد. زنـده یـاد جزنـى نيـز متأسـفانه        پيشاهنگ ب
 درهمين دام افتاد.

 نـوا شـدند كـه كـار تمـام شـد و عاقبـت        پ  با اعدام دالوران جنگل با ساواك هم
 بورژوازى همين است. حوصلگى خرده كم

 تركانـد. هاى شهر شقيقه فرسيو دادستان جنایتكار شـاه را   هاى چریک اما وقتى گلوله
شـود   جا زدند و كمى بعد آواز دیگرى را كوك كردند. خشونت باع  تشدید خفقان مى

 هاى خود به خودى است. این به ضرر رشد جنبش و
هـا   ها، ساواك كلک كار چریک و بعد در انتظار نشستند تا در جنگ ساواك و چریک

 يالن كـار كردنـد و  ها دوران تثبيت را پشت سر گذاشتند ادعاى ب بكند و وقتى چریک را
 مدعى شدند كه در برابر این همه شهيد حاصل كار چه بوده است و حاصل كار از نظـر 

 ها سياهه اعضا و كادرهاى تشكيالت بود. و چشم بر جنبش فراگيـر فـدایى   اپورتونيست
 هـا  سياسى آن سـال  كه رستاخيز سياهكل با پركردن خر بستند. و به روى خود نياوردند

 كند و كرده است. ى را آزاد مىچه نيروى عظيم
اپورتونيسم تا به آخر نتوانست تفاوت جنبش فدایى و سـازمان فـدایى را بفهمـد. و    

ها الله خواهد دميد و خـون   گفتند از خون آن خواستند كه وقتى مى ها مى از چریک مدام
ه كـ  اسـت. در حـالى  ا ها و آن بيدارى كجـ  شود. این الله ها مى باع  بيدارى توده چریک

 ها بود. هاى این بيدارى عنوان هزاران هوادار فدایى آن الله به جنبش فدایى

 

 ها، توده و طبقه چريك

 هـا  در كشورهاى استبدادى مخالف معنایى ندارد نه حضور فيزیكى دارد نه معنـوى. آدم 
 كننـد  اند یا خائنين. و مردم زمانى حضور مادى پيدا مـى  اند یا وفاداران حكومت دو دسته
گویند و  گيرند و زنده باد مى ها پرچمى به دست مى فرمایى ها و یا در شر  ر متينگكه د
 كار باشد( به صف شوند. گيرى به هاى رسى، )اگر رسى در پشت صندوق یا

 انتخابات وجود عينى ندارد تا مخالف و موافـق حكومـت معلـوم شـود. و اگـر هـم      
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انـد   درصد موافـق ایـن حكومـت   هم نودونه و نه دشى به نام انتخابات كل هم شود. نمای

 اند. نيست و اگر هم باشند عوامل اجنبى مخالف یا
 روزنامه و رسانه به كل در خدمت حكومت است. و در واقع بلندگوى اصـلى رژیـم  

 جـوى آن حضـورى در آن نـدارد. مگـر     جو و چه ستيزه است. پ  مخالف چه مسالمت
 رو ورت باز با بایكوت خبـرى روبـه  كه كار به درگيرى خيابانى بكشد. در آن ص هنگامى

گورى اراذل و اوباش، دزد، عوامـل بيگانـه    خواهد شد و اگر امكان نداشته باشد. در كاته
 توان پى به حضور اى نمى هرروى از انعكاس رسانه گيرند. به در آخر خرابكار جاى مى و

دو خبرنگـار  ناچار. و آن هم اگر از دسـت یكـى    ها برد. مگر به اتفاق و به مادى چریک
 داستان جانبازى و شهادت زیبرم در برود و به روزنامه كشيده شود. ساواك در بـدر  مثل
 گذارد. دنبال آن خبرنگار شهر را زیرپا مى به

 ربـایى  شود در شب و یا در صبح زود و بيشـتر بـه آدم   ها در خفا انجام مى دستگيرى
ـ  . تا دستگيرى مخالف و اگر در مرشبيه است  ا فریـاد آى دزد، آى دزد و یـا  عام باشد ب

 كند. مرگ بر قاچاقچى تا پوش بيرونى پيدا مى
شود كـه چـه    یى كه نه دادگاهى وجود دارد و نه وكيل مدافعى روشن نمىجا آنو از 
 دستگير شده است و فرجام كارش چه بوده است اعدام یا زندان. كسى

 اریم.ها ند ها و محكومين هوادار چریک پ  ما آمارى از دستگيرى
 به همين خاطر در افواه بود كه صدهزار زندانى سياسـى داریـم شـایعه پایـه محكـم     

 خـاطر بـایكوت   ها با تـوده و طبقـه بـه    هرروى رابطه چریک هاى استبدادى است به نظام
 گيرد. و فقط با باز شدن فضاى سياسى اى از ابهام قرار مى خبرى و قضایى رژیم در هاله

 ها در توده و طبقه برد. ذ سياسى ـ تشكيالتى چریکتوان پى به نفو است كه مى

 

 هاى هوادار گروه

 داد پيشاهنگ با توده و طبقه ارتباط ارگانيـک برقـرار   سركوب و خفقان پلي  اجازه نمى
 ها نداشت. حزب توده و احزاب كند. این امر ربطى به قهرآميز بودن شيوه مبارزه چریک

 تباط زنده با جامعه را نداشتند.فعال در جبهه ملى نيز فرصت و امكان ار
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« ردابقميءا»و پویـان در   هم استماتسى واهاهم اىيكا م ااااطور كه احمـدزاده در   اما همان
هـاى معنـوى    وقت توده و طبقه حمایت كافى است سر استبداد ترك بردارد. آن گفتند مى

 كند. خود را به سوى پيشاهنگ سرریز مى و مادى
 نقشى متفاوت بـا كشـورهاى سـركوب شـده     هاى هوادار در جامعه دمكراتيک گروه

هـا   هاى هوادار در حول و حوش انتخابات و متينگ دارند. در كشورهاى دمكراتيک توده
 روند. و آنچه باقى گيرند. و بعد از پایان بازى به سركار خود مى ها شكل مى پيمایى راه و
 ماند حزب و اعضاى آن است. مى

 اركرد پشت جبهه سـازمان را دارنـد. بـه نفـع    اما در كشورهاى استبدادى هواداران ك
 كنند و نيروى مادى و مالى سـازمان را  كنند. به نام سازمان تظاهرات مى سازمان تبليغ مى

 كنند. تأمين مى

 

 شكل رابطه

گرفـت و هـر دو شـكل آن، رابطـه یـک       سازمان با هواداران خود به دو شكل رابطه مى
گرفت این نوى رابطه بـه سـالمت    خود تماس مىبود این سازمان بود كه با هوادار  طرفه
 .كرد عملياتى كمک مى هاى تيم
 هاى هوادار با دسترسـى  شد و گروه اى گذاشته مى ها در دبه اى ـ اعالميه  . رابطه دبه1

 كردند. به آن اعالميه اقدام به پخش یا تكثير آن مى
ـ ـتن قـاشه گذـدام بـط اقـن واسـان توسط یک تلفـازمـط ـ س ـن واسـ. تلف2 ا ـرار ب

 .كرد مى هواداران

 

 هاى هوادار گيرى گروه چگونگى شكل

 آمدند: وجود مى ها به سه شكل به این گروه
 خودى ـ بستر جامعه مناسب مبارزه بود چریک بـا شـجاعت و شـهامت و     . خودبه1

 ها هر كدام بر بستر مناسب، نهـال  كرد و این دانه افشانى مى عمليات خود جامعه را گرده
 شدند. رومندى مىب
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 . توسط سازمان2

 گيـرى  سازمان در صورت صالحدید و مناسب بودن و ضرورت خود اقدام به شـكل 
 كرد. هاى هوادار مى گروه
 . توسط اعضاى قطع رابطه شده1
هـا بـار دیگـر     كشـيد تـا اعضـاى تـيم     خوردند مدتى طول مـى  هایى كه ضربه مى تيم
 هاى كشيد. این اعضا دست به تشكيل تيم ىسازمان وصل شوند وقتى این زمان طول م به

 شد. زدند و با وصل مجدد نيروى قابل توجهى به سازمان وصل مى هوادار مى

 

 ها كار اين گروه

 . تبلي ى1
 هـا  داد و این گـروه  ها تبلي ى بود رهنمودهاى كلى را سازمان مى كار عمده این گروه

 كردند. بليغ مىمواضع سازمان را در محل كار، زندگى و تحصيل خود ت
 . عملياتى2

 ها گرفتند. و بعضى از آن اى نقش فعال را به عهده مى در تظاهرات و اعتراضات توده
 زدند. مسلح بودند و خود دست به عمليات مى

 . مالى1
 كردند. سازى براى سازمان مى در حد توان سعى در امكان

 . كادرسازى1
كردند سـربازگيرى سـازمان    ه سازمان مىبا كار مطالعاتى نيروهایى را آماده پيوستن ب

 شد. ميان این نيروها انجام مى از

 

 جغرافياى سياسى هواداران

 هـا،  هـا، كارخانـه   وجود آمده بـود دانشـگاه   هایى هوادار سازمان به در سراسر ایران گروه
 روشنفكران و هنرمندان، نویسندگان و شاعران، پزشكان و وكال و حتى نظاميان.
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 نجنبش و سازما

 براى درك این موضوى باید متوجه تفاوت سازمان فدایى با جنبش فدایى بـود. سـازمان  
 شـد تـا اعضـا و كاندیـداهاى     فدایى شناسنامه روشنى داشت از بنيانگـذاران شـروى مـى   

 ها كه به شكل مخفى و علنى در رابطه مسـتقيم بـا سـازمان فعاليـت     عضویت و سمپات
 ي  تعداد آن محدود بود.كردند و به تبع سركوب وحشتناك پل مى

 رو هسـتيم.  ها ما با جنبش چریكى یا جنبش فدایى روبه اما در كنار تشكيالت چریک
 اى سـكوالر،  گرفـت الیـه   هاى جامعه را در برمـى  اى كه تمامى الیه پخش بسيار گسترده

هـا را جنـبش مجاهـدین     تحصيل كـرده، و غيرمـذهبى بـود. بخـش مـذهبى ایـن الیـه       
 تر از سازمان مجاهدین بود. ن جنبش بسيار بزرگگرفت كه ای دربرمى

 جبنش فدایى خود شامل چهار دسته بود:
 هایى كه به سازمان وصل شدند. . گروه1
 هایى كه در حين پيوستن به سازمان ضربه خوردند. . گروه2
 به سازمان وصل شدند. 1127ـ 21هاى  هایى كه در حوالى سال . گروه1
 دانستند. كردند اما خود را فدایى مى اليت مىهایى كه مستقالً فع . گروه1

 الف( گروه دانشگاه صنعتى
بـه سـازمان پيوسـت بهـروز عبـدى، ابـراهيم خليـق،         1121این گروه در بهار سـال  

 خاكپور جزء افراد برجسته این گروه بودند. اسماعيل
 ب( گروه بابل

ـ  تىـمـ رـد حـت محمـ ـيوسـ ـان پـازمـبه س 1122ال ـل سـروه در اوایـن گـای ور، ـپ
محمدعلى خسروى اردبيلى، حسـن جـان لنگـرودى، عبـاس كـابلى،       محسن نوربخش،
 آوران گروه بابل بودند. اكبر هدایتى از نام على پور و غالمعلى خراط

 پ( گروه تبریز
به سازمان پيوسـت ابـراهيم محجـوبى، بهجـت محجـوبى،       1122این گروه در سال 

 روه بودند.زاده، فرزاد كریمى از این گ كشى یوسف
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 ج( گروه بهروز ارم انى

 به سازمان پيوست زندگى سياسى این گروه بـه دو قسـمت   1121این گروه در سال 
 شود مركز آن در تبریز است امـا  شروى مى 1117كه از سال  شود بخش اول آن تقسيم مى

 تواند خود را نشان دهد. علت آن بود كه ایـن  با بودن حلقه صمد ـ بهروز )دهقانى( نمى 
 اى داشت. و به گروه مهندسين معرو  بود. با ضـربه  ها گرایشات توده گروه در آن سال

، و نزدیكى بهروز ارم انى با بيژن جزنى در زندان، ایـن  1121خوردن این گروه در سال 
گرایشات مسـلحانه پيـدا كـرد و بعـد از آزادى بـه سـازمان پيوسـتند. و در واقـع          گروه
از مبـارزه مسـلحانه را ارم ـانى و گـروه او وارد سـازمان      بيژن و درك بيـژن   هاى نوشته

پـور )مجيـد( را    افراد برجسته این گـروه خليـق، عبـدالعلى عبـدالرحيم     فدایى كردند. از
ها و جریانى كه بعدها بـه اكثریـت معـرو      اى شدن چریک توده توان نام برد كه در مى

 شد نقش داشتند.
 چ( گروه سرخه رجا
 ال بود.این گروه در زندان فع

 هاى فدایى خلق ایران د( گروه هواخواهان سازمان چریک
 ها عضو فعال در تهران ـ لرستان و كرمانشاه فعال بود. این گروه با ده

 ذ( محفل كتيرایى
 آرمـان »این محفل با شهيد دالور همایون كتيرایى در رابطه بود بعد از ضربه به گروه 

ل به حيات خـود ادامـه داد و طـى چنـد     و اعدام اعضاى این محف 1121در سال « خلق
ها قرار گرفت. اما بعد از ضربه هشتم تير ارتباط  فعاليت در رابطه با سازمان چریک سال
 محفل با سازمان قطع شد و به حيات مستقل خود تا وصل مجدد ادامه داد. این

 

 ديالكتيك پيشاهنگ و جامعه

ــک پيشــاهنگ  ــاليتر دیالكتي ــتبدادى و توت ــاد و  در كشــورهاى اس ــک ب ــوده دیالكتي  و ت
 افشانى طبيعى است. گرده
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دهد پيشاهنگ با توده و طبقه ارتباطى ارگانيـک   سركوب و خفقان پليسى اجازه نمى
دهى عينى باشد. پـ  كـار پيشـاهنگ    ملموس برقرار كند و حاصل این رابطه سازمان و

 آبسـتن  درچنين فضایى پركردن جامعه از عطر شورش و عصيان است. و این فضا خود
 هاى مادى و معنوى است كه به چشم پلي  و اپورتونيسم سخنور تشكيالت، و حمایت

 آید. اما مثل هوا در رگ و پوست جامعه جریـان دارد كـافى اسـت شـكافى در زره     نمى
 سركوب و خفقان ایجاد شود تا خود را نشان دهد.

 هاى مختلف الیهنام در  این یک رویه داستان است، رویه دیگر نيروهایى است كه بى
كنند و این نيروها در كوران حـوادث   دهى مىدهند و نيروها را سازمان جامعه آگاهى مى

ماند. پ  اگر بخت یار باشـد و یكـى    روند و كارهاى انجام شده نامكتوب مى بين مى از
درصـد   ها ها روایتى كند باید این روایت طوفان حوادث جان به در برد و از كرده از این
 ود تا عمق و ميزان كار دستمان بياید.ش ضرب

 رویيم كه هاى مختلف جامعه ما با محافلى روبه در الیه 1121ـ27هاى  در فاصله سال
 :ها بذر جنبش چریكى است بذر اصلى آن

 . محفل رفيق كاظم1
 . محفل مجتبى مطلع سراجى2
 . محفل صمد اسالمى1
 . محفل بهروز سليمانى1

هـای فـدایی در سـنندج فعـال بـود       دگان هوادار چریـک این گروه كه به عنوان رزمن
هـای   كنـد. و درفاصـله سـال    دهـی  سـازمان گانـه را در سـنندج    21های  توانست كميته

جزء بدنه اصـلی   1121های اعتراضی بعدی وسيع ببخشد. در سال  به حركت 1121ـ27
( شـركت فعـال   1121سنندج بود. و در جنگ اول سـنندج )فـروردین    جنبش فدایی در
 های انقالب سنندج و در پست حل اختال  مهمی داشت. داشت. و در كميته

 

 گروه گلسرخى

كردنـد و   هایى كه مستقل فعاليـت مـى   هایى كه به سازمان وصل شدند و گروه گروه ءجز
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هایى بودند كه در شر  وصل شـدن   به سازمان وصل شدند گروه 1127ـ21هاى  سالدر
 ها گروه گلسرخى بود. شهورترین آنسازمان بودند اما ضربه خوردند م به

گلسـرخى درواقـع    منا شود چرا كه گروهى به انجام مى اطالق نام گلسرخى، تسامحاً
 دادگاه شكل گرفت این گروه متشكل از چهار محفل بود: در

 . محفل سماكار1. محفل بطحایى و 1. محفل دانشيان، 2. محفل گلسرخى، 1
ى دستگير شده بود و حلقه واسـط او بـا آن   گلسرخى در رابطه با یک محفل مطالعات

 محفل دیگر شكوه ميرزادگى بود. دو
ه ـده بود كـاى ش ایزهـبرنده ج ار بود و فيلم اوـماكـاس سـزاده جزء محفل عب عالمه

گيرى از  انـر گروگـوسط فرح به او بدهد. فكـت تـخواس رورش فكرى مىـپن انوـك
 جا برخاست. این

 هـا نيـز تصـميم داشـتند     محفل بطحایى مراجعه شد كه آن پ  در پى تهيه سالح به

 ها نيز در پى گرفتن سـالح بـه محفـل كرامـت     شهناز خواهر شاه را گروگان بگيرند. آن
 بود كه عامل ساواك بـود. امـا   فطانتدانشيان مراجعه كردند. كرامت نيز در رابطه با امير 

 از طریق كرامت متوجه عمليـات  فطانتها در رابطه با كرامت بود.  عنوان عضو چریک به
گيرى شد پ  ساواك را مطلع كرد. و سـه محفـل دسـتگير شـدند. و از طریـق       گروگان
ميرزادگى پاى گلسرخى به ميان كشيده شد ساواك تصـميم گرفـت گلسـرخى را     شكوه
روزگارى گفته بود باید شاه را ترور كرد تا اوضاى درست شود به این محافل وصـل   كه

یو جامع فراهم كند. قصد ساواك از این سناریو زدن باند فـرح ـ قطبـى    یک سنار كرد تا
قطبى رسس تلویزیون بود و همراه با فرح معتقد بودند باید روشنفكران را جـذب   بود كه
 .كار واداشت كرد و به

 

 هاى خارج از كشور گروه

 وسـتن با افزایش دانشـجویان ایرانـى در سراسـر اروپـا و امریكـا و پي      1911 های سالاز 
 هـا چـه در داخـل    هاى هـوادار چریـک   كنفدراسيون دانشجویى به اپوزیسيون شاه، گروه
 كنفدراسيون و چه در خارج از آن فعال بودند.
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 تر بودند: ها دو گروه از همه معرو  جزء این گروه
ى را ـزنـار جـتند و افكـام داشـن نـه هميـاى ب ریهـه نشـهمن، كـوزده بـروه نـ. گ1

 ردند.ك تبليغ مى
. گروه فلسطين، كه متشكل بودنـد از هـوادارانى كـه بـه فلسـطين رفتـه بودنـد و        2
 بخش فلسطين فعال بودند. با سازمان آزادى دررابطه

 . كـه دو تـن از اعضـاى   بودها  ها جدا از تشكيالت خارج از كشور چریک این گروه
 .كردند ىرا هدایت م پور( آن عالى سازمان )اشر  دهقانى و محمد حرمتى شوراى

 

 1176گسترش تشكيالت در سال 

كيانوش توكلى )مسرور( كه از زندان آزاد شده بود به سازمان وصل شـد   1121در سال 
 رابط سه عضو مركزیت سازمان شد. و

 اى از زنـدانيان آزاد شـده را جـذب    هاى رضا غبرایى و احمـد غالميـان، عـده    شاخه
واد(، ـزى )جـ ـدیـانـرى شـر اكبـاكب ىـهمن( علـرمؤیدى )بـد. مهدى ميـان كردنـازمـس

پور )خسرو(، اكبر دوستدار )بهرام(، فـرخ نگهـدار )صـادق(، علـى توسـلى       فتاح مهدى
ين دوران ـران در همـ ـدى و دیگـز نویـرویـون( و پـایـى )همــت معينـيبـه ن(،ـ)حس

 عضوگيرى شدند.
 مخفى پيوسـتند و  دار به تشكيالت اكبر شاندیزى، اكبر دوست مهدى ميرمؤیدى، على

 پور مسئول شبكه دانشجویى هوادار سازمان شد. مهدى فتاح
ـ  1127ر ـى مهـ ـت معينـ ـلى، هيبـ ـى توسـ ـارى، علـ ـا انصـ ـدار، صبـرخ نگهـف ه ـب

 تشكيالت پيوستند.
 ها هاى آن در ضمن سازمان با كادرهاى خود در زندان نيز ارتباط برقرار كرد و نوشته

 مطالعه قرار گرفت. دست سازمان رسيد و مورد به
هـا   پـور بيشـتر شـد و آن    ارتباط سازمان با اشـر  دهقـانى و حرمتـى    1122از آبان 

 زیادى به سازمان كردند. هاى كمک
فرد( و یوسف و حسن از خـارج بـه ایـران     حيدر )محمود دبيرى 1127حدود مرداد 
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كانات وسـيعى  و بعد از بح  و مذاكره با رهبران سازمان به خارج بازگشتند و ام آمدند
رضا غبرایى جهـت دیـدار اشـر  و     1127اختيار سازمان قرار دادند در فروردین  را در
هاى داخل و خارج بـه خـارج    و حيدر و دیگر رفقا و هماهنگ كردن فعاليت پور حرمتى

 از كشور رفت.

 

 1177ـ  75هاى  عمليات سال

 شـد باالجبـار در   مـى رژیم مجبـور   عمليات سازمان به راستى آن چيزى نيست كه بعضاً
 ها بود. و ها منعك  كند. سياست كلى ساواك بر بایكوت خبرى فعاليت چریک روزنامه

 كـه درگيـرى انعكـاس فراگيـر     شد مگر آن تا جایى كه امكان داشت خبرى منعك  نمى
 داشت و ساواك مجبور بود ضمن اعالم آن خود را پيروز ماجرا نشان دهد.

 علت شد. مگر مواردى كه به ها ثبت یا منعك  نمى ىاز سوى سازمان نيز خبر درگير
هرروى هر سـاعت و هـر    اهميت آن الزم بود با توده و طبقه سازمان صحبت كند. اما به

 ها و رژیم درگير بودند. در جایى چریک روز
 هاى سازمان حـداقل از یـازده حادثـه    فقط یكى از تيم 1122ـ27هاى  در فاصله سال

هاى روزمره خود در شهرهاى مختلف جان سـالم بـه در بـرد     خطرناك و جریان فعاليت
 عنوان درگيرى مسلحانه با مأمورین شهربانى و ژانـدارمرى و  مورد از این حوادث به سه

 آباد و تبریز انعكاس وسيعى داشت تيمى دیگر از ده عمليـات  ساواك در قزوین و بستان
 م رساند. كه پنج مورد آن مصادرهموفق خود در تبریز، تهران، قزوین و زنجان را به انجا

تومان پول به سـازمان رسـانده    یک ميليون و دویست هزار بانک بود كه آخرین آن مبلغ
 دیگر عمليات مسلحانه تبلي ى بود. شد پنج مورد

 

 شاخه دانشجويى

 وجود بياورد. و قرار بـود مهـدى   حميد اشر  تصميم داشت شاخه سياسى سازمان را به
 .1شود دهى مى ن مسئول بخش دانشجویى در این شاخه سازمانعنوا پور به فتاح

                                                           
 پورامصيحبهابياعلىاصمدا.اهبال امهدوافايح1
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 هـاى  در ارتباط با حميـد اشـر  مسـئول فعاليـت     1121ـ22اى ـه الـپور در س فتاح
 دانشجویى سازمان بود. اما قبل از مخفى شدن دستگير شد.
 اكبـر جعفـرى نفـر شـماره دو     در آن زمان دو نظر وجود داشت نظر دوم از آن علـى 

 دانست. . جعفرى فعاليت علنى دانشجویى را براى سازمان خطرناك مىها بود چریک
 بـه بعـد بـا نـام دانشـجویان مبـارز       1121هـاى   ها در سال هرروى سازمان چریک به
 كردند. هاى تبلي ى، مالى و معنوى از سازمان مى حمایت

 ها باز شـد و تـاریخ   اى فضاى دانشگاه گيرى جنبش توده به بعد با اوج 1121از سال 
بـه قـدرت گـرفتن هرچـه     شناسى دانشـجویان   سازمان و انطباق مواضع سازمان با روان

 انجاميد.ها در دانشگاه  بيشتر چریک
وارد دانشكده فنـى   1117دنيا آمد در سال  در تهران به 1111پور در سال  مهدى فتاح

 1121دستگير شد و تا سال  1122بود در سال  ییاز مسئولين دانشجو 1122تا سال  شد
 زندان بود.
 یک 1127پور( تصميم گرفتند از تابستان  هاى آزاد شده )از جمله مهدى فتاح چریک

 وجود آورند. این فكر در رهبـرى سـازمان مطـرح شـد و     سازمان علنى دانشجویى را به
 كـه نـام دانشـجویان مبـارز مـورد اسـتفاده و       مورد موافقت قرار گرفت اما با توجه به آن

 را بـراى تشـكل   «پيشـگام »، قرار گرفتـه بـود سـازمان، نـام     1خط هواداران دانشجویى 
 دانشجویى خود برگزید.

 تكنيـک(،  ها عبارت بودند از: على سليمى )پلـى  هسته اوليه تشكل دانشجویى چریک
 بيجـارى )دانشسـراى عـالى(،   اص ر سليمى )دانشـكده كشـاورزى(، تقـى قـانع خشـک     

 بـراه و  پور مرتبط بودند و حميد چشم نسق )دانشكده فنى( كه با فتاح محمدرضا صاحب
 آذر كه با مریم سطوت در ارتباط بودند.

 رهبرى این تشكل غيرمتمركز بود هر دانشكده اختيار عملى داشت. و رهبرى رسمى
 گرفـت.  ها از طریق جلسات مشترك نمایندگان صورت مـى  نداشت حتى مشى دانشكده

طبـاق داشـت. در ایـن دوره، حتـى     ان 1127این شكل سازماندهى با شرایط پليسى سال 
 تابان و على سليمى نقش مركزى را داشتند. رضى
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 .این تشكل با نام سازمان پيشگام به سراسر ایران گسترش یافت 1127بعد از بهمن 

 

 كارهاى تبليغى سازمان

 گشت: كارهاى تبلي ى سازمان حول دو محور مى
 هاى توضيحى . اعالميه1

 هاى سياسى و تاریخى در شد و یا به مناسبت صادر مى كه به دنبال عمليات مسلحانه
 شد. اماكن عمومى پخش مى

 . كارهاى ترویجى2
 گرفت این كار حول مسـائل انجـام   ها و كتب سازمانى صورت مى كه با پخش جزوه

 شد كه نياز به توضيح و تشریح مسائل داشت. مى
در « رضىادراسيتسنسصالحيتاس»از جزوه  1122ساواك در تاریخ سى و یكم فروردین 

 دهد. در این جـزوه  صفحه كه دانشكده فنى دانشگاه تهران پخش شده است خبر مى 12
دارى، احتيـاج دولـت    ها اصالحات ارضى را از تضاد بـين فئوداليسـم و سـرمایه    چریک
 كند. ها ارزیابى مى نيروهاى كارگرى در صنایع و بيم از فئودال به

چگونمهاا»ساواك از پخش كتـاب   1122دیبهشت هفتم ار و در سند دیگرى در تاریخ
 دهد. بيژن جزنى در دانشكده فنى خبر مى نوشته« شوداسوامىامبيرزهامسلنينهاىوده

در این كتاب بيژن، سـركوب، نداشـتن اميـد و نبـود گـروه پيشـتاز را جـزء عوامـل         
 داند. داند و جنگ مسلحانه را در جلب مردم مؤثر مى در انقالب مى تأخيرى

ش يتمىاهاااطمتحاجيمعمهاا»در نارمک ساواك تـاب   1121بيست و دوم اسفند  در تاریخ
 كند. ها را پيدا مى از انتشارات سازمان چریک« ستاتسى واج بشاسنقالبىاخلقاسيتسنامبينى
 

 1175هاى سال  برگمارى

 سازمان در حالى به فاز قيام و سرنگونى رسيد كه سـاواك رهبـران اصـلى آن را از پـاى    
 ها در بُعد تشكيالتى باقى نمانده بود. وش و توان چندانى براى چریکدرآورده بود و ت
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تا روز سرنگونى دچار خطـایى اسـتراتژیک شـد و ایـن خطـا       1121ساواك از سال 
 ؛ها و تبلي ات مأموران سيا بود كه تحت تأثير اتفاقات جنگ سرد بودنـد  آموزش ناشى از
 دارى. بين كمونيسم و سرمایه جنگى

 م ز اندیشمند نظام استبدادى بر این باور بود كه خطـر سـرنگونى از   عنوان ساواك به
هــا اســت فــدایى و مجاهــد بــرایش فرقــى نداشــت. مجاهــدین را هــم  ســوى چریــک
اش. پ  تمامى توان خود را در جهت قلع  دانست. منتهى از نوى اسالمى مى ماركسيست
 كار برد و روحانيت را از یاد برد. ها به آن و قمع كردن

 كتيک تاریخ را نگر. سازمانى كه باید چشم و گوش بيدار رژیم اسـتبدادى باشـد  دیال
 خود و شاه را با نگاهى غلط به منجالب تاریخ برد.

 كند كه همين سـاواك باعـ    بينى مى هایش پيش مصطفى شعاعيان در یكى از بررسى
 سقوط رژیم خواهد شد.

 هاى مردى زمان بود و با پاىدر این زمان رفيق هادى )غالميان لنگرودى( در رسس سا
 او بود كه سازمان احيا شد.

 «رهـاى ویـژه  دكا»عنوان  اى به ترى داشت پ  عده شرایط جدید نياز به برخورد فعال
 عضوگيرى شدند تا در بخش نوشتارى به مركزیت سازمان كمک كنند. ایـن افـراد طبـق   

 و نه فدایى. كسانى بودند كه دیگر نه چریک بودند 1122اسناد ساواك در سال 
 قدر بدنام بود كه خود به واقع به مواضع حزب توده نزدیک بودند. اما حزب توده آن

 كردند. كار خطاب مى دانستند بلكه خود را سياسى اى نمى را توده

 

 يك سند

 القاعده باید جزء زنـدانيان سياسـى   اش، كه على طبق گزارش ساواك از یک عامل نفوذى
 وجـود آورنـد. ایـن    گيرند در زندان یک تشكل سياسـى بـه   ىباشد، هيجده نفر تصميم م
 به ساواك رسيده است. این افراد عبارتند از: 1122گزارش یازدهم خرداد 

تدار، ـر دوسـ. اكب1ور، ـپ اهرىـيد طـ. جمش1ور، ـپ احـ. مهدى فت2رخ نگهدار، ـ. ف1
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ـ ـاص لىـ. ع 1دى، ـویـز نـرویـ. پ7مى، ـریـرزاد كـ. ف1لى، ـوسـت لىـ. ع 2 زدى، ـ ر ای
ـ ـاهـم طـاسـ ـوالقـ. اب11ى، ـان رحيمـریمـ. ن11ن، ـدیـال هابــش هرابــ. س9 رور، ـرپ
زاده و  ىـف كشـوسـ. ی12ا نعمتى، ـ. رض11اهرخ نعمتى، ـ. ش11 رزادـ فاهلل بيبـ. ح12
 . عبدالرحيم صبورى11

 ده است.فرزاد كریمى احتماالً بهزاد كریمى است و نام دو نفر دیگر ذكر نش
هررو حداقل هفت نفر از اینان به ضرس قاطع نه چریک بودند و نـه فـدایى. هـم     به
ان ـازمـت سـبه مركزی 1121ال ـات سـابـادرهاى ویژه و بعد در انتخـعنوان ك هـب انـاین

 .راه یافتند

 

 1175روزشمار سال 

 و اعالم 1121ـ انفجار بمب در كالنترى چهار و حزب رستاخيز شهرستان قم در بهمن 
 حمایت از مبارزات مردم

 ـ محكوم كردن حادثه سينما رك 
 اى در محكوميت و شكستن حكومت نظامى شاه ـ شهریور: اعالميه

 آباد به تالفى كشتار مردم ـ شهریور: در هم كوبيدن مركز گارد در ميدان عشرت
 دماش به تالفى كشتار مر پور و راننده ـ نهم مهر: ترور سرهنگ مرتضى زمانى

اى با این مضمون، در این قيـام خـونين كـه آغـاز شـده       ـ پانزده آبان: انتشار اعالميه
 كنيم. مردم را یارى مى است

 ـ چهاردهم آذر: حمله با بمب و مسلسل به اداره شهربانى زنجان
 هاى پلي  تهران مركز گشتى 2ـ سيزدهم آذر: حمله به قرارگاه شماره 

 از درون طى یک اطالعيهـ آذرماه: اعالم فروپاشى ارتش 
 گر شاه ـ هفدهم دى: اطالعيه برعليه ارتش مزدور و سركوب

 ـ نوزدهم بهمن: برپایى بزرگداشت حماسه سياهكل در دانشگاه تهران
 ها از دانشگاه به طر  نيروى هوایى و كمک پيمایى چریک ـ بيست و یكم بهمن: راه

 د آوردن ضربه نهایىبه همافران محاصره شده و سرنگونى رژیم شاه و فرو
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 شهداى جنبش فدايى

 بندى كرد: شهداى جنبش فدایى را در سه گروه باید تقسيم
 هایى كه در زیر شكنجه شهيد شدند. . آن1
 هایى كه در درگيرى به شهادت رسيدند. . آن2
 هایى كه تيرباران شدند. . آن1

 

 هايى كه در زير شكنجه به شهادت رسيدند آن

 1117 . صمد بهرنگى، سال1
 صمد همراه حمزه فراهتى افسر ارتش بـه ارس رفـت و دیگـر برنگشـت. صـمد از     

ـ ـاى چون بهروز دهق رآوازهـهداى پـاى كه ش لقه تبریز بود حلقهـران حـرهب ابدل، ـانى، ن
 هریسى و كاظم سعادتى داشت. فلكى، اص ر عرب منا 
ا ـدهـد بعـرچنـه ت.ـرق كرده اسـاواك غـود كه او را سـن بـر ایـومى بـاور عمـب

مدعى شد صمد خود غرق شده است. اما نتوانست به تمامى همه را قـانع   حمزه فراهتى
شـد   عنوان حلقه واسط پویان و تبریز اگـر در ارس هـم غـرق نمـى     صمد به كند. گرچه

 رسيد. بهروز دهقانى در زیر شكنجه به شهادت مى زودى چون به
 1119داورى، خرداد  . حسن نيک2
 1119پوراصيل اسفند  حسن. غفور 1
 1119زاده، اسفند  . فریدون نجف1
 1121. بهروز دهقانى، خرداد  2
 1121. شاهرخ هدایتى، دى 1
 1121. سيروس سپهرى، دى 7
 1121. حسين كریمى، مهر  1
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 1121. مهوش جاسمى، بهمن 9
 1122. ابراهيم پوررضایى خليق، بهمن 11
 1121. حبيب برادران خسروشاهى، خرداد 11
 1121. محمدرضا حسينى، آبان 12
 1121. منصور فرشيدى، فروردین 11
 1121. محمود نمازى، اردیبهشت 11
 1121 سعيدى بيدختى، مرداد . عبداهلل12
 1121آهنگران، دى  اص ر )بهمن( روحى . على11
 1121همدانى، بهمن  . مصطفى دقيق17
 1122. ابوالحسن شایگان، 11
 1122ردیبهشت . هوشنگ اعظمى لرستانى، ا19
 1122. حسن سعادتى، شهریور 21
 1122. پرویز نصيرمسلم، آذر 21
 1122. محمدرضا هدایتى، دى 22
 1121. ابوالقاسم گندمى، سال 21

 

 هايى كه تيرباران شدند آن

 11119فراهانى، اسفند  اكبر صفایى . على1
 1119قندچى، اسفند  . محمدعلى محدث2
 1119. اسكندر رحيمى مسيحى اسفند 1
 1119الدین مشيدى، اسفند  . شعاى1
 1119عراقى، اسفند  . اسماعيل معينى 2
 1119. هوشنگ نيرى، اسفند 1

                                                           
 رتد.ا.ارهسياىاهسااكهافتميندهافتسهينىازيتاشك جهابهاشهيدتامى1
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 1119. محمدهادى فاضلى، اسفند 7
 1119بهزادى، اسفند  . عباس دانش 1
 1119خدا لنگرودى، اسفند  . هادى بنده9
 1119اصل صفایى، اسفند  . ناصر سيف11
 1119 . جليل انفرادى، اسفند11
 1119. احمد فرهودى، اسفند 12
 1121. كاظم سالحى، تير 11
 1121آبادى، تير  . احمد خرم11
 1121. بهمن آژنگ، بهمن 12
 1121. مجيد احمدزاده، اسفند 11
 1121. مسعود احمدزاده اسفند 17
 1121. عباس مفتاحى، اسفند 11
 1121. حميد توكلى، اسفند 19
 1121 مفتاحى، اسفند . اسداهلل21
 1121. سعيد آریان، اسفند 21
 1121. مهدى سوالونى، اسفند 22
 1121پله اسفند سه. عبدالكریم صاحبان21
 1121. منا  فلكى تبریزى، اسفند 21
 1121. اكبر مؤیدى اسفند 22
 1121چى اسفند  . جعفر اردبيل21
 1121نيا، اسفند  . یحيى امين27
 1121هریسى، اسفند  اص ر عرب . على21
 1121علينقى آرش، اسفند . 29
 1121. حسن سركارى، اسفند 11
 ، آرمان خلق1121. همایون كتيرایى، مهر 11
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 ، آرمان خلق1121. بهرام طاهرزاده، مهر 12
 ، آرمان خلق1121. ناصر كریمى، مهر 11
 ، آرمان خلق1121. هوشنگ ترگل، مهر 11
 ، آرمان خلق1121. ناصر مدنى، مهر 12
 1122من . خسرو گلسرخى، به11
 1122اهلل دانشيان، بهمن  . كرامت17
 1121رضوى، خرداد  . عليرضا شهاب11
 1121رودبارى، مرداد  . عباس جمشيدى19
 1121. بيژن جزنى، فروردین 11
 1121. حسن ضياءظریفى، فروردین 11
 1121كالنترى، فروردین  . سعيد مشعو 12
 1121. عباس سوركى، فروردین 11
 1121فروردین  افشار . احمد جليل11
 1121. عزیز سرمدى فروردین 12
 1121زاده، فروردین  . محمد چوپان11
 1121خانى فروردین  . محمدرضا معصوم17
 1121. خسرو ترگل، خرداد 11
 1121. حسين سالحى خرداد 19
 1121زاده قربانى بهمن  . منيژه اشر  21
 1121آهنگران، شهریور  السادات روحى . اعظم 21
 1121نگرودى شهریور . صفر ل 22
 1121قلهكى، آذر  . زهرا آقانبى 21
 1121. عبدالرضا كالنتر نيستانكى، اسفند  21
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 ها به شهادت رسيدند هايى كه در درگيرى آن

 1119. مهدى اسحاقى، بهمن 1
 1119سماعى بهمن  . محمود رحيم2
 1121. جواد سالحى، فروردین 1
 11211نژاد، اردیبهشت  . خليل سليمان1
 1121. حسن نيكوكار، اردیبهشت  2
 1121اهلل پيرونذیرى، خرداد  . رحمت1
 1121. امير پرویز پویان، خرداد 7
 1121نژاد، خرداد  . اسكندر صادقى 1
 1121. عزیز سالمى، شهریور 9
 1121. چنگيز قبادى، مهر 11
 1121. مهرنوش ابراهيمى، مهر 11
 1121. محمدعلى سالمى، مهر 12
 1121زادى، مهر . حسين سيدنو11
 1121پور، مهر  . منوچهر بهایى11
 1121. عبدالحسين براتى، مهر 12
 1121. حسين محمودیان، دى 11
 1121شفيعى، دى  . مرتضى حاج17
 1121. محمدرضا )هرمز( احمدى، دى 11
 1121همدانى، خرداد  . حسن معصومى19
 1121. فریدون شافعى، مرداد 21
 1121اد آشتيانى، مرد . محمد صفارى21
 1121. احمد زیبرم، مرداد 22

                                                           
رهاكهاسيناكيران زابخشىاسزاعمل يتارزمىابودادراان سدابتاسثتاسنالجيرابهاشهيدتارت د.اسمياسزاآنا.ارف قاتل مين1

 آيد.اهيابهاحسيبامىادرگ توارديف
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 1121كالم، مرداد  . مهدى فضيلت21
 1121. فرخ سميرى، مرداد 21
 1121. فرامرز شریفى، مرداد 22
 1121 بشردوست، آذر . اسداهلل21
 1122. ایرج سپهرى، شهریور 27
 1122. حسن نوروزى، دى 21
 1121. یوسف زركارى، دى 29
 1122آبادى، اسفند  . مجتبى خرم11
 1121اسكویى، اردیبهشت  . مرضيه احمدى11
 1121كالم، اردیبهشت  . شيرین فضيلت12
 1121. عباس كابلى، شهریور 11
 1121لنگرودى، آبان  . حسن جان11
 1121. سليم پایان، دى 12
 1121على پناهيان، بهمن  . فتح11
 1121اهلل مؤمنى، فروردین  . حبيب17
 1121. خشایار سنجرى، فروردین 11
 1121اكبر جعفرى، اردیبهشت  . على19
 1121. حسن رومينا، خرداد 11
 1121. نادر عطایى، خرداد 11
 1121بلوریان، تير  . محمود عظيمى12
 1121آهنگران، تير  السادات روحى . نزهت11
 1121. مارتيک قازاریان، تير 11
 1121كاریزى، تير  . یداهلل زارى12
 1121 العابدین رشتچى، مرداد . زین11
 1121نژاد، مرداد  . غالمرضا به17
 1121. حسين الهيارى، مرداد 11
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 1121. جهانبخش پایدارى، مرداد 19
 1121. هاشم باباعلى رحيمى، شهریور  21
 1121. پروین فاطمى، مهر  21
 1121. فرشيد فرجاد، مهر  22
 1121فرد، آبان  . على دبيرى 21
 1121. فاطمه )شم  نهان(، دى  21
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 زندانيان

ست امـا از زنـدانيان جنـبش فـدایى آمـار دقيقـى       ا ودى در دسترس ماآمار شهدا تا حد
هـا،   دانيم تمامى رهبران و اعضا و كادرهاى سازمان چریک كه مى دردست نيست. جز آن

پيوستند در كارنامه خـود چنـد سـالى     1127ها بعد از بهمن  هایى كه به دیگر گروه آن و
 دارند. حب  را

شـان   نى دسـتگير شـدند و ميـزان وابسـتگى    چـه كسـا   1127تا سـال   1119از سال 
 فدایى چه ميزان بود. و به خاطر این دلبستگى چه ميزان زندانى كشـيدند. تنهـا   جنبش به

داند. انبارهـایى كـه جـوانى و ر یـاى نسـلى را       هاى متروك دادستانى ارتش مى بایگانى
 درخود خفه كرده و رژیم استبدادى را نتوانست حفظ كند.

