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  نمودارهافهرست 
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  .تقديم به رفقاي جانفشاني که اينک در ميان ما نيستند
  

    زاده رجبمحسن 

  صفائيانهوشنگ ريام

  مقدم نصيريحميد 

  وليمجيد 

  يآزادهمايون 
    يباخترود مسع

  مقدم حداديسعيد  محمد

  يوانياد يمج  
   يعمرانبهزاد 
 زاده يمحمود قاض

  يخسرواحمد 
 يخان يحاجرضا  محمد

  ياسالمژن يب
  منصور توسلي

  الماسيانسيامك 

  شيبهک يعل محمد
  زمانزادهفرامرز 

 عادلعبدالهاشم 

  يمصطفووان يک
 ...و

 

 ياد زنده رفقاي همچنين

 زاده طاعتي مسعود

 کرمي بهنام

دائي مهدي



 است حرف چهار ميدان يم

 ميبر از کي کي را شيها حرف

 ميسينو يم را آن

 ميسينو يم کاغذ يرو

 هوا يرو

 واريد يرو و

□ 

 است حرف چهار

 حرف چهار با يسال چون نه

 يبائيز ي خسته غول

 :فصل ک يبا

 خون زيپائ

 لبخند زيپائ

 

 است آتش يايدر خود که يبائيز ي خسته غول

 زمان ي ماهه هفت يها هبچ ما و

 ميسوز يم پرومته يايرو آتش در هودهيب

□ 

 ميزن يم حرف اش درباره

 ميسينو يم اش درباره

 سرخ يتومارهائ

 خون با نه يتومارهائ

  سرخاب با يتومارهائ
 

 ميزن يم نهيس به را سنگش

 مييگو يم دشيخورش از

 اش امدهين يدهايخورش از

 بزرگش، دست از

 کوچکش ي خانه از و

  ، سروده سعيد سلطانپور"چهار حرف"خشي از شعر ب



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٤

 اي بر ويرايش دوم مقدمه

 اسـتقبال  بـا  هـا  سـياهکلي  دربـاره  هـايي  يادداشـت خـست   يش ن ويرا انتشار
در عـين حـال،    .شـد  روبـرو کـشور    داخـل  رفقاي طرف از ويژهه  ب خوبي

 کـه نيـاز بـه       دريافـت کـرديم   هاداتي  ـنـها، اطالعات تکميلي و پيش      پرسش
ويـرايش   .را بـراي مـا ضـروري سـاخت       " ها  يادداشت "تکميل و گسترش  

ــه برخــي   ــه منظــوِر پاســخ ب ــود کــه   از رفقــاي داخــل کــشور نخــست، ب ب
هـاي    ريـک چازمان  سـ  در تغييـرات  و انـشعابات  تاريخچه کوتاهي درباره  

پاسخ به همـين ضـرورت، در        مبناي بر .را الزم داشتند   يرانالق  خدائي  ف
ــرايش نخــست،  ــ تنهــاوي ــدون رتيتــروا صــورته ب  بررســي و نقــد هــيچ ب

رد ايــن هــا در مــو هــا و واکــنش  تمــاس.شــد نگاشــتهمــشخص انــشعابات 
تــر بــه  تــر و دقيــق  را متقاعــد کــرد کــه ايــن کــار بايــستي ژرفمــانوشــته، 

   .مخاطبين ارائه شود
بينيم کـه    را فرايندي مياش  پديده سچفخا در تماميت بردن به شناختِ    پي

تـري از دسـت انـدرکاران     ظر طيف وسيعن انديشي و تبادل   هم  کار، حاصل
ه جانبـه سـچفخا، اميـد       ت هم شناخ .باشد اين سازمان     انقالبي و نيروهاي 

از تـاريِخ معاصـر ايـران و         واضـح  و زنده اينگارهبيشتري براي آفرينِش    
به ويژه جنبش چپ، سوسياليستي و کمونيستي در نيم قرن اخير را پديد    

 روابـط انـشعابات،    ،يرونـ يب يودهـا نم فقـط  آن در کـه  شـناختي    .آورد  مي
 با همراه نيچن  هم بلکه شوند ينم گرفته نظر در ياتفاق اي شخصي ي  سطح

ــ يونــدهايپ ِي مبــارزه ضــرور و يعمــوم يهــا يوســتگيپ ،ياساســ يدرون
ــران   ــاريخ معاصــر اي ــاتي جــاري در ت ــد شــده درک طبق ــه .ان  توضــيح اولي
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د کـه   نـ کن  ا مـي  ها و اختالفات، زماني معنـاي واقعـي خـود را پيـد              گسست
 و مبـارزه    اجتمـاعي  پراتيـک  مـسير  در هـاي مختلـف     گيـري جنـاح     موضع

المللـــي ســـنجيده و نتـــايج آن  ر داخـــل و ســـطح بـــينقـــاتي واقعـــي دطب
ها، چه خوب و چه بد، در ارتباط با پيامدهايش در همين مسير               سياست

  .طوالني مبارزه طبقاتي محک زده شود

تـاريخ  "خـوِد نگارنـدگان از      کـه    راتيظاـتـ و ان  حاتـبا توجه به اين توضي    
 ايـن  "ويـرايش دوم "ينـيم کـه   ب نيازي به تاکيد مجـدد نمـي     دارند،  " سچفخا

 و تـا رسـيدن     ها نيـست    ها و احياناً لغزش      نيز خالي از کاستي    ها  يادداشت
 .دارددر پـيش  به هدف مدون ساختن تاريخ سچفخا، راهي بس طوالني          

براي شـناخت    تري گسترده ميدانتالِش ما اين است که در هر ويرايش،         
در ايـن   ي متفاوتهااهدگدي تا کنيم بازو تبادل نظر حول تاريِخ سازمان   

  .سازيم منعکس زمينه
با اين حال، ناگفته نگذاريم که اولويت ما در اين نوشته، ملموس ساختن 

 بــه همـين جهــت،  . درس آمـوز اسـت   ويـک تجربـه تــاريخي هنـوز زنــده   
 صـوري و کيفـي يـک مقالـه، کتـاب يـا يـک          دغدغه رعايت ساختارهاي  

 ياما نقشي فروتـر از محتـوا      مکتوب آکادميک، گرچه برايمان مهم بوده،       
   .داشته استرا " ها پيام سياهکلي"

ها، چند نکته تا همـين       در حين بررسي اسناد و مرور دوباره و دوباره آن         
م ها را بخشاً بـه ويـرايش سـو      گرچه مدلل کردن آن    .شود  جا برجسته مي  

تر مستندات  کنيم، چرا که نياز به بازبيني دقيق ها واگذار مي   اين يادداشت 
 جديدتري است که از رستاخيز سياهکل امروزه در دسترس مـا و سـاير             

  .پژوهندگان تاريخ معاصر ايران و به ويژه سچفخا است



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٦

گيـري تـيم       تجربه، دانـش و قاطعيـت تـصميم        نکته نخست اهميت و نقشِ    
رفيق علي اکبرصفائي فراهاني اسـت کـه         گروه،   ماندهفرجنگل و به ويژه     

اش بـه عنـوان        گوهر درخشان توانايي   رويدادها، وقايع و     در انبوه  معموالً
ــده        ــافي دي ــدازه ک ــه ان ــامي ب ــور نظ ــت و ام ــارآزموده در سياس ــردي ک ف

 يک آنچه"او از سويي تزهاي فشرده نظريه گروه جنگل را در           . شود  نمي
تزهـاي فـشرده    . کنـد    فرموله مي  ۱۳۴۹ تابستان  در ]۲"[بداند بايد انقالبي

يــا " برنامــه عمــل"هــاي يــک   و پرســشايــن رســاله، در واقــع بــه نيازهــا 
. دهـد    خويـشتن پاسـخ مـي      فرايند آفـرينشِ  ازمان يا حزبي در     س" منشور"

بعد از گذشت بيش . بررسي جزئيات محتوايي نظريات کار ديگري است  
تـر و    توان پختـه    ز موضوعات را مي   از نيم قرن، طبيعي است که بسياري ا       

 امروز در ايران و جهان،      تر توضيح داد و سطح رشد مبارزه طبقاتي         دقيق
پاسخ "بيژن جزني، به بيان . هاي کيفي جدي دارد با نيم قرن پيش تفاوت  

، بـا ايـن همـه       ..."موضوعات امروز را نبايـستي در جـزوات ديـروز يافـت           
 جنـبش نونهـاد و   و اسـتراتژيک نشان از سطح بـاالتري از بلـوغ سياسـي       

ــدايي خلــق دارد  خودپــوي چريکهــاي ــا کــه برخــي مفــسرين ن ف اآشــنا ي
شـرايط آن دوره و  "امروزه به عنوان    شان را     هاي ذهني    که بافته  شاهديني

 .دهند به خورد مخاطبين مي" وضع سازمان

گيـري   در همين زمينه ناگفته نبايد گذاشت کـه تجربـه و قاطعيـت تـصميم      
لحظـه  "و مشخـصاً رفيـق صـفايي فراهـاني، در آفـرينش آن      گروه جنگـل   

، شـاخص  ن رسـتاخيز سـياهکل شـناخته شـد    که بعدها بـه عنـوا    " جاودان
اش در داخـل و      دوره  اي است کـه ايـن گـروه بـا محافـل هـم               تفاوت کيفي 
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ها و محافل، داراي کميـت و    بسياري از اين گروه١.خارج از کشور دارد 
 بـا ايـن حـال، قبـل از اقـدام       ؛شتري نيـز بودنـد    يا افراد با سابقه فعاليت بيـ      

هـاي نظـري متـشتت        يا در بحث  جدي و وسيع توسط ساواک دستگير و        
شروع ضربات به گروه شهر و جنگـل،  . ماندند و از عمل باز مي    شدند    مي

در گزارشـات حميـد   .  شکست محافل ديگر بودنشان از تکرار سناريويِ   
يد فرمانده گروه جنگـل بـراي       در موارد مختلف به فشار و تاک      ] ۱[اشرف

هاي دشـمن، اعـم     براي غافلگير کردن نيرو   شروع هر چه زودتر عمليات      
ايـن موضـوع فقـط    اهميـِت   .وجـود دارد ، ارتـش و ژانـدارمري     از ساواک 

اي  يک تصميم تاکتيکي يـا بوروکراتيـک نيـست بلکـه شـم سياسـي              براي  
. ميختـه اسـت  است که با تجربه نظامي در تقابل ضربات امنيتي با هم درآ     

اطالعات کنـوني مـا در مـورد سـاواک چنـين اسـت کـه از وجـود گـروه                     
 و نيـز کروکـي افـراد فعـال آن     ۱۳۴۹حداقل از نيمه دوم دي مـاه        جنگل  

هـا از   با اين حال، اين اطالعات ما بعد از گذشـت سـال          . مطلع بوده است  
آن واقعه است و اين همـه جزئيـات بـر رفقـاي مـا، در آن لحظـه آشـکار                    

تيزهوشي، خبرگي سياسي و تجربه بسيار الزم است که درست در           . نبود
 ، و نـه سـاواک و ارتـش      ،نه عمليات را گروه سياهکل    لحظه بحراني، صح  

  ! تعيين کند
" يبحرانـ  لحظاتاين   درو اجرا    يريگ ميتصم تيقاطع"انداز،    از اين چشم  

 حملـه . نشان از کفايـت گـروه جنگـل بـه فرمانـدهي رفيـق فراهـاني دارد                
ي در شـهر    تيامن لحاظ از خورده ضربه يگروه با موفق،نه چندان    يامنظ
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 ،... و شـود  يمـ  دهيـ د جا همه در  که فراوان يکيتاکت اتباهاشت ،و جنگل 
بـا ايـن    . هاي بيـشتر خواهنـد يافـت        سنجان بگردند، بازهم ضعف     اگر نکته 

دهـد کـه    نتيجه تاريخي عملياتي با ريسکي چنين باال نـشان مـي    ،اماهمه  
 کـل  بـه  کياسـتراتژ  اميـ پ کي رساندن در يدست شيپ گروه براي    تصميم
. کنـد  يمـ  را يتيامن و ينظام تلخ شکست نيا جبران  بوده است که جامعه

 سرنوشت تلخ و    .بودو رفقاي جنگل     يفراهان تجربه کار و    دستاورِد نيا
جانفشاني تک تک رفقا، امروزه همه همدالن اين جنبش را هنوز بعد از             

بــه کنــد، بــا ايــن حــال، رفقــاي ناديــده مــا، اقــدامي را  ر مــينــيم قــرن متــاث
ک ســازمان سراســري گــذاري يــ ط الزم بنيــانســرانجام رســانند کــه شــر

  .کمونيستي در ايران در آغاز دهه پنجاه شمسي بود
گـذاري يـک گـروه،     به شـرط الزم اشـاره کـرديم، از آن جهـت کـه بنيـان           

در اينجـا عمليـات     " (لحظـه واقعـي و مهـم      "سازمان يا حزب، نياز به يک       
يـن شـرطي    دارد و ا  ناظر بر جنـبش انقالبـي و مبـارزه طبقـاتي            ) سياهکل

ادامـه  "ادامه زنـدگي، رشـد و پيـشرفت تـشکيالت، منـوط بـه               . الزم است 
در گزارشات مختلف   . رساند   ما را به نکته دومي مي      ،و اين . است" کاري

داقل قطعي است که بخش زيادي از چريکهـاي دستگيرنـشده حـ        " اينک"
ــد  ۱۳۴۹از دي مــاه  ــراي ســاواک اعليحــضرت، شــناخته شــده بودن از .  ب

ها به چنـد اسـم و    زگار، در آن ميان اغلب اسامي و کروکي      شوربختي رو 
  !حميد اشرف: شد يش از همه به يک اسم ختم ميب

