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فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،1چاپ دوم ،آذرماه ،1355
نوشتههای بیژن جزنی
لینک به فایل
عنوان

صفحه

مقدمه

الف

درباره وحدت و نقش استراتژیک چریکهای فدائی خلق

1

 -1وحدت کلیه نیروهای مترقی

2

 -2وحدت جنبش طبقه کارگر

4

درباره "مشی سیاسی" و "کار توده ای"

10

مقدمه

10

"مشی سیاسی" و "کار توده ای"

14

حزب طبقه کارگر ایران

30

اول – موقعیت جنبش کارگری و جریانهای مختلف آن در حال حاضر

30

 )1موقعیت بقایای حزب توده

31

 )2موقعیت جریانهای مارکسیست – لنینیست رقیب حزب توده در خارج از ایران

33

 ) 3موقعیت جریانهای مخالف حزب توده در داخل که به مشی سیاسی اعتقاد 35
دارند
 )4موقعیت جریانهای مارکسیست – لنینیست جنبش انقالبی مسلحانه

36

دوم – تشکیل حزب مقدم بر مبارزه با دشمن است یا نتیجه آن

38

سوم – آیا پیشاهنگ طبقه کارگر در همه شرایط الزاما بصورت حزب است؟

40

چهارم – عمدهترین شرایط تشکیل چنین حزبی در آینده کدام است؟

43

زیر نویس صفحه 33

46
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فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،2چاپ دوم ،تیر ،1355
چگونه مبارزه مسلحانه تودهای میشود
لینک به فایل
عنوان

صفحه

توضیح  19بهمن

1

یادداشت

2

چگونه مبارزه مسلحانه تودهای میشود؟

3

فصل اول – نقش تئوری انقالبی و دیدگاه استراتژیک در تکامل تاکتیکها

3

فصل دوم – وظایف پیشاهنگ در شرایطی که جنبش وسیع توده ای وجود 7
ندارد
فصل سوم – چه عواملی در طوالنی یا کوتاه شدن دورۀ رکود جنبش موثر 9
است؟
الف– موقعیت توده ها در رابطه با نظام تولیدی و شرایط اجتماعی – اقتصادی 10
حاکم
ب -موقعیت طبقات حاکمه از نظر شیوه حکومت ،نیرو و توانائی رژیم

12

ح -موقعیت پیشاهنگ توده ها از نظر نیرو ،سازمان و تجربه انقالبی

14

فصل چهارم – درباره تاکتیکهای عمده و سازماندهی جنبش مسلحانه در 16
مرحله اول استراتژیک
اول – مهمترین خصوصیات سازماندهی و تشکل نیروهای جنبش انقالبی در 17
شرایط فعلی
 -درباره گروههای سیاسی – نظامی

18

 -درباره گروههای سیاسی – صنفی

22

 -درباره کمیته های پشت جبهه

24

 -درباره سلول انتشاراتی

25

دوم – جنبش انقالبی مسلحانه و شرایط تکوین آن

26

 -1شرایط اجتماعی – اقتصادی و موقعیت توده ها

27

 -2موقعیت دستگاه حاکمه در آستانه جنبش انقالبی مسلحانه

31

 -3موقعیت نیروهای جنبش ترقیخواهانه در آستانه جنبش مسلحانه

32

سوم – ویژگی تاکتیکهای مسلحانه در جنبش انقالبی حاضر

33

چهارم – زمینه ها و نمودهای ماجراجوئی در جنبش انقالبی مسلحانه

39

الف -زمینه های ماجراجوئی در جنبش مسلحانه

40

ب -عمده ترین نمودهای ماجراجوئی در درون جنبش مسلحانه

41

فصل پنجم – آغاز جنبش مسلحانه و دستآوردهای آن

45

 -ویژگیهای سیاهکل

45

 -ادامه و گسترش جنبش مسلحانه

48

 -اثر مبارزه مسلحانه در سطح جنبش ترقی خواهانه

50

 -اثر مبارزه مسلحانه روی مردم

54

 -اثر مبارزه مسلحانه روی دستگاه حاکمه

60

فصل ششم – جنبش انقالبی مسلحانه در راه بسیج توده ها
2

65

 گسترش اعتراضهای اقتصادی و سیاسی مردم – رشد و تکامل مبارزه 66مسلحانه
 -شکل گیری جناح سیاسی در جنبش انقالبی مسلحانه