 

 ها دادگاه

 ها گذشت اطالى چندانى نـداریم. تنهـا   ها و آنچه در آن بيدادگاه ندوه بسيار از دادگاهبا ا
 هاى نـادر  دفاعيات گروه آرمان خلق و گروه فلسطين در دسترس ماست اما همين نمونه

 هاى بسيار دارد. حكایت از دالورى
هـم   برگـزار شـد، آن   1121ه در سـال  در دادگاه بيست و سه نفر از رهبران فدایى ك

نظامى با ورود هيئت دادرسان گروه از جا برنخاست و در جواب دادستان كـه   دادگاهدر
شـان چيسـت همگـى     متهمين خود را معرفى كنند و بگویند ش ل و تابعيت خواست مى

فـدایى خلـق و تابعيـت خـود را خلـق ایـران معرفـى كردنـد. حسـينى           خود را چریک
جلـو  ا از دادگـاه بيـرون كشـيد و در   رئي  زنـدان اویـن مسـعود ر    گر ساواك و شكنجه
مجيد برادرش از  الى در دیـد فریـاد زد مسـعود را دارنـد      دادگاه به سختى كتک زد.در
مسعود شدند. مسعود را آوردند مسعود به عباس مفتـاحى   زنند. و خواستار بازگشت مى

ایران به پا، به پا، اى خلق »برخاست و شعار داد. و گروه سرود  گفت: مرا زدند و عباس
بهم خورد و برنامه ساواك براى برگزارى دادگاهى وسيع بهـم   را خواند. و دادگاه« به پا
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اى از  و یـا اخبـار جسـته و گریختـه     1یكى دو نفره برگزار شد ها خورد و از فردا دادگاه

 داریم. و دفاى جانانه فرمانده فراهانى، و دیگران. هاى سياهكل دادگاه چریک
 توانـد صـداى   كردند با سانسور و دیوارهاى بلند زنـدان مـى   شاه و ساواك تصور مى

 فرزندان خلق را در گلو خفه كند. پ  در سانسور مطلق با حضور مشتى عناصر ساواك
 شد. تنهـا كيفرخواسـت بـود كـه انعكـاس      ها برگزار مى عنوان تماشاچى و ناظر دادگاه به
اى ـا از دفـام« اهـان شـه جـوءقصد بـور و سـرعليه امنيت كشـام بـقي»ت. ـرونى داشـبي

 خبرى نبود.

 گران ساواك گفـت:  در جریان دادگاه گروه گلسرخى، دانشيان، به عضدى از شكنجه
اگر دادگاه ما را هفت طبقه زیرزمين تشكيل دهيـد. مـن حـر  خـود را خـواهم زد. و      

 .ما از این دیوارها خواهد گذشت صداى

 

 ها ارثيه معنوى چريك

 براى انقالبى شـدن نخسـت شـرافتمند بـودن الزم اسـت. و یكـى از      گوید:  گوارا مى چه
 عنصر ،اضافه اراده، باید اضافه كرد پيش از این دو گوید: شرافت به مارو مى وپرهبران تو

 آگاهى الزم است.
 اى سـركوب شـده و احزابـى    از دوران احزاب سنتى و بـر بسـتر جامعـه    11در دهه 

شـود.   یأس و ناميـدى تـوده و طبقـه افشـانده مـى     فروریخته و آبرو رفته بذرى بر زمين 
كه مانيفيست حضور خود را بر سـر   بدون آن 1121ـ11هاى  جوان در فاصله سال اى عده

كه دست در جيب همسایه شمالى و یا غربى خود بكنند بـا   جار بزنند بدون آن هر برزن
اید ـيدند كه بـرسن نتيجه ـه ایـد و بـرد هم آمدنـلى گـا شده داخـنم اى نخـوهـالگ دو

 كارى كرد.
 هاى جدا شده از حزب تـوده و جبهـه ملـى شـكل     اندیشه مبارزه مسلحانه در محفل

                                                           
 94۸1هيواآرزه،انشتيهاعصتنو،اده ابهمنااحم ديين،ابتابيلا.انقى1
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 كنندگان این حركـت  كه كل دارایى این محافل قادر نبود به تعداد شروى گرفت. در حالى
 ها و انبارهاى به وسعت یک یک ژث یا كالشينكف تهيه كنند. در مقابل رژیمى كه زاغه

هـاى توليـد شـده در خـود      ژث و كالشينكف و تيربار و مسلسل و آخرین سالحكشور 
 انبار كرده بود.

 اما براى شروى كار سه چيز الزم بود آگاهى، اراده و شرافت.
 شـان از  خبـرى  شان به معنـاى بـى   آنان مردمانى از همين حوالى بودند اما بومى بودن

 چـه در آن روز و چـه در ایـن   گذشت نبود. حماقت محض است  آنچه كه در جهان مى
 نيـاز  روزگار كه بخواهى پزشک، مهندس و یا یک انقالبى بومى باشى و خـودت را بـى  

 شناسـى و  هاى تكنولوژیک، جامعـه  بدانى از آنچه انسان معاصر در پرتو آخرین پيشرفت
 شناسى به دست آورده است. انسان

توانسـت   و فلسـطين مـى  در آن روزگار انقالبات چـين و كوبـا و ویتنـام و الجزایـر     
هـاى ایرانـى بياموزنـد بگـذریم كـه اپورتونيسـم        هاى بسيارى بـه چریـک   راه ها و درس

دانست و تالش كرد و امروز هم  شدن انقالب را تقليد و الگوبردارى مى سخنور، به روز
كه آنان نيـز مقلـدان الگـوى بلشـویک      روز شدن را تخطئه كند در حالى كند تا آن به مى

 برد. الگویى كه در ایران راه به جایى نمى دند.انقالب بو
تند. پيشـتاز و  ـاق دانسـاى اعمـه ام، آدمـن ىـداى بـود را صـدا خـان ابتـان از همـآن

هـا صـداى    هـا دادنـد. آن   هایى بود كه بعدها دیگران به آن بعدها چریک، نام پيشاهنگ و
 صدایان بودند. بى

 قل بيست كار تحقيقى در مـورد روسـتاهاى  پ  براى تحقيق به روستاها رفتند. حدا
هاى تيمى و در یـورش سـاواك از    ست چند برابر این كارها در خانها ایران در دست ما

رفته است. تحقيقات بسيارى در مورد كارگران انجام شده اسـت. مـا تنهـا از نمونـه      بين
آهـن را   اهآهن مطلعيم كه گزارش كار در ميان كـارگران ر  حسن نوروزى كارگر راه رفيق

دهد. اما بدون شک كارهاى دیگرى نيـز انجـام شـده اسـت و آن تحقيقـات       مى به گروه
تحقيقى شهيد نوروزى در یورش سـاواك از بـين رفتـه اسـت. در مـورد       چون گزارش

ج رافياى انسانى و سياسى ایران نيز كارهاى بسيارى شده اسـت كـه    ها و ها، جنگل كوه
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هاى گيالن و مازندران توسط گـروه سـياهكل و بررسـى     ماهه جنگل ما تنها از سفر پنج

كه بـا ایـن همـه كـار      گروه شهيد دكتر اعظمى باخبریم. طرفه آن هاى لرستان توسط كوه
كـه پـایش را از تهـران بيـرون نگذاشـته بـود مـدعى بـود          تحقيقى اپورتونيسم سـخنور 

انـد. اگـر    بـوده همه این كارهاى تحقيقى بدون نـام   شناسند ها جامعه خود را نمى چریک
هـا بعـدها توسـط     دالورى را دارد. ایـن نـام   مانـده امضـاى شـهيد    امروز چند كار بـاقى 

هاى تحقيقـى   تمامى نوشته 1111ـ27از  بازماندگان گروه براى ثبت در تاریخ آمده است.
 اند. بدون نام بوده

د. نام شـو  از روز نخست قرار بر آن بود تا در زیر درخشش، نام چریک، هر نامى بى
صدایان اعماق، نام و صداى خود  نام، و بى هاى بى آن نام یگانه خوش بدرخشد و آدم تا
جایى آغـاز شـد كـه مـدعيان نـام آمدنـد        از دهان چریک بشنوند. شروى فاجعه از آن را

 شود. همين جا هميشه آغاز مى فاجعه از
قادر است هرروى از لفظ من بيگانه است این سازمان است كه به همه كار  چریک به

 این تشكيالت است كه هر كارى را كه انجام شده است، به انجام رسانده است. و
 هـا و  هـاى مختلـف طبقـات، بـا زبـان      ها از شهرها و روستاهاى مختلف، از الیه آدم
 شان، كارى كنند كارستان. امـا نـه بـه نـام     آیند تا با كار صبورانه هاى مختلف، مى فرهنگ

 صـدایان  ده و طبقه و به نام سازمان كه خود را سخنگوى بـى خود و براى خود. براى تو
هـا بودنـد و هـر شـهادت نيـز یـک        داند. هر عمليات تنها یک انعكاس دارد. چریک مى

دارد یک چریک به شهادت رسيد. و هـر دسـتگيرى هـم بـه یـک نـام در شـهر         پژواك
ت. ـز هسـ ـنينامى حتى موقع مردن  د. این بىـتگير شـک امروز دسـچری کـد یـپيچ مى

شـود. بـه    با نابدل هنگام پخش اعالميه در منطقه پامنـار درگيـر مـى    جواد سالحى وقتى
كند تا صورتش براى دشمن و  از پشت سر به خود شليک مى رسد. مى آخرین گلوله كه

ادت بماند. مهم نيست بدانند یا ندانند كه جـواد سـالحى بـه شـه     حتى دوست ناشناخته
همال، هر نامى محو شدنى اسـت و در سـایه آن    آن نام بىدرخشش  زیررسيده است در

نياز از هر نـام و مـا    نامى طلوعى دیگر خواهد داشت. كه چریک بى خورشيد یگانه، هر
كـه   چریک فدایى، چریک فـدایى اسـت. همـين افتخـار بـراى آن      به ازاى خارجى است

 ماند كافى است. كه مى آن رود و كه مى آید و آن مى
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 ها است.فرزند دوران نـازایى احـزاب سـنتى اسـت. آمـده      وانستنچریک محصول نت
 پناهان منم صداى همه است تا به انتظار پایان دهد. آمده است تا بگوید منم اميد همه بى

 كشيدید. همان حرفى را را مى صدایان من همانم كه شما هزار سال است كه انتظار آن بى
 را فتنـه  م برخاسـت. و حكومتيـان آن  كه روزگارى مردى در شيراز گفت: و حركتى عظي

 بزرگ ناميدند.
 را سـت كـه آن  ا آیـد. وظيفـه مـا    خود نمى چریک آمده است تا بگوید انقالب خودبه

 بيند. ظلم شرایط عينى را آماده مى« تسریع عوامل ذهنى»گوید  بياوریم. خودش به آن مى
 فقـان را و گرسنگى كه هست سركوب و سرنيزه هم كه هست پ  باید ایـن فضـاى خ  

 تواند این در را به پاشنه دیگر بچرخانـد. نـام   شكست تا توده و طبقه باور كنند كه او مى
 كنـد. افسـانه   اى كه حكومت كودتا به آن حركـت مـى   گذارند دو مطلق. دو پایه را مى آن

 آید تا پرده را بـاال  ناپذیرى حكومت و داستان ضعف و ناچارى توده. چریک مى شكست
 گونه نيست كـه او  باز كند و به توده و طبقه نشان دهد زندگى به واقع اینبزند. سفره را 

اى، استبداد شكستنى است. پ  بـا كمتـر    اند. كاخ شيشه داده پندارد. یا به او نشان مى مى
رود. و بـا تمـامى واحـدهاى ژانـدارمرى گـيالن و مازنـدران،        ده نفر بـه جنگـل مـى    از

خيزد تـا در یـک نبـرد     ارمرى كشور به جنگ برمىویژه اعزامى، و تمامى ژاند واحدهاى
شاه را به تعجب وادارد. و به اویسى فرمانده ژاندارمرى وقت بگوید. با این  اى چند هفته

هـاى سـياهكل    تلفات سنگينى از ما گرفتند. و توده و طبقه با صداى تفنگ تعداد كم چه
ن و طبرسـتان و درود بـر آن   برخيزند. و شاعر بگوید: یاد باد نام پلنگان دیلما از خواب
 تفنگ روى كتاب نهاد. دست كه

 هـا، مخـالف   شود. نه از لـب  ها شروى مى گوید: زندگى از دست آید و مى چریک مى
 گویـد: بایـد   رسد. مى انتها به جایى نمى هایى بى داند جنبش با بح  تئورى نيست اما مى

   چه معيار و ميزانـى دارد. فهميم كه هر حر نگاه را به تئورى عوض كرد. با پراتيک مى
شود تـا ابـد بحـ  كـرد كـه حـزب را        هاى ایدئولوژیک تمام ناشدنى است. مى اختال 

 سبک لنين درست كرد یا مائو. به
 ها را باال زد و وارد پراتيک انقالبى شد عمـل انقالبـى خـود    بلكه باید نخست آستين
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خسـت نبـرد مسـلحانه.    گوید كه اول حزب یا اول سازمان پيشاهنگ اول حزب یـا ن  مى
 رود. دبره را هـم  هاى كارگرى مى آید. پ  به كارخانه، محيط از دل كدام بيرون مى كدام
 هاى ماركسيستى. دبره را با خواند. همان به روز شدن انقالب بر پایه باور به كالسيک مى

 كـه گونـه   رسد كه اول حزب. نه سازمان پيشاهنگ آن كند. و به این نتيجه مى لنين رد مى
 گردد. دهد. باز به دبره بازمى گوید اما مدل لنين حزب پاسخ نمى دبره مى

 انـد و دبـره را   دارد، ببينيـد لنـين را كنـار گذاشـته     اپورتونيسم سـخنور بانـگ برمـى   
 دنبال تقدی  این یا آن رهبر یا ایدئولوگ نيسـت دنبـال كـارآیى    خوانند اما چریک به مى

 است كه بتواند توده و طبقـه را از یـأس و نوميـدى   دنبال چراغ راهنمایى  عملى است به
 بيرون بياورد بر تضادهاى حاكم بر جامعه نور بپاشاند قساوت رژیم را عریان كند چهره

 هـاى  هاى مقـدس و حـر    دشمن را بشناساند. و نشان دهد كه ماركسيسم نه مشتى آیه
 ر زیر آن ایستاد وتوان د خوب كه نوعى آلترناتيو است پرچمى است براى مبارزه كه مى

دو از ها كاپيتال را بخوانند. و یا چـه بایـد كـرد لنـين و      مبارزه كرد قرار نيست همه آدم
 سوسيال دمكراسى راه انقالب را بيایند. تاكتيک

دورینـگ انگلـ  و فقـر فلسـفه      توده و طبقه نه وقت و نه توان و نه حوصـله آنتـى  
ه ازاى عمل ماركسيسم كـدام عمـل و كـدام    خواهند بدانند ما ب ها مى را دارند آن مارك 

اند، و پرچم یعنى نشـان   واقعى است. توده و طبقه هميشه به دنبال یک پرچم راه عينى و
 راه یعنى یک آلترناتيو عملى. دادن راه و

آنان بر این باور نبودند كه پيشاهنگ بودن یا نماینده طبقه بودن مقام و منزلتى اسـت  
رسـد. نطفـه مقدسـى در كـار      ازمان و یک حزب به ارث مىبه یک گروه و یا یک س كه

جوازى نيست كه توسط كمينترن یا شخص استالين صادر شود و بـه دسـت هـر     نيست
ت آورد و بـه دسـت آوردن موقعيـت    ناكسى بيفتد. این موقعيت را باید بـه دسـ   ك  و
ى هـا  به غایت پيچيده و سركوب شده با سخنورى مقدور نيست. با بحـ   یک جامعهدر
هاى بسته شدنى نيست. تنها و تنها پراتيک انقالبى است كه توده و طبقـه   اتاق انتها در بى
پرچم و سخنگوى او كجاست. این مدالى است كه تـوده و طبقـه بـه سـينه      پذیرد كه مى

شـود   مى« فدایى ـ فدایى ـ تو افتخار مایى.  »گوید:  زند. و یک صدا مى مى پيشاهنگ خود
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شـود   شرقى نشست و دلخوش داشت به دو اتاق با یک تابلو. مـى  برلن تا هزار سال در
كنگره احزاب شركت كرد و كارت خود را نشان داد كه نوشته شـده   ها ميهمانى و در ده

ها شدنى اسـت. امـا بایـد دیـد كـارگران       كمونيست ایران. همه این است نماینده حزب
بـا  و   ارگران قـالى گوینـد. كـ   نفت و نـورد اهـواز چـه مـى     آهن و جهان چيت و ذوب

دانشگاه و روشـنفكران و شـاعران و هنرمنـدان چـه      گویند باید دید پزخانه چه مى كوره
 گویند. توده و طبقه چه مى باره را گویم باید دید گویند. و یک مى

 كار چریک، كار عرفانى است به یک معنا هست. به یک معنـا نيسـت در سـكوت و   
 زداید. اما بریده از خلـق و جامعـه   لقات طبقاتى مىها و متع تنهایى روح خود را از زنگ
كشـد تـا    برد تا به روشنایى برسد. هواى نف  را در خـود مـى   نيست. عار  از توده مى

رود تـا بـه سـوى تـوده و طبقـه       گونه است اما او مى شود. چریک به یک معنا این خود
 ر اعاده حيثيت كند.گردد تا از نام بلندآوازه پيشاهنگ طبقه كارگ بازمى بازگردد. او

 چریک فرزند دورانى است كه نام به ننگ آغشته شده است توده و طبقه دیده اسـت 
 كه رهبران احزاب سنتى در روز موعود چگونه گریختند و یا زانو زدند و با تيغ جالد را

را بـراى   باورى رسيدند. در تاریخ پهلوانى ما، كه استاد طـوس آن  تيزتر كردند. پ  به بى
هـا،   هـا و جـدال   فرزندان ما ثبت كرده است تمامى پهلوانان و گردان و تمامى جنگو  ما

اى جـوان،   هـا دسـت در خـون شـاهزاده     نام و ننگ است. رستم پهلوان همه زمان جنگ
دانـد   كـه مـى   او به ننگ آلوده نشود. در حـالى  مشوید تا نا تن و پاكدین مى روئينه ایرانى،
براى یافتن، مهميز  نهاماورا ميرد. بهرام در جنگ لخ مىاسفندیار، خود به مرگى ت كشنده
شود. چرا كه نـام او بـر مهميـز ثبـت اسـت. و افتـادن        رود و كشته مى به ميدان مى خود

كنـد. چریـک، اسـلحه، خلـع      پهلوان در ميدان نام او را بـه ننـگ آلـوده مـى     مهميز یک
، چشمى در جلو و خود است. چریک غول زیبایى است با دو چشم شدگان تاریخسالح

 نگرد و هم به آینده. هم به گذشته مى چشمى در عقب،
هـا در آخـر كـار     ها و جنبش كه تمامى قيام داند كه از مشروطه به بعد علت این و مى

خاطر آن بوده است كه دسـت تـوده و طبقـه در روز واقعـه      اند به شكست منتهى شده به
سوزد. قرار نيست  پناهان نمى ال بىبوده است. و در جنگ طبقات كسى دلش به ح خالى
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فشان است. و حر  اول و آخـر   رحم و صریح و خون بسوزد. جنگ طبقات، بى هم كه
 زند كه به سالح و صالح مجهز باشد. اگر توده و طبقه قادر نباشد قهـر  اى مى طبقه را آن

ار بـا  شود پارك اتابـک. و سـت   ضدانقالبى را با قهر انقالبى پاسخ گوید آخر مشروطه مى
شود. تا آن قزاق بياید و كـار را   شبى سربریده مى ميرد و باقرخان در نيمه شكسته مى پاى
 كند و مجل  شوراى ملى بشود )اصطبل رضا خانى(. تمام

 گوید امر سياسـى امـروز شـكل    پوشاند و مى چریک به تن سياست، لباس نظامى مى
 اند. سياست ه تنى واحد ارگانيکنظامى دارد. و سياست و قهر نه دو پيكره، جدا از هم ك

روزن، روزنى گشوده شود.  باید حر  خود را با گلوله و باروت بزند. تا در این شب بى
 توده و طبقه با تمامى اشكالى موجود به حقوق خود دست یابند. و

 هاى مبارزه نيست. اما باور دارد كـه  چریک منكر و مخالف سود بردن از تمامى شيوه
سـالح   ناه سالح او فرجامى نيكو خواهد داشت. وگرنه توده و طبقه بـى همه اشكال در پ

كـه یـا از آن سـوى     نامد. كسانى زودى قصابى خواهد شد. رژیم اما او را خرابكار مى به
گيرنـد. اپورتونيسـم سـخنور او را     آیند یا از كشورهاى خارجى پول سالح مى مى مرزها

خواننـد. امـا او عاشـق     و را تروریسـت مـى  نامد. و كشورهاى امپریاليستى ا مى ماجراجو
شـود تـا سـنت     كشد و كشـته مـى   به همين خاطر مى« ترین زندگان عاشق» زندگى است

باره دور كنـد. او عاشـق    را از ميهن خود و بعد از تمامى جهان یک كشتن و كشته شدن
گویند او عاشق كشـته شـدن و كشـتن هـم نيسـت.       نارفيقان مى طور كه سالح نيست آن

راستى با رژیمى كه بهروز دهقانى آن معلـم   گوید اما به مى نان كه اپورتونيسم سخنورآنچ
كند و طبق گزارش پزشكى قـانونى بيسـت و دو جـاى     مى آذرى را در زیر شكنجه مثله
تـوان سـخن گفـت بـه قـول       اى جز سالح مى چه وسيله بيند با بدن او آسيب مرگبار مى

كننـد امـا بـه مقتـول      اش مـذمت نمـى   در جنایترا  شعاعيان عجب جهان نامردى. قاتل
دفاعى مشروى گيرم كه لنين یا مـارك  گفتـه    هم اى. آن گویند چرا از خود دفاى كرده مى

تنهـا از روى مبـارزات كـارگران آلمـان و      باشند و یا نگفته باشند. مگر دیالكتيک مبارزه
 خنگ و خرفتى. هاى آید. چه اپورتونيست روسيه بيرون مى
 گویند اى است. به آن مى چریک عمليات نظامى ترجمان یک خواست توده براى هر
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 اى بـاز  اى خلقى. مشكل در كندفهمى نظام موجود اسـت. اگـر دریچـه    عمليات ـ نمونه 
 تـرى حـر    دهند به روش آسان باشد. توده و طبقه و به تبع آن دو پيشاهنگ ترجيح مى

ـ تينگ بدهخود را بزند. اعتصاب كند تظاهرات راه بيندازد م د. اعالميـه و بيانيـه پخـش    ن
هـاى   د و چرا؟ و بعد توده و طبقه قضاوت كننـد. در نظـام  نخواه د چه مىنو بگوی ند.نك

تواند امرى نظامى  یابد. و پراتيک انقالبى مى تئورى درپراتيک انقالبى خود را مى توتاليتر
تيرك نظـامى بـاال    ست كه سياست ازا جا امرى نظامى كه ماهيتى سياسى دارد. این باشد.
خود را بنمایاند در ميدان سياست آنچه مهم است اراده سياسـى نيسـت. ابـزار     رود تا مى

 اراده مهم است و ابزار یک اراده سياسى تشكيالت و سازمان سياسى است. تحقق آن
 راهایى كه ابزار تحقق آن كودتاى بيست و هشتم مرداد نقطه عطفى بود بر پایان اراده

 د.فاقد بودن
كنيم. این حر  درسـتى بـود.    داد كودتا را به ضدكودتا بدل مى حزب توده شعار مى

هـاى ایـذایى نبـود. جـواب      نامه و ميتينگ ابزار تحقق این اراده سياسى ـ بيانيه و شب  اما
نامه  داد. توده و طبقه اعالميه و شب تانک سپهبد زاهدى را باروت و نارنجک مى توپ و
 دهمرداد مشتى اراذل و اوباش سـاعت   21رزمى نشد. در در روز  دهىاما سازمان خواند
بساط حكومت ملى برچيده شـد. دولـت    دوازدهتوپخانه راه افتادند و تا ساعت  صبح از

اراده الزم براى مقابله با كودتا بود. ابزار ضدكودتا در دست دولت ملى بود  ملى نيز فاقد
 اما اراده الزم نبود.

و وسایلى كار یک روز و دو روز نبود پ  در سـكوت و بـدون    اما بناى چنين ابزار
بـار از   و نشست و پخش مانيفيست و اعالميه سنگ روى سنگ گذاشته شـد. یـک   بيانيه
كار دست از آستين بيرون آورد اما با نفوذ یک بریـده كـار    گروه پيشتاز به این 1111ـ11

و سـاز آغـاز شـد. كـارى     ایـن سـاخت    1111ـ19شد. بار دیگر از سال  در انتها خراب
 اى. كمک از غير بدون داشتن هيچ گونه تجربه و سابقه فرسا بدون سخت و توان

 كار نيازمند صبر، حوصله، عشق و آگـاهى بـود. طرفـه آن بـود كـه اپورتونيسـم       این
 كـرد. آنـان   بورژوازى متهم مـى  حوصلگى خرده نشين، چریک پرحوصله را به كم خارجه
انـد   اند و چگونه بنایى را سـاخته  پلي  اینان چه كار بزرگى كرده دانستند در زیر تيغ نمى
 گزند نبينند.« باد و طوفان»از  تا
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 سياهكل كه آغاز شد رژیم فهميد با نسلى دیگر طر  است. نسـلى كـه در خارجـه   
كـه   چنـان  هـم نشيند و حر  بزند براى بيانيه و اعالميه هـم پشـيزى قایـل نيسـت.      نمى

 ون پشتوانه عملى به اندازه ارزنى ارزش ندارد.دردنياى سياست حر  بد

 ها نيست. پ  تمـامى  اى ها را كه شنيد فهميد كه جنم اینان از جنم توده صداى گلوله
ژاندارمرى كشور را بسيج كرد و بعد كه نبرد به پایان رسـيد از وسـعت كارهـاى انجـام     

پنداشـت   كه مـى هاى شمال انگشت تحير به دندان گرفت. و همان لحظه  در جنگل شده
هاى شليک شده بر سـينه سـپهبد فرسـيو آن جـالد      چيز به پایان رسيده است گلوله همه

 ماند و نماند. جواب نمى نظامى خواب شاه را آشفته كرد كه كشتن چریک بى دادستان

گونه بود كه یک ارتش كوچک شكل گرفت. ارتشى كه سربازانش نه به اجبـار   بدین
 هـا  دیدند. این آموزش هاى تيمى آموزش مى شدند. در خانه ىبه اصرار به آن ملحق م كه

نظامى صر  نبود. سياسى و فرهنگى هم بود. فنـى و تكنيكـى هـم بـود از عضـوگيرى      
تا جعل سند و شناسنامه و پالك ماشين. از ساخت مواد منفجره گرفته تا سـاخت   گرفته
نترل كننـد. ویژگـى ایـن    هایى كه بتواند سيستم گفت و شنود پلي  را ك سيم بى رادیو و

بودن آن بود. ارتشى بدون درجه و لبـاس. ارتشـى بـدون سلسـله مراتـب       ارتش نامرئى
اما با نظمى آهنين و آگاهانه. ارتشى كه با نخى نازك بـه هـم مربـوط     كوركورانه نظامى

ساخت. كـه تـا پـاى جـان بـراى آن مایـه        اى بزرگ مى خانواده بود. و مالتى كه از آنان
چریک پدر بود مادر بود خواهر و برادر هم بود. عشق و اميـد   د سازمان براىگذاشتن مى

چنين رزمى سهمناك چنين سازمانى و چنين شمشير فـوالدینى   هم بود براى شركت در
 الزم بود.

 سياهكل كه سركوب شد. در اسفند سيزده تن آنان به جوخه سپرده شدند. شاه دیگر
 ها هم نف  راحتـى كشـيدند آنـان كـه از نفـى      گنجيد. اپورتونيست در پوست خود نمى

 ایم آنـان  دیگران، وجود خود را هميشه اثبات كردند آنان شكست خوردند پ  ما برحق
 اى بزرگ با یک فرافكنى تاریخى. گفتيم م لطه اشتباه كردند پ  ما درست مى

 دادنـد. تـيم شـهيد    گفتند: شـعار نمـى   را مى اما چریک خود یک حزب بود وقتى این
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 نژاد فرسيو را كه زد رژیم فهميد كه تازه اول عشق است و كـار بـا یـک    كندر صادقىاس
 پنداشت با سازمانى از سنخ و جن  حزب رسد. رژیم مى جنگ و دو جنگ به پایان نمى

 كند شـب بـه پایـان نرسـيده تمـامى      توده و جبهه ملى سروكار دارد یک روز شروى مى
 ها جـدا از  ها و هسته تيم .از نوى دیگرى بود شود. اما سازمان چریک تشكيالت جارو مى

 هم و خودكفا. و درون هر تيم هر چریک با یک خانه انفـرادى، جـدا از خانـه جمعـى،    
 توانست در صورت ضربه خوردن تيم، آن چریک را پناه دهد و آن خانـه  اى كه مى خانه

 يسـتم چون یک كندوى عسل خود را تكثير كند و بار دیگر به یـک تـيم بـدل شـود. س    
 گوى پلي  سياسـى نبـود. آن سيسـتم بـه درد شـرایطى      بلشویكى تشكيالت دیگر پاسخ

 خورد براى روزگار سـركوب، سـازمان دیگـر و حرفـى     دمكراتيک مى دمكراتيک و نيمه
 دیگر مورد نياز بود.