 ۱۳۴۶ رفيق بـاقي مانـده از ضـربات     ۴اين چريک قبالً يک بار همراه با        
 يصـفار لي اکبر صفايي فراهـاني، محمـد        ظريفي، يعني ع  - بر گروه جزني  

ژاد، با دقت و پشتکار، تـار  ي، غفور حسن پور و اسکندر صادقي ن  انيآشت
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تشکيالت ضربه خورده را جمع و جور کرده بودنـد تـا بـه تـدريج          و پود   
. طي بيش از دو سال کاِر مدام و تدارکاتي به گروه سياهکل ارتقـاء يابـد         

ليـات سـياهکل، دوبـاره مـسئله        حال در اثر ضـربات پـيش و پـس از عم           
 در دستور کـار     ،يالت تشک دوباره ادامه فعاليت رزمنده در عين بازسازي     

  . گيرد جمع قرار مي
 پـنج   ساواک براي قدرت نمايي اسامي و عکـس ۱۳۵۰ فروردين ۱۷در  
 اشرف، حميد: کند   مي اعالم را ها"سياهکلي "دستگيرنشده اعضاي از نفر

ــد ــفاري محم ــتياني، ص ــواد آش ــالحي، ج ــز س ــان اميرپروي ــاس و پوي  عب
 پاسـخ  ۱۳۵۰ردين رو فـ  ۱۸فـرداي همـان روز،      ،  "هـا   سـياهکلي ". مفتاحي

 مـسار يت اين جنگ رواني، وحشت زده و هيستريک سـاواک را بـا تـرور             
که يـک مـاه قبـل از آن    بود  ارتش يدادرس اداره سيير  او، .دادند ويفرس

کل را صـادر کـرده     گـروه سـياه    احکام اعدام زندانيان سياسي و مشخصاً     
امي بـاقي   حـداکثر امکانـات و تجربـه نظـ        بـا    در اين عمليات، تقريبـاً       .بود

دام شده بود تـا احتمـال عـدم موفقيـت عمليـات را بـه                مانده تشکيالت اق  
رژيـم شـاه و     " ديـالوگ انتقـادي   "از اين طريق    . ترين سطح بکشانند    پايين

  !ترين سطح اجتماع آغاز شد ساواک در وسيع
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مانده ينه نفر از باق جستجوي رژيم شاه در:  در ايران در گشت و گذار استيحب ش-  ۱ تصوير

محمد صفاري آشتياني، حميد اشرف، اميرپرويز پويان، : رديف باال از راست: ها يسياهکلتشکيالت 
 مفتاحي، احمد پور، عباس منوچهر بهايي: جواد سالحي، رحمت پيرو نذيري، رديف دوم از راست

  نژاد اسکندر صادقي: زيبرم، رديف پايين
  

 اين جنبش جوان، هنوز هم غاز و ادامه کار توسط   چکيده کالم اين که آ    
. براي پويندگان راه آزادي و رهايي طبقاتي و اجتماعي درس آموز است

هـاي نـيم قـرن پـيش          نه از آن جهت که اشکال مبارزاتي يا حتـي تحليـل           
رويکـرد بـه نـوزايي سياسـي و انقالبـي در            نـوِع   لکه  اکنون راهگشاست، ب  

عمـل    افان بـي  بورژوايي حر   نگري خرده يراو و داري    سرمايهشرايط خفقان   
روشـي کـه ترکيـب چابـک پيونـد کـار عملـي و        . قابل تامل بيـشتر اسـت    

فهمد و  سازماني را با تکامل نظري در روندي پيوسته و تکامل يابنده مي    
تحليـل مـشخص    "ه به بيان رايج همان دوره       آن روشي ک  . برد  به پيش مي  
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فهميــده اش   ديــالکتيکيرا در دورهــاي پيچــاپيچ " از اوضــاع مــشخص 
بـه  هـا بـيش از پـيش     اي بود که در اين بررسـي        اين سومين نکته  . شود  مي

  .  شود  کنوني تاييد و برجسته ميهاي فاکتتوسط آن برخورديم و 
 

 
 زيرپرويام: تحت تعقيب. شوند يها آشنا م از طريق وحشت زدگي ساواک با سياهکلي مردم - ۲ تصوير

 ،يرينذ رويپ اله رحمت پور، يبهائ منوچهر ،يسالح جواد نژاد، يصادق اسکندر ،يمفتاح عباس ان،يپو
  .اشرف ديحم و برميز احمد ،يانيآشت يصفار محمد

*** 

و امکانــات  انتــو حــد درهــاي دريــافتي را  پرســشدر ويــرايش کنــوني، 
هـاي ايـن مجموعـه پاسـخ       محدودمان، چه در داخل متن، چه در ضـميمه        

گيـري    و اشاراتي هرچند ناکامل و ناقص به پيشينه تاريخي شکل ايم  ادهد
 داليل اين کـار، امـروزه بـيش از همـه در تحريفـات و                .ايم  سازمان داشته 

يخي، اظهارات نامعتبري است که از هر سو نسبت بـه شـرايط واقعـي تـار       
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گيـري سـازمان و نيـز فـضاي واقعـي سياسـي             فرهنگي و اجتمـاعي شـکل     
اميـد داريـم     .شود   ديده مي  ۱۳۳۲هاي پس از کودتاي        سال رژيم شاه در  

ن رويـش چنـي  و فرهنگـي   هاي آتي، تصوير بستر تاريخي        که در ويرايش  
  . تر نشان دهيم جنبشي را به شکلي همه جانبه

***  
زد، در زير هـر   وانش متن لطمه بزرگي نمي در ذکر منابع تا آنجا که به خ       

هـا، ليـستي    دداشتدر پايان اين يا عالوه بر اين،  .صفحه آورده شده است   
از منابعي که در اينجا بـه صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم مـورد مراجعـه             

   .اند، آورده شده است قرار گرفته
اطـب  اي را بـا مخ      ها اين بوده است کـه تجربـه         تالش ما در اين يادداشت    

جويا و کنکاشگر به اشتراک بگذاريم و از طريق ايـن تعامـل، نگـاهي بـا      
 تا چه .تر به يک تجربه ارزشمند تاريخي داشته باشيم  اما مشخصفاصله

  !قبول افتد و چه در نظر آيد
  محمود خليلي، همايون ايواني

  ۱۳۹۹نوزدهم بهمن 
  ۲۰۲۱ فوريه فته
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  پيش در آمد و طرح مسئله

ســازمان چريکهــاي هــاي  در مــورد فعاليــت ب و اســناديبــا انتــشار مطالــ
ها و مقاالتي از  نوشتهاسناد،  در ")سچفخا"از اين پس  (فدايي خلق ايران
و نام نشريه هايي از سوي برخي خوانندگان درباره آرم  سوي ما، پرسش

کننـد،   سازمان و نيز محافلي که امروزه به نـوعي از ايـن نـام اسـتفاده مـي             
 .بـه وجـود آورد     مـان را براي رت ارائـه نوشـته کنـوني        مطرح شد که ضـرو    

 ايـن   نـوني ذکـر خواهـد شـد، برخـي از          همان طور کـه در طـول نوشـته ک         
اند، گرچـه هنـوز بـه نـوعي از       آرم و نام نشريه خود را تغيير داده      ،محافل

 چند محفل ديگر، بدون توضيح يـا تمـايزي،   .کنند  استفاده مي " فدايي"نام  
   .دهند مورد استفاده قرار مينام و آرم سازمان را 

، کيفي ويماه هاِي گي، به دريافت ما، جرياني تاريخي با خودويژسچفخا
تواننــد يــا   افــراد و محافــل مــي.و اخالقــي در تــاريخ معاصــر ايــران اســت

توانــستند بــه ايــن جريــان بپيوندنــد يــا از آن گســست کننــد، امــا ايــن   مــي
ن با گذشت نزديـک بـه       چنا  چنان است که هم    "سازمان"هاي    خودويژگي

ــيم قــرن، رِد ــه ســرِخن رهــاي وماو تهــاي محفلــي   ايــن ســازمان، از زرداب
کننــد، قابــل  کــه از نــام ايــن ســازمان پرافتخــار اســتفاده مــي  ٢"ســرخابي"

    .تشخيص و تمايز است
وضع واقعي  در اسناد و مقاالت ارائه شده،        مالک ما براي استفاده از آرم     

سـت کـه بـه صـورت منـسجم و واقعـي بـه               اي ا   سازمان در دوره تـاريخي    
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يات آرم، نـام نـشر    " وراثـتِ  " بنابراين، جدال بر سرِ    .فعاليت پرداخته است  
اش، با محافل از هم  تر اعتبار تاريخي هاي سازمان و از همه مهم و ارگان

وفــاداري بــه حقيقــت، گســسته امــروزي نبــوده اســت، بلکــه وفــاداري بــه 
ت که امروزه در فضاي سياسي      ها و رويکرد تاريخي مشخصي اس       ارزش

   .پرالتهاب کنوني، جايش خالي است
نمـا و   هاي شـاخص  ند و چوِن ويژگي   ي واردشدن در چ   هدف نوشته کنون  

بـه آن   اي ديگـر      وار سازمان نيست و اميدواريم کـه در نوشـته           بعضاً نمونه 
 و ، نـشريات  در نوشته کنوني، خـود را بـه توضـيح آرم سـازمان     .بپردازيم

ه در اثر گسست محافل و افراد مختلف از اين جريان تاريخي تغييراتي ک
   . است، محدود خواهيم کرددر اين آرم رخ داده

  
  محمود خليلي، همايون ايواني

  ۱۳۹۸نوزدهم بهمن 
  ۲۰۲۰ فوريه هشتم
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  :بخش نخست
  پيشينه  تاريخي
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  المللي وضعيت سياسي داخلي و بين

ي ريـ گ شـکل  چون همي  مهمي  ها يژگيو شاهد جهان ،دوم جنگ انيپا از
ــان ــ جهـ ــکل ،يدوقطبـ ــگ شـ ــاهي ريـ ــرق اردوگـ ــارج در شـ ــدن از خـ ي ايـ

 دو ليتـشک  کـا، يامر سميـ اليامپري  سـرکردگ  بـه ي  ستيـ اليامپري  دار هيسرما
ــاتو و ورشــوي نظــام بلــوک ــاًينها و ن ــه دو ت ــصاد جامع ــوازي اقت ــا(ي م  ب

 ]۱۱[.باشـد  يمـ  کومکـون  و اروپـا ي    جامعـه ) ياقتـصاد  متفاوتي  ها توان
ــين  ــاريخ   ايــن فــضاي ب ــراي ت ــران پــيش از رســتاخيز  معاصــر المللــي، ب اي

  :تفکيک هستند با چند نقطه عطف از هم قابل سياهکل،
 اشــغال ايــران توســط متفقــين، :۱۳۳۲  کودتــاي تــا۱۳۲۰  نخــستدوره

اي است کـه   جايگزيني رضا شاه توسط پسرش محمد رضا پهلوي، دوره       
بنـد فعاليـت سياسـي يـا          ، فـضاي نـيم    هـاي بـسيار     علي رغم فراز و نـشيب     

   .سنديکايي کمابيش موجود است
 دوره سرکوب، تعقيب، شـکنجه،      :۱۳۳۹ تا   ۱۳۳۲ودتاي  دوره دوم از ک   

هاي سياسي از جبهـه ملـي تـا حـزب تـوده         اعدام و متالشي کردن تشکل    
ها و مطبوعات     گيري تشکل    دوره تولد ساواک و پايان شانس شکل       .بود

   .بود ...وآزاد و مستقل 
 ايـن دوره بــا امکــان  :۱۳۴۳ تــا ۱۳۳۹دوره سـوم دوره بحــران سياسـي   

ستقل صـنفي و دانـشگاهي و   هـاي مـ   اليت بسيار محدود تـشکل    تجديد فع 
انقـالب  " مـسئله اصـالحات ارضـي و         . همـراه شـد    دوم يمل جبهه ليتشک
، در اين دوره رخ داد که پيامـدهاي         ۱۳۴۲شاه و تظاهرات محرم     " سفيد

گيــري آلترناتيوهــاي مختلــف سياســي  اي بعــد در شــکلهــ آن را در ســال
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 ۱۳۴۳ دوم در بهـار      م انحـالل جبهـه ملـي       اين دوره با اعال    .شاهد هستيم 
  .پايان يافت

هـا و      دوره بازنگري و گسست از انديـشه       :۱۳۴۹ تا   ۱۳۴۳دوره چهارم   
هاي تازه و بديل  هاي کار سياسي و مبارزاتي سابق، جستجوي راه    روش

   .از مبارزه در ايران استو تدارک براي آغ
هـاي کنـوني،    شتبه دليل گستردگي بحث و بررسي دقيق هر دوره، ياددا        

 سـوم و چهـارم کـه پـيش درآمـد      وار و نـاقص بـه دوره     به صورتي اشـاره   
هـاي فـدايي      گيـري سـازمان چريـک       رسـتاخيز سـياهکل و شـکل      مستقيم  

 بعـدي  هـاي   با اين اميد که در نگارش   .خلق ايران است، خواهد پرداخت    
   .ها ارائه کند تر از اين دوره تر و دقيق اي کامل بررسي

   المللي بين  سياسي در عرصهيتوضع به اهيگن

ديگر ايـن   ي  ها يژگيو از گريدي  ک ي ،يدوقطب جهاني  ريگ شکلعالوه بر   
 بـود " تعهد عدم جنبش "ا يرمتعهديغي ها دولت جنبشي  ريگ شکل ،دوره