70

 -سازمانهای چریکی و تاکتیکهای نظامی در راه بسیج تودههای شهری

77

 -حمایت چریک از حرکات توده شهری

78

 -توجه به حاالت و واکنشهای مردم در مقابل رژیم

80

 -کاربرد تاکتیکهای نظامی در جهت جنبشهای اقتصادی و سیاسی مردم

81
85

فصل هفتم – مبارزه مسلحانه در "کوه"
 -ایجاد هسته های چریکی در مناطق استراتژیک

85

 -زمینه های مبارزه مسلحانه در عشایر

91

 -جنبشهای مسلحانه خلقهای تحت ستم ملی

97

 -موقعیت خلق کرد

99

 -درباره بلوچ ها و اعراب خوزستان

102
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فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،3چاپ دوم ،مرداد ،1355
مبرمترین مسائل جنبش انقالبی ما در لحظۀ کنونی
لینک به فایل
صفحه

عنوان
توضیح
سیستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ایران چه خصوصیاتی دارد؟

1

چه عواملی باعث میشود که در این سیستم طبقۀ حاکم نتواند مثل بورژوازی در غرب 17
بشیوۀ دمکراسی متوسل شود بی آنکه با خطر نابودی روبرو شود؟
آیا شیوه ای که فعال رژیم در پیش گرفته است تنها شکل اعمال حاکمیت برای حفظ 20
سرمایه داری وابسته در ایران است یا اشکال دیگر نیز میتواند مطرح باشد؟
22

دیکتاتوری خشن سلطنتی مدافع چه منافعی است؟

دیکتاتوری رژیم که آنرا دیکتاتوری فردی شاه مینامیم در تعیین شرایط مبارزۀ ما چه 24
نقشی دارد و رابطۀ آن با تضاد اساسی سیستم سرمایه داری چیست؟
مبارزۀ مسلحانه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

29

به چه دلیل عملیات قهرآمیز اساس و محور دیگر اشکال مبارزاتی است؟

32

خصلت دیگر مبارزۀ مسلحانه سرشت تبلیغی اعمال قهر انقالبی در این مرحله است

36

مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی به چه نتایجی باید دست یابد؟

63

اثر مبارزه مسلحانه بر موقعیت توده ها طی سه سال گذشته

68

اثر مبارزه مسلحانه بر رژیم و طبقه حاکم و امپریالیستهای حامی آنها

71

نتایجی که مبارزه مسلحانه بر پیشاهنگ بجای گذاشته

73

خصوصیات عمده اپورتونیسم در جنبش ما کدام است و راه مبارزه با آن چیست؟

78

آیا ما از یک خطر احتمالی صحبت میکنیم یا واقعا با این گرایشهای چپرو سر کار 88
داشته ایم؟ اگر این گرایشها در درون جنبش مسلحانه وجود داشه بچه صورتی و در چه
پدیدههائی ظاهر شده است؟
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فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،4تیر ،1354
گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران
لینک به فایل
صفحه

عنوان
توضیح  19بهمن تئوریک
تحلیل کوتاهی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی  -ظریفی
یکم – مقدمه

1

دوم – تاریخچه گروه

11

 -تشکیل گروه

12

 -ایدئولوژی و مشی گروه

13

 -برنامه و سازماندهی

15

 -جریان کار و رشد گروه

18

 -یورش پلیس در دیماه 1346

23

 -کمبودهای اساسی و اشتباههای گروه تا این مرحله

26

 -ادامه فعالیت گروه

28

 -لو رفتن حسن پور

30

 -تماس با گروهها و جریانهای دیگر

31

 -تماس با گروه دوم موجد چریکهای فدائی خلق (چ .ف .خ).