توانسـت از   اما كار به همين سادگى نبود كه یک واحد عملياتى كه یک تيم بود. مـى 
 دو زن براى پوشش و دیگر كارها. و پنج مرد همه جوان و در سنين نفر باشد یكى 1ـ7

 هـا همگـى آدمـى بودنـد از     ها و تمایالت جنسى، كـه آن  . اوج خواستن21ـ11سودایى 
 پوست و گوشت و عصب با همان غرایز و تمایالت كه خاص آن دهه از عمر هر زن و

 هـا بـه آن زنـدگى    يسـت شد. اپورتون مردى بود. پ  باید یک اخالق چریكى ساخته مى
 ها را متهم به مازوخيسم و سادیسم مـتهم  زاهدانه یا مرتاضانه لقب دادند. دیگران چریک

 ها مقایسه ها را با نارودنيک كردند آنان ساده زیستن و كم خوردن و كم خوابيدن چریک
 بازى است. كردند و به تعریض گفتند: منشویک

 سـاخت و سـاز انسـان نـوینى بـود كـه       .ىبـاز  شویکمنبازى بود و نه  اما نه مرتاض
 توانست بر اميال و غرایز خود غلبه كند شب تا صبح نگهبانى دهد به قناعت زنـدگى  مى

كـه در كنـار او خوابيـده اسـت زن      كند و بر زمين سفت بخوابد. و براى او حل شود آن
ین تا به آخـر نتوانسـت بفهمـد كـه مبـارزه نـوین، انسـان نـو         میا مرد. اپورتونيس است
طور كه نتوانست بفهمد جامعه سوسياليستى را انسان طراز نـوین خواهـد    همان طلبد. مى

پنداشت چون اقتصاد را عوض كند انسان را عوض خواهد كـرد و نتوانسـت    ساخت. و
سـازد   درك مكانيكى و دترمينيستى او از رابطه روبنا و زیربنا ـ انسان الينه مـى   بفهمد كه
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هـا بروینـد و اقتصـاد     داد گـل  تالين خدایى شد كه فرمان مـى سوسياليست و اس نه انسان

 مقاومت نياورد و فرو ریخت. دولتى او تاب
كشيده بودیم كه قدرت پياده  قدر گرسنگى گوید: ما آن عباس جمشيدى رودبارى مى

ریـال بـود امـا     22چریـک   راه رفتن هم نداشتيم و این زمانى بود كه جيره روزانه یـک 
توانـد   جهـانى را مـى   ت اگر آگاهى با صـداقت انقالبـى یكـى شـود    همين آدم باور داش

 دگرگون كند.
هاى زنـدگى از پوشـاك و غـذا و گرفتـه جریـان داشـت تـا         انقالب در همه عرصه

بدیلى آن معتر  بـود سـاواك    و اخالق نوینى شكل گرفته بود كه دشمن به بى سياست
نظر اخالقـى چریـک را زیـر     هایش نتوانست از ها و تعقيب و مراقبت شكنجه در تمامى

 این فتح بزرگى بود كه چریک موفق شده بود انسانى طراز نوین بسازد. سؤال ببرد و
 گوینـد حماسـه خبـر    زندگى یک چریک زندگى قهرمانى بود. معرو  است كه مـى 

رود. امـا كسـى    آید و بعد از رفتنش بانگ آمدنش بـه آسـمان مـى    كند. به آرامى مى نمى
رمان بشود یا قهرمان باشد اما در جنم زندگى چریک، قهرمانى خفته بود بود تا قه نيامده
كننـد. امـا    سـازى مـى   ها دارند قهرمـان  داشت این اپورتونيسم سخنور بانگ برمى هرچند

نشست و سالح خود  كرد ساكت و صبور در خانه تيمى مى اش را مى زندگى چریک تنها
 آمد. لت و سيانور به خيابان مىداد و با ك كرد. نگهبانى مى كارى مى روغن را

اى سـخن   قهرمانى جز این است. مگر مارك  وقتـى از زنـدگى پرومتـه    مگر زندگى
 .چه بود گفت مقصودش مى

او  شـود از  گيرند او مهندس مكانيک بود به شدت شكنجه مـى  شاهرخ هدایتى را مى
 سـرقرار گویـد سـرپل جـاده سـاوه، سـاواك او را بـه        دهد مى خواهند مى قرارش را مى

 هـاى سـنگين بـه سـختى     اى اسـت كـه ماشـين    گونه آورد در این مسير شيب جاده به مى
 اندازد. ها مى توانند توقف كنند خودش را از همان باالى پل به زیر ماشين مى

 خـورد و بيهـوش   گيرند گلوله مى نابدل را زخمى و مجروح هنگام پخش اعالميه مى
 سوم بيمارستان شهربانى خودش را پایين پرتـاب آید از طبقه  شود. وقتى به هوش مى مى
 كشد تا بميرد. مرگ قهرمان چيست اش بيرون مى هایش را از شكم ميرد روده كند نمى مى

 ؟و عمل قهرمانى كدام است
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گونـه كـه    دانند. همـان  مى دانند تنها خود را فرزند خلق ها خود را قهرمان نمى اما این
 .گلسرخى در دادگاه گفت

گویند عرفان سوسياليستى  رسد به آن مى مى اش به یک نوى عرفان دگىچریک در زن
دانيم اما هرچه باشد نباید جز این باشـد كـه    نمى ما از اخالق انسان سوسياليستى چيزى

 یک چریک به آن مزین است.
بـا طـرح اخالقـى انقالبـى،      .آیـد  چریک بر این باور نيست كه زیربنا بياید روبنا مى

 عنوان یک جامعه كوچک سوسياليستى به دنبال را در سازمان خود به سوسياليستى انسان
افتـد. درواقـع    كند و روبنـا از زیربنـا جلـو مـى     جا ذهن بر عين غلبه مىدر این .آورد مى

 گيرد. سنتزى جامع نوین در بطن جامعه كهنه و قدیم شكل مى عناصر
كنـد نيـک آگـاه     كه مـى به كارى  .گریزد گردد اما از مرگ هم نمى به دنبال مرگ نمى

 مرگ را حل كند. مسألهداند بيش از هر چيز باید  پ  نخست مى است
خواهد بود. حل ایـن معمـا   « دوشادوش مرگ و پيشاپيش مرگ»زندگى یک چریک 

 مسـأله كه اپورتونيسم به نقـد حـل    ز آنگشایش زندگى یک چریک است. بگذریم ا راز
كنـد بـه فرهنـگ شـهيد و      نتصـب مـى  را م نشـيند. و آن  زندگى یک چریک مى مرگ در

گوید: گمان مبرید  اند فرهنگ شيعى مى شيعى. اما آنان از یک نكته غافل شهادت دوستى
خورند. این شهادت كه به هر  اند و در كنار خداوند روزى مى اند آنان زنده مرده كه شهدا
ى بـه مـردن   ازائى مادى دارد با آن شهادت كه هيچ ما به ازایى نـدارد و آدمـ  ه ب شكل ما
 رود زمين تا آسمان تفاوت دارد. یک بنياد فيزیكى از بين مى عنوان حداقل به

زادى ممكن نيست الاقل مـردن بایـد   آاى كه زیستن به  توان كرد در جامعه اما چه مى
ها، وقتى در دادگاه محكوم  ها و مكان آزادى باشد. خسرو گلسرخى شهيد تمامى زمان به
 شود تقاضاى استينا  كند دادستان وقتى اصـرار او را بـراى   مىشود حاضر ن اعدام مى به

 آید كه او را راضى كنـد اسـتينا    بيند با دستپاچگى به پيش او مى نخواستن استينا  مى
 گویـد:  گلسرخى مى .بدهد چرا كه امكان یک درجه تخفيف از سوى اعليحضرت هست
 خواهم بميرم. مىمن در این مملكت حقى ندارم. حق من تنها مردن است و من 

 ست. به همـين ا ست و مراد او خلق اوا چریک عارفى است كه خانقاه او سازمان او
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گوید: چریک فـدایى   پرسند ش ل تو چيست مى خاطر است كه وقتى در دادگاه از او مى

 گوید: خلق قهرمان ایران. پرسند تبعيت چه كشورى دارد مى وقتى مى و
 هـا  شود. مردم در جنگل نمونه و سرمشق مى با چنين سير و سلوكى است كه چریک

 شنوند. ها صداى سرود او را مى بينند و در كوهستان او را مى
كـه گفتـه اسـت زمـين      معرو  است كه گاليله وقتى در برابر كليسا ایستاد و از ایـن 

گوید: خورشـيد بـه دور    چرخد توبه كرد و پذیرفت كه كليسا درست مى زمين مى دور به
اش گفت: بيچاره ملتى كه احتياج بـه قهرمـان دارد.    به شاگردان معترض چرخد مى زمين

 نگفت بيچاره ملتى كه قهرمان ندارد. اما گاليله
 برد نياز به قهرمان ندارد اما ملت اسـير نيـاز بـه قهرمـان     ملتى كه در آزادى به سر مى

 همـين خـاطر   برد و به الگو راه به جایى نمى دارد. قهرمان یعنى الگو و سرمشق. ملت بى
 است كه اوج نهضت شعوبيه، مـا رسـتم را داریـم. راز جـاودانگى شـاهنامه بـه همـين       
دیالكتيک قهرمان روزگار نابسامان است. ما هـر زمـان كـه مـورد هجـوم قـرار گـرفتيم        

 شاهنامه پناه بردیم و در پناه قهرمانى رستم آموختيم كه باید چگونه بود. به
 ى نيسـت وقتـى مهرنـوش ابراهيمـى از دسـت     اما قهرمان چریک از جـن  اسـاطير  

 فهمد او یک چریک اسـت او را در  گریزد یک راننده كاميون وقتى مى ساواك سارى مى
 بيند كه چریک آدمى است آورد. توده و طبقه مى تهران مىكند و به كاميون خود پنهان مى

 تر. طر  نه آنكند دیوار به دیوار یا چند خا ها زندگى مى اى آن ها در همسایه چون آن
 كند. اعظم آهنگران دارد بـا دو سـطل   آباد كرج حمله مى وقتى ساواك به خانه دولت

 آزار و كـم  هـاى بـى   بينند كـه ایـن همسـایه    گردد. مردم آن نواحى مى آب به خانه بازمى
 ها چگونه در محاصره صدها ژاندارم و پلي  و سـاواك دسـت بـه سـالح     وآمد آن رفت
 آهنگران با نارنجكى به دست شوند و چگونه نزهت روحى شته مىكشند و ك برند. مى مى

 كند. ها منفجر مى خود را به ميان ساواكى
 الى چند تصـویر سانسـور شـده تلویزیـون     بيهوده نيست كه خسرو گلسرخى از البه

 شود. و ساواك با تمـامى تمهيـداتش   تبدیل به خشم و خروش و جسارت یک ملت مى
فهمـد كـه    بـاره مـى   شـود. و تـوده و طبقـه یـک     رو مـى  روبـه  ناگهان با یک قهرمان ملى

ها چه سنخ مردمى هستند نگاه و رفتار مردانـه گلسـرخى    كيست و كمونيست كمونيست
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كند با هزاران اعالميه و متينگ و كار سياسى و كار  شات ناگهان برابرى مى النگ در چند
 زدند. دم مى ها سال از آن ها ده ه اپورتونيستك اى توده

 با این همه سازمان قائم به قهرمان نيست هر چریک آماده است تا پرچم فروافتاده را
 بردارد و كار را ادامـه دهـد. كـار انقالبـى یـک اداى تكليـف اسـت. هـرك  براسـاس         

 دهد. هركه بامش بيشتر برفش بيشتر. اما نـه  هایش هركارى را كه بتواند انجام مى توانایى
 آورد. پ  رئي  و مرئوسى بار نمى اى به چ ك  امتياز ویژهآن بام و نه این بر  براى هي

 در كار نيست. اگر سلسله مراتبى هست براى آن است كه كار انقالب جلوتر بـرود. امـا  
همـان كـارى را    11آید پویان گـل سرسـبد روشـنفكران دهـه      وقتى پاى عمل پيش مى

نـد سـرباز و فرمانـدهى    كند تئوریک و پراتيک ندار كه نابدل یا جواد سالحى مى كند مى
 در كار نيست.

 آن كسى فرمانده خواهد بود كه سينه ستبرترى جلو گلوله دارد. در سـازمانى چنـين  
ى بدنه آن ـرا بزن ر آنـت كه اگر سـوده نيسـزب تـت حـطلق آن نيسـابودى مـان نـامك

 ریزد. فرو مى
 كـه  دى خواهد بود، آنماند فرمانده بع كه زنده مى فرمانده و فرمانبرى وجود ندارد آن
 آموزنـد كـه   كشد. پ  همه مى ترى را به دوش مى صالحيت بيشترى دارد وظيفه سنگين

 فرمانده و فرمانبر باشند. مگر نه این است كه چریک خود نطفه حزب اسـت. و چریـک  
 عالى سازمان در مهرآبـاد  خود حزب است پ  در مرگبارترین ضربات كه تمامى شوراى

قهرمان  ها حميد اشر ، اى چریک كه رهبر اسطوره رسند در زمانى جنوبى به شهادت مى
خبـر را   اى كه همان شـب  گونه رسد به گریختن از سيزده محاصره ساواك به شهادت مى

سـازمان   كننـد  دهند و در ساواك شيرینى پخـش مـى   در یک ميهمانى به شاه گزارش مى
فـرد   یک قـائم بـه ذات اسـت   ميرد سازمان چریكى متكى به فرد یا افراد نيست. چر نمى
دهـد   مـى  كند. شاخ دیگرى ميرد پ  بار دیگر نشو و نما مى ميرد اما باور چریک نمى مى
 كنند. هاى ضربه خورده را بازسازى مى تيم

 شـود  گيرد. فراهانى شـهيد مـى   پور مى شود جاى او را غفور حسن جزنى دستگير مى
 هـا را  شوند جـاى آن  حمدزاده شهيد مىگيرد پویان و ا نژاد مى جاى او را اسكندر صادقى
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 گيـرد.  شود جاى او را حسن فرجودى مـى  گيرد. حميد اشر  شهيد مى حميد اشر  مى
 افتـد  گيرد. هر پرچم كه فـرو مـى   شود جاى او را سيامک اسدیان مى فرجودى شهيد مى

بـا  كند همه چيز  آید. و حركت ادامه پيدا مى دستى براى برداشتن آن از آستين بيرون مى
 شود. وقفه ساخته مى روزى و بى خودگذشتگى و كار شبانه از

ست كه چریک خودكفا است استقالل مالى ا رو این بازسازى ده باره و صدباره از آن
 ست یكـى از ا سياسى براى چریک یک امر اخالقى است بخشى انكارناپذیر از باور او و

 ياسى حزب توده بـوده اسـت.  هاى نقد او از حزب توده همين وابستگى مالى و س زمينه
كند خود را با امكانات موجود بازسـازى كنـد. سـالح را از دسـت پلـي        پ  سعى مى

هاى به دست آمـده خانـه،    مشكل مالى خود را با مصادره بانک حل كند. و از پول بگيرد
دان ـانه ميـ ـم كه در ميـود را هـدار خـد. دارونـم كنـارزه فراهـدگى و مبـزن اتـانـامك
 اشته است.گذ

كه استقالل مالى و سياسى یک وجه اخالقى چریک بود وجه دیگر او بـاور   چنان هم
 داد عدالت و برابرى بود. سوسياليسم نيز یک پایه دیگر ایـدئولوژى او را تشـكيل مـى    به

 سـاخت. و ایـن خلـق تمـامى     چریک سوسياليسـم و رهـایى را بـراى خلـق خـود مـى      
 داد. پایه ناسيوناليستى اندیشه چریک را شـكل مـى  شد. و  زحمتكشان كشور را شامل مى

 اما ایـن ناسيوناليسـم م ـایرتى بـا انترناسيوناليسـم چریكـى نداشـت. چریـک خـود را         
 گونه عنوان یک طبقه جهانى این گونه كه باورش به پرولتاریا به دانست. آن وطن مى جهان

انترناسيوناليسـم را   وطنى از جن  و سنخ احزاب سنتى چپ نبود. كـه  بود. اما این جهان
 پنداشتند و براى حفظ منافع شوروى حاضر بودند منافع ملـى  ل بودن یكى مىيروسوف با

 خود را زیرپا بگذارند. و خود را از یک حزب چپ ملى به یک حزب وابسـته غيرملـى  
 پرآوازه كنند.

 هاى عينـى جنـبش بـود و ایـن     ها پاسخ عملى به ضرورت پایه دیگر وحدت چریک
توانسـت بـه ایـن     ها هر بحثـى كـه مـى    ى نبود جز مبارزه مسلحانه. و جز اینپاسخ چيز

شـد تـا    و حركت جنبش آسيب برساند با احترام بسـيار بـه بایگـانى سـپرده مـى      ها پایه
هاى مبرم جنبش تبدیل شود. در گروه پيشتاز جزنـى ـ    مباح  به ضرورت كه این زمانى
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ها اصل مبارزه بـود.   . اما براى همه آنشوروى بودند و سوركى چينى بود ظریفى طرفدار
هاى مبرم جنبش در ایران نداشـت. بـراى    گاه شوروى ربطى به حل گره اختال  چين و
ها بود تحليل حاكميـت، مرحلـه انقـالب بـه نيروهـاى       گویى صدد پاسخ جنبش آنچه در

 شكلى از سازمان كه بتواند در برابر هجوم پلي  تاب بياورد. درون جبهه خلق و
نظرها بود چه در مورد حزب توده و چه در شـوروى. مسـلم    دها نيز این اختال بع
همان نبـود   كه آنچه مسعود در مورد حزب توده و شوروى و چين باور داشت عيناً بود
 اندیشيد اما حول محور اصلى مبارزه باور به سوسياليسـم و ماركسيسـمى   فراهانى مى كه

 دادند. انشعاب از زمـانى آغـاز   كت خود ادامه مىها به حر هاى جهانى آن مستقل از بلوك
 هاى جهانى. و یكى بانـگ برداشـت   بندى ها برگشت به بلوك شد كه از مسائل مبرم نگاه

 هاى چریكى باشد. عك  مائو نباید در كنار عك  لنين در پایگاه
شـود.   كه اصل و اساس مبـارزه بـود بـه انشـعاب منجـر نمـى       اما اختالفات تا زمانى

رغم شكل نظامى سازمان تحميلى نبود  جریان داشت با افت و خيزهایى، و على ها بح 
دانند.  دانند از چریک چيزى نمى ها را جوى استالينيستى مى جو حاكم بر چریک كه آنانى
 ماه است این زنـدگى  1ـ1دانند. وقتى عمر یک چریک  مبارزه چریكى هم چيزى نمى از

بـورژوایى را نـدارد. بایـد     هـاى خـرده   ار آمـدن زنى و كن سياسى كوتاه مدت ارزش چانه
 اى كه ما به ازاى ایـن جهـانى   اقناى رسيد تا بتوانى بر سر جان خود معامله كنى. معامله به

 هاى یكى زندگى چریكـى اجـازه   ندارد به آن جهان هم كه باورى نيست. اما محدودیت
مـه آزادانـه حـر     دهد تا در یک نشست همگانى كنگره و پلنوم برگزار شـود. و ه  نمى
 را بزنند. دمكراسى چریكى را باید در دیالكتيک زندگى چریكى پيدا كرد. خود

گـذارى شـد    نـام « تدوین اصول»آنچه را كه  1112ـ11هاى  گروه پيشتاز در بين سال
گروه شـكل گرفـت و وارد    گيرد، و اگر هایى بود كه در محافل صورت مى بح  حاصل

د كه جدا شـد  ـاى نشـا یكى اقنـه بود. تنهـدن همـاى شـناطر اقـخ هـد، بـش لىـاز عمـف
 )دكتر شهرزاد(.

 ها را جانبه در تمامى محافل و حوزه بحثى همه 1111ـ19گروه پيشاهنگ نيز از سال 
 هىم را نوشـت و احمـدزاده    بقىا رد ها بد كـه پویـان    رهبرى كرد در پروسه همين بح 
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فشرده همـان چيـزى بـود كـه همگـان      ب را در واقع این دو كتا استراتژى و هم تاكتيك

 توافق داشتند. آنبر

امـان چریـک و حكومـت بـود در بحبوحـه جنـگ        هاى بعد كـه جنـگ بـى    در سال
 چهار بح  و مبارزه ایدئولوژیک را پشت سر گذاشتند: ها چریک
 ها بود. . پروسه تجان ، را با گروه اتحادیه كه حاصل آن چهار رساله چریک1

 حميد مـؤمنى بـود. و آن  « شورش نىه »عاعيان كه حاصل آن . بح  روى نظریات ش2
 ها حاصل آن بود. سرگشاده به چریک هشت نامهپاسخ درخشان شعاعيان و آن 

بود كه حاصل آن دو نشـریه داخلـى و    ل.. پروسه وحدت با سازمان مجاهدین م. 1
 جانبه بود. هاى همه بح  آن

گرفت و در آخر به انشـعاب  هایى كه با گرایشات راست صورت  . و در آخر بح 1
 اى از سازمان منجر شد. توده ن ه

 هرروى دمكراسى درون یک تشكيالت نظامى در حال جنگ چيزى بود در همـين  به
 حدود مهم باورى بود كه چریک به اقناى خود و دیگران و حق اظهارنظر براى هر عضو

 سازمان داشت.
اى معرو  ـه امهـد. نـش ل نمىـایـاى ق ژهـ  حق ویـچ كـراى هيـكيالتى بـرده تش
دهـد كـه    ها را در خـود دارد نشـان مـى    شعاعيان كه ریز مذاكرات او با چریک مصطفى

هایش با شعاعيان براى خـود حـق    اى سازمان در تمامى بح  رهبر اسطوره حميد اشر 
پذیرید او تنهـا موضـع سـازمان را اعـالم      نيست. اگر هم نظریات او را نمى اى قایل ویژه
انـد و در ایـن مبـارزه     نظریات شعاعيان را به عهـده حميـد مـؤمنى گذاشـته     كند. نقد مى

اكبر جعفرى مسـئول شـاخه    ایدئولوژیک بين این دو نه حميد اشر  و نه على درخشان
كنند. تنها شـعاعيان را   دوم سازمان از موضع قدرت با شعاعيان برخورد نمى مشهد و نفر
 ان را درك كند.كنند كه شرایط جنگى سازم مى دعوت

كـه نـوى نگـاهى كـه      خاطر آن دارد. به یسازمان چریكى فرمى متفاوت از حزب لنين
 درپشت آن خوابيده است نيز متفاوت است.
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گر مسئوليت و تعهدى است كه یـک چریـک بـر عهـده      رده تشكيالت بيشتر نمایان
درجـه.   بـى لبـاس و   ازایى ندارد. چریک ارتشـى اسـت بـى   ه است اما براى او ما ب گرفته

شود. هر چریک با لفـظ رفيـق صـدا     عنوان، رفيقى است كه به او داده مى درجه هر فرد
رزم داده  ترین لفظـى اسـت كـه بـه یـک چریـک و هـم        باالترین و مقدس شود رفيق مى
گيـرد.   را مـى « رفيـق كبيـر  »اشر  است كه از سـوى سـازمان لقـب     شود. تنها حميد مى
كنـد كـه از    ساواك سندى را رو مى 1121بات سال وقتى در ضر همين خاطر است كهبه

یـاد  « دوسـت حسـن نـوروزى   »آورده اسـت و در آن نامـه از    هاى تيمى به دسـت  خانه
كننـد لقـب دوسـت     ها بر جعلى بودن آن استناد مـى  چریک اى را كه شود اولين نكته مى

 كند، نه دوست. خطاب مى« رفيق» رزم خود را است چریک هم
 ناى نفى تقسيم كار نيست. هر استان به یـک شـاخه و هـر شـاخه    اما این همه به مع

 عـالى كـه محـل    هاى مستقر و مستقل در هر شهر و در رسس همه شوراى متشكل از تيم
 ها بود. تجمع سرشاخه

 شد اما هر شاخه و هر شهر و هر تـيم  عالى گرفته مى تصميمات راهبردى در شوراى
 راتژى سازمان سهيم باشد. پ  ممكن نبودگرفت چگونه در است خود مستقالً تصميم مى

 با دستگيرى و یا شهادت این یا آن فرد رهبرى سازمان را نابود كنند. هـر شـاخه م ـز و   
امكانات مستقل خود را داشت و در صورت ضربه به یک شاخه، شـاخه دیگـر مسـتقل    

هرآبـاد  گونـه كـه در ضـربه م    كرد. همـان  داد و سازمان را احيا مى حيات خود ادامه مى به
كه تمامى رهبران سازمان به شهادت رسيدند. شاخه مشـهد ادامـه    1122در سال ی جنوب
توانسـت هـم    سازمان شد. این فرم سازمانى ربطى به حزب لنين نداشـت و نمـى   منطقى
باشد. تزار كجـا و سـاواك و شـاه كجـا. ارتـش باتيسـتا در كوبـا كجـا و ارتـش           داشته

كردنـد از فـرم و    را متهم به الگوبردارى از كوبـا مـى  ها  كه چریک آنانى شاهنشاهى كجا.
بودند كه شرط بقاى هر كشور یافتن دیالكتيک مبارزه در همان كشور  شيوه مبارزه غافل
تشكيالت در كشورهایى كه شكنجه فرم متداول بازجویى است سازمان  است دیالكتيک
 ها و هواداران. هاى تودرتوى سمپات است با الیه فشرده رهبرى

 هـا نبـود كـه    تنها ضعف چریـک  ها درهاى بسته سازمان نه رخال  نظر اپورتونيستب
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هــا بــود بــا دو عكــ  و یــک كپــى شناســنامه و یــک تقاضــاى عضــویت،   قــدرت آن

توان عضوگيرى كـرد. مگـر    كنند نمى دركشورهایى كه تا حد مرگ زندانى را شكنجه مى
 آن حزب، حزب توده یا جبهه ملى باشد. كه آن

 طرفـه و نـامرئى   هاى هوادار بود. باید این رابطه یـک  تيک پيشاهنگ و الیهمهم دیالك
 هـا و سـاواك بـر آن بـود كـه سـازمان       یافت. تصور غلط اپورتونيست مدام گسترش مى

 ها یعنى چند شاخه و چند تيم عملياتى، پشتيبانى، انتشـاراتى. پـ  اگـر سـاواك     چریک
 كـرد معضـل   رسـيدند جمـع مـى    هم نمىنفر  111شد این مقدار را كه شاید به  موفق مى

كه چریک یک سازمان نبـود. یـک جنـبش بـود      شد. غافل از آن چریک در ایران حل مى
اندیشه و تفكر بود كه چـون هـوا در دانشـگاه، مدرسـه، كارخانـه، مزرعـه، اداره و        یک
 پراكند. گشت و تخم خود را مى مى بازارها ها و كوچه

شـدند.   كارگرى، كارمندى و نظامى دستگير مـى  آموزان، دانشجویى، هاى دانش محفل
 اما هيچ رابطه تشكيالتى با سازمان نداشتند. ها بودند. كه همه هوادار چریک در حالى

 این دیالكتيک نامرئى پيشاهنگ و توده در كشورهاى توتاليتر بود. و درواقع ارزیـابى 
 ى مختلف هواداران وها یک سازمان نه بر تعداد اعضاى رسمى آن، كه باید براساس الیه

 هاى آن باشد كه هيچ رابطه ارگانيكى با آن سازمان ندارند. سمپات
كـه   اپورتونيسم تا به آخر به این دیالكتيک پى نبرد و اندیشيد كه چریک پـيش از آن 

سازمان باشد باید یک سكت )فرقه( باشد. درك او از تشـكيالت حـزب بـه شـيوه      یک
 و در كـه شـاه رفـت    يتر محلى از اعراب نداشت. تـا آن بود. كه در كشورهاى توتال لنينى
 هاى چند صدهزار نفره فدایى به ميدان آمدند. توده 1127بهمن 

 هـا اسـت. و تـوده و طبقـه     دانستند كه انقالب كار توده ها از روز نخست مى چریک
 ااى محدود شود. آنان از این دیالكتيک غافل نبودنـد. امـ   تواند به چند انقالبى حرفه نمى
 گذرد. دانستند رابطه پيشاهنگ و توده در ایران از كجا و چگونه مى مى

 كه انقالب اپورتونيسم از ابتدا به آخر به این فراز از سخنان لنين چسبيد كه براى این
 گران شود كافى نيست كه مردم نخواهند دیگر به سياق سابق زندگى كنند بلكه حكومت

 نند. اما از مـؤخره واجـب ایـن مقدمـه الزم غافـل     نيز نتوانند به شيوه گذشته حكومت ك
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 شدند و خود را به تجاهل زدند كه این دو براى انقالب كردن كافى و وافى نيست. الزم
 هست. اما كافى نيست شرط كافى آن وجود یک پيشاهنگ است كه این پيشاهنگ بایـد 

 سه شرط داشته باشد:
 . توده، این پيشاهنگ را پيشاهنگ خود بداند.1
 این پيشاهنگ بحران عمومى را درك كند. .2
 . این پيشاهنگ بتواند به نحو مؤثرى از این بحران به سوى پيروزى سود جوید.1

 هـا  زند تا توده باور كند كه پيشـاهنگ واقعـى آن   ها خود را به آب و آتش مى چریک
 خواستند: ها مى كيست و به قول حضرت شاملو، چریک

 
 شمار را ين خلق بىهاى خويش بنشانند ا برشانه»

 گرد حباب خاك بچرخانند
 تا با دو چشم خويش ببيند كه خورشيدشان كجاست

 «و باورم كنند
 

 كه توده و طبقه در زندگى خود ببينـد بـه عينـه كـه     اما این كار شدنى نيست مگر آن
 پوشد در همان محالت فقيـر زنـدگى   ها لباس مى ها است. چون آن پيشاهنگ در كنار آن

جنگـد و   ها مـى  زند و به خاطر آن ها حر  مى خورد چون آن ها غذا مى ن آنكند چو مى
 رساند. اى نمى ها صدمه این جنگ به آن در

 ها، زن و مرد، نه یک افه روشنفكرى و یا دسـتور  ظاهر خلقى و پوشش ساده چریک
 كـار از سـوى   سازمان، بلكه راهى براى نزدیكى بيشتر با توده و طبقه بـود. هرچنـد ایـن   

 شد. اما این گامى براى احساس نزدیكى هرچـه  تعبير مى« بازى نارودنيک»ورتونيسم به اپ
كردنـد كـه فقيرتـرین اقشـار      جایى زندگى مـى ها همان بيشتر با توده و طبقه بود چریک

خوردند بهتر هم نبـود چریـک بـدین شـكل خـود را       ها غذا نمى و اگر بدتر از آن بودند
 كرد. پرولتریزه مى

 كـرد  ات نيز در رابطه با منافع توده و طبقه بود. خلق باید احسـاس مـى  گزینش عملي
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 كنند. امكان نداشت عمليـاتى صـورت بگيـرد امـا منـافع      ها مبارزه مى ها براى آن چریک

 مردم آسيب ببيند.
 شود برد. و مجبور مى خورد به خانه پيرزنى پناه مى وقتى زیبرم در محاصره گلوله مى

دهـد و بعـد او را    خونریزى ببندد. پول چادر را به پيرزن مـى  چادر پيرزن را روى محل
شـهادت   جنگد و بـه  فرستد تا مبادا آسيب ببيند و خود تا آخرین گلوله مى زیرزمين مى به
 رسد. مى

هـا و كمـک    انتخاب عمليات نيز در همين راستا است. نزدیک شدن به مبارزات توده
 ها. عمليات نمونه ـ  ركوب حمایت از آنها و در صورت س رادیكاليز كردن حركت آن به

 كاران را سـركوب  خلقى با همين اندیشه آغاز شد. فرماندارى رودسر وقتى حركت چاى
 خاطر فشـار  اى خود را به شود. پاسگاه پلي  را در تهران و حتى راننده كند منفجر مى مى

 كنند. كشد منفجر مى پلي  به آتش مى
 زننـد. و  چيـت مـى   گلوله بستن كـارگران جهـان  فاتح یزدى را به جرم شركت در به 

 هـاى زنـدانيان   طبع را به خاطر شكنجه زنـدانيان و آزار خـانواده   گر معرو  نيک شكنجه
 هاى دانشجویى. سياسى و سرگرد نوروزى را به خاطر سركوب حركت

ها به تـوده و طبقـه، فكـر داشـتن یـک سـازمان مسـلح بـود.          و آخرین ارثيه چریک
گونه كه طبقات حاكم ابزار سركوب خود را دارنـد و   روز و آینده. همانبراى ام سازمانى
و فرهنگـى نتوانسـت تـوده و طبقـه را بـه       عقيدتیهاى  نمایشات انتخاباتى و فریب اگر
وقت با فرستادن نيروهاى مسـلح خـود    بكشاند و بر خواسته خود مصر بودند آن راهه بى

 دمكراسى را برچيند. نيمچه بساط
طبقـه، ایـن    اى بـى  باید بدانند در این نبرد تاریخى تا رسيدن بـه جامعـه   توده و طبقه

با تمام حدت و شدت ادامه خواهد یافت. و سازمان مسلح و نيـروى قهـر حـر      جنگ
هـاى دمكراتيـک و انتخابـاتى، قرارهـا،      هاى سياسى، نمایش زنى خواهد زد. چانه آخر را
ت كه توده و طبقه در یک دست سالح و تنها و تنها زمانى ارزش خواهند داش قراردادها
 دیگر دعوت براى مذاكره و گفتمان داشته باشد. در دست
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 هاى فصل ششم نوشت پى

 . مركزیت سوم سازمان1
زاده، حسين چوخاچى، عباس هوشمند، كيومرث سنجرى و  بعد از شهادت صبا بيژن

( 1121مـاه   حسن فرجودى به پيشنهاد هادى )غالميان لنگـرودى، در خـرداد   دستگيرى
 آمد با این افراد: وجود مركزیت سوم به

 هادى )احمد غالميان لنگرودى( ـ
 منصور )محمدرضا غبرایى( ـ
 پور( مجيد )قربانعلى عبدالرحيم ـ
شد بـه نوشـتن جزواتـى كـه     منجر  1122ـ21هاى  هاى درون زندان در سال . بح 2
، كاتبين آن بودند. و به قى حميدیان، مصطفى مدنى و فرخ نگهدارنپور،  طاهرى جمشيد

 اینان به نقد و نفى مبارزه مسلحانه رسيده بودند. سازمان داده شد.
راست به سـوى   ها را یک همين موجودات بعد از پيوستن به سازمان، سازمان چریک

 رهنمون كردند. راست منجالب
. تسخير رادیو، توسط یک تيم چهار نفره از سازمان صورت گرفت. قاسم سيادتى، 1

 و عباس هاشمى در این جریان قاسم سيادتى به شهادت رسيد. نظام، هادى
. حبيب خسروشاهى یكى از كادرهاى علنـى سـازمان بـود كـه توسـط یـک فـرد        1

ها لـو رفـت. در بـازجویى وانمـود كـرد حاضـر        محفلى جدا از چریک دستگير شده از
زیـر پـل اجـازه     به پلى در جاده ساوه كشاند شيب تنـد  همكارى است پ  ساواك را به

خود را از باالى پل به پایين پرتاب كـرد و بـه    دهد در یک لحظه ها را نمى توقف ماشين
فنـى بـود. و در هنگـام دسـتگيرى      التحصيل دانشـكده  شهادت رسيد. خسروشاهى فارغ

 اجراى طرح تأسيسات استادیوم صدهزار نفرى را در دست داشت.
كـه سـينه و بيشـتر     اش در حـالى  گيرى. شيرین معاضد بعد از چهـار مـاه از دسـت    2

ها در زنجير و در اغما در انفـرادى كميتـه    سوخته و مجروح بود با دست اعضاى بدنش
 مشترك دیده شد.

در حـوالى ميـدان فوزیـه     1121اسـكویى در ششـم اردیبهشـت     . مرضيه احمـدى 1
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را اش جرست نزدیـک شـدن بـه او     ها بعد از شهادت رسيد ساواكى دستگير و به شهادت

گونه شجاعانه بجنگد و به شهادت برسـد.   تواند این مى نداشتند باورشان نبود كه یک زن
 تن كرده است. گفتند یک مرد است كه لباس زنانه به مى
 شد. بعد به جاى خانه تيمى، از عنوان پایگاه استفاده مى به 1122. از سال 7
ماند. این بخش مستقل . پ  از ضربه مهرآباد بخش كارگرى از شاخه تهران سالم  1

دهى ایـن بخـش كـه مسـئوليت     شد. سازمان رعایت مى امنيتى در آن شدیداً بود و موارد
هاى كـارگرى را در ایـن    آورى اطالعات و تجربه كارگرى و جمع استقرار در واحدهاى

كردنـد از   غيرمتمركز بود كسانى كه در ایـن بخـش كـار مـى     زمينه به عهده داشت بسيار
بـا یكـى از اعضـاى     شان مسـتقيماً  كردند ارتباط مى شدند و تكى زندگى مىها خارج  تيم

 كردند. رعایت مى كميته مركزى بود. كه مقررات امنيتى را اكيداً
بودند كه قـرار بـود در نشسـت     یاز اعضاى این بخش عباس هاشمى و قاسم سيادت

 كنند. كه به علت تراكم زیاد نرفتند. مهرآباد شركت
پـ  از   1121پور عضوگيرى شـد در سـال    وسط مصطفى حسن. عباس هاشمى ت9

 اش قطع شد. سازمان وصل شد اما بعد از مدتى تماس آزادى از زندان به
 آباد م ان از طریق بهروز ارم انى به سازمان وصل شد. در پارس 1122در سال 

علنى بود و بعد مخفى شد رابط او حميـد اشـر  بـود مسـئول او      یكى دو سال نيمه
 د.دننواز بو آقا و حسين حق آل نسترنمدتى 

 داد. ساز و جزوات چاپ سازمان را به حميد اشر  مى هاى دست او نارنجک
 او همراه قاسم سيادتى و هادى و نظام بود. 1127در تصر  رادیو در سال 

تصفيه فيزیكى در سازمان بين سه تا چهار مورد بود كه سه تاى آن جنبـه   مسأله. 11
كى آن جنبه حيثيتى. در آن سه مورد سه نظر در سـازمان بـود: موافـق،    و ی امنيتى داشت

 مخالف و مردد.
هـا   اطالعات زنده و یا بریدن افراد و جدا شدن آن مسألهاز زمان گروه پيشتاز جزنى 

هـا قبـل جـدا شـده بـود در       گروه جزنى از طریق دكتـر شـهرزاد كـه مـدت     مطرح بود
بعد حميد ملكى كه برید، پرویز نویدى را لو خورد. در دوران  اى جدى دستگيرى ضربه
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فـرد را لـو داد. پـ  دو راه بيشـتر مجـوز       مهـدى دبيـرى   داد. كمى بعد دانشجوى فنى،
 نداشت. حذ  فيزیكى یا خروج از كشور.

ها اطالعات مهمى داشت. خانه تيمـى را تـرك كـرده و     از سه مورد فوق، یكى از آن
هاى تيمى را ترك كرده بودنـد.   نفر دیگر كه خانهشركتى را دایر كرد. دو  با اسمى جعلى

ها خواست تا پاك كردن اطالعات به خارج كشور  سازمان از آن اطالعات مهمى داشتند.
هـا چـون    دادند پ  براى سازمان این احتمال بـود كـه آن   بروند. اما عدم صداقت نشان

 شان را بدهند. ند و اطالعاتنساواك معرفى ك موارد قبلى )حميد ملكى( خود را به
محسن نوربخش )چنگيز( و خسرو اردبيلى )داداشى( كه در مرز عراق بـراى آوردن  

ا ـرورهـ ـن تـكى از ایـرى از یـر جعفـاكب لىـات با عـد در مالقـكردن مى الح فعاليتـس
 مطلع شدند.

ها ربطى به مسائل نظـرى نداشـت.    استالينيسم را مطلع كردند این تصفيه مسألهها  آن
ایـدئولوژیک داشـتند مثـل     مسـأله هـایى كـه    بود. در دوران بعد و قبـل آن  امنيتى مسأله

اى جدا شدند. دكتر اعظمى نيـز بـه خـاطر     مسألهبدون كمترین  شعاعيان و گروه بيگوند
 اختال  درك از سازمان جدا شد.