 نهـرو  لعـل  جـواهر  ،)يوگـسالو ي( تويت مارشال توسط ۱۹۶۱ سال در که
ــد( ــال ،)هن ــصر (عبدالناصــر جم ــد و) م ــوکارنو احم ــا (س ــبن) يدونزن  اني

 ک يـ  چيهـ  به خواستند ينم رسما که بودندي  بلوک انگرينما و شد گذاشته
با توجه بـه اختالفـات       ]۱۱[.باشند داشته تعلق جهان،ي  نظام قطب دو از

ط سياسـي و مبـارزاتي   ، پيچيدگي شـراي "سوسياليسم واقعاً موجود"بلوک  
 يکدست هاي در کشورهاي مختلف و ناکارآمدي و بعضا نادرستِي پاسخ    

هاي مبارزه طبقاتي در تمـام منـاطق و کـشورهاي          و يکنواخت به چالش   



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٢٨

هـاي جهـاني     در دهه شصت ميالدي، ايده فاصـله گـرفتن از قطـب          جهان،
   . بودآفرينشگرهاي ديگر و  برانگيزنده مهمي در جستجوي راه

   
 "ريگكار و كمونيستي "احزابدر  بحران و انشعاب

 اتحـاد  كمونيست حزب در تغييرات ،)۱۳۳۲ (۱۹۵۳ در استالين گمر با
 دبيـر  بـه  فچخروشـ  سرانجام جايي، جابه ندچ از سپ .شد آغاز شوروي

 در اي نظريــه چيرگــِي رگــ نــشان انتخــاب ايــن .شــد انتخــاب حــزب اولــي
 ايـن  ۲۲ و ۲۰ هاي رهگكن اتمصوب در را خود تجلي كه بود .ش.ا.ك.ح

 و" خلقــي متمــا "دولــت اعــالم داخلــي، عرصــه در .داد مــي نــشان حــزب
 المللـي  بـين  عرصه در و شوروي، در طبقاتي دولت مفهوم از يريگ فاصله

 امكـان  و هـا  رياليـست پام با اقتصادي رقابت و آميز مسالمت زيستي هم تز
 نينچ هم نيز و اريسمارلمانتپ طريق از سوسياليسم به آميز مسالمت ذارگ

ــد راه ــرمايه رشـ ــشورهاي در داري غيرسـ ــعه كـ ــه، توسـ ــم نيافتـ ــرين مهـ  تـ
  .بود ها رهگكن اين مصوب موضوعات

 در" ريگكــار و  كمونيــستي "احــزاب ردهمــاييگ در كــه مــصوبات ايــن  
 تاييـد  مورد) ۱۳۴۸ (۱۹۶۹ و) ۱۳۳۹ (۱۹۶۰ ،)۱۳۳۶ (۱۹۵۷ هاي سال

 ايـن  استاليني، دوران سنت خالفبر .رفتگ قرار احزاب اين اعظم بخش
 روبـرو  ش.ا.ك.ح ِ"كچكو برادران "تمام صدايي تك ـيدئتا با مصوبات

 و شـد  آغـاز  آلباني و ينچ كمونيست حزب دو از انتقاد هاي زمزمه .نشد
 افـشاي  بـه " شـوروي  كمونيست حزب رفقاي به انتقاد "سال ندچ طي در
ــست" ــا رويزيوني ــرانجام و" ه ــيال "س ــستپام سوس ــا ريالي ــديل" ه ــد تب  .ش
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 شـتند، اد كـه  اي يكيژاسـترات  و تـاريخي  موقعيـت  و  آتوريتـه  با ها شوروي
 حـال،  ايـن  بـا  .كننـد  جلـب  خـود  بـه  را رگدي احزاب غالب نظر توانستند

 اوايـل  در كـه  سهمناكي اقتصادي بحران رغم علي ين،چ كمونيست حزب
 بـا  مقابلـه  از بـود،  غالـب  ينچـ  خلق ايپنو جمهوري بر ميالدي ۶۰ دهه

 از كه حزبي با جهان كشور ترين رجمعيتپ .بازنماند فيچخروش نظريات
 از بود، يافته دست سياسي قدرت به مردمي مدت دراز گجن كي درون
 از كـه  تفـسيري  در تـا  جـست  بهـره  المللـي  بـين  روابط در خود توان تمام
 المللـي،  بين مجادالت اين رثا در .نماند تنها داشت، كنوني دوران و عصر
 حاصـل  .داد رخ بـرادر  احـزاب  به موسوم سنتي، احزاب تمام در افيشك
 .بود توده حزب در ابشعان ايران در آن

 

  بخش هاي رهايي جنبشبرآمد 

، بـه انـشعاب و نقـد نظـرات     "احـزاب بـرادر  "درست در همـان هنگـام کـه        
يکديگر مشغول بودند، روندهاي ديگري نقطه اميد و چرخش بـه سـوي              

ي هــا جنـبش   .داد اي مبــارزين تمـام جهـان نويــد مـي   اي بهتـر را بـر   آينـده 
 .بـديل شـده بـود   بارزه در سطح جهـان ت  ترين حلقه م     به مهم  بخشيي  رها
 و شتريب حرکت امکان ،ياتم جنگ از ترس وي  قطب دو جهاني  فضا در

ي ضداسـتعمار  مبـارزات  و بخـش يي  رهـا ي  هـا  جنـبش ي  بـرا ي  تر مستقل
ي ها جنبش ،يالديم ۱۹۸۰ دهه لياوا تا ۱۹۴۰ دههي  انتها از .آمد ديپد

 مبارزات .شوند يم ليدتبي  جهاني  طبقات مبارزه گرانيگاِه به بخشيي  رها
ي گريد از پسي  ک ي قايافر انه،يخاورمي  کشورها هند، دري  ضداستعمار

 تنـام، يو کـره،  ن،يچـ  انقالبـات  ]۱۱[.شدند  استعمار راندن عقب به موجب
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 ستمکـشان  همـه  و نفکرانروشـ  زحمتکـشان،  کـارگران،  بخش هامـال کوبا
ويتنام بخش   رهايي موفقيت انقالب چين، جنگ      از آن ميان   .شدند جهان

ــارزه     ــري از مبــ ــکال ديگــ ــر اشــ ــا و الجزايــ ــالب کوبــ ــروزي انقــ و پيــ
هـاي   ضداستعماري، ضداسـتبدادي و ضدامپرياليـستي را در ميـان جنـبش       

  .ساخت رهايي بخش مطرح مي

  
  ايران داخلي وضعيت به اهيگن

گيـري و اعـالم موجوديـت سـچفخا، پـس از شکـست              از شکل هه پيش   د
هـاي مختلفـي در    جبهـه ملـي، تـالش   هـاي حـزب تـوده و احـزاب      تـشکل 

 يــک ســازمان نبــوِدداخـل و خــارج از کــشور بــراي خـروج از بحــران و   
هـا    هـايي از ايـن تـالش        زير به گوشه   در   .سياسي و انقالبي در جريان بود     

  :شود خلق ايران اشاره ميگيري سازمان چريکهاي فدايي  تا شکل
 

 سازمان انقالبي: توده حزب در انشعابات

 انـــشعاب "كيـــانوري، روايـــت بـــه: ]۱۰[تـــوده حـــزب يالبـــانق ســـازمان
 بــا  ]۱۲[.بــود تــوده" حــزب تــاريخ در انــشعاب تــرين گبــزر يــستيئوئما

 درون در شـوروي،  و ينچـ  سياسي- يكژولـوئايد اختالفات يريگ شدت
 بود،) شوروي (برادر حزب نظريه يروپ و رگ هنظار همواره كه توده حزب

 حـزب  ايـن  ونيروهـاي  مركـزي  تـه كمي ريتثاك .يافت سترشگ اختالفات
 ش.ا.ك.ح نظـر  از كردنـد،  مـي  يگزنـد  شـرقي  ايپـ ارو و شـوروي  در كه

 كنتـرل  .بـود  رگـ دي اي ونـه گ بـه  فـضا  اما غربي، ايپارو در .كردند يرويپ
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 منـاطق  ايـن  در شـوروي  و شـرق  بلـوك  كـشورهاي  امنيتـي  هاي سازمان
 روهـاي ين انيـ م در حـزب  درون اختالفـات  دليـل  همـين  به نبود؛ كارساز
  .شد رگ جلوه كشورها اين در مستقر

 تــوده حــزب انقالبــي ســازمان "كنفــرانس اولــين ۱۳۴۳ ســال مــاِه آذر در
 جلـسه  آن، از يشپ ماه هشت .شد زارگبر آلباني ايتختپ تيرانا در" ايران

 محـسن  حكمت، نژبي الشايي، كوروش شركت با يخمون در اي تداركاتي
ــاتخانب مهــدي بــوذري، هرچمنــو رضــواني،  رويــزپ ور،پريــاث ريــاث هراني،اب

 و مـدني  صـفايي،  خـسرو  كـشكولي،  آقـايي  حسن عطا زاده، حسن نعمان،
 تـداركاتي  جلـسه  در شـده  تعيـين  وظايف .بود شده تشكيل قاضي حسن

 :از بودند عبارت

 مركـزي  كميتـه  از هنـوز  كـه  واحـدهايي  ميان در توضيحي كار ادامه - ۱
 .توده حزب رهبري اهگدست ايروپ بي افشاي و اند نشده جدا) .ت.ح(

ــشار و پاچــ - ۲ ــآ انت ــست ارث ــرثتك و ترجمــه و لنينيــستي- ماركسي  و ي
 .رويزيونيستي احزاب با مبارزه در ينيچ رفقاي نظريات خشپ

 در كـار  براي تهراني بابا خان اول، كنفرانس و تداركاتي جلسه فاصله در
 ايهـ  هـره چ اول كنفـرانس  در .رفـت  ينچـ  بـه  كـن پ راديـو  فارسـي  بخش

 حـزب  مركـزي  كميتـه  سـابق  عـضو  كـشاورز،  فريـدون  ونچـ  هم جديدي
 اين مصوبه .شدند مي ديده كاشي و صادقي علي نهاوندي، سيروس توده،

 كــه بــود" انقــالب يــروزيپ راه و ايــران كنــوني اوضــاع "نوشــته كنفــرانس
 خـط  سـند،  محورهـاي  .بـود  شـده  تهيـه  ايـران  در خـواه  نيك روهگ توسط
 سـرانجام  و توده حزب عليه مرزبندي ضرورت ن،رااي آينده انقالب مشي
 ايـان پ در .بـود  فچخروشـ  رويزيونيستي نظرات عليه مبارزه به مبرم نياز



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٣٢

 نژبيـ  و حكمـت  نژبيـ  الشـايي،  كوروش رضواني، محسن كنفرانس، كار
  .شدند انتخاب يهئاجرا هيات ياعضا عنوان به هرازيچ

 در .شـد  تـشكيل  يـك ژلب در نماينـده  ۱۸ با دوم كنفرانس ۱۳۴۴ آذر در  
 غالمحـسين : شـد  مـي  ديـده  ريگـ دي جديـد  هـاي  هـره چ نيـز  كنفـرانش  اين

 روهگـ  .بودنـد  ريختهگ شرقي آلمان از يگتاز به كه سغايي عباس فروتن،
 شـده  يرگدسـت  ۱۳۴۳ فـروردين  در شـاه  تـرور  مـاجراي  در كه خواه نيك

 كـشور  از خـارج  به وسيعي" نسبتا بندي جمع يري،گدست از يشپ بودند،
 بـه  منجـر  رگـ دي يـشنهاد پ نـد چ همـراه  بـه  بنـدي  جمـع  ايـن  .بودند فرستاده
 مبـرم  وظايف و ايران انقالب "عنوان با انقالبي سازمان مشي خط تدوين

  .شد" ها كمونيست

 ۱۳۵۰ تـا  و رفـت  ايـران  بـه  مخفيانـه  هرازيچ نژبي ۱۳۴۴ خرداد اواخر  
 سـاواك  گنچ هب او سال اين در .دهد ادامه خود هاي فعاليت به توانست

 و يوسـت پ كوملـه  بـه  قيـام  از سپـ  .بـود  زنـدان  در ۱۳۵۷ سال تا و افتاد
 .شد ردهپس اعدام جوخه به اسالمي جمهوري خيمانژد دست به سرانجام

 اســاس بــر كــه او .بــود نهاونــدي ســيروس انتظــار در متفــاوت سرنوشــتي
 بخـش  رهـايي  سازمان "نام به روهيگ" راكندهپ هاي سازمان ايجاد "نظريه
 اعـضاي  از از شـماري  ۱۳۵۰ سـال  در .آورد وجـود  بـه " ايـران  هـاي  خلق

 ساواك عامل به زندان در او .شوند مي يرگدست نهاوندي جمله از و روهگ
 هـاي  خلق بخش رهايي سازمان" "مجددا يگساخت فراري با و شد تبديل
  .انداخت راه به ر،گدي هاي سازمان و انقالبيون ستريگ دام براي را" ايران

 تعليمـات  بـراي  كـشور،  داخـل  در فعاليـت  سترشگ براي تالش بر وهالع
 از نفـر  سـه  .شـدند  كوبـا  عـازم  ۱۳۴۵ سـال  در نفـره،  ۱۲ روهيگ نظامي،
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 ويدا قاضي، حسن: بودند انقالبي سازمان از مستقل اعزامي روهگ اعضاي
 نفـر  ۹ كوبـايي،  آمـوزش  والنئمـس  بـا  اختالفـات  رثـ ا در .حاجبي ريپ و
 .شتندگــباز اپــارو بــه و نماندنــد كوبــا در آموزشــي دوره ايــانپ تــا رگــدي