32

 -عملیات گروه

34

 -یورش پلیس در آذر و بهمن سال 49

35

 -تیم جنگل و عملیات آن

37

 -عملیات در شهر

43

 -رستاخیز سیاهکل و اهمیت استراتژیک آن

43

سوم – کمبودها و ویژه گیهای گروه

45

چهارم – نشریات گروه

48

بررسی نظرات گروه انقالبی جزنی – ظریفی در رابطه با شرایط جامعه ایران 63
و مسائل انقالب
 -عملکرد فاشیستی رژیم شاه

63

 -اختناق و ترور – ماهیت رژیم شاه

65

 -شناخت جنبش نوین انقالبی ایران از شیوه های فاشیستی رژیم

76

زندگی نامۀ  7انقالبی شهید از گروه جزنی  -ظریفی

91

بیژن جزنی

93

حسن ضیاءظریفی

105

مشعوف (سعید) کالنتری

111

محمد چوپان زاده

119

عزیز سرمدی

123

عباس سورکی

129

احمد جلیل افشار

132

5

فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،4چاپ دوم ،اردیبهشت ،1355
گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران
لینک به فایل
عنوان

صفحه

مقدمه  19بهمن تئوریک به چاپ دوم

الف

تحلیل کوتاهی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی  -ظریفی
 )1مقدمه

1

 )2تاریخچه گروه

11

 -تشکیل گروه

12

 -ایدئولوژی و مشی گروه

13

 -برنامه و سازماندهی

15

 -جریان کار و رشد گروه

18

 -یورش پلیس در دیماه 1346

23

 -کمبودهای اساسی و اشتباههای گروه تا این مرحله

26

 -ادامه فعالیت گروه

28

 -لو رفتن حسن پور

30

 -تماس با گروهها و جریانهای دیگر

31

 -تماس با گروه دوم موجد چریکهای فدائی خلق (چ .ف .خ).

32

 -عملیات گروه

34

 -یورش پلیس در آذر و بهمن سال 49

35

 -تیم جنگل و عملیات آن

37

 -عملیات در شهر

43

 -رستاخیز سیاهکل و اهمیت استراتژیک آن

43

سوم – کمبودها و ویژه گیهای گروه

45

چهارم – نشریات گروه

48

بررسی نظرات گروه انقالبی جزنی – ظریفی در رابطه با شرایط جامعه ایران 64
و مسائل انقالب
 -عملکرد فاشیستی رژیم شاه

64

 -اختناق و ترور – ماهیت رژیم شاه

66

 -شناخت جنبش نوین انقالبی ایران از شیوه های فاشیستی رژیم

77

زندگی نامۀ  7انقالبی شهید از گروه جزنی  -ظریفی

92

بیژن جزنی

95

حسن ضیاءظریفی

107

مشعوف (سعید) کالنتری

113

محمد چوپان زاده

121

عزیز سرمدی

125

عباس سورکی

131

احمد جلیل افشار

135
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فهرست مطالب  19بهمن تئوریک شماره  ،7تیر ،1355
گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی پیشاهنگ جنبش مسلحانۀ ایران
لینک به فایل
عنوان

صفحه

توضیج

الف

تحلیلی از تکوین و تکامل گروه

1

اول – پیش از تشکیل هسته

1

دوم – تشکیل گروه و خصوصیات عمده آن

4

 -خصوصیات گروه در دوره اول

5

 -گسترش گروه در دوره اول

10

 -خصوصیات گروه در دوره دوم ،از اواخر سال  48تا تشکیل چ .ف .خ.

11

 -گسترش سازمانی گروه در دوره دوم

15

 -تدارک مبارزه مسلحانه و عملیات گروه

16

 -برخورد با پلیس و بازداشتها

20

 -تماس با گروهها و جریانهای مخفی دیگر

22

 -جمعبندی ویژگیهای عمده گروه

26

 -درباره مقاله "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"

29

 -درباره مقاله "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"

32

زندگی نامه  9انقالبی شهید از گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی

44

 -رفیق مسعود احمدزاده

45

 -رفیق امیرپروزیز پویان

51

 -رفیق عباس مفتاحی

55

 -رفیق حسن نوروزی

59

 -رفیق مهرنوش ابراهیمی

69

 -رفیق عباس جمشیدی رودباری

72

 -رفیق احمد زیبرم

77

 -رفیق بهروز دهقانی

85

 -رفیق علیرضا نابدل

95

 عکس رفقا :مجید احمدزاده ،جواد سالحی ،صمد بهرنگی ،اسدهللا 98مفتاحی ،حمید توکلی ،شاهرخ هدایتی ،غالمرضا گلوی ،حاجیان سه پله ،محمد
سوالونی ،سعید آریان و بهمن آژنگ

7