چه كه عليرضا محفوظى )حيدر تئوریـک(   شاهى برخال  آن  پنجههللترور عبدا مسأله
ارتباط او با ادنـا ثابـت    مسألهربطى به انشعاب و اختال  ایدئولوژیک نداشت  گوید مى

 سازمان جنبه اخالقى داشت. بود كه براى
پـور )مجيـد( ایـن تصـفيه را      پـور و عبـدالرحيم   بعدها كسانى چون جمشيد طـاهرى 

حيثيـت   مسـأله گونـه نبـود    مرتبط دانستند ایـن  ناموسى و سنتى بودن سازمان هاى قتل به
ها به خـارج حـل    با اخراج آن دو و فرستادن آن مسألهكاش این  مان مطرح بود. اىساز
خواسـت سـنتى    كه رهبـرى سـازمان نمـى    مطرح بود و این شد. اما شرایط و امكانات مى

وقـت   هندوسـتان بكنـد. و آن   دفـيلش یـا   هـاى تيمـى   بشود كه از فردا هر ك  در خانه
هـا را   ماه عسـل آن كند. و براى  دواج دایرسازمان مجبور باشد یک شعبه عضو عقد و از

انجمن مبارزه با دخانيات  اى در روزگار بعد سازمان چریكى را با د عدهبه خارجه بفرست
 اشتباه گرفتند.
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هـاى شـاخه لرسـتان بـود دسـتگير و زیـر شـكنجه         . حسن سـعادتى از چریـک  11
عكسى از  1127يام ساواك نامى از دستگيرى و شهادت او نبرد بعد از ق شهادت رسيد به

 كاغذى حاكى از اتهامات او دیده شد. او با پاهاى باندپيچى شده و
آزاد شـد. در اوایـل    1127. عليرضا شكوهى بعد از هفت سال از زندان در سـال  12
 كه نيمى از بدن او فلج بود اعدام شد. شد و در حالى دستگير 1111سال 
د كـه زمـان مقاومـت بـه شـش      به بعد به حدى بو 1121. شدت شكنجه از سال 11

ساواك بالفاصـله بعـد از دسـتگيرى زنـدانى را بـه زیـر شـدیدترین         ساعت رسيده بود
 تيمى و محل قرار را بگيرد. برد تا آدرس خانهىم ها شكنجه

شـود. وقتـى    به سازمان وصل مـى  1121پور )مجيد( كه در سال  قربانعلى عبدالرحيم
سـاعت اسـت و او كـه    بيسـت و چهـار   ومت گوید حد مقا مسئول او مى مهدى فوقانى

اسـت و   1121ساعت مال سـال  بيست و چهار  گوید تجربه دو بار دستگيرى را دارد مى
دسـتور سـازمانى اسـت امـا      گوید ایـن  امروز حد مقاومت شش ساعت است فوقانى مى

آیـد   رشت مى اكبر جعفرى به پذیرم تا با رفقا مطرح كنم و وقتى على ساعت را مى شش
 «ساعت درست است. ید ششگو مى

 01/10/1185عصر نو 
 مصاحبه، مجيد

دمكراســى تشــكيالتى مطــرح بــود. ســازمان  مســألهدر ســازمان  1121. از ســال 11
 درساختار تشكيالت، اشكالى از نظرخواهى را به اجرا درآورد. خواست با ت يير مى

همـه   به همين خاطر یک بولتن در دوران سازمانى بـراى تبـادل نظـر بـين اعضـاى     
 سازمان به راه افتاد.
ها در یک هسته مسـئولين   رهبرى تصميم داشت كه مسئولين هسته 1121اوایل سال 
 مسائل متعدد را مورد بح  قرار دهند. جمع شوند و

سمت و سوى حركت به سمت دمكراتيزه كردن روابط بود. یک جلسه هم به همين 
شـد علـت آن دسـتگيرى بهمـن     برگزار  1121تشكيل شد جلسه دوم در تابستان  منظور
 ضربات متعاقب آن بود. آهنگران و روحى

ضربات بعدى مجال را از سازمان گرفت این ضربات بـه خانـه حميـد اشـر  هـم      



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      111

 

عـالى   به شوراى 1122در برد و باالخره این ضربات در مهرآباد در تير  رسيد كه جان به
 متوقف شد. سازمان رسيد و حركت

اى بود كه سـالم مانـده بـود. امـا      سان تنها شاخهاشاخه خر . بعد از ضربه مهرآباد،12
خواه مدعى چيرگى بـر بقيـه    كسانى چون مازیار بهروز در شورشيان آرمان برخال  نظر

 روزگار حفظ سازمان براى همه مطرح بود. سازمان نبود. و در آن
ربطـى  مسلحانه بـود تـرور او    شاهى از طرفداران پروپاقرص مبارزه  پنجههلل. عبدا11
پور( جزء مسـئولين   شدنش نداشت. در آن زمان مجيد )عبدالعلى عبدالرحيم دار مسأله به

 خورده بود و در مشهد نبود و جزء مركزیت سازمان هم نبود. گيالن بود كه ضربه
 دستگير شد. 1122. حسين غبرایى لنگرودى، در سال 17

ساز و  الكتریكى دستهنگام دستگيرى از او جزوات سازمان، مقدارى آالت واردات 
ب  ابد ـه حـى بـد. غبرایـت آمـه دسـيميایى بـدارى مواد شـتنده و مقـفرس رنده وـگي

 .محكوم شد

 

 1178رهبرى سال 

ــال  ــنامه  1121در س ــاس اساس ــت و    براس ــازمان داراى مركزی ــد س ــدوین ش ــه ت اى ك
ازمان عالى سـازمان از بـين رفـت. سـ     كه شوراى 1122از ضربات  عالى بود. پ  شوراى

 رهبرى سازمان عبارت بودند از: 1127فقط داراى مركزیت بود. در سال 
 (پور عبدالرحيم) مجيد. 1 و( غبرایى) منصور. 1 ،(لنگرودى) هادى. 2 سيادتى،. 1

 رهبرى جدید انتخاب شد: 1121در سال 
 . عليرضـا اكبـرى،  1پور،  . خسرو فتاح1پور،  . قربانعلى عبدالرحيم2. رضا غبرایى، 1
 فرد( . حيدر )دبيرى7. فرخ نگهدار و 1ممبينى،  . امير 2

شـان   هـاى  این تركيب تصميم گرفت هشت نفر را براساس آراى بيشـتر و مسـئوليت  
 رهبرى اضافه كنند: جمع به

 . بهمن )مسئول تبریز ـ نـام  1. بهزاد كریمى، 1. نقى حميدیان، 2. انوشيروان لطفى، 1
 . على توسلى 2مستعار( و 
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 عنوان مشاور انتخاب شدند: به اى نيز عده
. اكبر كاميابى )توكـل(،  1. بهروز سليمانى، 2نگرودى، ل . هادى احمدى غالميان1
. كيومرث )سـلطان آبـادى( و   1ایع، صن. اكبر دوستدار  2پور،  طاهرى . جمشيد1
  رئيسىاهلل . حشمت7

رد. كميته مركزى در اولين نشست یک هيئت اجرایى و یک هيئت سياسى انتخاب كـ 
 اجرایى این افراد بودند: هيئت
 . توسلى1پور و  . فتاح1پور،  . عبدالرحيم2. غبرایى، 1

 هيئت سياسى:
 . حيدر1. اكبرى و 1. نگهدار، 2. ممبينى، 1

 

 نكته مهم

پور  افشا كرد كه در انتخابات تقلبى توسط فتاح« بال آرزو»ى حميدیان بعدها در كتاب قن
)غالميان لنگرودى( به نفع نگهدار صورت گرفـت تقلبـى    پور برعليه هادى عبدالرحيم و

ها و شـخص نگهـدار چنـين     گرفت. سرنوشت سازمان چریک صورت نمى كه شاید اگر
 بود. غمبار نمى
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 1105اعالميه توضيحى ـ دى ماه 

 صفویه و كشته شدن یـک سـرباز و رئـي  بانـک     ها به بانک ملى دنبال حمله چریک به
 نام شاهرخ هدایتى شناخته شـده اسـت سـازمان الزم    ساواك اعالم كرد یكى از دزدان به

 دید طى یک اعالميه توضيحى مواردى را با مردم در ميان بگذارد.
 شود: نخست حمله به بانک، كه دو هد  از آن دنبال مى

 هاى جنگ چریكى . تأمين هزینه1
 ختل ساختن سيستم پولى رژیم. م2

ها و كارمندان بانک جزء اهدا  این حمـالت نيسـت. و    كشتن مأمورین مسلح بانک
گردد به تيراندازى  در این عمليات یک مأمور و رئي  بانک كشته شد علت آن برمى اگر
 خدمتى به رژیم. سوى مأمور و مقاومت رئي  بانک براى خوش از

اند و عمـال بيگانـه هسـتند بایـد      در عراق دوره دیده ها و اما ادعاى رژیم كه چریک
گيرد نه از بيگانه. ما پول و سـالح خـود را    ها همه چيزیش را از دشمن مى چریک گفت
كنيم و اما در مورد رزمنده صادق و دلير شاهرخ هدایتى بایـد گفـت    مصادره مى از رژیم
این عمليات شـركتى   مهندس كشاورزى است سه ماه قبل دستگير شده است و در او كه
كه عمليات ما پوشالى بودن قدرت ساواك، پلـي  و ارتـش را    جا آناست اما از  نداشته
دهد سازمان امنيت دست به چنين دروغى زده است پ  اگر در زیـر شـكنجه    مى نشان
برخورد بـا مـأمورین كشـته شـده      زودى اعالم خواهند كرد در شهادت رسيده باشد به به
ـ  ر زندهـو اگ تـاس  21الميه ـده اسـت ایـن اعـ   ـگير شـ ـكننـد دستـ   الم مـى ـاشد اعـ ـب
 شود. منتشر مى 1121دی
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ساواك شاهرخ هدایتى و سيروس سپهرى را كـه قـبالً دسـتگير و در زیـر شـكنجه      
 عنوان سارقين بانک اعالم كرد. به شهادت رسانده بود كمى بعد به

 

 1105اطالعيه توضيحى بهمن 

 ت:این اطالعيه شامل سه مورد اس
 . ضرورت مبارزه مسلحانه1
 ها . مرزبندى با اپورتونيست2
 . اثرات مبارزه مسلحانه بر جامعه1

 غيرممكن بودن مبارزه سياسى به علت اختناق و سركوب حكومت، ضرورت مبارزه
 مسلحانه را در دستور كار پيشاهنگ گذاشته است. طرح مبارزه سياسى و یا جـدا بـودن  

 عمل تنهـا بـراى لميـدن درسـایه     امى از سوى اپورتونيسم بىمبارزه سياسى از مبارزه نظ
 آسایش است.

 مبارزه اقتصادى در سركوب مطلق پلـي  امـرى شـدنى نيسـت ضـربه اقتصـادى و      
 توان وارد ساخت. اما عمل نظامى مـاهيتى سياسـى   سياسى را تنها توسط عمل نظامى مى

 دارد و جدا ساختن این دو از هم امرى نادرست است.
 مسلحانه در یک سال گذشته باع  رادیكاليزه شدن مبـارزات كـارگرى شـده   مبارزه 

 چيت است. اعتصابى كه حكومت با رگبار است نمونه آن اعتصاب بزرگ كارگران جهان
 مسلسل به آن پاسخ داد.

تـأثير پيشـاهنگ مسـلح خـود باقـدرت تمـام در ایـن سـال          جنبش دانشجویى تحت
ـ ـلحانه دسـارزه مسـأثير مبـيز تحت تـا نـه ر كردهـایـار سـن بـای مـرودررو رژی ه ـت ب

 اند. اى زده ات متهورانهـعملي
 گـذاران  شـكل وحشـت سـرمایه   اما درصف ضدخلق مبارزه مسلحانه تأثير خود را به

هاى  سازمان گذارى در ایران، تشدید تضاد ارتش و بوركراسى، تجدید خارجى درسرمایه
 روهاى پایين ارتش و پلي  شده است.گر، فشار بر ني مكرر درنيروهاى سركوب

 خواهد بر شک و تردیدهاى خود غلبه كنند و با ها مى در پایان سازمان از دیگر گروه
 اسخ دهند.شروى كردن مبارزه مسلحانه به وظيفه تاریخى خود پ
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 1171مرداد  0نبرد خلق 

 فراخوان به همكارى

 گشـایى و  شمار مرحله راه زى بىمردى و جانبابعد از گذشت سه سال و نيم به بهاى پای
 تثبيت پشت سر گذاشته شد. در بروجرد، همدان، قزوین، قم، دزفـول، نهاونـد و دیگـر   

 هایى دست به سالح برده بودند. شهرها گروه
گونـه نشـد هـر سـالحى كـه       رژیم در ابتدا در فكر قلع و قمع ناگهانى بود امـا ایـن  

شـد سياسـت رژیـم در ابتـدا مبتنـى      دراز افتاد، دست دیگرى براى برداشتن آن  زمين به
و تبلي ات بود. اما وقتى نتيجه منفى گرفت سياست خـود را بـر سـركوب و     سركوببر

ها نيز در مقابل با پخش اعالميه و خطابيه و جزوات توضـيحى   گذاشت چریک سكوت
 رادیوهاى چریكى سعى كردند توطئه سكوت رژیم را خنثى كنند. و

 شـوند  ى كه به علت نداشـتن تجربـه الزم گرفتـار پلـي  مـى     های و اما در مورد گروه
 شود: سازمان دو وظيفه براى خود قایل مى

 دهى آنها و آموزش و سازمان . جذب گروه1
 . در اختيار قرار دادن تجربيات خود در اختيار دیگران2

 هاى نوپا وجود دارد: دو مانع براى تماس با گروه
 . سركوب1
 تماس. امكانات محدود براى 2

 هاى داوطلب موانعى وجود دارد: اما براى جذب افراد و گروه
. گسترش تشـكيالت نيازمنـد كادرهـاى باتجربـه اسـت بـراى آمـوزش نيروهـاى         1
 وارد امكانات سازمان از این حي  محدود است.تازه
 كـار باعـ    . براى آموزش این واحدها باید از كادرهاى باتجربه استفاده كنيم و این2
 ه وسعت عملياتى سازمان كاهش یابد.شود ك مى

 عنـوان ذخـایر   سازى كادرهاى الزم بـه  ثمرات آینده این عضوگيرى و آموزش، آماده
 استراتژیک جنبش خواهد بود.
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 شـان دراز  اى را كه به سـوى  هاى گرم هر رفيق رزمنده كنند دست ها اعالم مى چریک
 غ نخواهند كرد.فشارند و از هرگونه پشتيبانى براى مبارزان دری شود مى

 

 انديشه رفيق مائو در انقالب

 .هـاى مـائو ابـراز داشـت     نظر خود را نسبت به اندیشه سازمان رسماً 1121در فروردین 
از همان آغاز چه در گروه پيشتاز جزنى و چه در گـروه پيشـاهنگ، احمـدزاده،     سازمان
 اختالفات چين و شوروى نشد. وارد

 ریفى بيشتر طرفدار شوروى بودند وـزنى ـ ظ ـرایش بود جـزنى، دو گـروه جـدر گ
ـ      ـس ریفى ـزنى ـ ظـ  ـا نبـود كـه جـ   ـوركى بيشتر چينى بـود. البتـه ایـن گفتـه بـدان معن
شوروى مثل نگاه حزب توده بود كه روسوفيل بودند و یا سوركى نگـاهش   ان بهـش اهـنگ

 نبود كه بعدها نام مائوئيسم به خود گرفت. گونه به چين آن
 اختال  چين و شوروى فعالً جزء مسـائل  مسألهبه این نتيجه رسيد كه پيشتاز  گروه
را    آنـود پـش نبش مىـج ا  درـاع  شكـه آن بـرداختن بـيست و پـنبش نـمبرم ج
 .سپردند بایگانى به

احتـرام   هـاى مـائو   كه مسعود احمدزاده براى اندیشه در گروه پيشاهنگ نيز ضمن آن
 هـا نيـز بـراین بـاور       اختالفات چين و شوروى نبرد. آنطر بسيار قایل بود گروه را به

 بست بيـرون  بودند كه مسائل جنبش یافتن راه و تدوین اصولى است كه جنبش را از بن
هاى جهانى سازمان باید موضع خـود   بندى با روشن شدن صف 1121بياورد اما در سال 

 كرد. هاى مائو اعالم مى نسبت به چين و اندیشه را
 نام مائوئيسم را قبول ندارد و بر این باور نيست كـه  اى به سازمان مقوله كه نخست آن

 داند. مى« لنينيست»هاى مائو، نحله جدیدى از ماركسيسم است. بلكه مائو را  اندیشه
 كار را در مورد چين به درستى آموخته است و آن لنينيست كبيرى، كه ماركسيسم را به
عليمات ماركسيسم ـ لنينيسـم اسـت نـوآورى مـائو      برده است آثار او یک دوره غنى از ت

 فئودال آموختنى است. مستعمره ـ نيمه دراستراتژى جنگ انقالبى در كشورهاى نيمه
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 شود: هایش در ایران دو برخورد مى اما با مائو در اندیشه

 هاى او، مائو را منحر  از ماركسيسـم ـ   ها با مائوئيسم ناميدن اندیشه . رویزیونيسم1
اركسيسم ـ لنينيسم خالق  ـجز م اى مائو چيزى بهـه كه اندیشه الىـدانند در ح مى لنينيسم

 درمعارضه با رویزیونيسم نيست.
 داننـد اینـان شـوروى و امریكـا را     هاى او مى . گروهى دیگر خود را پيروان اندیشه2

 و گـروه دانند. و خـود بـه د   مستعمره مى فئودال ـ نيمه  دانند اینان ایران را نيمه یكسان مى
 شوند. تقسيم مى

دهنـد و بـا    خواهند حزب درست كنند پ  گروهى تشكيل مـى  اى كه مى الف( دسته
شوند اینان باید بروند ابتدا جـزوه   روند راهى زندان مى و تحقيق مدتى بعد لو مى مطالعه

ان انقالبى و تبعيت آن ـازمـمائو را بخوانند و بعد درباره شكل گروه و س« عمل ارهـدرب»
اجتماعى و سياسى با آنان سخن گفـت تـا راه درسـت تشـكيل حـزب را در       شرایط از

 جامعه ما دریابند.
 نشينند و دربـاره انقـالب ایـران    اند كه در سویي  مى عمل ب( دسته دوم، حرافان بى

 .زنند حر  مى
بسيار یاد  هاى او دانيم. از اندیشه اركسيست ـ لنينيستى كبير اخالق مى ـائو را مـا مـم
 زبـات حـ ـا از تجربيـدانيم. م مىـفئودال ن يمهـمستعمره ـ ن  يمهـران را نـا ایـيرم امـگ ىم

تـوانيم حـزب كمونيسـت ایـران      گيریم ولى هرگـز نمـى   كمونيست بسيار چيزها یاد مى
 شود كه حزب كمونيست چين درست شد انقالب در ایران بـا  همان شكلى درست مى به

 فتراق دارد.انقالب در چين وجوه اشتراك و ا
 . انقالب ما چون انقالب چين به رهبرى حزب كمونيست به ثمر خواهد رسيد.1
 اى ما چون چين مناطق روستایى خواهد بود. . پایگاه نظامى ارتش توده2
 بـورژوازى  . پایگاه انقالب ما چون انقالب چين با اتحاد كارگران، دهقانـان، خـرده  1

 هد شد.شهرى و با رهبرى طبقه كارگر عملى خوا
 و اما افتراقات؛

 كه ما در ایران با بـورژوازى  ها طر  بودند در حالى . در چين در روستاها با فئودال1
 ها و مالكان بورژوا شده طرفيم. كمپرادور، بورژوازى بوركراتيک مالى، كوالك
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 . در روستاهاى چين بيشتر دهقانان رعيت بودند. اما در روسـتاهاى ایـران دهقانـان   2
 بورژواهاى در حال پرولتریزه شدن هستند. مه پرولتاریا خردهبيشتر ني
 . در روستاهاى ما برخال  چين بوروكراسى دولتى نفوذ كرده است.1
 . پروسه تشكيل حزب در كشور ما با چين تفاوت دارد درسـت اسـت كـه حـزب    1

 نا در ایراـآید. ام وجود مى هاى ماركسيست ـ لنينيست به  انـازمـكمونيست از وحدت س
 باشد. باید نظامى ها حتماً شكل این سازمان

 

 خانى اطالعيه توضيحى در مورد محمد معصوم

 در اميرآباد هنگام حمل مقدارى از 1121خانى در تاریخ هفدهم فروردین  محمد معصوم
 هاى پلي  دستگير شـد و در بيسـت و دوم فـروردین    هاى سازمان توسط گشتى اعالميه

 خـانى از كادرهـاى علنـى    نوروزى دستگير شـدند معصـوم  اعالم كردند ضاربين سروان 
همراه سـه نفـر دیگـر یـک      جذب سازمان شده بود. او به 1121سازمان بود كه در سال 

تبلي ى را درست كرده بودنـد. كـه كارشـان پخـش اعالميـه و كـار توضـيحى در         هسته
عتى زخمـى  ساواك از از اعدام سروان نوروزى فرمانده گارد دانشـگاه صـن   دانشگاه بود.
كه قبالً عمل كرده بود براى ابـراز قـدرت اعـالم كـرد ضـاربين سـروان        گونه بود. همان

 خانى، تيمى عملياتى نبود. كه تيم محمد معصوم اند در حالى شده نوروزى دستگير
 اى توضيحى ضمن افشاى این توطئه و تقاضاى كمک ها طى اطالعيه سازمان چریک

 این توطئه علت تـالش مذبوحانـه سـاواك را در سـه    از محافل دانشجویى براى افشاى 
 عامل خالصه كرد:

 . گسترش عمليات مسلحانه1
 . گسترش هرچه بيشتر عمليات چریكى پ  از توافق شاه با عراق2
 . استقبال مردم از سازمان1

 ها )فدایى و مجاهد( ضربه بزند طى توافقى بـا  كه به پشت جبهه چریک شاه براى آن
 ت كردهاى مخالف عراق كشيد و دولت عراق نيز با تعطيـل كـردن  عراق دست از حمای

 ها را در عراق محدود كرد. پرستان حركت چریک رادیو ميهن
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 پيام سازمان به كنگره هفده كنفدراسيون جهانى دانشجويان و محصلين ايرانى
در دهه سى و چهل، تعداد زیادى از جوانان ایرانى براى تحصـيل بـه خـارج از كشـور     

هـاى صـنفى خـود را تشـكيل دادنـد. و ایـن        اینان در هر شهر و كشـور انجمـن   .رفتند
 .ندگيرى مبارزات در ایران رفته رفته سياسى شد اوج ها با انجمن

 .وجود آمد ها به انجمن كنفدراسيون دانشجویى، از همين
هـواداران حـزب تـوده و     شـد.  در ابتدا نيروهاى كنفدراسيون به دو قسمت تقسـيم مـى  

سـازمان انقالبـى حـزب     وجود آمدن ن جبهه ملى. با انشعاب در حزب توده و بههوادارا
باالیى پيدا كرد. و با  توده كه یک جریان پروچينى بود این جریان در كنفدراسيون دست

جنـبش كـه مجاهـد و     گيرى جنبش مبارزه مسلحانه و رستاخيز سياهكل هواداران شكل
 ن پيدا كردند.ترى در كنفدراسيو فدایى بودند وزن سنگين

 اش در داخـل و یـافتن وزن جهـانى در بـين     هـا بـا تثبيـت موقعيـت     سازمان چریک
 هاى انقالبى و در بين دانشجویان ایرانى مقيم خارج كشور در ایـن سـال تـالش    جنبش
 كند به نيروهاى خود در كنفدراسيون و به مجموعه كنفدراسيون ضمن ارائـه كارنامـه   مى

 .خود رهنمودهاى مشخصى بدهد
 بسـت سياسـى ایـران    عنوان تنها راه شكستن بـن  بيانيه با ضرورت مبارزه مسلحانه به

 شود. شروى مى
 اى كه در شكل نظامى اما ماهيت آن سياسى است. این مبـارزه پـ  از پشـت    مبارزه

 هاى كارگرى درصدد پيوند هرچه بيشتر با طبقـه  سرگذاشتن مرحله تثبيت با ایجاد هسته
 كارگر است.
 شود. اما این پاى آن جامعه پرولتریزه مى یابد و پابه ارى در ایران گسترش مىد سرمایه
 دارى ارتجـاعى اسـت.   دارى كالسيک اروپایى، یک سرمایه دارى برخال  سرمایه سرمایه

 سخ شده و پراز تناقض اسـت كـه  مدارى بيمار و  و رسالت تاریخى ندارد و یک سرمایه
 انى است پ  برعهده ماست كه درصدد تجهيـز دارى جه بيشتر در خدمت منافع سرمایه
 هاى كارگرى با پشتيبانى تبليغ مسـلحانه  ایجاد هسته .اش باشيم پرولتاریا به سالح طبقاتى

 ترین شكل كار سياسى ـ تشكيالتى در روى طبقه كارگر است. مهم
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 اى در جریان است، تشكيل كميتـه  اكنون كه كشور ما حكومت نظامى اعالم نشده هم
 هـا، كنتـرل   هـاى سـایر پلـي  در تمـامى شهرسـتان      الح ضـدخرابكارى گشـتى  اصـط  به

 اند. هاى شبانه زده گردى ها، خانه هاى مردم در خيابان حركت
 هـا آزاد نكـردن   ها استقرار دائمى كه براى سركوب دانشجویان، در زندان در دانشگاه

ــدانى  ــه زن ــدانيان را ك ــده،   زن ــدانيان آزاد ش ــتگيرى زن ــده، دس ــام ش ــان تم ــكنجه ش  ش
 هـاى زنـدانى، كشـتن گروهـى زنـدانيان زیـر شـكنجه        دستگيرشدگان، شكنجه خانواده
 سياست هر روزه رژیم است.

 كوپترهـاى نظـامى   وار نيـرو از هلـى   براى دستگيرى یكى دو چریک با بسيج دیوانـه 
 خـون  هاى كارگرى از هيچ كـارى حتـى بـه    كند. براى خاموش كردن حركت استفاده مى

 (1121خون كشيدن كارگران شاهى در تير ماه  )به .ات ابایى نداردكشاندن این حرك
 تشدید تورم و گرانى بخش دیگرى از ماهيت ضدانقالبى این رژیم است.

 عنوان ژانـدارم منطقـه حـافظ منـافع امپریاليسـم      كند به از سویى دیگر رژیم سعى مى
 اسـتاى همـين وظيفـه   هـا در ر  نشين باشد اعزام نيروها به عمان و ساختن پایگاه در شيخ

 ها است. ژاندارم
 اى بـراى  سازى توده رژیم با درست كردن حزب رستاخيز سعى در ایجاد پایه جدیداً

 دارى طراحى شـده اسـت. امـا ایـن حـزب      خود است این حزب براساس منافع سرمایه
 ارتجاعى است و راه به جایى نخواهد برد.

 قرار زیر است: هرروى وظایفى كه به عهده كنفدراسيون است به به
المللـى بـراى آن. ایـن     هاى بـين  . دفاى از جنبش انقالبى در ایران و كسب حمایت1
 هاى جنبش باشد. باید از تمامى بخش دفاى
 . تبليغ در مورد مقاومت زندانيان و جلب حمایت مجامع جهانى از زندانيان2
 هاى سمبوليک برعليه جنایات رژیم . تشكيل دادگاه1
 ى از خانواده زندانيان سياسىهاى ماد . كمک1
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 1177 هاى ارديبهشت اعالميه توضيحى: شرح درگيرى

 شناسایى قرار گرفت. حملـه از پایگـاه  ها چند پایگاه مورد  با كشف شبكه تلفنى چریک
 رفت شمار مى هاى پشت جبهه سازمان به نو شروى شد كه این پایگاه یكى از پایگاه تهران

 از افراد این پایگاه مسلح بودند در این پایگـاه بـرادران   درهنگام حمله دشمن فقط تيمى
 كردند، ناصر یازده ساله و ارژنگ سيزده ساله بود. بى زندگى مىسا شایگان شام

 پایگاه توسط پانصد مأمور ویژه محاصره شده بود و از همان لحظه نخست نيروهاى
 همـه  بودنـد بـا ایـن    ضربتى كميته مشترك پایگاه را زیر رگبار مسلسل و نارنجک گرفته

 ها از خانه خارج شدند و با كشتن بيش از بيست مأمور دشمن و مجروح ساختن چریک
 متـرى نارمـک   ها حلقه محاصره را در نزدیكى مسيل شـرقى خيابـان سـى    تعدادى از آن

شكسته و از محاصره خارج شدند )رهبرى این عمليـات بـا حميـد اشـر  بـود( رفقـا       
ده( با امانت گرفتن یک اتومبيل پيكان از یک مـدیر مدرسـه   زا اشر  و صبا بيژن )حميد
 خارج شدند. از منطقه

 در ميدان محسنى با گشت پلي  به فرماندهى سرهنگ فرداد برخـورد كردنـد همـه   
 ها را به مسلسل بستند و راه خود را گشودند. آن

 تماسنيز درن نيز حمله شد این پایگاه پایگاه كوى كنو به پایگاه تهرانمقارن حمله به
 رفيـق مـادر   نو بود مسئوليت این پایگاه با عزت غروى بـود كـه بـه   تلفنى با پایگاه تهران

 دشـمن  شهرت داشت عزت غروى هنگام شهادت پنجاه و پنج ساله بود و با نارنجک بـه 
 علت كمبود مهمات همگى به شهادت رسيدند. حمله كرد و به شهادت رسيد به
 ام پایگاه كوچه نيازى مـورد حملـه قـرار    يست و شششنبه ب در بعد از ظهر روز یک

 شكنند و به سمت شوند و خط اول محاصره را مى ها از پایگاه خارج مى گيرد چریک مى
 شوند بـا همكـارى و   رو مى روند ولى با خطوط دیگرى از مأموران روبه شمال شرقى مى

رنـد و در چنـد   گذ راهنمایى مردم خانه به خانه و كوچه به كوچه از خط محاصـره مـى  
رانند در كوچـه اميرحسـينى بـا     ها را به عقب مى شوند كه آن با مأموران درگير مى منطقه

آورند و پ  از تصاحب سـالح   شود او را از پاى درمى رو مى ویژه گارد روبه یک مأمور
 روند. تقاطع اميرحسينى باشارق مى او به سمت
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 شكنند و عبور وند این خط را مىش رو مى در این تقاطع با آخرین خط محاصره روبه
رو  ها بـا سـه تـن از افـراد دیگـر گـارد شـهربانى روبـه         كنند. در همين موقع چریک مى
دهند  ها امان مى ها به آن ها را نكشند و چریک خواهند كه آن ها با التماس مى آن شوند مى
خارج كه در شوند جمعيت انبوه مردم مى ها وارد گریزند. در این زمان چریک مى ها و آن
اند و با فریاد مرگ بر شـاه و مـرگ بـر دشـمنان مـردم       محاصره شاهد نبرد بوده از خط
روند در چهل مترى شـمالى ميـدان صـابر     آباد مى به نظام جا آنميدان صابر و از  سمت به

 هـا را از پـاى   شوند و با شليک مسلسل همه آن رو مى اتومبيل مملو از مأمور روبه با یک
 رونـد در تقـاطع   آباد مى ها به سمت نظام و با مصادره یک قبضه یوزى از آنآورند  درمى

 شوند كه تنها با شـليک یـک رگبـار    رو مى آباد با یک گشتى دیگر پلي  روبه شارق نظام
ها با مصادره ماشين پلي  و در ميان شادى مردم اتومبيـل   گریزند. و چریک مأمورین مى

 .شوند مصادره و از منطقه خارج مى را
شـنبه بيسـت و هشـتم اردیبهشـت چنـد پایگـاه        ها بامـداد سـه   به دنبال این درگيرى

 هاى مكشوفه تهران بودند مـورد حملـه قـرار    ها كه در ارتباط تلفنى با پایگاه درشهرستان
 رسند. گيرند و همگى به شهادت مى مى

ردم اى از مـ  هـاى وحشـيانه مـأموران رژیـم عـده      ها بر اثر تيراندازى در این درگيرى
اند طبق گزارش پلـي  تلفـات    ها نيز جزء شهداى خلق شوند كه آن نيز كشته مى گناه بى
 قرار زیر بوده است: ها به آن

 . افسران پلي  ـ گارد و سازمان امنيت ده نفر1
 داران پلي  و گارد شهربانى سى نفر . درجه2
 . سربازان ویژه گارد شهربانى سى نفر1

 شدگان باید باشد كه ذكر نشده اسـت  تر از تعداد كشتهمراتب بيش تعداد مجروحين به
هـا بـه شـهادت رسـيدند كـه بـرادران        )صد نفر( در این عمليات چهارده تن از چریـک 

 جزء این چهارده تن بودند. شایگان
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 فراخوان براى حمايت از كارگران اعتصابى

دانشـجویان   از مردم تهران، 1122ها طى فراخوانى در شانزده اردیبهشت  سازمان چریک
هـاى چيـت تهـران، چيـت رى،      خواهد به كارگران اعتصابى كارخانـه  آموزان مى دانش و

 ا  گودریج كمک كنند. ممتاز، سيمان رى و بى چيت
 درخواسـت كـارگران اعتصـابى صـادر شـد و از روز هيجـدهم       این اطالعيه بنـا بـه  

 دیگـر كارخانجـات  ها و  اردیبهشت موجى از همبستگى با كارگران اعتصابى در دانشگاه
 وجود آمد. به

 اعتصاب در آستانه جشن اول ماه و برگزارى كنگره كارگرى توسط رژیـم در تهـران  
 آغاز شد. علت اعتصاب پایين بودن سطح دستمزدها و وضعيت بد محل كار كـه باعـ   

 ها قرار بگيرند. خصوص كارگران نساجى در معرض انواى بيمارى شده بود به
 هـا بـا ایـن    كار شروى شد و رهبرى اعتصاب دیگر كارخانه ا اعتصاب از كارخانه ب

ها از بيـرون   كارخانه بود. این كارخانه مدت یازده روز در اختيار كارگران بود. و خانواده
 هاى اعتصابى پول رساندند مردم جنوب تهران براى خانواده كارگران اعتصابى غذا مى به

 به كارگران اعتصابى فعال بودند.جمع كردند دانشجویان نيز در رساندن آذوقه 
 هاى خود را به دولت دادند. اما دولت اعتصـاب را غيرقـانونى   كارگران ابتدا خواست

هـا را   اعالم كرد و اولتيماتوم داد كه اگر به سركار بـاز نگردنـد، كارفرمایـان مجازنـد آن    
 اخراج كنند.

 كـارگران از  در شب دوازدهم اعتصاب پلي  به كارخانه چيت رى حملـه كردنـد و  
كارخانه بيرون كردند فردا صبح از ورود كارگران جلوگيرى شـد. و كـارگران سـركوب    

در روزهاى بعد با دستگيرى فعالين كارگرى و تفرقـه بـين كـارگران اعتصـاب را      شدند
 خاموش كردند.

 هاى كارگرى در ارتباط مستقيم با اعتصاب بودند. فراخـوان  از شروى اعتصاب هسته
 مؤثرى در بسيج مردم و كارگران داشت. دانشجویان در ميدان اعدام جمـع سازمان نقش 

 ما به نداى پيشاهنگ مسلح خـود »شده بودند و با پالكاردى كه روى آن نوشته شده بود 
 «ایم. پاسخ داده و به حمایت از اعتصاب كارگران تهران برخاسته
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 هاى انقالبى ها و جنبش سازمان چريك

 هاى چریكـى نيـز   تى انترناسيوناليسم خودش را داشت سازمانهمان گونه كه احزاب سن
 انترناسيوناليسم خودش را داشت.

 ها سـرمایه را  كه آن جا آنواضع انترناسيوناليسم پرولترى مارك  و انگل  بودند. از 
 گونه بود براى پرولتاریـا مـرزى   ها نيز همان دیدند. كار نيز براى آن یک مقوله جهانى مى

دانستند. پ  بـراین بـاور بودنـد     مرزها را ساخته و پرداخته بورژوازى مى نبودند و قایل
 همبستگى با یكدیگر دارد.پارچه است و نياز به اش یک پرولتاریا دراین مبارزه جهانى كه

 انترناسيونال اول در حضور مارك  و انگل  برگـزار شـد امـا در انترناسـيونال دوم    
 هـاى  كاره بود در این انترناسيونال بـين حـزب   هدیگر مارك  زنده نبود و كائوتسكى هم

 ها لنـين و حـزب سوسـيال ـ     سوسيال دمكرات اروپایى و بعضى احزاب كه در رسس آن
 دمكرات روسيه بود برسر جنگ اختال  افتاد.

گرفتند و لنـين و دیگـران   را ها در جنگ جهانى اول، جانب بورژوازى خود  اروپایى
شورها نيست جنگ بورژواها اسـت و ربطـى بـه طبقـه     باور بودند كه این جنگ ك براین
ها تبدیل جنگ خارجى به جنگ داخلى بود. همـين جـدایى بـا     ندارد. و شعار آن كارگر
وجود آمـد. و احـزاب    انقالب اكتبر به جدایى كامل انجاميد انترناسيونال سوم به پيروزى
ت اروپـایى كـه   خود را احزاب كمونيست ناميدند تا با احزاب سوسـيال دمكـرا   معترض
 خواهان رفرم بودند تا انقالب مرز مشخصى داشته باشند. بيشتر

 با مرگ لنين و قدرت گرفتن اسـتالين، انترناسيوناليسـم سـوم بـه ابـزارى در دسـت      
 طلبـى خـارجى چيـزى از انترناسـيونال     استالين تبدیل شد. سـركوب داخلـى و توسـعه   

نيـت   تالين براى نشان دادن حسـن پرولترى باقى نگذاشت. با شروى جنگ جهانى دوم اس
متحدین امپریاليست خود، امریكا و انگلـي ، كمينتـرن را منحـل كـرد و كمينفـرم را       به
 آورد كه درواقع دفتر اطالعاتى احزاب كمونيست بود. وجود به

 این دفتر نيز منحل شد. اما رابطه كشورهاى سوسياليستى با یكدیگر و بـا  21در دهه 
 هاى مالى، تبلي ـاتى  ناميدند در شكل كمک ا حزب كمونيست مىاحزاب سنتى كه خود ر

 باقى ماند.
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 ها در آلمان شرقى در تبعيـد  عنوان حزب كمونيست ایران، در این سال حزب توده به

 جست. بود و از این امكانات به شكل اسكان در بلوك شرق، روزنامه و رادیو سود مى
 ها نشان نداد نخسـت  شى به آنهاى مسلحانه شوروى روى خو گيرى جنبش با شكل

 تز احزاب سـنتى بودنـد. احـزاب سـنتى وابسـتگى خـود را بـا        ها، آنتى كه این جنبش آن
 هـاى روسـيه در   دانسـتند. و بـه واقـع ادامـه سـفارت      انترناسيوناليسم پرولترى برابر مـى 
 هاى مستقل بودند این اسـتقالل هـم   هاى چریكى چپ كشورهاى دیگر بودند اما جنبش

دانسـتند و بيشـتر    تسليحاتى و هم عقيدتى بود اینان شـوروى را رویزیونيسـم مـى   مالى، 
 هاى مائو نزدیک بودند. اندیشه به

 ها نيز رفته رفته به هم نزدیک شدند و تالش كردنـد انترناسيوناليسـم   پ  این جنبش
 وجود بياورند. چریكى را به

 ها در داخل تثبيت شـد تن ها با گذشت پنج سال از رزم خونين خود نه سازمان چریک
 هاى چریكى دیگر كشورها به رسـميت شـناخته   بلكه در سطح منطقه و در سطح جنبش

 ها ارتباط برقرار كرد. شد و با این احزاب و سازمان
 پيام سازمان به جبهه خلق براى آزادى عمان و پيام جبهه خلق به مناسـبت ششـمين  

، 2زادى فلسـطين ـ فرمانـدهى عمـومى    ، پيام خلق بـراى آ 1سال مبارزه مسلحانه در ایران
هم حاكى از اهميت مبـارزه سـازمان    1و پيام خلق بحرین 1بخش تركيه ارتش آزادى پيام

 .درسطح منطقه داشت
بخش جهانى  آزادى جورج حبش جنبش مسلحانه ایران را جزء جدانشدنى از جنبش

عنـوان   سـم بـه  امپریالي دانست كـه  عرض نقشى مى دانست و اهميت این مبارزه را هم مى
پيـروزى انقـالب    . احمد جبرئيل نيز از نقـش مثبـت  2ژاندارم به شاه تفویض كرده است
نيـز جنـبش    ماجد ابوشرار دبير شـوراى انقالبيـون   1گوید ایران بر وطن عربى سخن مى

                                                           
 911۰.انه اژهرنا1
 1/9/9111.ا2
 9111.انوزده ابهمنا1
 94۰3.انوزده ابهمنا1
 بياجورجاحبشاهبح.امصي2
 .امصيحبهابياسحمداجبتر  ،اسيتسناسلثوره1
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جنـبش   مـا »گویـد:   دانـد و مـى   بخش جهانى مـى  انقالبى ایران را جزئى از جنبش آزادى
 .1دهيم ن را مورد تأیيد و پشتيبانى قرار مىمسلحانه و انقالبى ایرا

 

 ما و رهبران حزب توده

و « رفيـق مازیـار و دوسـتانش   »رهبران حزب توده پ  از اشاره به پيام رادیویى خود به 
، از «روند تجدید اندیشـه در سـازمان و انتقـاد نسـبت بـه مواضـع قبلـى       »یافتن از  خبر

 گویى خالق شوند.و ها وارد گفت خواهند تا با آن مى ها چریک
آیند نخست به ادعـاى حـزب طبقـه كـارگر      گویى برمى ها درصدد پاسخ پ  چریک

ـ  ـكه این حـ  الىـپردازند در ح وده مىـزب تـح ودن،ـب ـ ـاط ارگـ ـزب هـيچ ارتب ا ـانيک ب
 طبقه كارگر ندارد.