 مـشي  خـط  يـا  و  ريكـي چ گجنـ  يژاسـترات  اولــويت  برسر نظر اختالف
  .بود رفتهگ شكل مسلحانه اي توده مبارزه

 يـا  يـروي پ برسـر  انقالبـي  سازمان درون نظر اختالف ۴۶ و ۴۵ هاي سال  
 در يا هجلــس در .يافــت سترشگــ دون وتــسهئما انديــشه از يــرويپ عــدم

 ايـن  در .شـد  تـشكيل  ۱۳۴۶ يزئاپ در" ها كادر جلسه "به موسوم يك،ژبل
 ســازمان از ســغايي عبــاس و مقــدم محمــود فــروتن، غالمحــسين جلــسه

ــي ــاره انقالبـ ــدگ كنـ ــشه و رفتنـ ــسهئما انديـ ــه دون وتـ ــوان بـ ــل عنـ  تكامـ
ــهپ لنينيــسم- ركسيــسمما ــ .شــد ذيرفت ــه اي عــده كادرهــا جلــسه از سپ  ب

 الشـايي  كورش انقالبي، سازمان .رفتند ينچ به رگدي اي عده و كردستان
  .فرستاد كردستان در زاده شريف روهگ با همكاري براي را

 جنـبش  بـه  اجرايي هيات ۱۹۶۸ نئوژ بخشنامه در جديد يهئاجرا هيات  
 كادرهـا  جلسه از سپ خويش اصلي وظيفه عنوان به" كار سبك اصالح"

 : كه مفهوم اين به كند؛ مي اشاره

 بـاالي  كادرهـاي  و رهبـري  در ابتـدا  بايـد  كـار  سـبك  اصالح جنبش..."  
 انديـشه  لنينـست، - ماركسيـست  مطالعه با بايد هاآن .شود شروع سازمان

 سياســت از يــرويپ بــا و ســازمان بــه انتقــادي برخــورد و دون تــسه وئمــا
 و" آينــده اشــتباهات از اجتنــاب بــراي گذشــته اشــتباهات از فتنگــر پنــد"
 كـه  برسـند  اي جانبـه  همه جمعبندي به" بيمار نجات ايبر بيماري معالجه"
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 كـه  شـرايطي  و آن علـل  مختلف، هاي زمينه در سازمان اشتباهات آن در
 ]۱۰[".رددگ مشخص اند داده رخ اشتباهات آن در

ــهي واقــع در ــهئاجرا تئ ــراي سياســي و عاجــل طــرح ي  مــشكالت حــل ب
ــه نداشــت ــق از بلك ــاي داده طري ــي ه ــل و كل ــول نق ــا از ق ــ وئم  دون هست

ــه تبعيــت خواســتار  نظــر مــورد آموزشــي و تــشكيالتي هــاي روش از بدن
 .بود خويش

   و توفان"کادرها"گسست 

 بــا روهــيگ ۱۳۴۸ تيرمــاه در و رفــتگن آرام تغييــرات ايــن بــا اختالفــات
" ايـران  تـوده  حـزب  انقالبـي  سـازمان  اعضاء و ولينئمس كادرها، اعالميه"

 كـه  روهگـ  ايـن  .كردند اعالم يالبانق سازمان از را خود انشعاب و جدايي
 رهبـري  حملـه  از سپ خود اعالميه در شدند، معروف" كادرها "به بعدها

 باهمـه  "را كادرهـا  جلـسه  آن، خوانـدن " ورتونيـست پا "و انقالبي سازمان
" رهبـري  راسـت  ورتونيـسم پا "طـرد  زا نـاتوان  ،"بـودنش  حـق  بـه  و بتثم

 : نوشت و كرده ارزيابي

 تـشخيص  كادرهـا  جلـسه  كـه  طور آن ذشتهگ در] رهبري [روهگ اين ..."
 زمـان  همـان  در بلكه نبوده معرفتي اشتباهات ارچد وجه چهي به بود داده
 بــا و هئــتوط ايــن شــدن بــرمال بــا .اســت داشــته رولتريپضــد موضــع نيــز

 بــا خــود، رولتريپضـد  مواضــع روي بــر رانگـ  هئــتوط لجوجانــه افـشاري پ
 روي سازمان يكرهپ حق به يگادايست با و درون از يهئاجرا هيات تالشي
 مناسبات يافت، تشديد سازمان تضادهاي لنينيستي- ماركسيستي مواضع

 خـارج  در ايـران  تـوده  حزب انقالبي سازمان "و سستگ هم از سازماني
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 تحـت ] آنـان [ ...داد دسـت  از را خـود  واقعي موجوديت" عمال" كشور از
 انتـشار  بـه " دون سهوتـ ئما انديـشه  لنينيـسم،  -  ماركسيسم از دفاع "عنوان
 تـا  ابتـدا  از آن در و رننـد  مـي  دست انقالبي سازمان انگار نام به اي مجله
 قـادر  قـادر  كـه  آن بـدون  ردازند،پ مي عام قوانين درباره وييگ كلي به انتها

 و ديـده پ ترين كچكو ها آموزش اين اساس بر بخواهند" اصوال يا باشند
 مساله ترين ابتدايي به و كنند بيارزيا را ايران جامعه در موجود مساله يا

 منتـشر  انيگـ ار! دهنـد  اسـخ پ انقالبـي  و ريگكار جنبش نيازمندي و روز
! اسـت  ايـران  انقـالب  براي" اساسا نه و ايران مردم زبان به نه كه كنند مي

 و ترجمـه  بـراي  و هـا  آن دورويانـه  مشي تامين براي است اي وسيله بلكه
 را خود" توده "انتشار با كه است نيا ها آن هدف! برادر احزاب ميز روي

 كارند و مبارزه رمگسر كه كنند وانمود نينچ و بزنند جا انقالبي سازمان
! باشــد مــي" دون تــسه وئمــا انديــشه از دفــاع "اصــطالح بــه هــم كارشـان  و

 !كند مي مه توفان" ظاهرا كه كاري

 خـود  موجوديـت " عمال" انقالبي سازمان "كه زماني درست" توده "انتشار
 و زنـده  براي مطرود ورتونيستپا ندچ تني تالش نشان داده، دست از را

 اعمـال  بـا  زمـان  ديـر  از هـا  آن خـود  كـه  اسـت  تـشكيالتي  نمايانـدن  فعال
 تـالش  نمـودار  انـد،  زنـده  دسـت  آن تالشـي  بـه  رولتريپضـد  هـاي  سياست

 در را خـود  گمـر  خواهنـد  مـي  كه است سياسي مفلس ندچ يك سينپوا
 از ورتونيـستي پا مـسابقه  در و بدارنـد  نهـان پ اذهان از "توده "اوراق شتپ

 زمـان،  ايـن  در" تـوده  "انتـشار  باالخره و نمانند عقب" توفان "خود همزاد
- ماركسيــست .اســت كــشور از خــارج در ريگــدي" اي روزنامــه حــزب"

 ي" تـوده  ".كننـد  مـي  طـرد  را ها"سازمان "نينچ اين رستيد به ها لنينيست
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 نـدين چ كـه  هـايي  لنينيـست - ماركسيـست  ي"دهتو "ورتونيستپا ندچ اين
 .نيست كنند مي و كردند مي كوشش ايران در سازماندهي براي تمام سال
 .اسـت " مـردم " "عمال" توفان "كه نانچهم است،" توفان" "عمال" توده "اين

 تـاريخي  ورتونيـست پا آن و مادرنـد  يك فرزندان توده- توفان دوقلوهاي
 تبلـور " تـوده  حـزب  "در و كـرد  رخنـه  ايـن  ريگكار جنبش در كه است
 بيـنش  نماينده هاآن هاي سازمان اصطالح به و مردم- توفان- توده .يافت

 انقالبـي  كـار  از و طبقـاتي  مبـارزه  از حـزب،  از واييژبور خرده راتيكپ و
 .نيست كاري راتيك،پ و بينش اين با را ها لنينيست- ماركسيست و است

 طبقـه  حـزب  احيـاء  يا و ايجاد مورد در توده و توفان اختالف مورد در[  
 حـزب  احيـاء  مسأله كردن عنوان كه است اين واقعيت:] نويسد مي رگكار
 انقالبـي  سـازمان  رانگـ  هئـ توط طـرف  از حـزب " ايجـاد  "و توفان جانب از
 ندارد ماهوي فرق ونهچگهي احياء آن با ايجاد اين و است مانثع يراهنپ
 كـشور  از خـارج  در يرگـ دي تـوده " حزب "افتتاح به حالت بهترين در و

  ...انجامد مي

 در فقـط  و تنهـا  ايـران  ريگكـار  طبقـه  سـازمان  كـه  دانند مي ها كمونيست
 و هـا  يژولوئايد همه عليه يرگيپ و شديد يكژولوئايد مبارزه يك جريان

 در دار ريـشه  ورتونيـسم پا و رويزيونيـسم  عليـه  رولتري،پضد هاي رايشگ
 لنينيـستي - ماركسيستي نوين معيارهاي براساس و ايران ريگكار جنبش

 مبـارزه  كنـوني  مرحلـه  مـشخص  راتيكپ در و طبقه با فشرده يوندپ در و
 فكــري جريانــات درون از نــه و رددگــ ايجــاد بايــد و تواننــد مــي طبقــاتي
 ...! رسيده ثار به ناسالم
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 يــريگ موضــع در دون تــسه وئمــا انديــشه لنينيــسم،- مماركسيــس جــوهر  
 مويـد  تنهـا  و اسـت  جنـبش  مـشخص  تـضادهاي  و لئمـسا  سر بر طبقاتي
 مـشخص  شرايط با انطباق در انقالبي عمل همانا يريگ موضع اين صحت

 جنـبش  از مـشخص  مرحلـه  هـر  هـاي  نيازمنـدي  بـه  وييگجواب باالخره و
 ...است ريگكار

 نتيجـه  ايـن  بـه " متفقـا  ... انقالبي سازمان ضاياع و ولينئمس و كادرها...  
 برقـراري  سپسـ  و سـازمان  اين كتيكيالدي نفي طريق از تنها كه رسيدند
 بـا  يوندپ در توان مي كه هاست لنينيست- ماركسيست بين راستين وحدت

 اوضــاع از مــشخص ارزيــابي براســاس و كــشور داخــل هــاي كمونيــست
 تـشكل  ايجـاد  سـوي  بـه  انايـر  ريگكـار  جنـبش  مبرم نيازمندي و كنوني
  ]۱۰["...برداشت امگ ايران هاي كمونيست نوين

 جـدي  كـاهش  انقالبـي  سـازمان  تـوان  ،"كادرها "و" توفان "ابانشع سپ  
 مخفيانه زاده واعظ) ۱۳۶۹ (۱۳۴۸ سال اواخر در حال اين با ولي يافت،
  .دهد سامان و سر را كشور داخل كار تا شد ايران روانه

 

 فلسطين گروه

 آن ياعـضا  و بـود  ييدانـشجو  و يروشنفکر محفل چند شامل گروه نيا
 گـرا  يملـ  ۱۳۴۰ دهـه  آغاز در که دادند يم ليتشک انيدانشجو عمدتاً را

اعـضاي آن کـه در سـال         .دنـد يگرو سميـ مارکس به دهه مهين در اما بودند
 نفـر از    ۱۸ نفر محاکمه شدند که      ۳۵ از آن ميان،     .شدندبازداشت   ۱۳۴۸

هــاي ســنگين محکــوم  ر دادگــاه نظــامي شــاه، بــه حــبسمتهمــان اصــلي د
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مسعود بطحـائي، احمـد صـبوري،       : ازد  متهمان اصلي عبارت بودن    .٣شدند
خاني، عبداهللا فاضلي، هاشم سـگوند، هـدايت          ناصر کاخساز، ناصر رحيم   

ــلطان ــي اهللا سـ ــالگوني، داود     زاده، علـ ــرام شـ ــهري، بهـ ــواب بوشـ ــا نـ رضـ
لگوني، ابـراهيم انزابـي نـژاد،     صلحدوست، سالمت رنجبـر، محمدرضـا شـا       

رفي، و شــکراهللا محمــد معــزز، ناصــر جعفــري، فرشــيد جمــالي، فرهــاد اشــ
   ]۳[.پاکنژاد

 را مـسلحانه  مبـارزه  و داشـت  يستيمائوئ التيتما ابتدا در  فلسطين گروه
 در مـسلحانه  يهـا   جنـبش  ريتاث تحت  و بود رفتهيپذ ينيچ يالگو هيپا بر

 مبـارز  يهـا  سـازمان  يهـا   گـاه يپا بـه  يرادافـ  اعزام با که شد آن بر منطقه
 را خـود  ،يکـ يچر يهـا   دوره گذرانـدن  يبـرا  لبنـان  و عـراق  در ينيفلسط

 رو نيـ ا از (.سـازد  آماده رانيا در مسلحانه مبارزه يها  کانون جاديا يبرا
  .)گرفت نام نيفلسط گروه

 مـشغول  و بـود  فعـال  يتختـ  جنـازه  عييتـش  بـه  مربـوط  تظاهرات در گروه
 .شـد  کشف ساواک توسط ۱۳۴۸ سال در که بود مسلحانه عمل تدارک

 که يکسان و ماند ناکام نيچ از کمک نفتگر يبرا گروه تالش ييسو از
 ياعـضا  .رفتنـد  لـو  مـرز  از عبـور  هنگـام  بودند شده فرستاده کمک يبرا

 هيـ بق و شـدند  محکـوم  مـدت  بلنـد  يهـا   زندان به و محاکمه شده ريدستگ
  .ختنديگر کشور از سازمان ديتجد يبرا
 

                                                 
�، "��ره اول، ���� ١٩ه ��ز�����ي ا�����،  در��ر 3��� ١٣۵٠.  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-