اما این حزب تا قبل از كودتاى بيست و هشتم مرداد حزب طبقه كارگر بـوده اسـت   
مشى آن  اند و خط بورژوا رهبرى آن را به دست داشته اى روشنفكر خرده عدههمواره  كه
 اند. روى كشانده به انحرافات اپورتونيستى و دنباله را

انشعاب دار و دسته رویزیونيستى خليـل ملكـى كـه یـک انشـعاب بـه راسـت بـود         
 ورتونيسـم و بورژوازى حزب كمک كرد تا به بهانه مبارزه با انشعابيون، اپ رهبران خرده به

 روى خود را بپوشانند. دنباله
 بورژوازى حزب یـا  با كودتا هم عناصر صادق به زیر تيغ جالد رفتند و رهبران خرده

تنها حزب طبقه كارگر نيسـت بلكـه    گریختند و یا تسليم شدند پ  امروز این جریان نه
 است. بورژوازى سازمان روشنفكرى با ایدئولوژى اپورتونيستى ماركسيسم خرده یک

 كند نخست در مورد موضع نگـرفتن  ها مى حزب توده در پيامش دو انتقاد به چریک
 هـا  كنـونى جنـبش. چریـک    مسـأله ها نسبت به اختال  چين و شـوروى و دوم   چریک
 آميـز، صـلح   گویند رویزیونيسم جدیـد نظـرات نادرسـتى در مـورد گـذار مسـالمت       مى

 ح و غارت مسـتعمرات، عـدم لـزوم   جنگ و صل مسألهاجتماعى، سازش امپریاليستى در 
 كند. مبارزه طبقاتى در جامعه سوسياليستى، بند و بست با محافل ارتجاعى را تبليغ مى

                                                           
 .امصيحبهابياميجداسبوشتسر1
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 پردازیم و بقيه را به زمانى كه به مبارزه امروزى ارتباط دارد مى مسألهما امروز به دو 
 ر آثـار لنـين  اى كه د آميز و صلح اجتماعى دو نظریه كنيم گذار مسالمت دیگر موكول مى

 اند. سياست خارجى كشورهاى سوسياليستى قابـل انتقـاد اسـت مـا     طور كامل رد شده به
 رفتـه  باید شرایطى را بر دیگران تحميل كنيم كه نتوانند از رژیم حمایت كننـد روى هـم  

 برخورد با كشورهاى سوسياليستى نباید به شكلى باشد كه به وحدت جنبش كمونيسـتى 
 طور عام لطمه وارد كند. نقالبى بهطور خاص و جنبش ا به

ایـن بـاوریم كـه شـكل یـک       بـر  انتقاد دوم حزب در مورد شكل سازمانى است بنـا 
تبليـغ  »باید نظامى باشد تـا امكـان بقـا داشـته باشـد و مبـارزه مـا         انقالبى حتماً سازمان
باشـد را پشـت سـر     را كه جلب نيروهاى آگاه مـى  دارد. مرحله نخست آن نام« مسلحانه

ایم برنامه ما بردن آگاهى به درون توده و طبقه كارگر  اى شده فاز توده ایم و وارد اشتهگذ
تنهـا نيروهـایى را كـه دسـت بـه مبـارزه اقتصـادى،         نظر حزب توده نه است و برخال 
 كنيم. ها حمایت هم مى ترسانيم بلكه از آن زنند نمى پراكنده مى فرهنگى و سياسى
 پـذیر اسـت   دهيد مبارزه سياسـى غيرمسـلحانه امكـان   گوید: به پلي  بها ن حزب مى

 را هم ببينيد. متشكل شوید همين تز را تجربه كنيد و نتيجه آن
 كارى سازمان گوید: در سایه صر  اصول پنهان اما در مورد شكل سازمانى حزب مى

انگـارى   ماند و اگـر گروهـى دسـتگير شـده اسـت بـر اثـر سـهل         غيرنظامى محفوظ مى
مباالتى در حفـظ اطالعـات سـازمان، گشـادبازى در فعاليـت       جدید، بىدرگزینش افراد 

توجهى به امكان خيانت افراد و یا خودنمایى بوده اسـت. اشـتباه نكـردن كـه      بى مخفى،
هـا یقـه    محال این اشتباه دیر یا زود از جانب ما و یااز جنـاب دیگـر گـروه    حرفى است

اتفاقى ضـربه بخـورد و ایـن     شكلبه گرفت و حتى ممكن است گروه  گروه را خواهد
اش بـا درگيـر    كه گروه در شـكل نظـامى   سياسى صر  در حالى یعنى نابودى یک گروه

 كند. محدود مى اش ضربه را شدن نظامى
 یكى دیگر از ایرادات حزب توده بهانه دادن به دست رژیـم بـراى سـركوب هرچـه    

 . وقتـى شـرایط ایـن   ها ندارد كه سركوب رژیم ربطى به عمليات چریک بيشتر، در حالى
 كند. شود رژیم هر معترضى را سركوب مى انقالب فراهم مى
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 نگـریم امـا بعضـى از    گوید: ما به مبارزه شـما بـا دیـده تحسـين مـى      حزب توده مى
 هاى شما را قبول نداریم. شيوه

 دارند تـا جـایى بـراى سياسـت    چيزى را قبول دارد و چه را قبول گوید چه  اما نمى
 انـد یـا نـه. حـزب تـوده      گویند: آیا بـا مبـارزه مسـلحانه موافـق     شد. نمىها با شيادانه آن

 هـاى بعـدیش بـا    خواهد مبارزه مسلحانه را زیر نفوذ خود درآورد تا در بند و بسـت  مى
 حكومت از آن استفاده كند.
 هـا پيـامى   كنـد بـراى آن   رفيق مازیار و دوستانش را اختراى مـى »حزب توده نخست 

نویسـد   تفسيرهاى گوناگونى مى 2د مقاله ما در نبرد خلق شماره فرستد و بعد در مور مى
 ها همه نشان از یک نقشه پنهانى است. كند و این در آخر پيامى ارسال مى و

 گویيم بهتر اسـت اختالفـات ایـدئولوژیک را كنـار     مىبراى خنثى كردن این نقشه ما 
 قبول دارید آیا حاضـرید  بگذاریم و به وحدت عملى فكر كنيم آیا شما تبليغ مسلحانه را

كار نيرو بفرستيد اگر جواب مثبت است بفرمایيد كليه تجـارب و امكانـات مـا     براى این
 .هاى اعزامى شما در اختيار تيم هم

 

 نكات مهم اين پيام

هـاى مـرتبط بـا     كـه بایـد چریـک   « رفيق مازیار و دوستانش»از وجود واقعى یا مجازى 
 ه حزبى فاقد اخالق انقالبى بود. دروغ، نفـوذ، از گذریم حزب تود توده باشند مى حزب
هاى مشروى آن حزب براى برخورد با احـزاب و جریانـات رقيـب بـود. از یـاد       تاكتيک
ها نشـر   اى هاى فدایى توسط توده اسناد نخستين پلنوم چریک 1121وقتى در سال  نبریم
 ان فـدایى در عنـو  از تشكيالت مخفى حزب تـوده بـه   ....یافت. روشن شد سعيد بيرونى
   كرده است و اسناد پلنوم توسط او به دست حزب افتاد. هاى سازمان فعاليت مى حوزه

 و اما در مورد تجدید اندیشه انتقادى در سازمان حق با حزب توده بود حـزب تـوده  
 عمليـات »بـا  « تبليـغ مسـلحانه  »دانسـت بـين    ت يير خط را در سازمان دریافته بود و مى

و حـزب تـوده    1112عنوان حـزب طبقـه كـارگر تـا سـال       ده بهبين حزب تو« مسلحانه
 هاى بسيارى است. كاریكاتورى از یک حزب، تفاوت عنوان به
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 دیـده »شان بـه   كنند تا با رفقاى فدایى كه به كارهاى به همين خاطر كفش و كاله مى

 نگرند باب مذاكره باز كنند. مى« تحسين
 گيرد بيژن با همه خط مسعود را مىخط بيژن جاى  1121ـ22اى ـه الـاصله سـدر ف
دانست كه با همين رگ  اى داشت. و حزب توده مى اى توده شان رگ و ریشه هاى توانایى

 ها نفوذ كند. تواند به درون سازمان چریک ها مى ریشه و
 توانسـت شـود.   اى نمـى  كه خط مسعود بر سازمان حاكم بود، سازمان تـوده  تا زمانى

بى كه در تمامى عمرش یک لحظه هم حزب طبقه كـارگر  وگویى با حز جاى هيچ گفت
گوید حزب توده تا سال  كرد در همين بيانيه مى وجود نداشت اما بيژن راه را باز مى نبود
حزب طبقه كارگر است اما چون دیگر رابطه ارگانيک با طبقه كارگر ندارد حـزب   1112
گيـرد كـه ایـن درك     مىكارگر نيست درواقع حزبيت یک حزب را رابطه ارگانيک  طبقه

 غلطى است. ناقص و

 

 الاقل انتقاد ماركسيستى را نكشيم

این ت يير خط و درك غلط از حزب توده و حزبيت یک حزب طبقه كارگر باعـ  شـد   
مصطفى شعاعيان با تيزهوشـى و فراسـتى كـه در آن روزگـار كميـاب بـود حركـت         كه

 برانگيز حزب تـوده را بـا   يناى تحس ها را ببيند و طى یک نامه درسراشيب سقوط چریک
 شمشير ماركسيسم كالبدشكافى كند.

 

 جبهه واحد ضدديكتاتورى در دارودسته حزب توده

از سـوى  « جبهه واحد ضددیكتاتورى و جمهورى دمكراتيـک بـورژوایى  »با طرح شعار 
خاطر  توده، سازمان الزم دید مرزبندى خود را با حزب توده نشان دهد. این امر به حزب
گونـه كـه قـباًل بيـژن جزنـى نوشـته بـود مبـارزه بـا           كه شعار سازمان نيز همـان  آن بود

 دیكتاتورى بود.
 در این زمان رهبران حزب توده در آلمان شرقى مستقر بودند. و تنها یک هسته نوید

 كردنـد و  عنوان هوادار حزب فعال بودند كه نشریه نوید را در حد محدودى منتشر مى به
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حـول   در ها نيـز  ها اضافه شده بود كه كار آن ها به آن انشعابى چریک این محفل ن ه نفر به
ابيون ـن انشعـكى از ایـوده یـافت. به گفته نشریه راه تـی ا مىـحوش همين نشریه معن و

شـد   اى كه نشریه چاپ مى كه انقالب پيروز شد در خانه 1127بود كه تا سال  امير معزز
دستگير شود. اینـان همـان كسـانى بودنـد كـه مبـارزه       بيرون نيامد تا مبادا  نشسته بود و

اى كـرد و   شود كار تـوده  دانستند و معتقد بودند مى از ماركسيسم مى مسلحانه را انحرا 
 هاى سوسياليستى سازماندهى كرد. كارگر را با اندیشه باید رفت و طبقه

 «1ىهـاى مسـموم اپورتونيسـت    پخش اندیشه»هرروى باز شدن فضاى سياسى و  اما به
هـا در جهـت مشـى انقالبـى      گيـرى آن  تشكل نيروهاى انقالبى و سمت»توانست به  مى
 گفت. اما ببينيم حزب توده چه مى« 2هاى بزرگى بزند زیان واحد

 گفت: هد  استراتژیک جنبش ایجاد دولتى از نوى ملى و دمكراتيـک  حزب توده مى
 ستقر سازد. و راه را براىاست یعنى دولتى كه حاكميت خلق به رهبرى طبقه كارگر را م

 نيل به سوسياليسم هموار سازد و براى رسيدن به این هد  بایـد رژیـم پليسـى شـاه را    
 .1سرنگون كرد و دولتى از نوى جمهورى بورژوازى ایجاد كرد

 اى از همه نيروها تشكيل شـود كـارگران، دهقانـان،    براى نيل به این هد  باید جبهه
 ها و عناصر از درون حاكميـت. و حـزب تـوده    و گروه بورژوازى، بورژوازى ملى خرده
 تر حاكميت زمـام  بين تر و واقع دهد كه جناح سالم عنوان حزب طبقه كارگر ترجيح مى به

 .«1دست داشته باشد امور را به
بقه ـه رهبرى طـكراتيک بـمهورى دمـوده جـزب تـتراتژى حـنيم اسـك الصه مىـخ

 كارگر است.
 باید ابتدا جمهورى بورژوایى ایجاد شود. اگر ایـن هـم ميسـر    اما براى رسيدن به آن
 .2عنوان یک شعار تاكتيكى مطرح شود تواند به بين هم مى نباشد حكومت جناح واقع

                                                           
 .اهم ناب ين ه1
 .اهم ناب ين ه2
 .اهميناب ين ه1
 .اهمينامجله1
 ۰.امجلهادن ياشميرها2
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 طلبانه جبهه واحد ديكتاتورى شعارى تسليم

 ابتدا باید به سه سؤال مهم پاسخ داد:
 . دوستان و دشمنان خلق كيانند1
 ت. تركيب جبهه خلق چيس2
 . مرحله انقالب كدام است.1

 هـاى  بنـدى نيروهـا چگونـه اسـت بـورژوازى كمپـرادور بـا الیـه         ابتدا ببينيم صـف 
 بوروكرات، تجارى، مالى، صنعتى و، كشاورزى وابسته امپریاليسم و طبقه حاكمـه ایـران  

 دهند. ها اردوى ارتجاى را تشكيل مى است این
 تـاتورى اسـت و هرگونـه دمكراسـى    دارى وابسته اساسـا دیك  روبناى سياسى سرمایه

 سرعت باع  بسيج خلق عليه حاكميت امپریاليستى خواهد بود. به
 بـورژوازى  دارى وابسته و نابودى و تضعيف بورژوازى ملـى و خـرده   سرمایه دبا رش

 هـا،  هـا، بـوروكرات   انـد تكنـوكرات   بورژوازى رشد كـرده  سنتى، اقشار جدیدى از خرده
 نندگان كاالهاى كمپرادورى.ك )ادارى و نظامى( و توزیع

ها  آن اند. در ميان هاى ضدخلقى حكومت بورژوازى جدید مجریان سياست این خرده
دارنـد   مسـأله نان با دیكتاتورى فردى شاه هـم  خورد ای گرایشات ليبرال هم به چشم مى

حال  ميانه هررو در صف خلق نيستند در این سوى طبقه كارگر است و دهقانان فقير و به
 بورژوازى شهرى و بقایاى ضعيفى از بورژوازى ملى. دهو خر
، در عصر حاكميت امپریاليسـتى و ضـعف تـاریخى بـورژوازى     «و اما تركيب جبهه»
 بورژوازى و تنها شكل عملى جبهه خلق چيزى جز اتحاد كارگران، دهقانان و خرده ملى

 ه دمكراسىبورژوازى ملى نيست و دمكراسى در این شرایط تنها دمكراسى خلق است ن
 هـاى  كننده طبقه كارگر، جنبش كه بدون نقش رهبرى« این اصل اساسى است»بورژوازى 
 موضــع»بخــش تحــول تــاریخى خــود را از دســت خواهنــد داد. چنــين اســت  رهــایى

 «.جبهه در كشورهاى زیرسلطه مسألهها نسبت به  ماركسيست ـ لنينيست
را از ماهيت واقعى آن تهـى   دفاى از دمكراسى بورژوازى جبهه خلق هرروى شعار به
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نماید. ماهيـت واقعـى جبهـه     به ابزار حاكميت بورژوازى ليبرال مى را تبدیل كند و آن مى
اميد بستن به تناقضات درون صـفو  دشـمن، انتظـار دمكراسـى      خلق را درك نكردن،
قـدرت   مسـأله سم داشتن، عـدم برخـورد صـریح بـا     حاكميت امپریالي بورژوازى در زیر

 شرایط دادن تأكيد تزهاى رویزویونيستى است. را حواله ندولتى و آ
و اما در مورد مرحله انقالب باید گفت جنبش ما در مرحله دمكراتيـک نـوین قـرار    

دهـد.   وحدت پرولتاریا با زحمتكشان روستا پایه اساسى جبهه خلق را تشـكيل مـى   دارد
ى شاه اسـت. چـون   استراتژیک ما در این مرحله سرنگون ساختن دیكتاتورى فرد شعار
دیكتاتورى به مثابـه چمـاق امپریاليسـم و بـورژوازى كمپـرادور خلـق را سـركوب         این
تر امپریاليسم شـعار جمهـورى بـورژوازى شـكل      دوران افالس هرچه عميق كنند. در مى

پاسيفيسم و رفرميسم بورژوایى است این شعار، بورژوایى وابسته و كالسيک  جدیدى از
 فهمد. امپریاليسم در كشورهاى تحت سلطه را نمى گيرد و نقش مى را یكى

 

 يك نكته

كنـد كـه شـعار ضـددیكتاتورى      جا سازمان از سازمان مجاهـدین م.ل انتقـاد مـى   در این
 گيرد. حزب توده یكى مى« جبهه واحد»را با  سازمان
ها برخال  حزب توده نه به انقالبى بـودن بـورژوازى ليبـرال بـاور دارنـد و نـه        آن
 بين در حكومت. شعار مرگ بر دیكتاتورى فردى شاه به معناى خـوب  اى واقعه جناح به

 كـه سـلطه امپریاليسـتى از طریـق     جا آنبودن دیكتاتورى جمعى حكومت نيست. اما از 
 هـا را  هـا و اهـرم   كند و دیكتاتورى فردى شاه همه تریبـون  دارى وابسته عمل مى سرمایه

 ا از راه مبارزه با دیكتاتورى شاه ميسر اسـت قبضه كرده است مبارزه با ارتجاى حاكم تنه
 باشد. اش مى اى جنبش مرگ بر شاه و حاميان امپریاليستى بدین شكل شعار مرحله

 

 جنبش مسلحانه ايران و انقالب منطقه

 دهد. امریكـا بعـد   اى خبر از استراتژى جدید نيكسون مى سازمان طى بيانيه 1122خرداد 
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 هـاى  شود تا از دخالـت مسـتقيم در جنـگ    آن مىاز شكست در آسياى جنوب شرقى بر
نشـانده ژانـدارمرى در منطقـه را     هاى دست هاى رژیم استعمارى اجتناب كند و با تقویت

 یكى از آن كشورها بسپارند. به
 رژیم ایران در خاور ميانه، اندونزى و كره جنوبى در شرق آسيا و برزیل در امریكاى

 دستى ایران با اسـرائيل و  انه چنين نقشى است همالتين. دخالت ایران در جنگ عمان نش
 اى دارد. هاى ارتجاعى عرب نشان از چنين وظيفه پيمانى رژیم هم

 به همين خاطر نيروهاى انقالبى منطقه براى جنبش انقالبـى ایـران اهميـت بسـيارى    
 كنند. اند و همگى از نيروهاى انقالبى ایران حمایت مى قایل

 هـاى  ایران ترجمـه و در ظفـار و فلسـطين در كـالس     آثار تئوریک جنبش مسلحانه
 جنگند هاى فدایى در جبهه ظفار و فلسطين مى شود همچنين چریک آموزشى مطالعه مى

 هاى فراهانى، ایرج سـپهرى، فرهـاد سـپهرى،    شوند براى انقالبيون منطقه نام و شهيد مى
 هـا و  سـازمان  هـاى همبسـتگى   هاى آشنایى هستند پيـام  محمدعلى خسروى اردبيلى، نام

 بخش منطقه در سال به مناسبت رسـتاخيز سـياهكل نشـان از احترامـى     هاى آزادى جبهه
 ها براى جنبش انقالبى ایران دارد. اینک زمينه همكارى هرچه بيشـتر چنـين   است كه آن

 هاى انقالبى منطقه آماده شده است. انقالبى ایران با جنبش
 

 1اعتصاب هاى توضيحى و دعوت مردم به پخش اعالميه

 هـا بـيش   شور، سازمان چریکهاى سياسى ك با آمدن هرچه بيشتر توده و طبقه به خيابان
 هاى توضيحى از كارگران بيشـتر و مـردم   شود و با اعالميه تر مى پيش به مردم نزدیک زا

 خواهد تا با تحریم و اعتصاب حكومت را به زانو درآورند. كوچه و بازار مى
آید و یا به سخن دیگـر ایـن بـال نظـامى      ک بال نظامى مىبه واقع بال سياسى به كم

 كند. كه زمينه را مناسب حركت بال سياسى مى است
 هـاى سـازمان در جلـو كارخانـه     خبر از پخش اعالميه 21/1/1127ساواك به تاریخ 

                                                           
 .است يداتيهس 1
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هـایى را در جلـو كارخانـه     دهد یک زن و یک مرد با یک پيكان اعالميـه  سازى مى چيت
هـاى فـدایى خلـق ایـران      ها ضمن درود سـازمان چریـک   ن اعالميهكنند در ای مى پخش
امى را ـاب خود حكومت نظـ ـا اعتصـخواهد ب ان مىـيشرو و منجمله از آنـپ ارگرانـك به
 .زانو درآورند به

 

 هاى ما جنبش خلق و اپورتونيست

 كنند: ها دو گرایش جنبش خلق را از درون تهدید مى گيرى حركت توده در شرایط اوج
 اپورتونيسم چپ .1
 . اپورتونيسم راست2

 هـا بـه وجـد آمـده، سـعى در تحميـل       كه از حركت تـوده  اپورتونيسم چپ در حالى
 هـا و  دهـى تـوده  هاى آنارشيستى خود به جنبش دارد و بدون توجه بـه سـازمان   خواسته

 دهد. تالش براى یافتن پيوند ارگانيک با جنبش، انرژى توده و پيشاهنگ را به هدر مى
 گرایانه است بـراى  ها از سرشت تبلي ى عمليات مسلحانه محدود و اراده اشت آنبرد

كننـد   اى را تأیيد مـى  پيشاهنگ و عمل مسلحانه نقش مطلق قائلند پ  هر عمل مسلحانه
 دهند. منشـأ طبقـاتى ایـن گـرایش     هاى سياسى و اقتصادى مبارزه اهميت نمى به شيوه و

 دهد تا مواضع خود را توجيـه  است فرصت مىبورژوازى رادیكال است. چپ به ر خرده
ایـم.   هاى اپورتونيسم چپ آگاهى یافتـه  كه ما در گذشته به بسيارى از جنبه كند. در حالى

ــه   امــا ــا اپورتونيســم راســت ب طــور  بقایــاى آن در مــا هنــوز هســت. امــروز مبــارزه ب
 .1گذرد كانال مبارزه با اپورتونيسم چپ مى ناپذیرى از اجتناب

گوینـد مصـداق آن كيسـت و     مورد مصداق این اپورتونيسم چيزى نمى ها در چریک
توانـد   خطر عمده براى جنبش است. اگر مصداق آن روشن باشد، گفته جزنى نمـى  چرا
 گوید آید. چه كسى مى باشد. این مصادره به مطلوب است و م لطه به حساب مى مالك

ز اپورتونيسـم چـپ   اگـر منظـور ا   :گویـد  اپورتونيسم چپ خطر عمده است جزنى مـى 

                                                           
 نبتدابياديكايىورو.اجزنى،ا1
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گوید تفكر احمدزاده در سازمان فدایى است  كه جزنى در نبرد با دیكتاتورى مى گونه آن
گویـد: بقایـاى آن    آید كه نویسـنده ایـن مقالـه نيـز همـين نگـاه را دارد مـى        مى نظر و به

دارد. پ  خطرى براى جنبش ندارد. اگر در بيرون سازمان اسـت ایـن    درسازمان وجود
به مبارزه مسلحانه هم باور دارد كيست. آیـا مجاهـدین م.ل اسـت.     چپ كه اپورتونيسم

دیگر مورد نظر است. هرچه باشد این ابهام و ایـن عمـده كـردن     اگر نيست چه گروهى
 حر  بسيار دارد. اپورتونيسم چپ جاى

 و اما در مورد اپورتونيسم راست كه مصداقش حـزب تـوده باشـد خطـرش رسـوخ     
 ن جنبش است. اینان با شعار دمكراسـى بـورژوایى و جمهـورى   رفرميسم بورژوایى درو

 زند آنان حركـت قهرآميـز مـردم    دمكراتيک بورژوایى از پشت به جنبش خلق ضربه مى
 خواهنـد بـا   داننـد و از مـردم مـى    ها مـى  تبریز را خرابكارى به دست اوباشان مائویيست

 انفعـال  یا بـه »كنند  ش مىها تال . آن1رعایت ادب و نزاكت از حقوق حقه خود دفاى كنند
 و از مـردم «. را در خدمت منافع بورژوازى ليبـرال قـرار دهنـد    كشاندن مبارزات خلق آن

د از درگير شدن در یک نبرد قهرآميز با رژیمى سراپا مسلح كه پيشاپيش نتيجـه  هخوا مى
 . اپورتونيسم راست از درك شرایط عاجزند ویژگى مبـارزه 2معلوم است اجتناب كنند آن
 قرار زیر است: ردم در این شرایط بهم

 . تشدید بحران اقتصادى و سياسى رژیم1
 هاى مسلح پيشرو . وجود سازمان2
 . گستردگى جنبش1
 . پيوستگى جنبش1
 . روحيه تهاجمى توده 2

 دهى و ارتقـاى آگـاهى   اى، سازمان در این شرایط باید در جهت پيوند با جنبش توده
 ن تالش تنها با كاربرد قهـر از سـوى پيشـاهنگ بـه ثمـر     ها تالش كرد. و ای سياسى توده
 خواهد رسيد.

                                                           
 سلعيدها.انشتيهانويدانه استال داشميرهافوق1
 ۰.ادن ياهي ها2
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 كار سياسى آرام از سوى حزب توده و مشى مبارزه مسـلحانه جـدا از تـوده هـر دو    
 اند و هر دو باید طرد شوند. داراى یک ماهيت

 

 بيانيه توضيحى: هر سازشى با رژيم خيانت به آرمان مردم است

 كند سه جریانى كـه  ه شده است و با سه جریان برخورد مىنوشت 1127این بيانيه در آذر 
سرنگونى در دستور كارشان نيست بلكه راه بـرون رفـت از بحـران را بازگشـت      مسأله
 دانستند. مشروطه سلطنتى مى به

 این سه جریان عبارت بودند از:
 . جناح راست روحانيت1
 . جناح راست جبهه ملى2
 . جناح راست جنبش چپ1

 شود. اش نام برده مى«تشكيل دولت ائتالفى»يه تنها از حزب توده و شعار در این بيان
 اهلل شـریعتمدارى و  شود امـا منظـور آیـت    ت نامى برده نمىحاما از دو جناح باال به صرا

 عناصرى مثل دكتر بختيار در جبهه ملى است.

 

 يك نكته

 يه حركـت دكتـر  بایست از حركتى شب كه در آن مقطع شعار سرنگونى غلط بود و مى این
 بختيار حمایت كرد تا جامعه كم كم به سوى دمكراسى برود و نيروهاى انقالبى فرصـت 

 هاى پـ  از سـقوط شـاه    اى بود كه در سال مسألهدهى كنند. ا را سازمانهپيدا كنند توده
 مطرح شد.

هـا منتشـر شـده بـود كـه       اى بدین مضمون از سوى چریک گویا در آن زمان اعالميه
 دهد كه حـال و  ش مطرح شد این اعالميه كار ساواك است. و این نشان مىدرسطح جنب

گـر  دیای  گونـه  بـه هواى جنبش چگونه بود در آن روزگار تنها یک نفر رونـد قضـایا را   
 .دكتر بختيار بود هم و آن دید می
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 «درباره حزب»طرحى براى 

 لق و در جـزوه هاى فدایى خ نوشته شده است با امضاى چریک 1127این رساله در مهر 
 هاى فدایى خلق است چاپ شده است رسـاله اول كـه   سه رساله كه از انتشارات چریک

نوشته شـده اسـت. رسـاله دوم     1121در نقد اختالفات جزنى با مسعود است و در آبان 
را نوشـته اسـت ایـن    « گزارش به خلـق »نقد یكى از منتقدین مسعود است كه جزوه  در

 نوشته شده است. 1121نيز در تابستان  رساله
هاى فـدایى خلـق كـه در واقـع بخـش منشـعب        امضاى دو رساله اول با نام چریک

پور و به دیگر سخن مربوط اسـت بـه هـواداران خـط      به اشر  دهقان و حرمتى مربوط
نوشـته شـده اسـت.     1127كه در مهر « درباره حزب»روشنى است اما رساله  مسعود امر

هـاى فـدایى    چریـک »كننـد و   كه بعدها انشعاب مـى  مربوط است به جناحى القاعده على
اند و در سـازمان   هنوز انشعاب نكرده 1127آورند. اما اینان در سال  مى وجود را به« خلق

ـ ـا امضـود بـهتر بـا خيلى دقيق نيست و بـن امضـ  ایـپ نندـك فعاليت مى ویسنده ـاى ن
 یافت. ار بيرونى مىـانتش

 د دارد:در مورد تشكيل حزب دو نظر وجو
 كند. . هرگونه برخورد جدى را منوط به تشكيل حزب مى1
. دیدگاه دوم ضمن پـذیرش ضـرورت حـزب، تحقـق ایـن ضـرورت را مسـتلزم        2

دانند كه باید آماده شود پ  ما باید تا آماده شدن آن شرایط به نيازهاى مبرم  مى شرایطى
 پاسخ دهيم. جنبش
 

 شرايط تحقق حزب چيست

 واحد پرولتاریا و یا اكثریت بزرگ پرولتاریا است كـه بـراى اعمـال   . حزب مظهر اراده 1
 شود. هژمونى پرولتاریا وارد عمل مى

 . حزب بيش از هـر چيـز نيـاز بـه دوام دارد و بـراى دوام در درجـه اول وحـدت       2
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 ایدئولوژیک الزم است و این وحدت تنهـا در یـک پروسـه مبـارزه ایـدئولوژیک برسـر      
ا اتكـاء بـه پراتيـک مشـخص طبقـاتى و محـک خـوردن و        ترین مسائل جنبش ب اساسى
 شود. آن در جریان پراتيک حاصل مى پاالیش
 . حزب نيازمند یک استراتژى مورد قبول كل جنبش یا اكثریت جنبش است.1

 و این همه تنها در یک پروسه حاد مبارزه ایدئولوژیک با پشـتوانه تجربـى و عملـى   
 شود. عناصر فعلى كمونيست حاصل مى

 كنند حزب بدون تشكل سياسـى  ل سياسى حزب و پرولتاریا با هم معنا پيدا مىتشك
 طبقه كارگر معنا ندارد.

 تواند نام حزب روى خود بگذارد. هر سازمانى اگر مظهر اراده واحد طبقه نباشد نمى
 اما حد تشكل پرولتاریا مستلزم دو امر است.

 طبقه . وضعيت پيشاهنگ و بردن آگاهى سوسياليستى به درون1
. تجربيات مبارزاتى پرولتاریا، دریـافتن نقـش خـود در مبـارزه و پيـدا شـدن ميـل        2
 تشكل سياسى در آن. به

درواقع پروسه تشكيل حزب پروسـه بـه خودآگـاهى رسـيدن طبقـه كـارگر تحـول        
 درجنبش كمونيستى و درهم آميختگى این امر است.

هـا، كـار تبلي ـى كـردن و      وظيفه عناصر ماركسيست در این لحظه رفتن به ميان توده
وجـود آورد. و حـزب    خودى است كـه ایـن پروسـه حـزب را بـه      جنبش خود به بسط

 تاكتيک مبارزه را تعيين نماید. استراتژى و
عنوان امرى فيزیكى و شـركت در پروسـه توليـدى     اما به ميان طبقه رفتن و تماس به

ى و ایفاى نقش پيشاهنگ تنهایى نيست بلكه معناى درست آن شركت در مبارزه طبقات به
 این مبارزه است. در

 

 يك درك غلط

 توان استراتژى و تاكتيـک داشـت. پـ     اى براین باورند كه بدون داشتن حزب نمى عده
 تواند تشكيل حزب. كه امر غلطى است یک تئورى مبارزاتى مىكنند به عمل را منوط مى

 نيرویى اجتماعى است.از سوى یک فرد یا افراد مطرح شود اما تحقق آن نيازمند 
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مبارزه مسلحانه بر این باور است كه حزب به طـور مشـخص مطـرح نيسـت. بلكـه      

هـا   كلى مطرح است. در پروسه گسترش فعاليت پيشاهنگ و گسترش مبارزه توده طور به
گاه باید این نيـاز را پاسـخ داد    حزب به صورت امرى فورى درخواهد آمد. و آن تشكيل
 ار دارد:دستور كار قر آنچه در
 . فعاليت مشخص انقالبى پيشاهنگ1
 هایى براى بردن آگاهى به ميان طبقه . پيدا كردن شيوه2

 در شرایط فعلى پراكنـدگى و اخـتال  از نظـر اسـتراتژى و ایـدئولوژى در جنـبش      
 .توان حزب را تشكيل داد كمونيستى به حدى است كه نمى

 

 كنيم در اين قيام خونين كه آغاز شده مردم را ياد مى

 توان گفت كه از ها متأسفانه فاقد تاریخ است اما به تقریب مى این بيانيه چون دیگر بيانيه
 باید گذشته باشد. 1127شهریور 

 اى بـر ایـن بـاور    ماهيت قيام ذهن بسيارى از فعالين سياسى را اش ال كرده بود عـده 
 رود فرجـام  ه كجا مىبودند كه باید كمى تأمل كرد اندیشيد و دید كه قيام با این شتاب ب

 رساند. نهایى آن چيست و این قيام كدام طبقه را به قدرت مى
دانسـت   جناحى از جبهه ملى با فشارى بر سر اجراى قانون اساسى را راه درست مى

اندیشيد جناحى از فعالين چپ نيز براین بـاور بودنـد كـه     به سرنگونى تام و تمام نمى و
بورژوازى سنتى خواهد افتـاد.   ، رهبرى به دست خردهنبود حزب طبقه كارگر در قيام در
عنـوان   اى به حمایت از حكومـت بختيـار بـه    باید شتاب قيام را كم كرد و حتى عده پ 
 دوران انتقالى باور داشتند. یک

 خواهـد بـا   از تمـامى فعـالين سياسـى مـى    « قيام را باور كنيم»سازمان فدایى با شعار 
 جهت سرنگونى حكومت یارى رسانند.شركت فعال در قيام به مردم در 

 دهد: و رهنمودهاى زیر را به كليه نيروها مى
 هاى جنگ و گریز به مردم . آموزش تكنيک1
 . قطع خطوط ارتباطى مأموران حكومت نظامى2
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 آور و تيراندازى مأموران . آموزش الزم در مقابل گاز اشک1
 . تشویق سربازان به پيوستن به مردم1
 ها افشاگرانه براى مردم و نشان دادن دوست و دشمن به آن هاى . سخنرانى 2
 هاى شاه . افشاى نيرنگ1
 ها به مردم دستان و سپردن آن ها و چماق به . افشاى ساواكى7
 . جلوگيرى از توهين به جان و ناموس مردم 1
 

 يك نكته مهم

 هـا  اند. چریکكنند كه بعدها از نظر دور م جا به یک نكته مهم اشاره مىها در این چریک
 گویند: خطاب به بخشى از پيشاهنگ چنين مى

 
دفـار   بـى  خواهند در ايـن بحبوحـه قيـام مـردم را     گول كسانى را كه از شما مى»
ـ ـار گـزير رگبدر ـ ـنيد و در خـا كـ ـم رهـ ـاى ر يـ ـهـ  هـلول ـ ـاى خـ ـهـ  هـان  هـود ب

 ى بنشيند را نخوريد.ـويـدرازگ
پهلوى چقـدر   روزى بر شاه ج د و سرنگونىاند پي بهتر از شما فهميده مردم قطعا 

شما نيز بنمايانند قيـام   اند به ها ديده ها بخواهيد آنچه را كه آننزديك است از آن
 «را باور كنيد

 
گذرنـد   خواهند پيشاهنگ را گول بزنند مـى  ها به تعریض از نام كسانى كه مى چریک

 .كردند باید اندیشه كرد توصيه مىكسانى بودند كه قيام را باور نداشتند و به دیگران  چه
بایسـت روى حمایـت از دولـت     شركت در آن قيام اندیشه نداشت؟ آیـا چـپ نمـى    آیا

 كرد. تأمل مى بختيار
بخواهـد   آیا درست بود كه توجيه كنيم به پيشاهنگ به دنبال تـوده بيفتـد و از تـوده   

ـ  چـا توده آنـآی .اندـایـچه را كه او دیده است به او نيز بنمـآن ه نفـع انقـالب   ـه را كـه ب
 ؟دید درست مى ودـب

ها  نكرد این كه كرد به انقالب خيانت كرد یا آن روى مى آیا آن كسى كه از توده دنباله
 سؤاالتى است كه صادركنندگان این بيانيه باید به آن پاسخ دهند.
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 جنبش كمونيستى ايران ها درمرحله كنونى رشد وظايف اساسى ماركسيست لنينيست
 دو دیدگاه در جنبش كمونيستى مطرح بود: 1127گيرى حركات مردمى در سال  اوجبا 

 . كار سوسياليستى1
 اى . كار توده2

 هاى ماركسيستى را در جنـبش انقالبـى، پـرچم    دیدگاه نخست شرط شركت سازمان
 هـاى  دانسـت و الزمـه آن رفـتن بـه ميـان طبقـه و دادن آگـاهى        مستقل طبقه كارگر مى

 .سوسياليستى بود
 تـر در جنـبش انقالبـى اصـرار داشـت و جنـبش       دیدگاه دوم به شركت هرچه فعال

 خاطر پراكندگى و ضعف سياسى طبقه كـارگر آمـاده برافراشـتن پـرچم     كمونيستى را به
 دید. مستقل نمى

داد پـ  بيانيـه    در سازمان نيز همين دو دیدگاه مطرح بود و بایـد بـه آن پاسـخ مـى    
 افت.اساسى انتشار بيرونى ی وظایف

 گوید كه جنـبش انقالبـى در برابـر آن قـرار داده     سازمان از شرایط خاصى سخن مى
هژمونى و وضعيت طبقه كارگر را در دسـتور كـار    مسألهاى  گيرى جنش توده است اوج

 دهد. در چنين شرایطى دو وظيفه براى جنبش كمونيستى مطرح است: مى قرار
 . وظایف سوسياليستى1
 . وظایف دمكراتيک2
 

 قعيت كنونى جنبشمو

 هـاى  . بحران عمومى سراپاى رژیم را فرا گرفته است رژیم دیگر قادر نيست به شـيوه 1
 گذشته بر مردم حكومت كند مردم نيز دیگر حاضر نيستند به سياق گذشته زندگى كننـد 

 موقعيت انقالبى بر جامعه حاكم است.
 كه به خاطر موضع بورژوازى است . مبارزه وجه شهرى دارد و ثقل اصلى آن خرده2
 اش از اش در برابر امپریاليسم و رژیم حاكم و به دليـل سـابقه تـاریخى مبـارزاتى     طبقاتى
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اى برخوردار اسـت و بـا بازسـازى تفكـر مـذهبى رقيبـى        درك منافع طبقاتى رشد یافته
 براى به دست گرفتن رهبرى جنبش است. بزرگ
ـ    . خطر آن هست كه بخش بـاالیى خـرده  1  كارانـه و  دگاه محافظـه بـورژوازى كـه دی

 ضدكمونيستى دارد رهبرى مبارزات را به دست گيرد.
 گردد به نبـود  . طبقه كارگر فاقد تشكل طبقاتى و آگاهى طبقاتى است كه این برمى1

 هـاى  یک پيشاهنگ رزمنده بعـد از كودتـاى بيسـت و هشـتم مـرداد، سـركوب جنـبش       
 خودى و منشأ دهقانى بخش وسيعى از پرولتاریا. خودبه

 كند: هاى ماركسيستى را تهدید مى دو خطر در این مقطع سازمان
 اى( هاى تردیونى )اتحادیه . درجا زدن در فعاليت1
 بورژوازى روى از خرده . دنباله2

 هـاى  هاى اخير، نقش پيشاهنگ، موقعيت انقالبى، باع  خيـزش  بحران رژیم در سال
 كنـد آگـاهى   گ كمـک مـى  وسيع كارگرى شده است و ایجاد چنين فضایى، بـه پيشـاهن  

 سوسياليستى را به ميان طبقه كارگر ببرد.
 كند: در چنين شرایطى دو گرایش جنبش كمونيستى را تهدید مى

 هاى كارگرى . گرایش به چپ، توجه مطلق به طبقه كارگر و حركت1
 بورژوازى و فراموش كردن طبقـه كـارگر و   روى از خرده . گرایش به راست، دنباله2

پراكندگى سازمانى و ایدئولوژیک جنبش كمونيسـتى دو وظيفـه در پـيش    در  مصالح آن
 جنبش است: پاى
 . پيوند با طبقه كارگر1
 هاى ماركسيستى . وحدت ميان گروه2

 ا طبقهـاسى ـ تشكيالتى ب ـپيش به سوى پيوند سي»ا باید در این لحظه ـار مـپ  شع
 باشد.« كارگر

اهى سوسياليسـتى بـه ميـان طبقـه كـارگر،      خواهيم با بردن آگ ها مى و از تمامى گروه
 اى سوسيال دمكراتيک كارگر را با جنبش ضددیكتاتورى و ضدامپریاليستى به شيوه طبقه

 پيوند بزند.
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 پيش به سوى مبارزه ايدئولوژيك ضامن وحدت جنبش كمونيستى

اى صـادر كـرد كـه خطـاب آن در ظـاهر       سـازمان بيانيـه   1127در تاریخ هفدهم اسفند 
 1121ان پيكار است. پيكار بخش منشعب از مجاهـدین خلـق بـود كـه در سـال      سازم به
رهبرى تقى شهرام و بهرام آرام ماركسيست شدند و از باور مـذهبى و مشـى چریكـى     به
 اى و كار سوسياليسيتى در ميان طبقه كارگر رسيدند. كار توده به

سـت پيكـار   گيرى جنبش و ضداسـتبدادى مـردم ایـران ا    كه سال اوج 1127در سال 
 دهـى طبقـه كـارگر   براین باور است كه به جاى شركت در قيام بهتر است به كار سازمان

 روى از اش در جنـبش شـركت كـرد وگرنـه كـار بـه دنبالـه        پرداخت تا بتوان بـا پـرچم  
 كشد، اما بيانيه حاوى نكات دیگرى است كه باید پژوهش شود. بورژوازى مى خرده

 دهد. اى خبر مى و دزدانه به قدرت خزیدن عده بيانيه با از نف  افتادن قيام
 كـه یـک   خـاطر آن  افزاید سازمان از شش ماه بيشتر تحت فشار بوده است به بيانيه مى

 گيرى است. ریشـه ایـن بحـران    بحران ایدئولوژیک سياسى درون سازمان در حال شكل
 عينى بود كهاركسيسم ـ لنينيسم و رشد شرایط  ـان به مـازمـمراجعه گسترده هواداران س

 ترین نيروهاى سازمان ایجاد كرد در تابستان این بحـ  در سـازمان   طوفانى در ذهن آگاه
 مطرح بود كه:

توان در قيام شركت كـرد   آیا بدون حل مسائل ایدئولوژیک طرح شده در سازمان مى
كه سـازمان بـه ضـرورت كـار      شد این بود كه با این نه. انتقادى كه به سازمان وارد مى یا
خواهـد بـا    كند و مى طبقه كارگر رسيده است اما هنوز به عمليات نظامى فكر مى رمياند

 نظامى كار را تمام كند. در این زمان سه گرایش در سازمان بود: یک ضربه
 . بسيج نيروها براى تعيين تكليف با گذشته1
 . بسيج نيروها براى رفتن ميان طبقه كارگر2
 ر قيام. بسيج همه نيروها براى شركت د1

 هـاى  رهبرى به این نتيجه رسيد كـه بسـيج همـه نيروهـا بـراى پـاك كـردن پيرایـه        
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كسانى بودنـد كـه یـا از زنـدان     غيرماركسيستى از سازمان در این لحظه خطا است اینان 
شده بودند و یا از خارج از كشور آمده بودند اما دید دوم كه وظيفه عاجل سـازمان   آزاد

دانست از این نكته غافل بود كـه در   كيل حزب كمونيست مىبه ميان طبقه و تش را رفتن
تشكيل صف مستقل طبقه كـارگر از كانـال كـار تبلي ـى و تشـكلى سـندیكا        دوران قيام

اه از ـام است. این نگـارگر در قيـبقه كـشكل طـربيت و تـقل تـمركز ث لكهـگذرد ب نمى
 آن پيكار بود.