19_bahman_01.pdf  
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پس از ابالغ  برئي، ناصر کاخساز و سالمت رنجشکراهللا پاکنژاد، مسعود بطحا -٣ تصوير

 ]۳[ونال سردادنديحکم دادگاه سرود انترناس

 يهـا  يوابـستگ  بـا  گـر يد يهـا   گـروه  بـه  گروه نيا ياعضا ۱۳۵۰ دهه در
  .وستنديپ مختلف کيتئور

  ستيکمون ونيانقالب سازمان

 ســازمان  ايرانــي،انيدانــشجو ونيکنفدراســفعــال در  يهــاگــروه از يکــي
سـپتامبر  ( ۱۳۴۹ايـن سـازمان در شـهريور مـاه           .بـود  ستيکمون نويانقالب

ــاول و ياصــل هــسته .تاســيس شــد )۱۹۷۰ ــا هي  از ياعــده را ســازمان ني
 ليتــشک )ايــفرنيکال بخــش (ونيکنفدراســ در فعــال يرانــيا انيدانــشجو

ــ ــد يم ــم از .دادن ــيام محمــد هــاآن اني ــدالرحمان، ين ــا عب ــحم ش،يآزم  دي
   .برد نام توان يم را ميزع امکيس ،القلم عيسر ديوح و ديفر ،يکوثر

 در برنامه خـود  .هاي مائو بود  اين سازمان، متاثر از انقالب چين و آموزه       
 ايدئولوژي طبقـه    را،) سميمائو (دون مائوتسه شهياند سمينيلن ،سميمارکس

 در توده، حزب يانقالب سازمان همانند زين ناسازم نيا .نستدا  کارگر مي 
 .گرفـت  شـکل  تـوده  حـزب  يرهبـر  طلبـي   فرصـت  و يعملـ  يب به واکنش
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هاي اين سازمان در خارج کشور، در کنار انتشار نـشريه           يکي از فعاليت  
 تــا ۱۳۴۹ شــماره، از شــهريور ۲۸ارگــان رســمي ســازمان، " (کمونيـست "

ار مقاالت تحليلي، ترجمه آثار کالسيک      نگارش و انتش  ) ۱۳۵۵شهريور  
 نقـدها در زمينـه جنـبش    تـرين  مهـم  يکـي از  .ها به ايـران بـود      و ارسال آن  

 ۱۳۵۵بــود کــه در ســال " ســخني بــا پوينــدگان انقــالب"چريکــي، جــزوه 
 ]۱۳ ، ۶ [.منتشر شد

هايـشان را بـا      که فعاليت  نيفلسط گروه يايبقاتعدادي از    ۱۳۵۵ سال در
 ونيـ انقالب سـازمان  بـه  ياحيـ رتـاجمير    نيحـس  يرهبر به »گروه پويا «نام  
، چنــد ســال مــسئول ن تــاجمير ريــاحيسي حــ.ندوســتيپ )ل–م (ستيـ کمون

  ]۷[.در عراق بود» راديو ميهن پرستان«اي در  برنامه
  
  



   ٤١/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

  گيري سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران روند شکل

ي نخـستين  هـا   سالهها، اسناد و شواهد بيشتري نسبت ب با اين که روايت   
فعاليت سازمان در دسترس هست، همچنان روايت اصلي و مستند حميد 

گيري سچفخا، معتبرتر از تفـسيرهاي         درباره روند وحدت و شکل     اشرف
ي هستند که روند حـوادث و تاکيـد بـر جزئيـات را          ثانوي و دست چندم   

 بـه   .انـد   تنظـيم کـرده   بسته نگرش نگارنده و يا حال و هواي سياسي روز           
 ايـن فـصل، جـزوه جمـع بنـدي سـه سـاله             مبنـاي توضـيحات   ليل،  همين د 

   ٤.نوشته حميد اشرف است
از "ايـران  خلـق  فـدائي  چريكهـاي  سـازمان "، ۱۳۵۰ فـروردين در اواخـر  

  :دو گروه تشکيل شد ادغام
   ضياظريفي- گروه جنگل يا گروه جزني

 الي ٣٩ هاي سال علني مبارزات شكست دنبال  بهظريفي- گروه جزني
 .٥آمد وجوده ب صرف سياسي كار چند برنامه نبال شكستد به   و۴٢

هاي بيشتر با يکديگر بودند و  حثاس و ب در تم۴۴ه از سالك گروهي
 در "جنگل گروه"« .يافت شهرت "سيـاهكل" يا "جنگل گروه"به بعدها
 بيژن رفقا آن ابتدائي مؤسسين و شد تشكيل زيرزميني شكل به ۴۵ سال

                                                 
 اول،  چاپ،تهران ، نگاه، انتشارات اشرف، ميدح نوشته ،ساله سه جمعبندي :مرجع مورد استفاده 4

در متن اين .  اشرف در ضميمه دو همين نوشته آمده است متن کامل توضيحات حميد.۱۳۵۷ سال
  . ذکر خواهد شد]۱[نوشته از اين پس به عنوان منبع 
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 مبارزين از همگي كه بودند اهديانز ضرار و سوركي عباس جزني،
 مسلح سازمان يك ايجاد ورمنظ به گروه اين .بودند دار سابقه و قديمي

  ]۱[».كردند مي فعاليت شهري و روستائي نواحي در
 مسلحـانه كار سازي زمينه به سال يك مدت ...به مخفي گروه اين«

 کامالً همسلحان عمـل سازماندهي لحاظ از گروه اين كادرهاي .پرداخت
 ددنآم مي شماره ب دار سابقه سياسي فعاليت نظر از اگرچه بودند، تجربه يب
 .داشت وجود بسياري كمبودهاي داشتند نظامي سازماندهي كه اين با و

 امر همين و نبود ميان شان در اي حرفه كادر و بوده شاغـل اًبغال افراد
 الزم انرژي و نمايد پيشرفت كند خيلي هايشان برنامه كه شد مي باعث
  ]۱[ ».باشد نداشته وجود برنامه رساندن به نتيجه براي

از  عباس سورکياز جمله بيژن جزني،  اصلي كادرهاي، ۴۶ زمستان در
 دستـگيرطريق گزارشات نفوذي ساواک در حزب توده، ناصر آقايان، 

رند براي کسب يگ بخشي از نيروهاي باقي مانده گروه تصميم مي .شدند
 ماه هشتطول در .جنبش فلسطين بپيوندند و ادامه کار به تجربه نظامي

 ديگر نفر چند كشور از خروج هبرنام تـدارك و تهران در  مخفيزندگي
 فراهاني و صفائي اكبر علي سرانجام، .شوند مي دستگير اعضاي گروه از

 جنبش موفق به خروج از کشور و پيوستن به آشتياني صفاري محمد
 .دادند ادامه فلسطين در مبارزه به ۴۸ سال تا ها آن .شوند  ميفلسطين

 ايران به و عبوركرده مرز از تنهائي به صفائي رفيق ۴۸ سال زمستان در«
 شده، فراهم امكانات به توجه با و گرفت ارتباط داخلي رفقاي با و آمد

 و رفت فلسطين به صفائي رفيق بعداً .كردند مطرح عملياتي هاي طرح
 ]۱[» .بازگشت ايران به مهمات و اسلحه قاديريم و رفيق صفاري همراه
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نژاد،  اسکندر صادقي (ه جنگلرو گ  عضوسهدر همين دوره زماني، 
داخل  در ،بودند نشده شناساييكه  )پور حميد اشرف و غفور حسن

 باقي امكانات و نيرو آوري جمع  تجديد سازمان،منظور به کشور 

 يك ايجاد كه گروه قبلي هاي چارچوب برنامه در ۴۸ سال تا «.ماندند

 كردند فعاليت ،دبو زمان هم طوره كوه ب و شهر در غ مسلحانهيتبل جريان

 تداركات تكميل به ۴۹ تابستان و ۴۹ بهار اواخر  در.تداركات نمودند و

 شمـال روستائي نواحي ماهه شش شناسائي هبرنام يك براي اجراي

 مالي مبودهايك و گرديد مصادره وزراء بانك ۴۹ شهريور در .گذشت

 "ماهه شش شناسائي" عمليات ۴۹ شهريور اواسط در .شد جبران گروه
 هاي آمادگي كه رفقا از نفر شش و آغازگرديد "جنـگل هدست" توسط

جنگل  به و كرده شركت دسته اين در داشتند عملياتي چنين براي قبلي
 سازمان ارتباطي، واحدهاي و شهري دهايحوا در ديگر رفقاي و رفتند

 شناسائي ماه سه از كه پس بود اين "جنگل هدست"هدف . شدند دهدا

  بهعمالً كه نمايد آغاز روستائي نواحي در را "لحانهسم تبليغ" عمليات

  ]۱[». عمليات دو ماه به تعويق افتاداين اشكاالتي بروز دليل
   پويان-احمدزادهگروه 

به  نا ب.شود پويان شناخته مي-  که به نام گروه احمدزادهگروه دوم
 جوان مبارزين از كه بود سياسي گروهي«: گزارش حميد اشرف

 و ۴۶ هاي سال به تشيفعال سابقه گروه نيا .شد  ميتشكيل نيستکمو
 متون مطالعه خاطره ب«در آغاز کار، گروه ] ۱[».گشت برمي ۴٧



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٤٤

 اسناد به مطالعه ۴٧ سال تا و آمدند هم گرد لنينيستي ماركسيستي
  ]۱[».بودند مشغول انقالبي

 ايجاد را خود هدف سال اين در «. ادامه داشت ۴٧ سال تااين کار 
 نمودند آغاز را خود فعاليت شكل نويني با و داده قرار تنيسكمو حـزب

 شكل جديد عناصر تربيت و عضوگيري زمينه در را خود فعاليت و
 تبريز و مشهد هاي شهرستان به را خود  ارتباطاتهدامنـ و دادند

  ]۱[».دادند گسترش
 متعدد، شکل سازماندهي اين هاي گيري هسته تجربه کار جمعي و شکل

 مؤسسين هيأت تصويب به ۴۸ سال در« .ارورتر کردجمع را ب
 از كه نفري سه هاي تيم در افراد و گرفت صورت جديدي سازماندهي

 سازمان بدين ترتيب .دشدن داده سازمان داشت مزايائي ايمني لحاظ
 رابط عناصر توسط كه نفري سه هاي تيم عداديت از شد مي تشكيل گروه

 عبارت مثلث هاي تيم ه وظيف.دشدن مي هم مربوط با مركزيت يك در
 :از است بوده

  مـاركسيستي متون همطالع -١
    يماركسيست آثار هترجم و انتشار -٢
 در آنان ماركسيستي تربيت و آگاه كـارگران و روشنفكران روي ــ كار۳

 حزب تشكيل سازي براي زمينه منظور به "جديد مثلث" هاي تيم
  ]۱[».كارگر هطبق سراسري

در زمينه سازماندهي، با موانعي عملي در پيشرفت کاِر با اين حال، 
 جذب عناصر پرولتري، با توجه به .زمينه پيشبرد کار سياسي همراه شد

 چنين .شرايط خفقان و سيستم پليسي با مشکالت جدي روبرو شد



   ٤٥/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 شرايط در رفِص سياسي كار كه« به اين نتيجه رساند تجربياتي گروه را

 مبـارزه به را كارگر هطبق توان نمي ها فعاليت ناي با است و اثر بي كنوني

تشكل  بدون هطبق مطلق ضعف احساس را امر اين علت و كشاند
 رو اين از و دانستند دشمن مطلق قدرت احساس مقابل در كارگر

  ذهن در را مطلق اين دو كه برآمدند اي تازه هاي طرح اجراي درصـدد
 اميدهاي و ريزد فرو خلق انقالبي بالقوه عناصر ساير و كارگر طبقه

 اين بر .سازد زنده ما ميهن خلق ستمديده اذهان در را تازه سياسي

 فضاي ايجاد منظور به را چريكي همسلحان مبارزات اصل رفقا اساس

  ]۱[»ددادن قرار بررسي مورد جامعه در سياسي جديد
، "بقا تئوري رد و مسلحانه همبارز ضرورت" اثر در ها بررسي اينحاصل 

 "تاكتيك هم استراتژي هم مسلحانه مبارزه" و ه اميرپرويز پويانوشتن
 .نوشته مسعود احمدزاده بازتاب يافت

 

  ارتباط دو گروه

ــهريور  ــدزاده    ۱۳۴۹در ش ــروه احم ــا گ ــل ب ــروه جنگ ــاط  - گ ــان ارتب پوي
 پـس  مسعود رفيق گروه«: نويسد ف، در اين مورد ميحميد اشر .گيرد مي

 بـا  اصـل  ايـن  اجـراي  هزمينـ  در انهلحمـس ه مبـارز  اصـل  كلـي  پذيرش از

 توجـه  مـورد  را شهري چريكي جنگ هاي برزيل جنگ تجـارب همطالع

 در بايـست  مـي  مـسلحانه  جنـبش  كـه  رسـيدند  نتيجه اين به و دادند قرار

 .شـود  كـشيده  روستا به گسترش و گرفتن دور از پس و شود آغاز شهـر
 در .۴۹ شـهريور  در گـروه  دو ارتبـاط  بـا  بـود  مقـارن  هـا  گيري نتيجه اين

 سـر  بـر  مباحثـات  رشـته  يـك  در گـروه  دو ۴۹ ماه دي تا شهريور هفاصل



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٤٦

 مباحثـات  ايـن  .كردنـد  شـركت   مـسلحانه همبـارز  تاكتيـك  و اسـتراتژي 

 صـورت  داشـتند  مـنظم  ارتبـاط  هـم  بـا  كـه  گـروه  دو نماينـدگان  توسـط 

 .گرفت مي

 و بود زمان هم طوره روستا ب و شهر در كار به معتقد "جنگل گروه"
 فضاي تغيير مسلحانه، اقدامات اولين از هدف چون كه بود معتقد

 عمليات .است مسلحانه تبليغ كلي طوره ب جامعه و موجود سياسي
 را يكديگر توانند مي بخشي لحاظ اثر از شهر و روستا در مسلحانه

 هب شهر و كوه در مسلح هاي سلول وجود آن از گذشته و نندك كامل
 قرار استفاده مورد تواند مي تاكتيكي هكنند يتعـامل حمـا يك همثاب

 تـداركاتي و تبليغاتي فني، يانيازه تواند مي شهر كه معني بدين .گيرد
 را كادرهائي تواند مي روستائي جنبش و كند تأمين را روستائي جنبش

 اجراي با و كند جلب خود به ندارند را مبارزه هادام مكانا شهر در كه
 دارد مشغول خود به وسيعي مناطق در را دشمن يقوا مسلحانه عمليات

 شهري چريكي ن جنبشيهم چن و نمايد سياسي وسيعاً را اين مناطق و
 كرده تجزيه دشمن را قواي از قسمتي شهرها موجود نظم زدن برهم با

 است متمركز بزرگ شهرهاي در اساساً هك را دشمن عصبي سيستم
 و رشد به شد مي مربوط هدش موارد ذكر البته .دهد قرار آسيب مورد

 وسيع سياسي بخشي اثر امر ابتداي در وگرنه مسلحانه مبـارزه گسترش
 مورد شهري عمليات با زمان هم كوه در چريكي جنبش سراسري يك و

 در "رفيق مسعود" گروه بسيار، هاي بحث از پس هرحال،ه ب .بود نظر
 متحداً هگرو دو شد قرار و پذيرفت را جنگل گروه تزهاي ۴۹ ديماه
  ]۱[».تنظيم نمايند آينده مبارزات براي اي برنامه



   ٤٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

پس از توافق بر روي تزهاي گروه جنگل، تبادل اطالعات و نيروها 
 هشدارهايي بابت تاخير . آغاز شد"جنگل شناسائي هدست"براي تقويت 

عمليات توسط صفايي فراهاني، فرمانده دسته جنگل، به گروه در شروع 
براي پيوستن رفقاي  با توجه به نياز به زمان بيشتر شهر داده شده بود و

 در «.تقويتي از گروه دوم، زمان عمليات نيمه دوم بهمن ماه تعيين شد
 ههستـ" .شد روستا به حركت آماده فرهودي رفيق بهمن اول هنيم

 كه پذيرفت تازه عضو خود چهار شناسائي ملياتع عرض در "جنگل
   ]۱[».بود مسعود رفيق گروه اياعض از فرهودي رفيق ها آن آخرين

 بانک ونک مصادرهپيش از عمليات سياهکل توسط گروه دوم، عمليات 
 را به ۴۹ در پانزدهم بهمن تبريز شهرباني مسلسله مصادر، ۴۹در پاييز 

 به "جنـگل هدست" بهمن ١٩ در عمليات اين از پس «.انجام رساند
 داد انجام را اهكليس پاسگاه به حمله عمليات صفـائي رفيق فرماندهي

 بدين .نمودند ضبط را سياهكل پاسگاه مهمات و اسلحه موجودي و
  عمليات.شد آغاز "ايران در شده اعالم چريكي عمليات" اولين ترتيب
 فكر ها مدت تا دشمن و بودند نشده اعالم بانكها همصادر جمله از قبلي
   ]۱[».تسا گرفته صورت گانگستر باندهاي توسط كارها كه اين كرد مي

تالشي گروه جنگل در پي دو هفته درگيري در دستگيرهاي وسيع و 
 گروه بقاياي و شهري كادرهاي موجب شد که هاي شمال، جنگل
 اشرف، ديحم (نفره پنج مستقل تيم  دو۴۹ اسفند اواخر در ،جنگل
 اسکندر و يپيرونذير رحمت پور، بهايي منوچهر شتياني،آ يصفار
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 با ارتباط حفظ ضمن و« شکل دهند نفره سه تيم يك و ٦)نژاد صادقي

 كردند ريزي طرح را فرسيو ترور انتقالي، عمليات احمدزاده رفيق گروه

 گروه .رساندند پايان به موفقيت با را عمليات فروردين هيجدهم در و

 يافته سازمان شهري تيم يك داراي شرايط اين رد نيز احمدزاده رفيق
 نگهبان مسلسل قلهك به كالنتري حمله با روزها همان در كه بود

 دو كامل ادغام طرح عمليات اين از پس .نمودند مصادره را كالنتري
 ادغام گروه دو ۵٠ فروردين اواخر در و گرفت قرار مورد بررسي گروه
 .نهاد وجود هبه عرص پا "ايران قخل فـدائي چريكهاي سازمان" و شدند

چند تن  و شد ضرباتي متحمل نيز "مسعود رفيق" گروه ۴۹ تابستان در
  ]۱[ ».ماند نخورده دست اساساً گروه ولي شدند اختفا به مجبور رفقا از

                                                 
 ارگان فدايي، پيام ايران، خلق فدايي يچريکها زمانسا تاريخ باره در ينکات فِريبرز، ،يسنجر 6

  .۱۳۸۳ ماه فروردين ، ۵۹ مارهش ايران، خلق فدايي يچريکها
http://www.siahkal.com/history/ipfg-history-speech.htm   



   ٤٩/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 
گيرنشده  حکومت شاه اسامي و عکس پنج نفر از اعضاي دستهاي اصلي  تمام رسانه– ۴ تصوير

 آشتياني، جواد سالحي، حميد اشرف، محمد صفاري:  از راست به چپ.ها را اعالم کردند"سياهکلي"
  .۱۳۵۰ فروردين ۱۷کيهان، روزنامه  و عباس مفتاحي، اميرپرويز پويان

  
  
  
  

  اعالميه درباره رخداد سياهکل

 چريکهـاي  ۱۳۵۰همان گونه که در باال اشاره شـد، در اواخـر فـروردين     
از تاريخ    با گذشت نيم قرن    .خلق موجوديت خود را اعالم کردند     فدايي  

گي و تسلط نويـسنده يـا   ديسنج هياعالم نيا اتيادبيه،  نوشته شدن اطالع  
ــشان     ــردم و روشــنفکران ن ــا م ــتن ب ــه را در ســخن گف ــسندگان اعالمي نوي

 : دهد مي



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٥٠

 اهکليس ي واقعه ي باره در هيعالما

 !مبارز فکران روشن و انيجو دانش

 ي رزمنـده  يهـا   زانيپـارت  از نفـر  زدهيسـ  شـدن   ربـاران يت از مـاه  کيـ  بأيتقر
 کـه  ابـد ي يدرمـ  امروز شاه حکومت .گذرد يم تهران و جانياله اهکل،يس

 ابدي يدرم .است خطرناک او يبرا شان يزندگ ي اندازه به زين ها  آن مرگ
 بـا  رزمنـدگان  اکنـون  بلکـه  نـشده  خـاموش  تنهـا  نه مسلحانه ي مبارزه که

 را مـا  راه تـا  انـد   گذاشـته  دانيـ م بـه  پـا  شتريـ ب يا  تجربـه  و تـر   راسخ يعزم
 کـا يآمر يستياليامپر ي سلطه نابودکردن در را ما ي اراده و دکنن تر  روشن

 .سازند استوارتر شود، يم يندگينما شاه حکومت توسط که سيانگل و

 ينقـش  چنـان  اکنـون  يانقالب ي مبارزه عيتسر در اهکليس يکيچر جنبش
 .کند فاءيا توانست ينم رمسلحانهيغ ي مبارزه دهه کي که کند يم ءفايا را

 جنگ به و رديبگ را رزمندگان نيا سالح تا شده دراز دست ها  ده اکنون
 يانقالبـ  جنـبش  کـل  بـا  رابطـه  در اهکليسـ  يکيتـاکت  شکست .دهد ادامه
 عطـف  ي نقطـه  اي و شاه حکومت يبرا کياستراتژ شکست کي ما خلق

 .بود خواهد ما خلق ي مبارزه در يخيتار

 ي مبـارزه  يريـ گ  اوج ريـ کب ي"گوارا چه "يکيتاکت شکست که طور همان
 طـور  همـان  داشت، يپ در نيالت يکايآمر ي قاره سراسر در را مسلحانه

 اهکليسـ  آورد، دنبـال  بـه  را کوبـا  انقالب" مونکادا "در دليف شکست که
 جـا  نيـ ا در حانهمـسل  ي مبارزه که تفاوت نيا با است، رانيا ي"مونکادا"

  .ابدي يم ادامه شتريب ي تجربه و روين با وقفه، بدون

 بــا ورشکــسته يهــا ستيــاپورتون و بکــشد اديــفر خــشم از شــاه ديــبگذار
 يهــا  طبــل بــر وار رجالــه يکيتــاکت و گــذرا شکــست نيــا از اســتفاده



   ٥١/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 خلـق  يفـدائ  يها  کيچر يانقالب عزم در ها  نيا .بکوبند خود يطلب  ميتسل
 يکتـــاتوريد شـــرائط در را زيـــآم مـــسالمت ي مبـــارزه اصـــطالح بـــه کـــه

 داننـد،  ينمـ  خلـق  اسـارت  ي ادامـه  بـه  کمـک  جـز  يزيـ چ شـاه  ي سـفاکانه 
 .ندارد يريتاث گونه چيه

 تـصرف  و قلهـک  يکالنتـر  پاسـگاه  بـه  حملـه  با خلق يفدائ يها  کيچر
 شـنبه  (يکالنتر يها  لياتومب و سردر زدن  آتش و پاسگاه نگهبان مسلسل

ــرورد ۱۵ ــ يانقالبــ اعــدام و )نيف  ۱۸ چهارشــنبه (آشــام خــون يويفرس
 ي مبـارزه  و اسـت  راه تنهـا  زيـ قهرآم ي رزهمبـا  کـه  دادنـد  نشان) نيفرورد

  .داشت خواهد ادامه مسلحانه

 !اهکليس رزمندگان يانقالب ي خاطره باد جاودان و زيعز

 !اش يرانيا يها سگ و سيانگل و کايآمر ي سلطه نابودباد

 !خلق و يانقالب فکران روشن يگ تههمبس باد ظفرنمون

  !رزمنده يها خلق ي همه يانقالب يها جنبش باد موفق



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٥٢

 
 حکومت شاه اسامي و عکس پنج نفر از اعضاي دستگيرنشده هاي اصلي  تمام رسانه– ۵ تصوير

حميد اشرف، جواد ي، اميرپرويز پويان، عباس مفتاح:  از راست به چپ.ها را اعالم کردند"سياهکلي"
  .۱۳۵۰ين  فرورد۱۷، روزنامه اطالعات، محمد صفاري آشتيانيسالحي و 

  



   ٥٣/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

  هاي پس از سياهکل ها و پيوستن ها، پشتيباني نزديکي

هـاي   ها، محافل و جمـع  گيري سچفخا، گروه  پس از شکل   هم هنگام و يا   
نـد  ديگري يا به طور مستقيم در ارتباط با هسته اوليه سازمان قـرار گرفت             

ها به سچفخا پيوستند يا خود را در   مراحلي برخي از اين گروه و در طي  
وب جنبشي دانستند و تعريف کردنـد کـه سـياهکل فـصل آغـاز و                 چارچ

 برخي ديگر، در مسيري ديگر قرار گرفتند و به صورت           .ودمشترک آن ب  
ــد   ــه فعاليــت خــود ادامــه دادن ــد  .مــستقل ب ــه برخــي از ايــن رون ــر ب  در زي

يوستن نيروها بـه جنـبش نـويني کـه زيـر رگبـار ضـربات و                 همگرايي و پ  
کومت شاهنشاهي را آغاز کـرده بـود، اشـاره        اعدام کار سترگ نبرد با ح     

 بايستي تاکيـد کـرد کـه ايـن رونـد پيوسـتن بـه سـچفخا، در ايـن          .شود  مي
  .نوشته هنوز کامل و جامع نيست

 

  )وحدت کمونيستي(گروه ستاره 

کــه شمــسي  ۴۰ جبهــه ملــي در دهــه ايــن جريــان از عناصــر دانــشجويي
و تـالش    ه وجود آمـد   تفکرات و تمايالت مارکسيستي پيدا کرده بودند ب       

 گـروه   .خود را جهت گسترش فعاليت خـود بـه داخـل ايـران آغـاز نمـود                
  پس از واقعه سياهکل با انتشارنشريه باختر امروز        ۱۳۴۹ستاره در سال    

 تنهـا راه نجـات ايـران    به تبليـغ مبـارزه مـسلحانه بـه عنـوان        ) دور چهارم (
وه مـسعود   پرداخت و هم زمان تالش فراوانـي بـراي برقـراري رابطـه گـر              

 ايــن تــالش بــا واقعــه ســياهکل و قطــع ارتبــاط  .احمــدزاده بــه خــرج داد
  .متوقف گرديد
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ارتباط گروه سـتاره بـا سـچفخا برقـرار گرديـد و             "  مجددا ۱۳۵۲در سال   
شترکي نيز در منطقه    هاي م  طي توافق براي وحدت دو تشکيالت فعاليت      

خش  مشارکت در مبـارزات مـسلحانه جنـبش آزاديـب          همچونخاورميانه  
 ...هـاي انقالبـي فلـسطين، حـضور در لبنـان و            ظفار، همکاري بـا سـازمان     