 اشتن پـرچم مبـارزه ایـدئولوژیک در قيـام    اما سازمان به این نتيجه رسيد ضمن برافر
 شركت فعال داشته باشد.
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1 

 ها و الگوها مدل

 هاى مردمى است زنـگ پایـانى مـاجرا    ها و عصيان اوج حركت 1127تا  1121هاى  سال
 شود. زده مى 1127باالخره در بهمن 

 هاى نفتى توانسـتند در سـال   یک كودتا. كنسرسيومدر یک سو حكومتى بود حاصل 
روند دمكراسى را در ایران متوقف كنند و با بركنارى دولـت ملـى دكتـر مصـدق      1112
عنـوان یـک حـاكم     عنوان پادشاه مشروطه بلكه به را به سریر قدرت بازگردانند. نه به شاه
 سات هيئت دولت رااش، هویدا حق ورود به جل وزیر سيزده ساله العنان كه نخست مطلق

 نداشت. و نماینده ایران در سازمان ملل كه از بدحادثه برادر او بود، فریدون هویدا، حق
 .1نداشت گزارشى از وضعيت رژیم در سازمان ملل را به او بدهد

 كار به عهـده سـاواك   حكومت كودتا ماندنى نبود اال با سركوب وحشيانه مردم و این
 ى نظامى كودتا درآمد مارى كه اژدها زایيد.نهاده شد كه از دل فرماندار

 ساواك استراتژى خود را بر نفـوذ، دسـتگيرى، شـكنجه و خریـدن     21و  11در دهه 
 گيـرى  ها گذاشت. پـ  در چنـين جـوى از سـركوب، مراقبـت، شـكنجه، شـكل        بریده
 توانست در پروسه طبيعى خود صورت بگيرد و هـر حركتـى ناچـار بـود     ها نمى حركت

 عد دست به عمل بزند از سياهكل گرفته تا گروه پارتيزانى دكتر اعظمى.زودتر از مو
آمـد و بـا تمـام قـوا دسـت       با شروى هر حركتى ساواك با تمام قدرت به ميدان مـى 

                                                           
 .اخيطتستاستدسهللاعل 1
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زد شيوه ساواك مبتنى بود بر ایجاد هـراس، و كشـتار. هـراس در     سركوبى گسترده مى به
 ركت.براى نپيوستن به پيشاهنگ و كشتار عاملين ح مردم

مدت ساواك موفق بود این رویكـرد در سـياهكل    در نگاه نخست و در بررسى كوتاه
در لرستان نيز از همـين متـد اسـتفاده     1121دیگر جاها جواب داده بود. پ  در سال  و

شـد وارد یـک منطقـه شـد و      اما این رویه داستان بود در باطن این گونه نبود. نمى كرد.
. اما تخـم نفـرت در دل و روح مـردم نكاشـت. از یـاد      بيرحمى سركوب كرد مردم را با
سرنگونى یک حكومت یک شبه نيست. یک حكومـت ابتـدا بایـد مشـروعيت      نبریم كه
بعـد برسـد بـه مشـروعيت سياسـى. و      ایدئولوژیک خود را از دسـت بدهـد.    اخالقى و

 كشند. شود و حكومت را پایين مى شمشيرها از نيام كشيده مى آخر است كهدر
د در یک روستا رفت و یک ل ر را با سيخ داغ شكنجه كرد و از آن مـردم كـه   شو نمى
فهمنـد توقـع    هایى هستند كه بد و خوب روزگار را مى شان انسان از ظاهر و ریخت جدا
 كه در اولين فرصت زیر پاى حكومت را خالى نكنند. داشت

 كـره مـریخ  هاى ميليونى كه از  چقدر فاصله است آن جمعيت 1121تا  1121مگر از 
 هایى بودند كه یا خود شكنجه شدند و یا برادرانشان و یـا شـاهد شـكنجه    نيامدند همان

 دیگران بودند ساواك از این سوخت و ساز، سركوب و نفرت، غافل بود.
 انـد.  هاى توتاليتر از آن غافـل  ساواك از یک نكته دیگر غافل بود كالً تمامى حكومت

 هایشـان  ها در تمامى بررسى گونه كه اپورتونيست شود نشست و چرتكه انداخت آن نمى
   برنده رژیمـابل دستگيرى شصت نفر. پـاسگاه در مقـپ 2ـ1الح ـانداختند خلع س مى

 شد. حركت نبایستى انجام مىاست و بورژوایى 
 رغم بردو باخت امروزیش چه ارزیابى كرد. باید دید على یک حركت را باید تاریخاً

 هد. چه ميزان در روح و روان خود آگاه و ناخودآگاه مـردم نفـوذ  د الگویى به جامعه مى
 بينند. كنند چه مى هاى رژیم به خود نگاه مى كند و مردم وقتى از ميان تمامى سبوعيت مى
خـاطر   گـر كـه بـه    عنوان یـک پزشـک شـورش    ست كه دكتر هوشنگ اعظمى بها جا این

شود الگوى یـک   شوید مى ىهایش م دست از جان و مال و خانه و همسر و بچه مردمش
گـران   شود ميزان سـنجش حكومـت و حكومـت    شود تراژدى حق و باطل. مى مى ملت.
هـاى   شـود زمينـه و قهرمـان داسـتان     سمبل شاعران و خوانندگان یک قـوم. مـى   شود مى
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قـول نيمـا    شـود یـادى كـه بـه     یک ملت در روزگار سياه دیكتاتورى. مـى  هاى دراز شب
ها نظر كنـيم و   باره و صدباره به آن كه یک 1بخشد رمى به ما مىگ و« دارد مان مى روشن»

عنـوان یـک انسـان.     عنوان یک پزشک و چـه بـه   هستيم چه به از خود بپرسيم كه ما كجا
توتاليتر از درك این الگو در حافظه ناخودآگاه قومى یـک   هاى ساواك و تمامى حكومت

 ملت عاجزند.
 

2 

 اه ها نه، رابطه با توده زبان توده

 
نبـود   كردند كه معلـوم  دانستند و به زبانى صحبت مى ها زبان مردم ما را نمى آن»

 فهمند يا خير. آيا مردم ما اين را مى
 ه سختىـرا ب م آنـكرده ه واد و تحصيلـاسـه قشر بـت كـانى داشـران زبـچ  اي

 شد. متوجه مى
 حال همين كار را روحانيت توانست انجام بدهد.

توانسـت   نمى خت  چ  نبود بلكه قشر روشنفكر ما زبان عامه راالبته اين فقط م
 «صحبت بكند.

 تأمالتى پيرامون تاريخ
 دكتر مازيار بهروز

 

                                                           
 .ان مي1

ايمميدابمعمضمىانممالتست
 بخشمداسمامىاگمتمى

ادسرنمداسمامممىارهشممن
 يميدابمعضىانمالتست

اسنارشديهسعاصيمايوتف،اح
 سندارزقارهح اشده

 يمميدابمعمضمىانممالتست
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 شود پ  باید ببنيم زبان توده یعنى چـه؟ ایـن   مشكل اصلى ما از تعاریف شروى مى
ت بلد است اما چپ و روشنفكر بلد نيسـت. ماهيـت ایـن    يزبان توده چيست كه روحان

كـرده زبـان او را    زند امـا قشـر تحصـيل    چيست چگونه است كه چریک حر  مى زبان
مگر جز این است كه زبان چریک فارسى اسـت پـ  ریشـه ایـن نفهميـدن       فهمد؟ نمى
ـ ـنفكر زبـک و روشـریـه چـت كـه اسـچگون ت. وـسا اـكج ـ ـان ت ـ  مىـوده را ن ند ـدان
 داند. ا روحانيت مىـام

 روحانيت و ندانستن چریـک آیـا بـه تيزهوشـى و     سؤال بعدى این است كه دانستن
 گردد یا نه توضيحى تاریخى دارد. ها برمى هوشى آن كم

 .نبود رابطه ،فهمد دليل دارد توده اگر زبان چریک و روشنفكر را نمى
ـ ـا كلمـه گـ  ـا بعد این رابطه بـد تـاشـاى ب رابطه ایدـابتدا ب ـ  ـره ب ه ـخورد و كلمـه ب

 ان تبدیل شود.ـزب
 كـادر حزبـى دارد از  هزار  111 سال سابقه كار تبلي ى و ترویجى دارد 1211آخوند 

 هاى مقيم قم و نجف. با تـوده گـره خـوردگى تـاریخى،     اهلل العظمى مالها گرفته تا آیت
 بـدیل.  فرهنگى، اجتماعى دارد. در عروسى و عـزاى مـردم حضـور دارد حضـورى بـى     

 باشـد هـيچ عروسـى رسـميت    جا صندلى خود را حفظ كـرده اسـت اگـر آخونـد ن     همه
 گونه است. آخوند است كه باید بيایـد و سـند عبـور    كه در عزا نيز این چنان همیابد.  نمى

هـا   دهـد. بـه جـز ایـن     ميت را بدهد و این همه به آخوند تریبونى براى حر  زدن مـى 
هـاى محفلـى    مسجد و حسينيه و خانه باورهاى مذهبى را كه مسجدها و حسينيه هزاران
هاى پهلوى دوم یک آریانپور بود و یک  هستند باید اضافه كرد. در كل دانشگاه و مذهبى
شد چپ است. چپ هم اگر نبود روشنفكر بـود. آخـر    شناسى كه گفته مى جامعه كالس
چاقوكشى رسيد. آن هم از سوى آخوندى كه همه جا تریبـون بـراى حـر  زدن     كار به

 اصـرار  وشناسى.  در یک كالس جامعه كرد حر  زدن آریانپور را تحمل نمى داشت. اما
 عنوان یک ماركسيست بياید با او مناظره كند. او از ماركسيسم دفاى داشت كه آریانپور به

تحمـل   خواست حضور او را براى رژیـم در دانشـگاه غيرقابـل    مى واز اسالم.  اوكند و 
او  ت. و كـار شناسـى اسـ   گفت او فقط یک استاد جامعه داد و مى كند. و آریانپور تن نمى



 173        ها ضميميه

 
 ربطى به ماركسيسم ندارد تا باالخره او را چاقو زدند. همه چيـز دیـده بـودیم اال بحـ     

هـم   هاى مذهبى شـاه.  و دوستانش به یُمن تعلقات و ترس اوكه  زوركى. در همان حالى
و هـم   بـانوان روزنامـه  و هـم در دانشـگاه و حـوزه و هـم در     نـد در حسينيه ارشاد بود
 .ها درمساجد و حسينيه

ـ ها هم كه یا مذهبى بودند یا در خـدمت مـذهب بو   رادیو و تلویزیون و روزنامه  .ددن
 هاى درسى را هم كه داده بودند به بهشتى و گلزاده و غفورى و باهنر. كتاب

چپ اگر زبان توده را بلد نيست حر  بزند براى این بود كه نگذاشتند حـر  بزنـد   
توانست با توده و طبقه رابطـه برقـرار كنـد از    اى كه هرچند كوتاه بود و  در هر دوره اما

زبـانى پيـدا كـرد. امـا      گرفته تا حزب توده و فرقه دمكرات با توده و طبقه هـم  مشروطه
 اجازه نداد این رابطه را به خون كشيد. دیكتاتورى
 گونه نيست كه چپ جامعه را نشناخت روحانيت شناخت، شناخت حاصل یـک  این

 پراتيک اجتماعى است. شناخت اجتماعى یک پروسـه پروسه تاریخى است حاصل یک 
شناسـد و  بچگونـه روشـنفكر مـردم خـود را      . پرسش اصلی این است كهدوطرفه است

این تنها وظيفـه   .؟الزم نيست مردم روشنفكر خود را بشناسد مردم روشنفكر خود را. آیا
 را بشناسد. روشنفكر است كه مردم خود

 تواند توده پيشاهنگ خـود را  ده چگونه مىدر یک جامعه سركوب شده و تحميق ش
 بشناسد و پيشاهنگ توده را.

 سؤال غلط پاسخ غلط را به شكل دیالكتيكى در بطن خود دارد. سؤال درسـت ایـن  
 اى ارگانيک نيست. دانستن زبان توده است كه چرا رابطه روشنفكر با توده و طبقه رابطه

 یعنى داشتن رابطه و نفوذ.
 هاى تبریـز  شک داشته باشد كه چپ ایران، از سوسيال دمكرات توانند چه كسانى مى

 اولين برنامه فرقهگرفته تا امروز نماینده واقعى زحمتكشان ایران بوده است، نگاه كنيم به
 اجتماعيون ـ عاميون هنوز كه هنوز است بعد از گذشت صدسال آن برنامه دردستور كار 

 ه تا حقـوق دوران بيكـارى و درمـان و   ست از هشت ساعت كار روزانه گرفتا جامعه ما
 هاى قبل و بعد از زایمان براى زنان كارگر. مرخصى
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 كنـد. پيشـاهنگ تـوده را ارتقـا     زبـانى پيـدا مـى    وقتى رابطه بود پيشاهنگ با توده هم
 هاى آب منگ ل و ميدان شـوش  دهد تا سطح خود. قرار نيست پيشاهنگ به زبان الت مى

این اسـت كـه   نه آگاهى را ميان توده و طبقه ببرد. مگر قرار است پيشاهنگ  .حر  بزند
بـراى   دكارگر با مؤلفه آگاهى انقالبى است. آگاهى یعنى چه؟ از یک طبقـه درخـو   طبقه

براى خود یعنى چه؟ آگاهى به منافع تاریخى و طبقاتى یعنى چـه؟ سـازمان و    یک طبقه
 انضباط و وفادارى به منافع جمع یعنى چه؟ تشكل و
ا تـوده و طبقـه   ـارك  را بخـوانيم. امـ  ـال مـ ـاپيتـراى توده و طبقه كـت برار نيسـق
دد حفظ ـایى درصـه نيروهـدامند و چـاى توليدى كـبقه چيست. نيروهـط دانندـاید بـب
 اند. ظالمانه ن مناسباتـای

رابطـه   هـا  پاتى با تـوده  براى یافتن زبان مشترك ابتدا باید حر  زد قرار نيست با تله
باشـد   نيم. براى حر  زدن باید تریبون داشت براى داشتن تریبـون بایـد آزادى  برقرار ك

 آزادى تجمعات و احزاب. در صد سال گذشته چند سـال آن چـپ حـق آزادى بيـان و    
 رسد. اما همين ده سال ببنيد كه نفـوذ  ده سال نمى حق تجمع و حق تریبون داشت جمعاً

 معه را شكل داده است.هاى سياسى جا ها و فرهنگ چپ چگونه تمامى نرم
 صدایى قطع شـد.  زبانى و هم اما هر بار به صد بهانه این تریبون گرفته شد. و این هم

 اى الزم است تا ديـوار بـين   من به معجزه باور ندارم اما معجزه»گفت:  شاملو در جایى مى
 .این دیوار است مسأله«. روشنفكر و توده برداشته شود

 

 سنت

 شو زردشت گرفته به بعدآاستبداد نيست در ایران از زمان حضرت اما تمامى ماجرا نهاد 
 اند. پاى هم سرنوشت هر فكر و ایده نوین را رقم زده دو نهاد پابه

 زردشت ابتدا دین خود را به گشتاسب عرضه كرد و او به شرط برآورده شـدن پـنج  
 اد.درخواست دین بهى را پذیرفت و زردشت گفت كه هر آروز را به یكى خواهد د

 دار دیـن  تن شد تا بشـود پـرچم   اسفندیار شاهزاده بزرگ ایران در همين رابطه روئينه
هـم چـه    را به دین بهـى وارد كنـد آن   نبهى و راه بيفتد در اطرا  و اكنا  جهان بددینا
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گونه بـوده اسـت. و در آخـر سـر بـرود       كردنى به ضرب شمشير. كه هميشه همين وارد

اى  ها همه بهانـه  بود و به دین پدارنش باورمند بود و اینلوانى آزاد هرستم كه پ سروقت
 بود. براى قدرت

دیگر بودند. تا در این دیار در به همين پاشنه بچرخد پ  این دو نهاد یار و یاور هم
را در دوران ماقبـل   هاى فكـرى آن  رسيم به چپ كه اولين هسته اكنون هست حاال مى كه
 بينيم. مشروطه مى از

وى نهاد استبداد محدود و منكوب نشـد نهـاد سـنت نيـز بـا او از دو      چپ تنها از س
 مخالفت داشت: زاویه
 خواست زیربنـا و روبنـاى جامعـه    دار مدرنيته بود و مى كه چپ، پرچم . نخست آن1

كـه جامعـه مـدرنيزه     فئودالى را درهم بریزد. و این درهم ریختن شدنى نبـود اال جـز آن  
باشد و این بـه مـذاق    یتا آزادى نسوان كه زنان امروز از مدرسه و دانشگاه گرفته شود.
 آمد. خوش نمى سنت
 . زاویه دوم مخالفت سنت با چپ، تفكر فلسفى بود چپ مدعى ماتریاليسم بـود و 2

 ماتریاليسم با مذهب آشتى نداشت. از این زوایه نير سنت چماق تكفير مذهبى را بر سـر 
 كوبيد. چپ مى

نوشتند  اعالميه مى هاى ایران. زیر هاى سوسيال دمكرات نگاه كنيم به نخستين اعالميه
ـ   ـاعيون ـ عـ  ـفرقه اجتم سوسـيال   ان قفقـاز. كـه ترجمـه حـزب    ـاميون ـ شـعبه مسلمان

برگرفتـه از   دمكرات است و یا بعدها نام مجاهدین برگزیدند. كـه مجاهـد و مجاهـدین   
 است ندارد. قرآن است. و سوسيال دمكراسى سنخيتى با مجاهدین كه یک تم مذهبى

علت تكفير علما جرست نكـرد بـه مجلـ  شـوراى ملـى       از یاد نبریم كه طالبو  به
 و حيدرخان عمواوغلى از این تكفيرها در امان نماندند. زاده و على مسيو و تقى برود.

خـاطر مخالفـت نهـاد قدرتمنـد      زبانى با توده پيدا كند. به پ  اگر چپ نتوانست هم
خواهنـد   وب شركت داشت و یا توده را ترساند. كه كفار مىهم بود. كه یا در سرك سنت
 را جانشين حضرت محمد كنند و دین و آخرت مسلمين را به باد بدهند. مارك 
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1  

 1گروه دكتر اعظمى

 دكتر اعظمى كه بود

خـان ریـي  ایـل بيرانونـد كـه ملقـب        مـردان  خان بود و او نيز پسر على پدرش مرتضى
 گيرد. اما دستگير و اعدام دتى جنگ و گریز با حكومت امان مىاميراعظم بود. بعد از م به
 خـان  مـردان  خان پسر دوم علـى  شود. مرتضى شود. پ  خانواده او به مشهد تبعيد مى مى

 خان در زندان قصر اعدام شد. مردان بود پسر ارشد على
 هوشـنگ  1112خان در دوران تبعيد با دخترعمویش ازدواج كرد و در سـال   مرتضى

 نيا آمد.د به

 

 ايرانيست حزب پان

ایرانيسـت بـود امـا پـ  از انشـعاب       در دوران دبيرستان هوشنگ از فعالين حـزب پـان  
 درحزب او نيز با منشعبين به حزب ملت ایران رفت.

 

 دانشگاه اصفهان

 وارد دانشـگاه اصـفهان شـد تـا پزشـكى بخوانـد در دانشـگاه از فعـالين         1111در سال 
 شد. ها مدام تكرار مى ت دستگير و زندانى شد. این دستگيرىدانشجویى بود به همين عل

 

 ازدواج

ازدواج كـرد و   1111بعد از پایان تحصـيل بـا دخترعمـویش فریـده كمالونـد در سـال       

                                                           
 ييدهيواميندگير،افتيدهاكميلوندكايبا.ا1
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 زودى خانه و مطب او تبدیل به محلـى بـراى درمـان    كار شد. و به آباد مش ول به درخرم

 روستایيان شد.
 

 تشكيالت تهران

 شـگيریـلت دستـود. عـش گ اعظمى دستگير مىـتر هوشنـدك 1119ـ21اى ـه الـدر س
 همكارى با تشكيالت تهران حزب توده بود. كه توسط عباسعلى شهریارى عامل ساواك

 اندازى شده بود. ساواك با گرفتن تعهـد او را آزاد كـرد و دكتـر بعـد از آزادى متنـى      راه
 افتاد.نوشت كه به دست ساواك « رعيت»عنوان  افشاگرانه به

 

 تشكيل گروه

 كه ساواك را متقاعد كنـد كـه او   شود و براى این دكتر در ظاهر مش ول كار و زندگى مى
 كند و با خرید ماشين نيـز  دنبال فعاليت سياسى نيست با ثریا على محمدى ازدواج مى به

 آورد. زندگى مرفهى را به نمایش درمى
 هـا از  ها و راه أمور شناسایى كوهدختر معلم بود م على محمد لشگرى كه در پل ؛دكتر

 دختر )وریوه، تلـه،  هاى اطرا  پل كوه 1122كند. لشگرى در سال  دختر تا دهلران مى پل
 كند. گ ل، كاسه، دیناركوه( را شناسایى مى دوزى، گ ل كبيركوه، و پشت آن سالح

 كند. لشگرى در ضمن دكتر آرمين را در حد سمپات عضوگيرى مى
 ان دكتر اعظمى نيز جزء گروه بودند.كورش و خسرو برادر

 

 آبادى محمود خرم

 هاى فـدایى خلـق بعـد از ضـربه     آبادى از اعضاى سازمان چریک محمود و مجتبى خرم
 هایشــان مــدتى بـه خانــه غالمرضـا اشــترانى پنــاه بردنـد. كــه دبيــر    تيمـى  خـوردن هــم 
 ود.هاى سابق دكتر اعظمى ب كالسى هاى بروجرد و از دوستان و هم دبيرستان

هـاى امـن سـازمان     گيرند به یكـى از خانـه   بعد از مدتى به اصرار محمد، تصميم مى
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 هـاى سـاواك   درميدان ثریا بروند كه به محض نزدیک شدن به آن خانه با آتش مسلسـل 
 آسایى از حلقه محاصره سـاواك  طرز معجزه شوند مجتبى زخمى و محمود به رو مى روبه

 ها در تهـران سـرگردان بـود چـون     . محمود مدتگریزد به كمک یک راننده ناشناس مى
 هـا سـوزانده بـود تـا در صـورت دسـتگير شـدن        تمامى ارتباطات او را سازمان چریک

 تشكيالت ضربه نخورد.
 كـم  كنـد امـا كـم    عنوان كـارگر سـاختمانى كـار مـى     رود و مدتى به محمود به قم مى

 كند. ك زندگى مىرود و مدتى در ارا شود پ  به اراك مى هایش آشكار مى تفاوت
كـه او بروجـردى    جا آنگيرد از  ها در بروجرد تماس مى در اراك با هواداران چریک

گشت. پـ  مقـدمات خـروج او از ایـران      دنبال او مى در به ساواك در بروجرد در به بود
كنـد. و تصـميم    شود. محمود مدتى در مالیر و همدان و اسدآباد زنـدگى مـى   مى فراهم
كار را نكند چـون دكتـر در    شود این اعظمى تماس بگيرد. به او گفته مىدكتر  گيرد با مى

 كند. پذیر مى مسلحانه است و تماس او دكتر را ضربه تدارك قيام
 ناچـار بـه دكتـر اعظمـى مراجعـه      آبادى بعد از مدتى سـرگردانى بـه   اما محمود خرم

 د تـا او را مخفـى  فرست دختر مى محمد لشگرى در پل كند. دكتر محمود را به نزد على مى
 امن بـودن منطقـه  نـا فرستد بـه علـت    كند. لشگرى محمد را به پناهگاهى كوهستانى مى

هاى اطرا  و بعد او را به منطقـه آبُكـت بـرد تـا در پوشـش یـک        لشگرى او را به كوه
 نام موسى رحيمى زندگى كند. به كارگر

 ن بود شناخته شـود. كرد و ممك آباد و بروجرد تردد مى در بين خرم اما محمود بعضاً
 پ  دكتر تصميم گرفت روى صورت او جراحى كند اما در همان روز ساواك به مطـب 

 عنوان یک بيمـار  گشتند اما با خونسردى دكتر محمود كه به دكتر آمد و دنبال محمود مى
 روى تخت خوابيده بود از دستگيرى نجات یافت.

 

 به جلو افتادن عمليات

اركى دو ساله انجام شـود. امـا وضـعيت جدیـد عمليـات را      عمليات قرار بود بعد از تد
 جلو انداخت چرا كه امكان دستگيرى محمود و لو رفتن گروه بود. به
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 شود برنج، لوبيا، آرد و عدس تهيه فریده كمالوند، همسر دكتر، مسئول تهيه آذوقه مى

 .شود شود و در مناطق كوهستانى جاسازى مى شود در پيت گذاشته و لحيم مى مى
 شود مقدارى اسلحه كورش برادر دكتر مسئول تهيه سالح و بردن آن به كوهستان مى

 شود. از برخوردارخان داماد لشگرى گرفته مى
ه ـانـگى در خـد و همـآی اد مىـآب ه خرمـگت بـنطقه آبـادى از مـآب محمود خرم

 .شوند تر جمع مىـدك
 

 اهداف عمليات

 راد مورد اعتماداز اف ریزى یک تشكيالت عمدتاً . پى1
 . گمراه كردن پلي 2
 . شناسایى افراد مستعد بومى و عشایرى1
 . آمادگى جسمانى گروه با كوهنوردى و ورزش1
 . تدارك اسلحه 2
 ها و غارها( . شناسایى محل )كوه1
 . نفوذ در نيروهاى انتظامى7
 ى مدرن وها . برقرارى ارتباط با نيروهاى انقالبى ایران در عراق جهت تهيه سالح 1

 تماس با ایرانيان مستقر در فلسطين
 دیده براى فرماندهى ستادهاى عمليات . فرا خواندن نيروهاى آموزش9
 لى درـقر اصـه مـرمين كـات در كبيركوه، سپيدكوه و گـاد عمليـه ستـاد سـ. ایج11

 .باشد كبيركوه مى

 

 مرحله اول عمليات

 كم و نيروهاى غيركيفى قـرار بـود كـه    هاى شدید پلي  حركت با مقدار علت مراقبت به
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هـاى جسـمى و ذهنـى و برقـرارى      آغاز شود و در این مدت كار گروه كسـب آمـادگى  
 نيروهاى ایرانى در عراق و نيروهاى شهر و روستا و جذب نيرو بود. ارتباط با

 دو سـال طـول   گروه تصميم داشت از درگيرى اجتناب كند و این مرحله كه حدوداً
كه نيروهـا حـداقل    شد. تا جایى وگيرى، تداركات و شناسایى محدود مىكشيد به عض مى
ـ  يمهـار و نـاى خودكـه الحـلح به سـروه مسـد نفر برسند و گـص به ـ ـسن ار ـگين و تيرب

 و مسلسل شود.
 آبـادى در فـرار از دسـت    اما دستگيرى غالمرضا اشترانى كه محمود و مجتبـى خـرم  

هـاى او را پخـش    يت محمود كه سـاواك عكـ   ساواك مدتى در خانه او بودند و وضع
 .بود عمليات را به جلو انداخت كرده

 

 گروه كوه

 با ن ه نفر حركت خود را آغاز كرد: 1121گروه كوه در تاریخ هيجدهم خرداد 
 . دكتر هوشنگ اعظمى1
 آبادى . محمود خرم2
 وند )خواهرزاده دكتر(هپ. جمشيد س1
 . خسرو اعظمى )برادر دكتر(1
 ش اعظمى )برادر دكتر(. كور 2
 . سيامک اسدیان1
 يرالوندب. على 7
 . فریده اعظمى )همسر دكتر( 1

 دشت به طر  جاده كوه جا آندختر رساند. از  آباد خود را به سه راه پل گروه از خرم
 رسيد.« كَش گردنه تيل»كيلومتر به  2ـ1رفت و بعد از 

 تنـد كـورش اعظمـى و   هفت نفر به طر  غـارى كـه قـبالً شناسـایى شـده بـود رف      
 آباد و بروجرد بروند. ها را به خرم محمد لشگرى ماشين على
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رسـيدند و  « تلـه  وَریـان »پيمایى كردند و صبح بـه غـارى در    آنان شب را تا صبح راه

عنوان ستاد عمليات تعيين كردند. و قرار بر آن بود كه حركت گروه به طـر    به را جا آن
رى وارد خاك عراق شوند. تمامى تـداركات قبـل از   باشد. تا در صورت درگي مرز عراق

بينى شده بود از آذوقه و باروت گرفته تا وسایل و فشـنگ.   در آن سو پيش آمدن به كوه
رفـت تـا كـورش اعظمـى و     « كـش  تيـل »يرالونـد بـه گردنـه    بغروب على  هاى نزدیكى
ه غـار بيـاورد.   آباد برده بودند ب هاى را به بروجرد و خرم كه ماشين محمد لشگرى را على

 و این كار نيز انجام شد.

 

 تغيير برنامه يك خطاى تاكتيكى

كنـد   اش گروه را ترك مى جا شب هنگام یكى از اعضاى گروه در شيفت نگهبانى در این
كند كه بـه گـروه كـوه منتقـل      شخص كه جزء گروه تداركات بود اعالم آمادگى مى این

گردد. این  كند اشتباه كرده است و برمى مى پذیرد اما در اولين روز احساس مى شود دكتر
پذیرد یک عضو گروه  اشتباه آن فرد تنها نبود. اشتباه فرمانده گروه هم بود كه مى درواقع
كه تحليل درستى از او داشـته باشـد. پـ      به تيم عملياتى منتقل شود بدون آن تداركات

جه ت يير جهت بدهد در 111جاى حركت به سوى نوار مرزى،  گيرد به مى گروه تصميم
حركت كند. كه اگـر نـامبرده دسـتگير شـد سـاواك      « تله كوریون»شمال كوه  و به طر 

را قطـع كنـد. هرچنـد آن فـرد بعـد از جـدا شـدن از گـروه خـود را           ها نتواند مسير آن
ماند كه اگر دستگير شد گروه بسـيار   جا آنمدت یک هفته در  روستایى پرت رساند و به

حمله به پاسـگاه   مسألهبين راه به پاسگاه بازوند رسيدند كه  باشد در از منطقه دور شده
 زیر رد كرد: مطرح شد. اما دكتر به دالیل

 . تعداد كم افراد1
 . برقرار نشدن ارتباط كامل گروه كوه با گروه شهر2
 . نداشتن امكانات صددرصد عملياتى1

 ند.دشت رسيد هاى اطرا  كوه روى به كوه بعد از پنج شب پياده
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 بازگشت به شهر

 گروه تصميم گرفت كورش اعظمى به شهر فرستاده شود تا از انعكاس خبر نبودن دكتـر 
 بااطالى شود كه آیا ساواك متوجه این غيبت شده است یا نه.

 ها گفتند كه وضعيت عادى اسـت و  كورش با شوهرخاله و دایى دكتر برگشت و آن
ه در اولين شب نگهبانى از گروه جـدا  ساواك متوجه غيبت دكتر نشده است و غروى ك

 مش ول زندگى عادى است و دستگير نشده است. شد
هم خوردن برنامـه از پـيش تعيـين شـده و ت ييـر       گروه تصميم گرفت كه به علت به

 كم شدن افراد به شهر بازگردد و با تجدید قوا حركت را دوباره آغاز كند. مسير و
اش بـه مشـهد بـرود و     شد به محل تحصـيل پ  به شهر بازگشتند همسر دكتر قرار 

 درجاى امنى مخفى شود و پانزدهم مرداد هر دو از كشور خارج و به عراق بروند. دكتر
آبادى كه بـراى ارتبـاط بـا گـروه      در بين راه به منطقه آبگت رفتند تا به محمود خرم

 از گروه كوه جدا شده بود بپيوندند. شهر
 اهلل غـروى پـدربزرگ   اسـدیان در بـاغ آیـت    آبادى و سـيامک  پ  دكتر محمود خرم

 محمود مخفى شد و بقيه عازم مناطق دیگر گشتند.

 

 ها ارتباط با سازمان چريك

 آبـادى از حلقـه محاصـره سـاواك گریخـت و      محمود خرم 1122هاى سال  در درگيرى
نام تورج اشـترى   ها قطع شد اما دو تن از مسئولين سازمان به یکرارتباطش با سازمان چ

 برقرار كنند. قاسم سيادتى در پى یافتن او بودند تا ارتباط او را با سازمان مجدداً و
 آبـادى تمـاس   سازمان از طریق فریدون اعظمى با محمـود خـرم   1121در فروردین 

 اى از رفقا به عراق برود. گرفت. و محمود گفت: قصد دارند توسط عده
م كـرد كـه سـفر بـه عـراق      محمود با سازمان تماس گرفت و اعال 1121اردیبهشت 

 شده است و قرار است یک گروه مسلحانه به كوه برود. منتفى
 بار دیگر ارتباط سازمان با محمود برقرار شد و رابط سازمان با گروه 1121در مرداد 
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هـا   تواند در صورت تمایل آن كوه در ن رهُل مالقات كرد. و به گروه گفت كه سازمان مى

مخالف رفتن به تهران بودند. با این همه قرار بعدى بـراى بيسـت   ها  به تهران ببرد. آن را
 دیگر گذاشته شد. تا در صورت خطرناك شدن وضعيت به تهران منتقل شوند. روز

هاى گسترده  در این مدت ساواك از حركت گروه كوه مطلع شده بود و با دستگيرى
قـه را اشـ ال نظـامى    ك رد منطو كوپتر و به خدمت گرفتن نيروهاى مزدور  آوردن هلى و

 كرده بود.
 

 افراد دستگير شده

 خان اعظمى، پدر دكتر . مرتضى1
 . فریده كمالوند، همسر دكتر2
 . فریدون كمالوند، برادر همسر دكتر1
 . خسرو اعظمى1
 محمدى، همسر دوم دكتر على یا. ثر 2
 . فریده اعظمى، دكتر عموى دكتر1
 . فرخنده اعظمى7
 رخنده. توكل اسدیان، همسر ف 1
 . دكتر عاليخانى9
 . كورش اعظمى11
 محمد لشگرى . على11
 . رضا احمدى12
 . زیبا كمالوند11
 . سياوش كمالوند11
 . بمانعلى12
 . سفيد11

 و در مجموى شصت نفر دستگير شدند.
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 نقاط مبهم گروه

به درستى روشن نيست كه ساواك چگونـه از حركـت گـروه مطلـع شـد و آیـا گـروه        
نه. اما دكتر عضدى بـازجوى سـاواك )نـام واقعـى او ناصـرى بـود(        داشت یا عملياتى

 زند. فریده همسر دكتر از خلع سالح سه پاسگاه حر  مى دربازجویى از
 هـا بـا   ساواك در بروجرد ستاد بحران تشكيل داد از همان لحظـه نخسـت بـازجویى   

سـاواك   شـود.  ها به روستا هم كشـيده مـى   هاى وحشيانه همراه بود. این شكنجه شكنجه
كنـد تـا محـل     جا روستایيان را شكنجه مىیابد و در همان درمناطق روستایى حضور مى

 لو بدهند. دكتر را
یابـد و حتـى    ابعاد این دستگيرى از پدر و همسـر و بـرادر و خـواهر گسـترش مـى     

 شود. فروشى كه با دكتر آشنایى داشت هم كشيده مى ساندویج به
 عراق برود رابط او فردى است به نـام ایمـانعلى،  كند به  خسرو برادر فریده سعى مى

شـود. خسـرو    دهند دسـتگير مـى   اش مى علت گزارشى كه روستایيان مخالف ایمانعلى به
ه ـرود ك ل مىكـاهـه ده سيـود بـانعلى بـلحه و پول خود كه در نزد ایمـگرفتن اس براى

 شود. دستگير مى
 را در منطقه آبسرد و چ لوندى خلـع گویند، دكتر دو پاسگاه  ها به خسرو مى ژاندارم

 سالح كرده است.
گيرند در پاسـگاه او   براى سر دكتر ساواك جایزه تعيين كرده بود. وقتى خسرو را مى

 خواستند جـایزه را از آن  خـود   ها مى كنند تا جاى دكتر را لو بدهد. ژاندارم شكنجه مى را
 ه، حكومت نظامى شده بود.كنند. ساواك از حركت گروه به شدت ترسيده بود كل منطق

 حتى این حكومت نظامى به استان خوزستان هم كشيده شده بود. وقتى خسرو خـودش 
 كـه شناسـنامه او را   محـض ایـن   چى بـه  رساند در دزفول مرد مسافرخانه را به دزفول مى

 جا را ترك كن دنبال شما هستند.این گوید: فوراً بيند به او مى مى
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 انتقال به تهران

 هاى وحشيانه در پى آن بود كه با دسـتگيرى و  با دستگيرهاى گسترده و شكنجهساواك 
 به شهادت رساندن دكتر هوشنگ اعظمى خيال خودش را از لرستان آسوده كند.

ها كه از محاصره گروه مطلع شده بود با تماسى كه بـا گـروه گرفـت     سازمان چریک
 روسـتاهاى ت اما بر حركت مجدد درازمان پيوسرا به تهران منتقل كرد و دكتر به س ها آن

 لرستان تأكيد داشت این امر مورد قبول رهبرى سـازمان نبـود و بعـد از مـدتى دكتـر از     
 سازمان جدا شد و به راه خود رفت.

 

 پايان كار

 كم آزاد شدند سيامک اسدیان تبدیل به اسكندر بزرگ ها با تحمل حب  كم دستگير شده
 ها بدل شد. ها كرد و به یكى از افتخارات چریک ها قهرمانى شد و در سازمان چریک

 به شهادت رسيد. اما از دكتر اعظمى، شهادت و 1122آبادى نيز در سال  محمود خرم
 داننـد. امـا   مـى  1122ها سال شـهادت او را سـال    اسارتش خبرى به دست نيامد. چریک

 مـورد چيـزى   زنند. اسناد ساواك نيز در این گویند كجا و چگونه. درواقع حدس مى نمى
 كه قتل گوید. معلوم نيست دكتر در زیر شكنجه به شهادت رسيد و ساواك براى این نمى

 كه موقع درگيرى بـه شـهادت رسـيد و    ناشناس او را دفن كرده یا این او را گردن نگيرد
 ناشناخته ماند.
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 كميته مشترك

 ى و نظـارت آن گردد دوران سياه رضاخانى و طراحـ  بازمى 1111ساخت این بنا به سال 
 اى حسنه داشتند. ها بود كه با رضا شاه رابطه كار آلمان
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 سبک و سياق رضاخانى از مخالفان عـادى  آماده پذیرایى به 1111سال  این زندان در
ا بـه زنـدان موقـت    ـگـاه معـرو  شـد. بعدهـ    اسى حكومت شـد. و بـه توقيـف   ـو سي
 .نام گرفت انىـهربـش

 علت عدم همـاهنگى مبارزات مسلحانه در ایران به گيرى به بعد، با اوج 1121از سال 
 دهـى بين نيروهاى سركوب رژیم تصميم گرفت كميته مشترك ضدخرابكارى را سازمان

 مركب از نيروهاى ساواك، شهربانى، ژاندارمرى و 1121كند این كميته در چهارم بهمن 
 كميته تاریخ به ارتش شكل گرفت و پایگاه آن زندان موقت شهربانى تعيين شد. و از این

 ها نيز شعباتى به همين نام دایر كرد. مشترك معرو  شد این كميته در استان
ـ  211ه ـعریف شد و بعد بـراى آن تـانى بـازمـست سـپ 172ار ـل كـاوای در ست ـپ

 ارتقا یافت.
 1112اش از سـاواك كـه در سـال     هـاى وحشـيانه   زودى به خـاطر شـكنجه   كميته به
 دنامى را ربود.شده بود گوى ب تأسي 

 كميته در سه طبقه بنا شده است با شش بند. چهار بند آن انفرادى است بـا هشـتاد و  
تـرین   متر. و دو بند عمومى با هيجده سلول كه بـزرگ دو متر در یک و نيم شش سلول 

هـاى   بود. ظرفيت اسمى آن دویست نفـر بـود امـا در دوران سـركوب     آن سى متر مربع
 كرد. تجاوز مى گسترده از هزار نفر هم

مكان آن در توپخانه واقع شده است كه بـا یـک خيابـان بـه خيابـان فردوسـى و بـا        
 شود. دیگر به خيابان سپه مربوط مى خيابانى

ورود و خروج كميته دربى آهنى و بزرگ بـود كـه بـه خيابـان پشـت توپخانـه بـاز        
ل بـود. و نگهبـان   اى كوچک به بيرون ارتباط داشت. در از داخل قف با دریچه شود. و مى

 كرد. هاى عملياتى از دریچه بيرون را كنترل و در را باز مى اتومبيل با رسيدن
 زندانى از ميانه راه چشمانش بسته بود و سر او با فشار مأمورین اطرا  بـه صـندلى  

 چسبيده بود تا متوجه نشود به كجا آورده شده است.
وارد راهـرو و در   جـا  آناز هـا بـود و    گذشـت پاركينـگ اتومبيـل    از راهرو كـه مـى  

درى آهنى و بزرگ نگهبانى قراول رفته در جلو آن. بعد اتاق انبار بود. در این  شدند. مى
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شد و یک پيژامـه و   هاى زندانى و ساعت و عينک و كمربند آن گرفته مى لباس اتاق كليه
 شد. به زندانى داده مى گشاد پيراهنی

مانـد و نيمـه دیگـر     كه یک نيمه ثابـت مـى   اى طراحى شده بود گونه درهاى كميته به
شد. هنگام ورود  كه از نيم مترى شروى مى جا آنداراى درى دیگر بود. و این در از  خود
بند داشـت   كه چشم جا آنآورد تا از آهن در عبور كند. و از  زندانى پایش را باال مى باید

هـا كتـک    نده نگهبـان خورد و ضمن خ كرد به زمين مى شد به حائل گير مى مى و كشيده
 بيند. خورد كه چرا كور است و در را نمى مى مفصلى هم

جـا   رو و یكـى از نيمـرخ. در ایـن    خانه بود یک عكـ  از روبـه  بعد از انبار، عكاس
باشـى را   توانسـت عكـاس   شد و زندانى در زیر نور پرژوكتور نمـى  برداشته مى بند چشم

 خورد. زد كتک مفصلى مى رى پلک مىكرد و یا موقع عكسبردا معطل مى ببيند و اگر
 هاى انفرادى بود. شد كه سلول شد و راهى بند مى بند زده مى بعد دوباره باید چشم
 بند در كنار راهـرو یـا زیـر    هاى انفرادى پر بود، زندانى با چشم در مواقعى كه سلول

 شد. هشت به فاصله یک متر خوابانده مى
 دارى كه در كنار ساختمان قدیم ساخته شـده با شروى بازجویى زندانى به ساختمان ا

 كف این ساختمان اتاق تلفن بود. شد. در طبقه هم بود و ساختمانى نوساز بود برده مى
 داد بـا  كه یک بازجو تلفن را گوش مـى  كه بعد از چند ماه با اجازه بازجو و در حالى

 شد. اى گرفته مى خانواده تماس چند دقيقه
 كف محلى بود براى مالقات كه در روزگار گذشته از هم در ساختمان قدیم در طبقه

 به بعد بالاستفاده بود. 1121شد. اما از سال  آن استفاده مى
 بنـد بـه خـط    حمام هم در ساختمان قدیم بود. كه هر از چندگاهى زندانيان با چشـم 

 بنـد در زیـر دوش برداشـته    شدند و فرصتى كمتر از ده دقيقه براى حمام بود. چشـم  مى
كـرد كنـار دیـوار ميـانى      را از سالن حمـام جـدا مـى    شد، كه جزء چادرى برزنتى آن مى
شـد بـا دوش ب لـى تمـاس      سانت بود كه مىپنج سانت در پنج مربعى به طول  ها دوش

 اى فلزى پوشانده بودند. ورقه را به وسيله گرفت. كه آن
 در اتـاقى در  ساختمان ادارى كه ساختمان بازجویى بود در سه طبقه بنا شـده بـود و  

 كردند. دادگاه را نيز برپا مى طبقه باال بعضاً
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 هـاى ادارى  هاى بـاالتر اتـاق   هاى بازجویى در طبقه اول این ساختمان بود. اتاق اتاق
 بازجوها بود.

 شد. اتاق شكنجه در زیر هشت بند یک بود. كه با دو در به زیر هشت باز مى
سى متر در انتهاى راهرو ورودى كميتـه   سينما یا سالن كنفران ، سالنى حدوداً سالن
 بود.هاى سران كميته و گرفتن فيلم از زندانيان  كه محل نشست واقع بود
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 سازمان و تشكيالت

 دهى آرایش نيروها، استفاده از امكانات در یک سيستم است براى یک برنامـه، و  سازمان
 ت:در خدمت یک استراتژى پ  در بررسى تشكيالت سه مؤلفه مطرح اس

 . استراتژى1
 . نيرو2
 . امكانات1

 اول»گوینـد:   دهـى اسـت معـرو  اسـت كـه مـى      هنر رهبرى، به واقع هنر سـازمان 
 «.گاه دست به عمل بزن دهى كن بعد خود را بساز و آنسازمان

 

 تشكيالت كهنه و ناكارا

 نوىه و شهر و شهرستان و ایالت چه درتشكيالت حزبى به شكل حوزه و بخش و كميت
 اش اى و چـه در شـكل ملـى )اعضـاى جبهـه ملـى( و چـه در فـرم سوسياليسـتى          توده

هـاى آخـرش را    )هواداران ملكى( بعد از كودتا در مقابل سركوب تـاب نيـاورد و نفـ    
 درتالش نافرجام خسرو روزبه براى احياى حزب كشيد.

 نوعى پایانى بر مبارزه به سبک و سياق حزب توده بود. اعدام روزبه به
 هـا  وجـود آمدنـد كـه شـكل عمـده آن      محافل به 1121ها تا سال  این سالدر فاصله 
 عبارت بود از:
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 . دانه تسبيحى1
 هاى سه نفره . حوزه2

 

 دهى دانه تسبيحىسازمان

 دنبال هم بودند نفوذ پلي  و دهى، ارتباطات به شكل دانه تسبيح بهدر این شكل سازمان
 ره شود و انسجام گروه گسيخته شـود شود این تسبيح پا یا ضربه خوردن یكى باع  مى

 چهار انتقاد به این شكل تشكيالت وارد بود:
 پذیر بود. ضربه . شدیدا1ً
 . تحرك الزم را نداشت.2
 دهى به ارگانى براى رهبرى را نداشت. . قابليت شكل1
 . پتانسيل الزم را براى تبدیل شدن یک سازمان رزمنده را نداشت.1

 ( جزء این دسته بودند.1111محافل جزنى ـ سوركى )سال 

 

 اى دهى هستهسازمان

 این فرم، تا حدودى تالشى بود براى تصـحيح معایـب سـازمان دانـه تسـبيحى، امكـان      
 بندى تجربيات ممكن بود امـا بـه درد   دهى به مركزیت داشت. كار آموزش و جمع شكل

 توانسـت  پذیر بود و در برابر نفوذ و هجوم پلـي  نمـى   خورد ضربه دوران سركوب نمى
 مقاومت كند.

 

 هاى سياسى ـ نظامى تيم

اى بایـد   دهـى هسـته  پ  شيوه نوین مبارزه نيازمند شكل نوین تشكيالت بود. و سازمان
 هاى سياسى ـ نظامى. رویيد به تيم مى فرا

 هر تيم متشكل از اعضاى زیر بود:
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 . یک فرمانده1
 . یک معاون2
 . سه عضو1

 مليات را برعهده داشت. و بـر زنـدگى افـراد   فرمانده مسئوليت آموزش، طراحى و ع
 بایسـت صـالحيت سياسـى و نظـامى را هـر دو دارا باشـد.       نظارت داشت. فرمانده مـى 

وه ـگر وجـى از دیـالقى و روحـالمت اخـليت و سـابـت و قـارت، دقـارى، جسـهشي
 رهبرى بود.

 ، تـيم را شـكل  فرمانده تيم با تقسيم كار و سپردن مسئوليت با توجه به توان هر فـرد 
 برد. هاى نظامى، آموزش سياسى را نيز به پيش مى پاى آموزش داد و پابه مى

ات زیـر  ـا تنبيهـارهـال در كـانده تيم بود. و در صورت اهمـر وظایف فرمـنظارت ب
 شد: اعمال مى
 . انتقاد شفاهى1
 . بایكوت به مدت چند روز2
 . گرفتن اسلحه1
 . قطع ارتباط به شكل موقت1

 

 كرد خانه تيمىكار

 خانه تيمى حكم پایگاهى نظامى را داشت بعدها لفظ خانه تيمى منسوخ و لفـظ پایگـاه  
 رایج شد. هر پایگاه مسلح بود به سالح كمرى، مسلسل و نارنجک.
 شـد. نگهبـانى،   بندى مى در هر پایگاه وقت افراد درست مثل یک پادگان نظامى زمان

 يات، شناسایى و اجراى قرار.آموزش نظامى، آموزش سياسى، طراحى عمل
 هاى فنى )جعل اسناد و مـدارك، سـاختن مهـر، جعـل شناسـنامه و مـدارك       آموزش
 هاى اوليه پزشكى، طرز ساختن پالك ماشين، باز و بسـتن سـالح، تمـرین    هویت، كمک

 تيراندازى در خارج شهر، رانندگى با موتور و ماشـين و سـاخت بمـب( جـزء كارهـاى     
 روزمره پایگاه بود.
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 دوره مقدماتى

كردنـد و   شـدند بایـد یـک دوره مقـدماتى را طـى مـى       افرادى كه تازه عضـوگيرى مـى  
 شدند. هاى عملياتى منتقل مى هاى الزم به تيم درصورت نشان دادن شایستگى

 این افراد بعد از گذراندن دوره آموزش فنى، و كار با سالح در داخل پایگاه و خارج
 هـاى الزم را  كردند. تـا آمـادگى   ماشين شركت مى شهر در عمليات كوچک مثل مصادره

 دست آورند. به
 

 بخش

 را ندارد از تيمـى دیگـر كمـک گرفتـه     براى انجام عمليات بزرگ كه یک تيم توانایى آن
 آورند. فرمانـدهى عمليـات بـه عهـده یكـى از      وجود مى شود دو تيم یک بخش را به مى

شـود و   ى همه افـراد داشـت سـپرده مـى    ها كه شناخت بيشترى به توانای هاى تيم فرمانده
كننده و یک تيم بدون شركت مستقيم در عمليات، پشـتيبانى را   درعمليات یک تيم عمل

 گيرد. عهده مى به
 

 ها سيستم حفاظتى تيم

یى جـا  آنها براى حفاظت از خود سيستم ساعتى ارتباط را برقرار كرده بودنـد. از   . تيم1
همان ساعات نخسـت دسـتگيرى بـراى گـرفتن      درساواك بيشترین فشار شكنجه را  كه

شـد موظـف بـود     برد هر عضوى كه از خانه تيمى خارج مى كار مى خانه تيمى به آدرس
خانـه بـاز   داد. و وقتـى شـب همـه بـه     ساعت سالمت خود را به پایگاه خبر مى 2ـ7هر 
 شد. فرمانده تيم از سالمت پایگاه مطمئن مى گشتند مى
كـار هـم    هـا ایـن   مستقل و خودكفا شدن هرچه بيشـتر تـيم  . كم كردن ارتباطات و 2
 شد. دهد هم باع  كاهش حداقل اطالعات از افراد یكدیگر مى را كاهش مى ها ضربه
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 . تعبيه سيستم اعالم خطر در سازمان.1
 فاصـله كوتـاهى سـازمان را    كه با دستگير شدن هر فرد ابتدا تيم مربوطه و به طورى به

 ات فرد دستگير شده از بين برود.مطلع شود و كليه ارتباط
 . قرارهاى واسط1

 توانسـت در ميانـه   در قرارهاى مداوم و روزانه بين مسئولين در تيم، هر فرمانده مـى 
قرارش با دیگرى قرارى با یكى از اعضاى تيم مقابـل داشـته باشـد كـه اگـر هـر كـدام        

 شوند. شده باشند و قرار را لو داده باشند توسط قرار واسط مطلع دستگير
 

     D  

   B                                          A 
 

C 
  

كنـد   تيم بى است مالقات مى آ در هنگام اجراى قرار با ب، در ميانه راه سى را كه هم
 كنـد و بـرعك  بـى درسـر     شود بعد قرارش را با بى اجرا مى از سالمت بى مطلع مى و

 كنـد. از سـالمت آ مطلـع    باشد مالقـات مـى   هاى آ مى تيمى قرارش با آ، دى را كه از هم
 كند. شود پ  قرار را اجرا مى مى
 هاى ارتباطى گذشته . قطع كليه كانال 2

هـاى خـانوادگى و دوسـتان را تحـت مراقبـت       پلي  در مرحله نخست كليـه كانـال  
ها قطع شود. )بهروز دهقـانى توسـط همـين كانـال ـ       پ  باید تماس این كانال گيرد مى
 وستان لو رفت(د

 . سيستم قرارها1
 هـایى  هاى شهرى اجراى قرار یكى از كارهاى مهم او و یكـى از كانـال   براى چریک

 كند. است كه پلي  از طریق آن ضربه خود را وارد مى
 پ  براى سالمت قرارها سيستم ساعتى برقرار شد در قرار بين افراد دو تيم و افـراد 
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 بيست و چهار ساعت( تا از سالمت یكـدیگر بـاخبر  یک تيم زمانى تعيين شد )كمتر از 

 شوند. این قرارها جزء قرارهاى مطمئن گذاشته شد.
 شد كه: ى مىیقرارهاى نامطمئن شامل قرارها

 ـ فاصله قرارها زیاد بود
 ـ با یک عنصر علنى قرار بود

 ـ خبرهایى مبنى بر دستگيرى فرد شایع شده بود.
 ـ یا قرارهاى بين شهرى بود.

 اش حاضر نشده بود كه فرد در سر قرار قبلى آنـ یا 
 شـد و قـرار   در این نوى قرار سه قرار در یک روز به فاصله یک ساعت گذاشته مـى 

 چهارم بيست و چهار ساعت بعد بود.

 

 قرارهاى تشكيالتى

 شد ایـن قرارهـا بـراى سـازمان     گرفت قرار گفته مى به ارتباطى كه چریک با دیگران مى
 آورد. اما ببنيم این قرارها چه بود: اخبار مى امكانات و نيرو و

 . قرار بين افراد تيم1
 منظور از این قرار آگاهى از سالمت تيم، پایگاه و احتياجات روزانه پایگاه بود.

 فاصله زمانى این قرارها كوتاه بود. اگر فقط اطالى از سالمتى یكـدیگر بـود سيسـتم   
را  د و یكى آنـش خص زده مىـمت مشالـخص عـل مشـد در محـش را مىـالمتى اجـع

 كرد. كنترل مى
 . قرارهاى بين تيمى2

 هـا و  ها با سازمان، مطلع شدن سازمان از سالمتى تـيم  هد  از این قرارها ارتباط تيم
 شـد در  ها بود. در این نوى قرار سيستم زمانى و سيستم عالمتى اجـرا مـى   رفع نيازمندى

 شـد و اگـر نيـاز بـه مالقـات      ى معـين زده مـى  فواصل زمانى معين، مكانى معين عالمتـ 
 شدند. حضورى بود در همان محل حاضر مى

 هاى سازمان . تماس با سمپات1
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 سـازى  ها و یا آماده منظور از این قرارها جذب این عناصر و یا استفاده از امكانات آن
 طرفه بود. زمـان آن از سـوى سـازمان مطـرح     ها براى عضوگيرى بود این قرارها یک آن
 كرد. پـيش از اجـراى قـرار    شد و فرد در ساعت مشخص از مسير مشخصى عبور مى مى

كـه مسـير حركـت سـالمت آن      شد. و یـا ایـن   سالمت فرد از طریق دوستان او چک مى
 شد. شد و بعد تماس برقرار مى مى كنترل
 

 نكته

چریک موظف بود بعد از اجراى هر قرار خود را تميـز كنـد و بـا اجـراى ضـدتعقيب،      
 شود كه در تور كنترل پلي  نيست. ئنمطم
 . قرار ثابت1

 قرارهاى ثابت، قرارى بود كه در  صورت قطع شدن ارتباط چریک با سازمان به سـر 
 طرفـه بـود. یعنـى از سـوى     آن قرار در روزهاى معين ماه مراجعه كند. این قرارهـا یـک  

 د.ش شد قبل از اجراى قرار عالمت سالمت باید زده مى سازمان گرفته مى
جـایى   شد. و مكان آن باید در این عالمت باید دو ساعت قبل از اجراى قرار زده مى

كه هنگام عبور با ماشين یا موتور قابل ر یت بود. و در ضـمن در سـرقرار عالمـت     بود
ا ـر موتور یـوار بـكه س ا آنـاى در دست فرد بود ی لهـبا فرد بود مثالً وسي ایى نيزـاسـشن

 ماشين بود.
 شد او شناخته نشـود و اگـر فـرد    ر قرار توسط رابط دیگرى از سازمان اجرا مىتا اگ

 دستگير شده باشد و توسط ساواك به سرقرار آورده شود براى ساواك امكان نداشت كه
 .اى مثل چاقو یا شيشه دهد و یا در اختيار او موتور یا ماشين قرار بدهد به او وسيله

 

 ضوابط اجراى قرار

 خوردنـد بـراى   خاطر اجراى قـرار مـى   شترین ضربات را از سوى پلي  بهكه بي جا آناز 
 شود: اجراى قرار ضوابطى تعيين مى
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 ها نباید یكسان باشد. شيوى عالمـت زدن و شـكل و شـمایل    . سيستم قرار بين تيم1

 سرقرار رفتن باید یكى نباشد.
 شود.. در صورت نبودن عالمت سالمت و حاضرنشدن سروقت، قرار نباید اجرا 2
 حافظه سپرده شود.. محل وساعت و عالمت قرار نباید درجایى نوشته شود باید به1
 شود. تا رسيدن خبـر  . در قرارهاى بين تيمى كه ساعت و محل قرار كتبى تعيين مى1

 سالمتى قاصد قرار منتفى است و بعد از رسيدن باید پيام سوزانده شود.
ـ ـد. و بـردن هـ  ـاشـ ـمحـل ب  ش مناسـب ـرار، پوشـ ـراى قـان اجـ. در زم 2 وى ـر ن
 درك ممنوى است.ـم

هـاى پرتـردد و تحـت كنتـرل      . محل قرار باید امكان فرار داشته باشد. و در محـل 1
بست، كوه و بيابان نباشـد. امكـان برخـورد بـا      نباشد. مسجد و سينما و كوچه بن پلي 
 آشنایان را نداشته باشد. اقوام و
 د. وـاشـدقيقه ب 2ـ11اید بين ـان آن بـد. زمـاشـرى با عبوـابت یـتواند ث . قرار مى7
 االمكان قرار در حال حركت اجرا شود. كه امكان فرار از محاصره باشد. حتى
اى كـه بـراى پلـي  حضـور در آن      گونـه  . زمان قرار در مواقع عادى روز باشد. به 1
 در خيابان طبيعى باشد. صبح زود و دیروقت هم نباشد. ساعت
 مـورد در یـک   ناسب محل قرار باشد حركات مشكوك مثل ایستادن بـى . پوشش م9

 تابى نشان دادن و مدام به اطرا  نگـاه كـردن و   محل، عبور چند باره از یک خيابان، بى
 هاى مشكوك خوددارى شود. داشتن بسته
. فاصله قرار اصلى و قرار یدك )قرارى كه یكى از طرفين نتواند بـه موقـع برسـر    11
 ضر شود( نباید بيشتر از یک ساعت باشد. قرار سوم هم نباید اجرا شود.اصلى حا قرار
 هاى عمليـاتى  . نيم ساعت قبل از اجراى قرار، محل قرار چک شود. به آرایش تيم11
 هاى پلي  و مشكوك در محل دقت شود. و ماشين
 شونده دقت شود، سرووضـع نامرتـب، كفـش بـدون بنـد،      . به سرووضع مالقات12

هـا، حضـور    هـا و پنجـره   دهد. باز بودن درب خانـه  او خبر مى یدستگير وضع چهره از
اند و یـا   هایى كه مواظب اطرا  و موتورسوارهاى مشكوك در منطقه، حضور آدم ماشين

 دهد پلي  در محل حضور دارد. پياده درحال تلف كردن وقت هستند، نشان مى
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ـ     . در صورت تحت تعقيب بـودن، بـدون آن  11  ا دادن عالمتـى كـه تمـاس بگيـریم ب
 نامحسوس باید از محل دور شد.

 بسـت بـودن   هـا و بـن   . محل قرار باید از حي  نزدیكـى و ورودى بـه كالنتـرى   11
 هاى اطرا  آن كنترل شود. كوچه
كارسـاز  « حملـه تعرضـى  ». باید آماده فرار بود اگر محل قرار لو رفته است و اگر 12
 كرد. باید با سيانورى كه در دهان است خودكشى نبود
تواند خود قرار را اجرا كند  . قرارهاى مشكوك را باید با كوپل اجرا كرد كوپل مى11
دنبـال فـرد اصـلى حركـت كنـد. و       كه بـه  كه فرد را به سرقرار اصلى بياورد یا آن یا آن و

درصورت لو رفتن قرار به او كمک كند تا فرار كند. وگرنه او را بكشد. كوپـل عضـوى   
 ت خاصى در صورت دستگير شدن ندارد.ساده كه اطالعا است
. در صورت دستگيرى باید پلي  را به سرقرارهاى كـاذب بـرد. و بعـد اسـتدالل     17
كه قرار بـوده   كه در موقع دستگيرى كوپل او متوجه دستگيرى او شده است. و یا آن كرد
همين خاطر است كه قـرار او   به سرقرارى برود و سالمت خود را گزارش دهد. به است
 وخته است.س

 

 هاى سازمانى خانه

 چریک، حزب علنى نيست كه محل كارش ساختمانى چند طبقه باشد محـل زنـدگى و  
 شود. هاى تيمى اطالق مى هایى است كه به آن خانه محل كار و محل مبارزه او در خانه
 سازمان سه دسته خانه داشت:

 . خانه تيمى1
 . خانه فردى2
 . خانه سمپات1
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 . خانه تيمى1

 ه تيمى كه پایگاه چریک بود و اعضاى آن شامل یـک فرمانـده، یـک معـاون و سـه     خان
هاى داشـت یـک طبقـه بـود بـا دو تـا سـه اتـاق. و          شد. این خانه باید ویژگى عضو مى
هـایى در طبقـه در اطـرا  امكـان      یک طبقه در اطرا  یا دو طبقه بود با خانه هایى خانه

 ت.داش بام و بالكن را باید مى گریز از پشت
 خانه پلي  و ارتشى نبایـد  شد صاحب هاى شلوى و مشكوك نباید گرفته مى در محل

 بود در آن حوالى اقوام و آشنایان نباید ساكن بودند امكان جاسازى در آن باید بود. مى
 وآمد، اثاثيه خانه باید متناسب محل باشد. وضعيت رفت

 شد. مى سالمت خانه باید مدام چک شود این سالمت شامل دو عالمت
 یک عالمت در بيرون خانه و یک عالمت در خانه مثل باز یا بسته بودن پنجره و یـا 

 ها. ها و یا روشن و خاموش بودن المپ پرده
 قبل از آمدن به خانه باید با ضدتعقيب سالمت فرد چک شود. مدارك در خانه بایـد 

 .حداقل باشد و براى سوزاندن مدارك شيشه بنزین و كبریت آماده باشد
عنوان نگهبـان باشـد. و خانـه همچنـين بایـد مسـلح        در خانه هميشه یک نفر باید به

 نارنجک، بمب، مسلسل جهت دفاى و تهاجم باشد. به
 باشـند. مـدارك   رنگهبانى در سه نوبت داده شود و همه با لباس آماده حملـه و فـرا  

كلى پـيش  شناسایى همراه تمامى افراد باید باشد. تا در صورت تـرك خانـه تيمـى مشـ    
بار اجـرا شـود تـا در عمـل امكـان فـرار عينـى شـود          مانور فرار از خانه باید یک نياید.
باید مشخص باشد در صورت دیر كردن هر فرد بـه مـدت نـيم سـاعت      وآمد افراد رفت

شود. پيشاپيش محلى براى قرار بعدى تعيين شود تا در صـورت تخيلـه    خانه باید تخليه
 شود كه چه باید بكنند. گيرى تصميم خانه در آن محل

 شـویى نبایـد   در هنگام تخليه خانه هيچ مدركى از جمله فاكتور خرید، قبض خشک
اى باشـد كـه او    گونـه  باقى بماند در صورت نياز به آوردن فردى به خانه تيمى بایـد بـه  

 خانه را شناسایى كند. نتواند
 مسئوليت تمامى كارها در خانه تيمى به عهده فرمانده تيم است.
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 . خانه تكى0

 هر چریک باید یک خانه تكى داشته باشد تا در صورت لو رفتن خانه تيمـى تـا تمـاس   
مجدد با سازمان به آن خانه برود آدرس ایـن خانـه را كسـى جـز خـود او نـدارد كليـه        

 شود. قوانين خانه تيمى شامل خانه تكى هم مى شرایط و
 

 . خانه سمپات1

 شرایطى است:ها داراى  استفاده از خانه سمپات
ـ ـامل خـ ـرایط كـه شـ  ـالف( كليه ش ـ ـانه ت انه ـامل خـ ـد شـ ـاشـ ـب كى مـى ـيمى و ت

 باشد. ات نيز مىـسمپ
 انگيزه مبارزاتى خوب، حائز خصوصيات ،ب( خود سمپات نيز داراى شرایطى باشد

 هاى سياسى خـود را بـا دیگـران    اخالقى باشد، آلودگى سياسى نداشته باشد كليه تماس
 د.قطع كرده باش

 به خانه باشد. ج( از دیگر امكانات سمپات نباید استفاده شود استفاده باید منحصراً
 د( نباید چند نفر از این خانه استفاده كنند.

 نكته مهمى كه نباید از خاطر دور داشت سمپات امكاناتى را باید در همين حد نگـه 
 رد.را ندا ت آنگویى به تبعا هایى نكرد كه توان پاسخ داشت و اورا وارد رابطه

 

 مدرك

 هـاى  ن پلي  را برانگيزاند كه فرد صاحب آن سياسى است و یا با گروهظهر چيزى كه 
اعالميه  هاى سياسى یا داستانى و یا شد. اعم از كتاب سياسى ارتباط دارد مدرك تلقى مى

 هاى سياسى ـ نظامى. و جزوات گروه
 زیر بود:نگهدارى، حمل و دادن مدرك به دیگران داراى شرایط 

 . نگهدارى مدارك غيرضرورى ممنوى بود.1
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 . مدارك باید از هر نوى نام، آدرس، یا شماره تلفن پاك بودند.2
 هـا  . مدارك مهم به خطر افراد مهم سازمان نباشد. و بنزین و كبریت براى امحاء آن1

 آماده باشد.
 . نگهدارى هر نوى عك  حتى در خانه اقوام ممنوى بود.1
 كردن مستقيم )اعالميه، دفاعيه و جزوه( با افراد غيرسازمانى ممنوى بود. . ردوبدل 2
 . هنگام تخليه خانه، تمامى مدارك باید از بين برده شود.1
 دار باشد و یـادآورى  . دادن مدرك سازمانى با افراد غيرسازمانى باید محدود و زمان7

 كرد تكثير و دادن آن به دیگران ممنوى است.
 مدارك باید به نكات زیر توجه كرد: . هنگام حمل 1

 الف( از اجراى قرار و شناسایى باید خوددارى كرد.
 ب( حمل مدارك با جاسازى مطمئن باشد.
 ج( هنگام حمل مدرك پوشش مناسب باشد.

 د( امكان فورى امحاء مدارك باشد.
 ( زمان و مسير حمل مدرك باید مناسب باشد.ه
 وارد زیر توجه كرد:. در جاسازى مدارك نيز باید به م9

 الف( محل جاسازى را دیگران ندانند.
 ب( همه مدارك در یک جا نباشد.

 بندى شده باشد. ج( مدارك درجه
 د( در لباس جاسازى نشود.

 بندى مدارك دفن شده رعایت شود. ( آبه

 

 كارى اصول مخفى

 ى راهـاى سياسـ   شرایط پليسى حاكم بر جامعه سياسى ایران نخستين شرط بقاى سازمان
 كارى نيز اصولى داشت: كار قرار داده بود مخفى رعایت بدون چون و چراى مخفى
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 . خانواده1

 هـا اطالعـاتى از   كند با فریب آن گذارد و سعى مى پلي  نخستين فشار را بر خانواده مى
 هـا بگيـرد. بایـد بـه مـرور      وآمد فرزند مخفى شـده آن  هاى رفت دوستان و رفقا و مكان

 اى باشـد كـه خـانواده    گونه آگاه و هم آماده اتفاقات آینده كرد. اما نباید بهخانواده را هم 
 كند هيچ ردپایى در خانه نباید باشد. شک كند كه او دارد كار سياسى مى

 

 . دوستان و همكاران0

عناصـر   توانند توانند امكاناتى براى سازمان فراهم كنند هم مى دوستان و همكاران هم مى
كند  مى و بعد از خانواده دومين جایى كه پلي  براى تحقيق مراجعه نفوذى پلي  باشند

 ست.ا جااین
كـارى،   پ  باید از جهت پوشش و رفقا و حر  زدن ضـمن رعایـت كامـل مخفـى    

 رد.ها به شكل نامحسوسى كار ك مستعد نزدیک شد و روى آن افراد به
 

 . عناصر رژيم1

 يل و زندگى برخورد خـواهيم داشـت  با عناصر رژیم خواه ناخواه در محيط كار و تحص
 باید دو نكته را رعایت كرد:

 الف( رفتارى متناسب افراد غيرسياسى داشتن
 هاى جدید و افراد غریبه ب( عدم اعتماد مطلق در محيط

 

 شيوه حركت در شهر

 وآمـد در شـهر شـامل    ها در شـهر، رفـت   با توجه به هشيار شدن پلي  و حركت گشتى
 مقرراتى بود:

 ى كامل براى فرار و درگيرى. آمادگ1
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 . عادى بودن پوشش و رفتار2
 . داشتن محمل الزم براى بودن در هر محل1
 . از حركت چند نفره یا سوار شدن چند نفره به اتومبيل خوددارى كرد.1
 . هنگام رانندگى، رعایت كامل مقررات راهنمایى 2
 . نبودن ساعات نامناسب در خيابان، صبح زود یا دیروقت1
 شود. هایى كه كنترل مى عبور نكردن از مكان .7
 هاى خالى اتوبوس . حركت نكردن در حاشيه خيابان و یا ایستادن در صف 1
 هاى نامناسب خوددارى شود. . گریم و ت يير قيافه9
 . افراد علنى هنگام حركت در خيابان بایـد از حمـل مـدارك خـوددارى كننـد و     11
اسب براى حضور در هر مكانى را ـاى منـه ا و محلـه اسخـاشد و پـاك بـان پـش انهـخ

 داشته باشند.
 

6 

 1ها نفوذ ساواك در چريك

 هاى بعد از كودتا بعد از سركوب حزب توده، جبهـه ملـى و جریانـات    ساواك در درهه
 مذهبى از رویكرد سركوب به مرحله پيشگيرى رسيد.