ايجــاد راديــو مــيهن پرســتان و ســروش و تبليغــات گــسترده در رابطــه بــا 
   .هاي انقالبي و مردم ايران صورت پذيرفت مبارزات سازمان

ــا کــش ــده گــروه ســتاره  ب در ارديبهــشت ) منوچهرحامــدي(ته شــدن نماين
 اين پروسه وحـدت خاتمـه       ن دو تشکيالت عمالً    و قطع ارتباط بي    ۱۳۵۵
 پـــس از مـــدت انـــدکي گـــروه ســـتاره فعاليـــت خـــود را بـــا نـــام .يافـــت

هايي   در کنار فعاليت ۵۷ و   ۵۶هاي    طي سال  .اتحادکمونيستي آغاز نمود  
هار شماره نـشريه رهـايي تئوريـک منتـشر     مثل ترجمه و انتشار کتاب، چ 

رتبط در نيـستي و عناصـر مـ    گروه اتحـاد کمو   ۱۳۵۷ در شب قيام     .کردند
     ]۲۰[.داخل ايران سازمان وحدت کمونيستي را تشکيل دادند

  ستاره سرخ

 سـچفخا  رفقـاي  از نفـر  ۲۳ محاکمه با زمان هم ۱۳۵۰ سال ماه بهمن در
 محاکمــه مبــارز نيروهــاي و اندانــشجوي از نفــره ۲۰ گــروه) زاده احمــد(

 پـس  و نمـوده  آغـاز  لقب هايسال از را خود فعاليت مستقالً که شدند مي
 گـروه  ايـن  .بودنـد  سـچفخا  بـا  پيونـد  براي تالش در سياهکل عمليات از

 نـام ه  بـ  گـروه  ايـن  .بودنـد  متفـاوت  هـاي ديـدگاه  با جوان عناصر از طيفي



   ٥٥/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 قيـام  از پـس  گروه اين عناصر از تعدادي .نمود پيدا شهرت ٧سرخ ستاره
  .شدند کارگر راه گزاران بنيان جزو ۱۳۵۸ سال در و

 اسـامي   ۱۳۵۰ن   بهمـ  ١٨ ، روزنامـه اطالعـات،    ره سرخ در بيدادگاه شاه    اعضاي گروه ستا   - ٦ تصوير
: کنــد و عکــس دستگيرشــدگان گــروه ســتاره ســرخ را چنــين منتــشر مــي 

ــه راســت از کيــ فيــرد  رحــيم ،فــرح مــسعود اي، خمــسه لعــاد چــپ ب
ــصار ــت ،يان ــب اهللا هيب ــاري، طبي ــد غف ــد محم ــي يمه ــرد، غرائ : دو في
 حـسين  زاده، مهـدي  علـي  آهي، رحمت مرتصي دامن، خشک اهللا رحمت
 افـشار،  محمـود  فارسـي،  محمـد : سـه  فيرد،  الري انصاري رحيم عزتي،
: چهــار رديــفي، غفــار طبيــب عزيــزاهللا هاشــمي، حــسين غبرائــي، هــادي

 رضـا  علـي  ، اصـل  سـرکوهي  فـرج  عمـاد،  رضوي عبداهللا احمديان، مدمح
  .کسمائي شکوهي،

                                                 
ستاره . بود، اشتباه نشود توده حزب انقالبي سازمان ارگان که "سرخ ستاره" نشريهاين گروه با   7

 ۵۷ -  ۵۶ سال در و شد منتشر کشور از خارج در ۱۳۴۹ اوائل از، يسازمان انقالبسرخ، ارگان 
  .شد مي تکثير ايران در هم
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  ۱۳۵۰ن  بهم١٨ ، روزنامه اطالعات،ره سرخ در بيدادگاه شاهاعضاي گروه ستا -٦ تصوير

  آرمان خلق 

   گروه بر مبناي دوستي، و هم محلي بودن در ابتداي دهـه         ليه اين هسته او 
 جمعـي کـه فقـر و تبعـيض را بـا تمـام وجـود                 .شکل گرفـت  ) ۱۳۴۱( ۴۰

 .شـد  هايـشان افـزوده مـي      لمس کرده بودند هر روز بر همـدلي و نزديکـي          
هـاي    پاي کتاب را هم به اين جمع باز نمود و کتـاب        ،و رفاقت صميميت  

هـايي   و با مطالعه کتاب    هاي دور هم بودنشان شد     صمد بهرنگي نقل شب   
هــا پديــدار  اي بــه مــائو در آن  گــرايش اوليــه،در خــصوص انقــالب چــين

بـه  و شـود      دسـتگير مـي    ۱۳۴۸بهـرام طـاهرزاده در اوائـل سـال           .دشـو   مي
   .شود  آشنا ميبيژن جزني در اين زندان با .شود  مي منتقل قزل قلعهزندان



   ٥٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

   .گردد  مياز بباري از تجربه به بروجرداو پس از آزادي با کوله 
در همان مقطع همايون کتيرايي که براي انجام کاري به تبريز رفته بود با   

کنـد و     بـا عبـاس مفتـاحي ديـدار مـي          ،همـشهري ي  وساطت يک دانشجو  
هاي فدايي خلـق   ساز سازمان چريک ه زمينهضمن آشنائي با ديدگاهي ک    
 .گـردد  ارا بـه نـزد رفقـايش برمـي    وگـ  هاي از چـ   ايران بود و دريافت جـزوه     

گوارا و کوبا تـدوين      هاي در نفي چ    جمعي که با تفکرات مائو حتي نوشته      
د شو گوارا متحول مي ههاي جزني، مفتاحي و چ  حال با انديشه،نموده بود

 هوشـنگ   .کند سلحانه با رژيم سازماندهي مي    و خود را براي يک نبرد م      
 منبــع مــالي اقــدام بــه مــصادره ترگــل و ناصــر کريمــي در راســتاي تــامين

 گروه آرمـان خلـق بـر    .کنند لي شعبه سلسبيل تهران مي  موجودي بانک م  
تـوان بـه توافـق بـا نيروهـاي       اين باور بود که در حين مبارزه با رژيم مـي    

انک ملي سلسبيل، بهرام طـاهر زاده،       مدتي پس از مصادره ب     .ديگر رسيد 
ک ملـي شـعبه آرامگـاه       هوشنگل ترگل و ناصر مـدني بـراي مـصادره بانـ           

و بهـرام دسـتگير      اقدام مي کنند که با شکست روبرو مـي گـردد و ناصـر             
در فاصــله  و شــده دســتگير ۱۳۵۰ گــروه در بهــار يشــوند و اعــضا مــي

خـه اعـدام    بـه جو ۱۳۵۰ مهـر  ۱۷در تـاريخ  کوتاهي پـس از دسـتگيري،      
  .سپرده شدند

  گروه رومينا، شايگان

 خـاطر ه  رغـم شـرايطي کـه بـ        علـي  ۱۳۲۴نادر شايگان شام اسـبي متولـد        
مـشکالت فراوانـي بـراي       وجـود آمـده بـود و      ه  فعاليت سياسـي پـدرش بـ      

 توانـست از مدرسـه عـالي فـارغ التحـصيل            ،تحصيلش ايجاد کرده بودنـد    
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يستي شرايطي را براي او     فعاليت سياسي و آشنايي با تفکرات کمون       .شود
 .ايجـاد نمايـد    محفل مطالعاتي منظمي را      ۱۳۴۷فراهم ساخت تا در سال      

 براي آشنايي با مبارزات دانشجويان خـارج از کـشور           ۱۳۴۸او در سال    
 به آلمان سفر کـرد و بـا جهانـدار پايـداري     ،شان رفقايي داشت   که در بين  
زرگـاني بـه ادامـه       او پـس از بازگـشت در دانـشگاه مـديريت با            .آشنا شد 

 طـي ايـن مـدت بـا رفقـاي قـديمي خـود و تعـدادي از                .تحصيل پرداخـت  
نادر عطايي، حسن رومينا، مرضيه احمدي اسـکويي، صـبا          ( رفقاي جديد 
دهـد کـه بـه عنـوان          گروهي را تشکيل مي    ۱۳۵۰در سال   ) ...بيژن زاده و  
 طـي  ۱۳۵۱ اين گـروه در سـال    .شود شام اسبي شناخته مي   - گروه رومينا 

 را تـشکيل    "جبهـه دمکراتيـک خلـق     "يان  عتباط گيري با مـصطفي شـعا      ار
ــي ــد م ــروه شــ ٨.دهن ــام   عشــعا - ايگان گ ــه تم ــسترش جبه ــا تفکــر گ يان ب

 امـا قبـل از   .شان را بر ارتباط گيـري و وحـدت بـا سـچفخا نهادنـد         تالش
 با ضربه شديدي کـه  ۱۳۵۲ در خرداد ماه سال    چفخا،ها به س    آن نپيوست

يگان شام اسبي، نادر عطايي، حـسن رومينـا طـي     نادر شا؛به گروه خورد 
مانـده گـروه طـي مراحلـي بـه          قي   بـا  .شـوند  درگيري مـسلحانه کـشته مـي      

        .سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ملحق مي شوند
  مصطفي شعاعيان  

بـه  ) ۱۳۲۹ اسفند   - تير( در زمان رزم آرا      ۱۳۱۴مصطفي شعاعيان متولد    
با حزب حزب پـان ايرانيـست شـروع         سياست کشيده شد و کار خود را        

 پرچمــداران - رانيــستو بــه عنــوان يکــي از يــاران ســازمان پــان ايا .کــرد
                                                 

 سايرين طرف از نام اين شايگان مادر - سعيدي فاطمه هاي گفته اساس بر که است ذکر به الزم  8
  .شد نهاده گروه اين بر



   ٥٩/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

ن يـ  از ا  ۱۳۳۰  بعد از وقايع سـي تيـر       .فعاليت نمود  شروع به    - مهرداديون
جريان جدا شد و با تعدادي از دوستان هم کالس و هم محله گروه چند 

ــره ــست    نف ــه مواضــع ناسيونالي ــد ک ــشکيل دادن ــه دوش  اي ت ــي را ب ي افراط
ني تي جهـا کمونيـس جـو   به موازات ۱۳۴۰هاي   در اوائل سال  .کشيدند مي

 منام را تشکيل داد که به خاطر مواضعشان نـسبت بـه کمونيـس              جمعي بي 
 يک   انگليس است و آمريکا    مان در سيطره امپرياليس   رجهاني و اين که اي    

د بـــين  در نتيجـــه بايـــد از تـــضا، درجـــه دو اســـتي امپرياليـــستکـــشور
هـاي    از ايـن رو در محافـل بـه مارکسيـست           .ها اسـتفاده کـرد     امپرياليست

هـاي عميـق    البتـه ايـن جريـان هـم هنـوز ريـشه           .وف شـدند  کائي معر آمري
  .کشيد ناسيوناليستي گذشته را يدک مي

واتـي  زهـا و ج  روند تفکري او و سير تغييرات آن به صورت دست نوشته      
 نيمه .آن با تعدادي در ارتباط بود  چرخيد و به تبع      در محافل مختلف مي   

ــه  ــي ۴۰دوم ده ــروه جزن ــات گ ــي ، محاکم ــم، ضــيا ظريف ــروه    ه ــين گ چن
 او .ند تاثير فراواني بر ذهن او داشـت       ، سياهکل رستاخيز سپس    و فلسطين

تالش وافري براي ايجاد يک جبهه از نيروهايي که بـه مبـارزه مـسلحانه               
 مجاهـدين در سـال       شـعاعيان ضـمن تمـاس بـا        .نمـود ،  روي آورده بودند  

ه  بــا گــروه نــادر شــايگان آشــنا گرديــد کــه ايــن همراهــي منجــر بــ ۱۳۵۰
   .ها گرديد همکاري آن
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  )معروف به جبهه دمکراتيک خلق ايران(نگروه رومينا، شايگان، شعاعيا

شايگان با گروه مصطفي شعاعيان يکپارچه -  گروه رومينا۱۳۵۱در سال 
 در تيـر مـاه   .معروف شد" يرانجبهه دمکراتيک خلق ا"شدند که به گروه    

، رونـد ايـن   در   .دبه سازمان چريکهاي فدايي خلـق ايـران پيوسـتن          ۱۳۵۲
مصطفي شعاعيان هنوز در بحـث و گفتگـو بـا سـچفخا بـود کـه از سـوي                 

 ۱۶ در تـاريخ  .سازمان، رفيق حميد مومني طرف تمـاس و بحـث او بـود     
 تهران  مصطفي شعاعيان طي يک درگيري در خيابان استخر      ۱۳۵۴بهمن  

   .با خوردن سيانور به زندگي خود پايان داد
  

  ) اعظميدکتر هوشنگ(گروه لرستان 

 ظريفي تعدادي از فعـالين لرسـتان        - هم زمان با شکل گيري گروه جزني      
 و دسـتگيري    ۱۳۴۶ در سـال     .به طور جانبي با اين گروه ارتباط داشـتند        

داوم پيـدا  ظريفي فعاليت اين گروه در لرستان بدون آسيب ت- گروه جزني 
م  هسته اوليه شامل دکتر اعظمي، محمود و احمد خرم آبـادي، بهـرا       .نمود

شـتراني،  طاهرزاده، دکتر اسماعيل احمدپور، فريدون اعظمـي، غالمرضـا ا       
  . چند نفر ديگر شکل گرفت...سيامک اسديان، توکل اسديان و

پس از قيام سياهکل و شکل گيري سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران     
در رابطه با سازمان قرار     " ي از عناصر اصلي گروه لرستان مستقيما      تعداد

   .شوند ي ميسازماندهگيرند و  مي
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  جبهه آزاديبخش ملي ايران