 

 گيرى هاى سياست پيش مؤلفه

 هاى زیر بود: لاین رویكرد خود مبتنى بر كانا
 جيره و مواجب ظلم( هاى بى ها )عمله . استفاده از خبرچين1
 امـن اى بىـا به شكل كارمندهـه انـازمـاواك كه در تمامى سـ. استفاده از عناصر س2
 كردند. كار مى

                                                           
 ،اسفسينهانالوذ94۸۸.اسصغتاج لو،ابهمنا1
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 هاى سياسى . نفوذ در سازمان1
 سازى . تشكيالت1

سـاواك درآمـده بـود. و     هاى موفق نفوذ، ناصر آقایان بـود كـه بـه خـدمت     از نمونه
 هـا پيشـتاز   ها و تشكيل گروه درمحفل عباس سوركى فعال بود. بعد از یكى شدن محفل

 جزنى، هنگام ورود به فاز عملى، ساواك از طریق آقایـان مطلـع شـد و هنگـام تحویـل     
 سالح، جزنى و سوركى دستگير شدند.

نـدان بـه خـدمت    فعال دانشـجویى بـود كـه در ز   انت طفانت بود طنمونه دوم امير ف
هـا نزدیـک كـرد و     عنـوان عضـو سـازمان چریـک     درآمد. خود را به دانشيان بـه  ساواك
محافل )دانشيان، سماكار و بطحایى( تصـميم گرفتنـد فـرح و وليعهـد را بـه       كه هنگامى

 ساواك را مطلع كرد و در نهایت منجر به دادگاه جنجالى گلسرخى شد. گروگان بگيرند
 ، دو نمونه موفق در پرونده ساواك بود:سازى ساواك از تشكيالت

 ى و تشكيالت جنوب و تهران حزب تودهر. عباس شهریا1
 هاى ایران بخش خلق . سيروس نهاوندى و تشكيل سازمان رهایى2

عباسعلى شهریارى از فعالين كارگرى حزب توده بود كه در كشورهاى خلـيج فعـال   
ساواك درآمد و تشكيالت جنـوب   وآمدهایش به ایران دستگير و به خدمت در رفت بود
هـاى   تهران حزب توده را راه انداخت و با كمک ساواك روزنامه و نشـریه بـه حـوزه    و

 داد. داد. و با كمک ساواك عمليات پارتيزانى انجام مى مى حزبى
 نهاوندى نيز در رابطه با سازمان انقالبى حزب توده دستگير و در زندان بـه خـدمت  

سازى از زندان گریخـت و تيـرى هـم بـه پـاى خـود زد و        نهساواك درآمد. با یک صح
 هاى ایران را درست كرد تـا  بخش خلق دربيرون از زندان به كمک ساواك سازمان رهایى

 .روزى كه داستان لو رفت و همه دستگير و كشته شدند

 

 اى ناشناخته ها پديده چريك

 كرد روزگار دیگر شـده هاى فرمانده فراهانى چرت رژیم و ساواك را پاره  صداى گلوله
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 اى هایى از سنخ و جن  دیگر به ميدان آمده بودند چریک براى ساواك پدیده بود و آدم

 را بشناسد اما تنها زمـان مـددكار سـاواك نبـود     خواست تا آن ناشناخته بود پ  زمان مى
 داد. ها امكان مانور زیادى به ساواك نمى سيستم سازماندهى و جنم چریک

شد و این انتخاب شـدن مسـتلزم    يرى بود یک عضو انتخاب مىنخست نحوه عضوگ
 بود كه در زندگى كارى، خانوادگى و اجتماعى معيارهاى یک چریک را داشته باشد. آن

 شـود  عضوى یک چریک بود. در این مدت كه چریـک مخفـى مـى    دوم مرحله پيش
 گذراند. اى عملى و نظرى را مى دوره باید

 شـد زنـدگى   هاى عملياتى مـى  ، عضو منتخب وارد تيممرحله سوم بعد از این دوران
 هـاى نـاظرى كـه بـراى     چریكى ویژگى خاصى داشت. زندگى مرتاضانه، همراه با چشم

 حفظ جان دیگران و حفظ سازمان و پایگاه، هر عضو را زیرنظر داشت. كافى بـود یـک  
 ریـک روز كه یـک چ  هم در بيست و چهار ساعت شبانه عضو نفوذى یک اشتباه كند. آن

 اى نظامى در حال فعاليت بود. عنوان یک عضو حرفه به
هـاى بسـيار و شـان .     هاى باال مبتنى بود بر قابليـت  در مرحله چهارم رسيدن به رده

هـاى بـاالتر    داد كه بـه رده  هاى خود را نشان مى ماند. و قابليت یک چریک زنده مى باید
 پيدا كند. ارتقا

هـاى هـوادار یـا     داد نفـوذ خـود را از الیـه    مـى تمامى این مسائل به ساواك اجـازه ن 
 نزدیک به خانواده و زندانيان بيشتر گسترش دهد. هاى الیه
 

7 

 تشكيل ساواك

بـه سـاواك مشـهور شـد      هسته اوليه سازمان اطالعات و امنيت كشور، چيزى كـه بعـداً  
 هـى هـاى زر  هاى زنـدان  حمام كشانى كه در وجود آمد. آدم درفرماندارى نظامى تهران به

ى، ـایى ـ انگليسـ  ـاى امریكـوم بعد از كودتـرزوبـت از گرده بهترین فرزندان این مـپوس
 كنده بودند.
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شاه  بعد از كودتا عاملين اصلى كودتا، دوستان امریكایى شاه، تشكيل دو سازمان را به
و  بردارى ازسيا )سـازمان اطالعـات خـارجى امریكـا(     پيشنهاد كردند دو سازمان كه كپى

 آى )سازمان امنيت داخلى امریكا( بود.ا .بى.
 در مطبوعات انعكاس یافت و كمـى بعـد   1112خبر تشكيل ساواك در یازدهم مهر 

 را به مجل  سنا فرستاد. دولت الیحه آن
 سناتور خواجه نورى با این الیحه مخالفت كرد و تشكيل ساواك را ظلمى بـه مـردم  

 دفاى كرد. و سپهبد امير احمدى ضمندانست عباسعلى گلشائيان وزیر دادگسترى از آن 
 را براى جلوگيرى از حوادث ضرورى دانست. دفاى از تشكيل ساواك، آن

 مـان  سناتور جمال امامى نيز با تشكيل ساواك مخالفت كرد و گفت: مـا بایـد تـالش   
 راضى نگه داشتن مردم باشد و توى سر مردم نزنيم.

 هـاى  ك را متمركزكننده دستگاهجنگ ضمن دفاى از الیحه ساوا سرلشكر وثوق وزیر
 هرروى تشكيل ساواك تصویب شد. و ساواك از اوایـل سـال   اطالعاتى كشور داشت. به

 .كار كرد به ریاست تيمور بختيار فرماندار نظامى تهران شروى به 1111
ساواك تشكيل شد تا به فعاليت مخرب مخالفان در داخـل و خـارج    بنا به گفته شاه:

جـوارى   اصلى تشكيل ساواك مقابله با كمونيسم بود. خطرى كه هم هد  پایان دهد. اما
 كرد. رژیم ایجاد مى شوروى براى

هـاى اطالعـاتى ـ امنيتـى داخلـى بـا سـيا و         انـازمـاواك عالوه بر همكارى با سـس
گرفت. تبـادل اطالعـات و    همكارى داشت و از سوى آنان مورد آموزش قرار مى موساد
 اى جاسوسى و شنود و تعقيب خدماتى بـود كـه سـاواك از   ه ترین روش پيشرفته فروش
 گرفت. جز این تجربيات دیگـر كشـورها در   هاى همكار و كشورهاى دوست مى سازمان

 .1شد مى وآمدهاى سياسى و نظامى منتقل هاى گریالیى دررفت سركوب مخالفين و گروه
 

                                                           
 941۸.اتيهس اهانقشاآنادراىنوالتادسخلىارژي ،انشتامتكزاست يداسنقالباستالمىا1
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 حزب توده، حزب طبقه كارگر آرى يا نه

 رویـيم حـزب   هاى مختلفى روبه ودن، حزب توده با دیدگاهدر مورد حزب طبقه كارگر ب
 توده در ابتدا یک حزب كارگرى نبود بيشتر به یک جبهـه ضدفاشيسـت شـبيه بـود امـا     

رفته با مرگ سليمان ميرزا و اخراج افراد و عناصر ملـى، رنـگ و بـوى كمونيسـتى      رفته
و حزب، حزب طراز و اعالم كرد كه ایدئولوژى حزب ماركسيسم ـ لنينيسم است   گرفته
 طبقه كارگر است. نوین

 اما مالك حزب چه بود:
 عنوان ایدئولوژى رسمى حزب . پذیرش ماركسيسم ـ لنينيسم به1
 . عضویت تعداد زیادى كارگر در حزب2
 . پذیرش حزب توسط كمينترن و كمينفرم و احزاب كمونيستى برادر1
 مونيستهاى جهانى احزاب ك . امضا و پذیرش اسناد و قطعنامه1

 اما این نظر مورد پذیرش دیگران نبود:
 (، ملكى و یارانش تنهـا بـه عـدم اسـتقالل    1111. در انشعاب نخست حزب )سال 1

 عنوان حزب طبقه كارگر ایران قبول داشتند هرچند بعـدها  حزب نظر داشتند اما حزب به
 نظرشان به حزب ت يير كرد.

 توده را از همان ابتدا یـک حـزب  )سازمان انقالبى( حزب  1112. در انشعاب سال 2
 دانسـت و تشـكيل حـزب كمونيسـت ایـران را      منحر  اپورتونيست و رویزیونيسم مى
 دانست. نخستين وظيفه سازمان پيشاهنگ مى

 ( محفـل جزنـى، ظریفـى كـه    1111هاى جدا شده از حزب توده )سـال   . در محفل1
 كـه رابطـه   1112ل ترین محفل جدا شده از حزب توده بود حـزب تـوده را تـا سـا     مهم

را  دانسـت و از كودتـا بـه بعـد آن     ارگانيک با طبقه كارگر داشت، حزب طبقه كارگر مى
 دانست. طبقه نمى حزب
 حزب توده )دكتر غالمحسـين فـروتن، احمـد قاسـمى و     1111. در انشعاب سال 1
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 دانستند كه دچار انحرافات سرگرد حسن سخایى(  حزب توده را، حزب طبقه كارگر مى
 یونيستى شده است همين امر باع  اختال  ایـن دسـته كـه تمـایالت مائوئيسـتى     رویز

 ها نيز تمایالت چينى داشتند. داشتند با سازمان انقالبى شد كه آن
 محفـل احمـدزاده، پویـان كـه محفـل تئوریـک تشـكيل سـازمان         1121. در سال 2
دانسـت   ىهاى فدایى خلق بود. حزب توده را كاریكاتورى از حزب كمونيست م چریک

 آوردند. را از ابتدا حزب كمونيست به حساب نمى آن و
 گذاران جبهه دمكراتيک خلق نيـز حـزب   مصطفى شعاعيان از بنيان 1121. در سال 1

دانست كه از ابتـدا نـه در عمـل و نـه در نظـر هـيچ        توده را یک حزب اپورتونيستى مى
 با حزب كمونيست نداشته است. ارتباطى
 هاى چـپ  ادامه داشت و تمامى گروه چنان همنيز این بح   1127. بعد از انقالب 7
 جز جناح نگهدار در سازمان فدایى بر این نظـر بودنـد كـه حـزب تـوده یـک حـزب        به

 اپورتونيستى است و باید حزب طبقه كارگر تشكيل شود.
اى در سازمان فدایى معرو  بود به این نتيجه رسـيد   جناح نگهدار كه به جناح توده

بقـه كـارگر ایـران بـوده و هسـت و      رغم تمامى اشتباهاتش حزب ط وده علىحزب ت كه
 وحدت سازمان و دو گروه پيشتاز طبقه كارگر مطرح كرد. مسأله

 رغم انحرافـاتش حـزب طبقـه    این نگاه، دنباله نگاه بيژن جزنى بود. كه حزب را على
 با طبقه، دیگـر او دانست و بعد از كودتا به علت از بين رفتن رابطه ارگانيكش  كارگر مى

 آورد. حزب طبقه كارگر به حساب نمى
مالك حزب بودن، ایدئولوژى است  بعد از انقالب این نظر در سازمان مطرح شد كه

ادار است حزب طبقه ـلنينيسم وف اركسيسم ـ ـم بهكه  اـج آنزب توده، از ـنه رابطه. و ح
 ح بود:بودن مطر هرروى سه نظر در مورد حزب كارگرى كارگر است. به

 . مالك ایدئولژى است.1
 . مالك رابطه ارگانيک است.2
 . مالك بيان كردن منافع طبقه كارگر در عمل است. و این عمل چيزى نيسـت جـز  1

 مبارزه طبقاتى.
 رسد كه ایدئولوژى شرط اصلى كارگرى بودن یک حـزب اسـت. و رابطـه    نظر مى به



 707        ها ضميميه

 
 سركوب قطع شود اما این قطع شدن علت هایى به تواند در زمان ارگانيک طبقه كارگر مى

 شود كه حزبيت یک حزب طبقه كارگرى از بين برود. باع  نمى
 دهـى، و دادن اش سـازمان  سـت كـه وظيفـه   ا حزب سازمان پيشاهنگ طبقـه كـارگر  

هاى سوسياليستى به طبقه كارگر و رهبرى او در مبارزه طبقاتى است پـ  مـا بـا     آگاهى
 المان سروكار داریم. سه
 آید. دهى: كه از دل آن رابطه ارگانيک بيرون مىان. سازم1
 هاى سوسياليستى . دادن آگاهى2
 . رهبرى و هدایت در مبارزه طبقاتى1

 پ  ما باید جدا كنيم حزبيت یک حزب را از وظایف آن.
 شد اما مادیت ایـدئولوژى در خـط مشـى    ایدئولوژى به حزبيت یک حزب تعين مى

 اسـتراتژى حـزب، كـه طبقـه كـارگر را در مبـارزه      هـا و   حزب است باید دیـد تاكتيـک  
 كند تا چه حد منطبق بر آن ایدئولوژى و كارگرى است. اش هدایت مى طبقاتى

 اما یک نكته را نباید فراموش كـرد كـه تشـكيل حـزب یـک پروسـه اسـت. حـزب        
 شود براى آن پروسه تكميل حزب كمونيست را نگاه كنيم. الساعه تشكيل نمى خلق

 هاى تئوریک تبریز را داریم بعد فرقه اجتماعيون ـ عاميون را  محفل 1911ما در سال 
 و بعد حزب كمونيسـت  1911داریم. بعد حزب عدالت را داریم در سال  1912در سال 

 هاى تئوریک شكل بگيرند، بعـد  به عبارت دیگر ابتدا باید محفل 1921را داریم در سال 
 تا در رشد خود به سازمان سياسـى طبقـه   ندایهاى كارگرى پيوند نم با محافل و اتحادیه

 هایى دیگر در روند رشد خود بـه آن حـد از بلـوى    كارگر برسند. این سازمان یا سازمان
 اد با جریانات دیگر و یا مستقل اعالمـتواند در اتح رسند كه مى اسى ـ تشكيالتى مى ـسي

 كنند كه حزب طبقه كارگرند.
 در كنگره انزلى اعالم موجودیـت  1921در مورد حزب كمونيست ایران كه در سال 

 اند كه این اعالم كارى عجوالنه بود. و حـزب  نظران بر این عقيده كرد. بعضى از صاحب
عدالت به آن حد از رشد و بلوغ نرسيده بود كه به حزب كمونيست ایران تبـدیل شـود   

در ایـران  كه در آن روزگار ایران طبقه كارگر نوپایى داشت و هنوز كارگران صنعتى  چرا
 وجود نيامده بودند. جدى به به شكل
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 ها حزب توده و چريك

خط مبارزه مسلحانه دوبار در حزب توده به شكل جنينى نطفه بسـت. امـا اپورتونيسـم    
كه از نظر طبقاتى حزبى فاقد  حزب اجازه نداد چيزى متولد شود. نخست آن اى در ریشه

داد، از  كه دگماتيسم حزبى اجـازه نمـى   آنالزم براى این حركت بود. و دوم  رادیكاليسم
 انقالب پا را فراتر بگذارند. مدل روسى و لنينى

اى دیگـر دسـت    ، در ذهن روزبـه و عـده  1112بعد از كودتاى بيست و هشتم مرداد 
همين خاطر روزبـه و چنـد نفـر دیگـر سـفرى       حركتى مسلحانه شكل گرفت. به زدن به
الوقت كردند تا كودتا توانسـت همـه    قدر دفع د. و آنكردند كه ناكام مان ایالت قشقایى به

 ها را درهم بكوبد. مقاومت
هاى جامعه در حـزب   زمان با دیگر بخش این نطفه بسته شد هم 11بار دیگر در دهه 

مسلحانه شكل گرفت. رهبرى حزب على خاورى را بـراى آمـاده بـودن یـا      نيز گرایش
بود كه افسار حزب در دسـت سـاواك بـود.     فرستاد. و این زمانى نبودن شرایط به ایران
كاره حـزب بـود پـ  خـاورى همـراه بـا        ساواكى شده همه اى عباسعلى شهریارى توده

اش از شرایط  بعدها چيزى نگفت كه ارزیابى گزارش هنگام خروج دستگير شد. خاورى
را سازمان زمان صلح بود. و پتانسـيل الزم   چه بود. اما اگر مثبت هم بود. سازمان حزب،
 نداشت كه به یک سازمان نظامى تبدیل شود.
نشين حزب دو نفر دیگر را براى بررسـى امـور    با دستگيرى خاورى، رهبرى خارجه

زاده كـه هـر دو گـرایش بـه مبـارزه       فرستاد سرگرد رزمـى و مهنـدس معصـوم    به ایران
 آمدند و توسط عباسعلى شهریارى سربه نيست شدند. مسلحانه داشتند به ایران

كه مامـاى آن سـاواك و اپورتونيسـم     خاطر آن دنيا آمد به رروى این نوزاد مرده بهه به
 خواب زمستانى فرورفت. حزب و رهبرى حزب بود. و حزب به كران بى

گونه كه خـواب را از چشـم شـاه پرانـد      هاى پلنگان دیلمان و طبرستان، همان گلوله
 هاى قطبى را هم پراند. خرس خواب
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هـا دل   سعى كرد نقش پدرى دلسوز را بـازى كنـد. بـه كشـته    رهبرى حزب در ابتدا 

را از این راه بدعاقبت پرهيز داد. بدان اميد كـه تـب تنـد فـرو نشـيند. و       سوزاند و آنان
هـاى شـرور را    از رفقاى قدیمى حزبى بودنـد ایـن بچـه    ساواك كه بخش عظيمى از آن

 سم نف  راحتى كشيدند.شدند شاه و اپورتوني سرعقل بياورند. گروه سياهكل كه اعدام
هایى كه بر شقيقه سپهبد فرسيو، دادستان جنایتكار ارتش كـه شـليک شـد،     اما گلوله

 اپورتونيسم را پاره كرد. چرت
اش در بلـوك چـپ    اش كمتر از موقعيت اعضاى براى حزب سرنگونى رژیم اهميت

تند بلكـه  دانسـ  تنها حزب طبقـه كـارگر نمـى    پيدا شده بودند كه حزب را نه بود. كسانى
اى حزب طبقه كـارگر   دانستند و حزب توده را براى لحظه مى كاریكاتورى از ماركسيسم

 آوردند. به حساب نمى
دانســت. هژمــونى شــوروى را  ایـن جریــان خــود را جنــبش نــوین كمونيسـتى مــى  

 الگوهاى لنين در مورد حزب و انقالب هم باور نداشت. تافت و به برنمى
هـا آغـاز شـود. سـاواك      عليـه چریـک  اى جـدى بر  رزهپ  دیگر راهى نبود كـه مبـا  

كشت و حزب تـوده از   ها را مى كميته و اوین و زیرزمين شهربانى چریک ها و خياباندر
 كرد. شليک مى ها رادیو پيک به آن

شكل كتـابى   به 1121شد در سال  وى پيک پخش مىیسلسله نقدهاى حزب كه از راد
 «د.گوین هاى فدایى خلق چه مى چریک» درآمد

 كند: ها را چنين بيان مى حزب در این كتاب مبانى اختال  خود با چریک
جا تقابل دو ایدئولوژى مطـرح اسـت ایـدئولوژى پرولتاریـا و ایـدئولوژى       . در این1
هـا نماینـده ایـدئولوژى     حزب نماینده ایـدئولوژى پرولتاریـا و چریـک    .بورژوازى خرده
 بورژوازى است. خرده
خاطر ترورها خشـم   رنگ كردن دمكراسى به ها و كم فقر توده ها با افزایش . چریک2
هـاى فقـر و    دهند ریشـه  كنند و به حاكميت اجازه مى جانب خود متوجه مى به ها را توده

 انقالبيون بيندازند. استبداد را به گردن
 هاى مخفى با سالح خطرناك است. . فقط سازمان1



 های فدایی خلق اریخ معاصر: سازمان چریکبازخوانی ت      711

 

هـاى   رگران آماده پذیرش آگـاهى خودى نباشد و كا شود جنبش خودبه . چگونه مى1
 اما شرایط عينى انقالب آماده باشد. باشندنسياسى 
نادیده گـرفتن نقـش حـزب، اسـتقالل پرولتاریـا، ضـرورت تئـورى         ها با . چریک 2

امعه ـرایط جـم را بر شـاركسيسم ـ لنينيس ـاق خالق مـضرورت انطب اریا،ـانقالبى پرولت
 گيرند. نادیده مى
 كنند. برنامه صحيح و انقالبى را انكار مى ها تدوین . چریک1
 كنند. . پرولتاریا را از ستاد رهبرى محروم مى7
 سازند. ها را به شكل معيوبى مطرح مى . رابطه درست پيشاهنگ با توده 1
مشـى انقالبـى و تبليـغ مسـلحانه      ها وظيفه حزب را كه تـدوین برنامـه و   . چریک9
 رند.گي است را نادیده مى ها ميان تودهدر

خواهنـد   كنند. و خودشان مى ها را در تكامل انقالب نفى مى ها نقش توده . چریک11
 انقالب كنند.

 كنند. اند و دیگر اشكال را نفى مى ها به یک شكل از مبارزه چسبيده . چریک11
 خواهنـد  ها ایمان ندارند و خود مـى  كنند به توده اى را نفى مى ها كار توده . چریک12

 انقالب كنند.
تواننـد مبـارزه    . جدا كردن فرد انقالبى از توده با مخفى كردن انقالبيونى كـه مـى  11
 تشكيالتى را سازمان بدهند. سياسى ـ
را ندارنـد   بورژوا است كه شـكيبایى آن  . مبارزه چریكى عصيان روشنفكران خرده11
 دست گيرند. ها رهبرى را به ميدان بيایند و آن ها به تا توده
 بردارى از انقالب كوبا و چين است. حانه كپى. تئورى مسل12
شـكنند بلكـه باعـ      تنها جـو تـرور را نمـى    ها با درگير شدن با پلي  نه . چریک11

 شوند. پلي  مى تشدید فشار
 دهد. . این مشى ساليانه بيش از دویست نفر را به كشتن مى17
 جـا  آنامـا از   ها باید حسن احترام را برانگيزاند . درست است كه جانبازى چریک11

حاصل و به ضرر خلق است باید بـا ایـن عقایـد جنگيـد كـه مبـارزین را        بى كه این كار
 راهه نكشاند. بى به
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 نكته

به بعد تمامى منتقدین مبارزه مسلحانه نتوانستند چيزى بيش از نقد حـزب   1121از سال 
ئولوژیک یـد ها بنویسند. به همين خاطر حزب و نقدش تقـدم زمـانى و ا   چریک توده بر
 منتقدین دارد. تمامىبر

ها و بعد از یک نكته اساسـى غافـل بودنـد و یـا خـود را       اما اپورتونيسم در آن سال
زدند. اگر كار حزب تدوین تئورى انقالبى است و اگر كار حزب بردن آگـاهى   تجاهل به

و طبقه كارگر است خب این گوى و این ميدان. مگر كـت و كـول    انقالبى به ميان توده
 بينيم. ازاى عينى نمى ها سرسوزنى ما به گيرى خرده اند چرا از تمامى آن زب را بستهح
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 رهنمود سازمان در مورد جاسازى

 كند: هاى بيرونى خود دستوالعملى حفاظتى را صادر مى سازمان همراه نشریه
 . این نشریه را هرگز در اختيار افراد غيرمتعهد قرار ندهيد.1
 گرى باید غيرمستقيم و غيرحضورى باشد.. انتقال آن به دی2
 نگهدارى شود. جا آن. در خانه با تعبيه یک جاسازى مطمئن نشریه در 1
 . نشریه از دید افراد ناآگاه در خانه دور باشد.1
 . در هنگام انتقال نشریه دستورالعمل حفاظتى را همراه آن نمایيد. 2

 

 رهنمود سازمان در مورد بايگانى كتب

شود تا كليه آثار كمونيستى را طبقه جدول  هاى چریكى صادر مى خاص تيم این رهنمود
 بایگانى كنند: زیر
 هایى با آرم سازمان . كد سرى الف ـ كتاب1
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 . كد سرى ب ـ جزوات تاكتيكى سازمان2
 . كد سرى ج ـ جزوات سياسى سازمان1
 . كد سرى د ـ جزوات سياسى عام1
 . كد سرى و ـ مجالت و نشریات 2
 د سرى ز ـ انتشارات مجاهدین. ك1
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 تقى شهرام

 براى خواندن ریاضى به دانشگاه تهران رفت. 1117دنيا آمد و درسال  درتهران به 1121درسال 
 1121توسط حسين جوهرى و محمد حياتى عضوگيرى شد. در سال  1111در اواخر سال 

 گاران داخلـى و خـارجى  جزء یازده نفرى بود كه در مقابل خبرن 1121دستگير شد و در بهمن 
محاكمه شد او به ده سال زندان محكوم شد نفر بعد غرضى بود كـه نـدامت كـرد و آزاد شـد.     

دوسـت، منصـور بازرگـان، مهـدى      صادق، محمد بازرگان، مسـعود رجـوى، علـى مـيهن     ناصر
 حسن راهى، محمد احمدى، مصطفى بصيرى به دفاى از مردم پرداختند. فيروزان،

 طبقـه  سيارى از مدافعات رهبـران مجاهـدین نقـش داشـت. جامعـه بـى      شهرام در تدوین ب
 توحيدى را او وارد ادبيات مجاهدین كرد.

 علت سازمان دادن اعتصاب به سارى تبعيد شد در سارى توانست در جریـان آمـوزش   او به
همـراه حسـن عزتـى     ریاضى ستوان احمدیان افسر نگهبان زندان را بـا خـود همـراه كنـد و بـه     

 .1122اردیبهشت  12ار كنند. رهاى زندان سه نفره از زندان ف سيم هاى و بى اسلحه واى  كمره
ه ـایى بـــا رضـــادت رضـــعد از شهـــيوست و بـ ـن پـــاهدیـــان مجـازمـــه سـهرام بـــشـ 

 ضویت مركزیت درآمد.ـع
د بيش از ـروى شـش 1122ط سال ـه از اواسـدئولوژیک كـارزه ایـک مبـوانست طى یـو ت
بيانيـه ت ييـر    1121از كادرها و اعضاى سـازمان را ماركسيسـت كنـد و در سـال     درصد  هشتاد

 مواضع را نوشت.
 لبـا  برسـر   در این تحوالت مجيد شریف واقفى )عضو سوم رهبـرى( و مرتضـى صـمدیه   
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 ها را مواضع ماندند از تحویل انبار سالح و ادامه مجاهيدن خبر دادند. كه شهرام دستور ترور آن

 تيرباران شد. و صمدیه مجروح و دستگير و بعداً داد. شریف كشته
این بخش جدا شد و نام خود را بخش منشعب گذاشت از خود انتقـاد كـرد    1121در سال 

 عضویت تقى شهرام را ل و كرد. شهرام نيز انتقادات را پذیرفت و ترور را غلط دانست. و
 1129دوم مــرداد   ان دـال زنـ ـک سـ  از یـد و پـگير شـدست 1121ير ـت 11هرام در ـش

 تيرباران شد.
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 عباس جمشيدى رودبارى

ا زنده مانـد دو  ـاى كه به م زش خورد بيهوش شد ام هلبا گلو 1121ارى در سال ــ رودب
 «قهرمان مقاومت داد.»سلول انفرادى بود سازمان به او لقب  سال در

هى هر آینه بـا  اى بر كتاب مسعود نوشت و گفت: آگا مقدمه 1121رودبارى در سال 
 كند. ناپذیر مى انقالبى توسم شود منشأ ایمانى متزلزل صداقت

نقش مهمى داشت او  1121ان بود. در بازسازى ضربات ـازمـاى اوليه ســ او از رفق
 تئورى مبارزه مسلحانه داشت. احاطه كامل به

ردند. ـجليل كـ ـاى از او تـ  طـى اطالعيـه   1اره ـلق شمـ ـا در نبـرد خـ  ـهـ  ریـک چــ  
اى  خونبهاى ما آگاهى خلق است بگـذار از خـون مـا رودخانـه     گفت: اگر ارى مىـدبرو

 خروشان جارى شود.
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 تحقيقات

هـا كـه بـه شـكل جـزوه و در حـد        تحقيقات انجام شده از شرایط كار و زنـدگى تـوده  
شد. جنبه داخلى داشت. و بيشتر آن توسـط سـاواك از بـين رفـت.      مى محدودى منتشر

 نام بود و مثل جزوه روستاهاى سارى. بى ، تحقيقاتها ى از جزوهبخش
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داغ را نوشت كه بعدها بـه خـارج از كشـور بـرده شـد       بهروز دهقانى روستاهاى قره
كـارگران  »را نوشت منـا   « شركت سهامى زراعى سمي  كنده سارى بررسى»فرهودى 

 را« شـرایط زنـدگى مـردم در غـرب آذربایجـان     »نوشـت. نابـدل    را« آور فرشبا  حكم
ـ ـورد زلـدر م گرىـيق دیـوكلى و رفـميد تـنوشت. ح را  1117ال ـ  در سـ ـه طبـ ـزل

 .را نوشتند« روستاهاى سراب» آهنگران و اشر  دهقانى تند. نزهت روحىـوشـن
 

 نشريه درونى

ـ  ـا براى تبـ ـه چریک م ـاالت مهـ ـمقـ  اًـه بعضـ ـاى درونـى داشـتند كـ    شریهـادل نظـر ن
از حزب تـوده  « نقدادهات د»ت. دو جزوه معرو  گش دست مى به صورت جزوه دست به
گـوارا و از انقـالب كوبـا و     جملـه اسـت خـاطرات چـه     از این« نقدامصطالىارح مى»و 

 .ترجمه شد بوليوى توسط بهروز دهقانى و بهمن آژنگ
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 زيبرم

 21احمد زیبرم كه قصـد داشـت بـه مناسـبت كودتـاى       1121در بيست و هشتم مرداد 
گذارى انجام دهد سرپل سيمان با پلي  برخـورد كـرد و گریخـت.     بمب مرداد عمليات

باش كامل بودند منطقه را محاصره كردند احمد زخمى شد  آماده هاى كميته كه در گشت
چـادرى كـه    جـا  آنخود را به منزل پيرزنى رساند در  كه خون از او جارى بود در حالى

همان حـال پـول چـادر را بـه     بست. اما در  روى بند حياط بود برداشت و زخم خود را
باید بروى زیرزمين اما احمـد   كشند ها تورا مى پيرزن داد پيرزن به او گفت: پسرجان این

و خود با سـنگربندى   ها را به زیرزمين فرستاد تا آسيبى نبينند با خونسردى كامل همه آن
و  آمـد  جنگيد و به شهادت رسيد. شرح این واقعه توسـط خبرنگـاران مبـارز در كيهـان    

برخورد زیبرم و پيرزن انعكاس وسيعى یافت. ساواك دستور دستگيرى آن سه خبرنگـار  
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ها براى مدتى مخفى شدند. شاملو شعرى سرود و بعدها این خبـر دسـتمایه    داد و آن را
 هاى مسعود كيميایى شد.گوزن فيلم
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 زندگى حسن نوروزى

دنياآمـد پـدرش از    تهـران بـه  آهـن   در یک خانواده كارگرى در مرحله راه 1111در سال 
قفقازى بود كه پ  از مدتى مبارزه با رضاشاه به حزب توده پيوست. امـا بعـد    مهاجرین

همراه جمعى از همراهانش در یک عمـل فـدایى    به 1111در سال  از حزب كناره گرفت
اعتراض به حكومت نظامى از ریل خارج و منفجر  در را هاى نظامى ولهمقطار حامل مح
 ن ه ساله بود. خود نيز به شهادت رسيد حسنساخت و 

كشـى و مشـاغل    ، لولـه یبرى، فلزكـار  حسن تحصيل را رها كرد و به نجارى، شيشه
پرداخت یازده ساله بود كه به جنوب رفت در بندرعباس و بوشهر به كـارگرى   گوناگون

گارسن یک رستوران شد. بعد به تهران بازگشت و در یک كارگـاه   پرداخت چندى بعد
پرداخت. پ  مسئول نسب تأسيسات بـه شـهرهاى مختلـف     كار كشى به فلزكارى و لوله

 او با مردم بود. شد و این خود سرآغاز آشنایى بيشتر
هيجده ساله بود كه بار دیگر به جنـوب رفـت و در شـهرهاى بوشـهر، بنـدرعباس،      

هـاى   نشـين  اخت اما چون وضع كار خوب نبود بـه شـيخ  دكرمان به كارگرى پر شيراز و
كویت و دبى كار كرد و بعد از مدتى به ایران بازگشـت. پـ  از    عربى رفت و مدتى در

سـازى   بـه تهـران آمـد و در كارخانـه قـوطى      مـدتى در نـواحى جنـوبى كـارگرى كـرد     
آهن  توسط دوستان پدرش در راه كار شد. و پ  از آن پسند كارگر شب كارخانجات شاه
 .كار شد مش ول به كشى و تأسيسات در بخش لوله
همراه چند روشنفكر انقالبى یک محفل مطالعاتى بـه راه انـداخت.    به 1111در سال 

كردنـد. امـا تهيـه ایـن      آوردند و مطالعه مـى  هاى ممنوعه را به سختى گير مى كتاب ها آن
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فروشـى دایـر كردنـد و     هـا كتـاب   شميران خود آن مشكل بود پ  در پيچ ها بسيار كتاب
از ـاى مورد نيـه ابـقرار بگيرند و كتدر تمـاس گرد  دوره انشـوفر ابـستند با كتـوانـت

 ان را تهيه كنند.ـش محفل
 با گروه احمدزاده تماس گرفت. 1111در سال 

روى متون ماركسيستى در واحـدهاى  اى دو بار مطالعه  كار گروه در این دوران هفته
مجموعه آثار لنين را بود. حسن اب ـایـاى نـه ابـو تكثير دستى جزوات و كت نفره 1ـ2
 نوی  تكثير كرد و در اختيار رفقایش قرار داد. شكل دست چند نسخه به در

 در این زمان گروه دو كار در دستور خود قرار داد:
 هاى تئوریک سه نفره . ایجاد هسته1
 . رسوخ در بين كارگران براى تشكيل حزب2

آهن شد. اما پـ  از   راهحسن از طر  گروه مأمور كار در بين كارگران كارخانجات 
 رو شد. واكنش از سوى كارگران روبه مدتى با
 اى از ترس پلي  سياسى پاپ  كشيدند . عده1
 كار را مقدمات وكالت وزارت براى او دانستند. تر بودند این اى كه قدیمى . عده2
 اثر دانستند. كارها را بى اى به خاطر قدرت رژیم این . و عده1

ه هر نوى كار تبلي ـى را بـدون یـک اقـدام عملـى و یـک       حسن طى گزارش به گرو
كـه مـأمور كـار درميـان      كسـانى  .اثر دانسـت  كه به رژیم ضرباتى بزند بى نيروى متمركز

 همين نتيجه رسيدند. كارگران روستایى داشتند نيز به
 هاى درك نوین توسط رفقاى كارگر ایجاد شد. نطفه

شهرى بـه رهبـرى رفيـق مسـعود      او به عضویت اولين واحد چریک 1119در سال 
 عمليات كالنترى قلهک شركت كرد. درآمد و در

 هاى اعالم موجودیت سازمان او با موتورسيكلتش نقش داشـت در  در پخش اعالميه
 له به بانک آیزنهاور او جزء تيم محافظ بود.مدر جریان ح 1121اردیبهشت 

 مركزیت سازمان وارد شد.بعد از ضربه تيم رفيق مسعود به  1121در اواخر تابستان 
 با ساواك درگير شد و پـ  از یـک درگيـرى طـوالنى بـا پـایى گلولـه        1121در اواخر 
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هاى جنوب تهران از محاصره ساواك گریخت. ساواك شبانه به خانه او  بيابان خورده در

 هاى ساواك از محاصره گریخت. زیر رگبار مسلسل حمله كرد حسن در
 وجود آورد. فت و واحد چریكى عملياتى پویان را بهدر اواخر مهر پایش بهبود یا

هـاى بـرق و خاموشـى     ساله واحد حسن در انفجار دكـل  2211هاى  مقارن با جشن
 .تهران نقش داشت بخشى از

 مصادره بانک صادرات نارمک 1121در اواخر سال 
 بانک ملى شعبه صفویه 1121اوایل زمستان 

 رگانىحمله بانک حامل پول بانک باز 1121بهمن 
 را با چند انفجار درهم ریخت 1121تظاهرات ملى سال 

 حمله به سفارت امریكا با احمد زیبرم 1121زمستان 
 بعد او مسئول آموزش واحدهاى چریكى شد. از این به
در ميدان شوش در یـک سـر قـرار در محاصـره شصـت سـاواكى قـرار         1121پایيز 
 ا از محاصره گریخت.ه دست به سالح برد و با مجروح كردن آن گرفت پ 

ک ـرفت و در یـــرار گـــایى قـــاســـدر منطقــه لرســتان مــورد شن 1122ـــ در دى 
 رسيد. شهادت رى بهـدرگي

 1171نبرد خلق، مرداد 

 10شماره 
 

 پايانی خطابه

 در تـا  كـرد  بـذل  جـاه  و مـال  و كنـد  جـان  و خورد خون موصلی جمال كه است: نقل
 یافت. جای هگورگا یک انبيا خواجه روضه جوار معاذات
 كرد: وصيت گاه آن
 بنویسند: گورش بر

 خداوندا           
 كردی. ایشان كار در را او زد. تو دوستان براثر چندقدم سگی           
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 و بنـدم.  مـی  ایشـان  فتـراك  بـر  را خود كنم.و می تو دوستان دوستی دعوی نيز من و
 شوم. می ایشان سخن مش ول
 رسانم. می باز و
 شاها!پاد و خداوندا 
 اقوال محبهم.اما را این كسان هيچ از كه دانم می و نيم هيچ را سخن این چه اگر  
 ایشانم. اشارات و رموز و احوال و

 عاجز غریب این
   مگردان محجوب قوم این از را

 گردان قرب درجه سبب را كتاب واین
 .«بُعد دركه سبب نه

 عطار نيشابوری-تذكره االوليا
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