ــائيز  ــه    ۱۳۵۰در پـ ــوان جبهـ ــت عنـ ــشور تحـ ــارج از کـ ــاني در خـ  جريـ
در اطالعيه اوليه رهنمود جهت اتخاذ       .آزاديبخش ملي ايران تاسيس شد    
جبهـه آزاديـبخش ملـي ايـران را ارائـه        يک سياست مشترک حول محور      

بـارزه مـسلحانه، اخبـار      دهد و طـي مـدت فعاليـت خـود بـا دفـاع از م                مي
 ۱۹اي بـا عنـوان     نـشريه  .سـازد   و زنـدان را منتـشر مـي        مسلحانهمبارزات  

 سـازمان معتقـد بـه      دوهـا و اخبـار مبـارزات         بهمن منعکس کننده ديـدگاه    
 زنـدان و    ، اخبـار  )ن خلـق  چريکهـاي فـدايي و مجاهـدي       (مبارزه مسلحانه 

 ٩.مردم ايران استمبارزاِت 

  
 

  
  
  

                                                 
9 https://iran-archive.com/start/269  
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  : دوم بخش
   نشريات و آرم
 فدايي چريکهاي سازمان

  ايران خلق



   ٦٣/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

  " چريکهاي فدايي" و سرود آرمروند پيدايش و دگرگوني 

جنبشي که با رستاخيز سياهکل آغاز شد، چنان بر جامعـه کارسـاز بـود           
شـد کـه زنـدگي      يهنرمنـدان  و نروشـنفکرا که موجب همدلي و همراهـي       

لکه در ميداِن هنر،    جنبش نوين را نه فقط در پهنه سياست و تشکيالت ب          
اي کـه     در جامعـه  . نندانديشه و خلق نمادهـاي جنـبش نـوين يـاري رسـا            

هـاي مـستقل از    از داشـتن نمادهـا و نـشانه     محکـوم،  طبقـات  و فرودستان
رها و سـرودها در     حاکمان محروم بودند و کـاربرد نمادهـا، کلمـات، شـع           

و " ممنوعـه "هـاي     شاهنـشاهي قـرار داشـت، چنـين پديـده         انحصار دولـت    
از زمـاني   هنـوز   . سرکوب شـدگان بودنـد    همه  نوظهوري موجب دلگرمي    

آرم سازمان و سرود  نشيآفرجنبش چريکي نگذشته بود که کاِر      زايش  
  . به انجام رسيد" چريکهاي فدايي"
  

  رانآرم سازمان چريکهاي فدايي خلق اي

 از  يکي سچفخال  ي و تشک  ۱۳۴۹ بهمن   ۱۹اهکل در   يز س يپس از رستاخ  
ر نموده بود داشـتن     يه را در گ   ي اول ي که ذهن رفقا   ييازهاين نيتر يضرور

ن آرم  ياولـ  .ت دارنـده گـان آن بـود       ي بود که نشان دهنده هو     ي و آرم  نماد
ک يــق جانفــشان چريــران توســط رفيــ خلــق اي فــدائيکهــايســازمان چر

 در سـال    بـا يز يهنرهـا  دانـشکده ، دانـشجوي    رامرز شـريفي  ف خلق   ييفدا
   ) اولين آرم سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران-  ۷ تصوير (.م شدي ترس۱۳۵۰
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   اولين آرم سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران-  ۷ تصوير

  
شـب  حمله   در .داشت شرکت مکال لتيفضمهدي   ميت درفرامرز شريفي   

 مهـدي   ي،مـ يت هـم ي  رفقـا در حـالي کـه       کـه  ۱۳۵۱ ١٠مـرداد  هفت مـرداد  
کـشته شـده بودنـد؛       سـاواک  مزدورانتوسط   کالم و فرخ سپهري     لتيفض

 .شـدند  آن وارد ست،ين خانه در يگريد کس که نيا اليخ بهها    ساواکي
بـه  نارنجـک  انفجـار   بـا  و ديـ پر هـا  آن انيم به فرامرز قيرفدر اين لحظه،  

  .زندگي خود پايان داد
  

                                                 
. خ اين ضربه و جانفشاني رفقا نهم مرداد ذکر شده که اشتباه استيدر برخي منابع به اشتباه تار  10

   .ده است منتشر ش۱۳۵۱ مرداد ۸ در روزنامه اطالعات، يريگزارش درگ
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  ن آرم سچفخاينخست، طراح يفيرز شر فرام- ٨ تصوير

تري دارد کـه بـا همـان نمادهـاي      اي دومين آرم سازمان که طراحي حرفه  
در  نـام    .ستاره، کره زمين، نقشه ايران و کالشـينکف طراحـي شـده اسـت             

" ســازمان چريکهــاي فــدايي خلــق "بــه" خلــقچريکهــاي فــدايي "زيــر از 
   ) خلق ايرانيي فدايين آرم سازمان چريکهامود -  ۹ تصوير (.تبديل شده است
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   خلق ايرانيي فدايين آرم سازمان چريکهامود -  ۹ تصوير

  
  وي در هــر کــو۵۷ام يــدر کــوران قســچفخا تــرين آرم  ســومين و کامــل

 ي مقتدر ياسيالت و سازمان س   يتشکيک  ن نشان   يتر  شناخته شده  يبرزن
 از  ي رد ييام در هـر شـهر و روسـتا        يـ  پـس از ق    .آمـد  يشم مـ  بود که به چ   

ــا آرم آن دســچفخا  ــب ــي ــسوند،  .شــد يده م ــران"پ ــان " اي ســازمان "در پاي
 .در اين آرم افزوده شده است" داس و چکش"و " چريکهاي فدايي خلق  

  :موارد زير دارديان تاکيد اين سازمان بر  اصلي، بهاينماد
 ، )هنما در باالي آرمستاره را(عنصر پيشاهنگ يا پيشتاز  •

 ، )کره زمين(اهميت و پايبندي به انترناسيوناليسم  •

 )  کالشينکف(مبارزه مسلحانه  •



   ٦٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 طور مشخص از آن  بهي فداييمحدوده کشوري که چريکها •
در  ران و زحمتکشانگيرند و براي دفاع از منافع کارگ ريشه مي

  و)نقشه ايران(کنند  آن مبارزه مي

کند   مبارزه مين، دهقانان و زحمتکشاننيرويي که براي کارگرا •
  )داس و چکش(

 
  سومين و کامل ترين آرم سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران -۱۰ تصوير

  "ي فداييچريکها"سرود 

 ليتبـد  خلق يفدائ يکهايچر سازمان يرسم سرود به سرودي که بعدها  
 ديسـع  (سرود توسـط سـعيد يوسـف      - اين ترانه . شتي ديگر دارد  رنو، س شد

 اتـاق  در ،)وريشـهر  اوائـل  تـا  مـرداد  اواخـر  (۱۳۵۰ تابـستان  در )يقهرمان
 يا ه پار «: نويسد او در اين باره مي  .  ساخته شده است   نياو زندان يعموم
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ــر (شــهرزاد يســنفون يهــا يملــود از  از مــن را) کورســاکف يمــسکير اث
 شعر شانيرو و کردم بيترک ذهن در را هاهمان و داشتم ذهن در ربازيد

 در اين سلول افرادي همچون همايون کتيرائي، حميد دجالي،    ١١».گذاشتم
  .داريوش نوري و مرتضي فخاري با سعيد يوسف بودند

بـا تعـدادي ديگـر از زنـدانيان بـه        مـومي اويـن     سلول ع انتقال اعضاي اين    
هـاي     سياسـي شـد و برنامـه       نيانزنـدا  جمشيديه موجب تغيير فضاي ميان    

چريکهـاي  "سرودخواني دسته جمعي اين امکان را فراهم آورد که سرود      
 براي نخـستين بـار بـه صـورت جمعـي         ۱۳۵۰ مهرماه اوله  مين در" فدايي

 يرفقـا  از هوشـمند،   عبـاس  قيـ فر«در همان زندان جمـشيديه      . اجرا شود 
 بـه  عالقمنـد  انيپو مثل و (مشهد در رستانيدب يهاسال از انيپو کينزد

  آموزش تيمسئول اديز شوق با  عباس. داشت حضور) کيکالس يقيموس
  ».گرفت برعهده را گروه نينخست به سرود دادن

 و يســرمدعزيــز  مــا،يپ ارضحميــد (بــا انتقــال ســه زنــداني از جمــشيديه 
 نفـره  چند و يس يعموم اتاق آن به و نياو زندان به«به  ) يهگلشاحسن  

هـايي بـه      ، متن سرود نيز، هـر چنـد بـا کاسـتي           »انيفدائ يرهبر يخيتار و
سـلول اويـن، رهبـري و اعـضاي چريکهـاي      .  منتقل شـد  رفقاي آن سلول  

: فدايي را در خود دارد که اغلب منتظر دادگـاه فرمايـشي نظـامي هـستند               
ــدزاده  ــسعود احم ــاحي،  م ــاس مفت ــدل رضــايعل، عب ــا (ناب ــد )ياوخت ، مجي

 ديســع ،يســوالون يمهــد ،يگلــو امرضــغال ي،اســد اهللا مفتــاحاحمــدزاده، 
 حـسن  پلـه،  سـه  انيـ حاج ميعبـدالکر  آژنـگ،  بهمـن  ،يتوکل ديحم ن،يآر

                                                 
  . از همين منبع استها در اين سرفصل نيز ساير نقل قول. ضميمه سه در همين نوشته. ک. ن  11
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 اکبـر  ،يسيـ هر عـرب  اصـغر  ،يلچـ ياردب جعفـر  آرش، ينقـ  يعل ،يسرکار
 بــرزيفر ،يپرتــو يعلــ دمحمــ ،يصــبور ميعبــدالرح ،يزديــا اصــغر د،يــمو

 حـسن  ،يياسـکو  زاده ميرحـ  جواد ،يجعفر حسن ،يقباد بهرام ،يسنجر
 ،ياحمــد احمــد ،ينينــائ يشــعاع رضــا احمــد ان،يــميکر ميرحــ ،يگلــشاه
  ... وسامع يمهد پرور، طاهر ابولقاسم ،يچراغ زاده يتق محمد

هاي شعر در اثر انتقال شـعر بـه صـورت           در اين سلول با توجه به کاستي      
رحيم کريميـان کـه خـود در ايـن          . شود  کامل، سرود حک و اصالح مي     نا

 تا...« :نويسد  ميتوضيح وضع سلول به سعيد يوسف    ر   د سلول بود، چنين  
 در ياديـ ز ديام اطاق، نيا در نابدل قيرف ورود انم،يجر در من که يجائ
 آورده وجوده  ب رفقا نيب در متن يقيموس با آن انطباق و شعر نيا نيتدو
 طيشـرا  آن در قيرف نيا. بود زاده احمد ديمج قيرف کار نيا مسئول .بود

 يکار پنهان ممکن، حد تا ،يستيبا يم مسائل از يبرخ طرخاه  ب که اطاق
 رايـ ز. کـرد  يم ياديز تالش نکند، درز زندان دفتر به خبر و شود تيرعا

 و عباس رفقا ،يرو نيا از. اريبس مانده جاه  ب يکارها و بود قيض وقت
 تـک  بـا  گفتگو کار در مرتب رايز ،کردند ينم دخالت امر نيا در د،مسعو
 از رونيـ ب بـه  آن ارائـه  و سـازمان  کـارِ  يبنـد  جمـع  يبـرا  .بودند رفقا تک

 بـرآورد  اديـ فر جانيه با نابدل قيرف که را ايهظلح دارم خاطره  ب. زندان
 با را عرش تا داشتند برخورد يمشکل با ها مدت هاآن يآر. "افتمي افتم،ي"

 از ريغه  ب -  گرانيد که بود بعد به زمان آن از فقط دهند انطباق يقيموس
 در دوبـار  يکـ ي بعـد،  و بودنـد  گرفتـه  قـرار  کار انيرج در - يمرکز درکا

 قـصد  رفقـا  رايـ ز ...شـد  خوانـده  يجمعـ  طـور ه  بـ  سـرود  نيـ ا اطـاق  همان



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٧٠

 نيبـد  يجمعـ ه   دسـت  نيتمر .بخوانند دادگاه در را سرود نيا حتماً داشتند
  » .بود خبر با قصد نيا از يکس کمتر باز اما، بود خاطر

هـا گـذر کـرد و در اسـفند مـاه            و زنـدان   هـا   لول، از سـ   بدين ترتيب سـرود   
ــد  ۱۳۵۰ ــده ش ــاه خوان ــدادگاه ش ــرود  .  در بي ــس، س ــاي "از آن پ چريکه
 ر،يـ ت دانيـ م و دادگـاه  در ها،زندان در هرروزه شدن خوانده با...«،  "فدايي
ــ ــار از يجزئ ــ خيت ــا و اســت شــده  جنــبش کي ــعزه خــاطر ب  آن ههمــ زي
  ».است خورده گره باختگان جان

 
ز ي، سه ماه بعد او ن۱۳۴۹ بهمن ۱۸در ، "چريکهاي فدايي"رود يوسف سراينده س سعيد – ۱۱ رتصوي

  شود ير مي دستگ۱۳۵۰در بهار 
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  چريکهاي فدايي خلق ايرانگسسِت 

وجـود آمـد و     ه  ن انـشعاب در سـازمان بـ       ي اولـ  ۱۳۵۸خرداد ماه سـال      در
 و محمــد يصــبور ميعبــدالرح، ي رفقــا اشــرف دهقــانيرهبــربــه  يانيـ جر

در اولـين    .ان شـکل گرفـت    ريـ  خلـق ا   يي فـدا  يکهاينام چر ه  پور ب  يحرمت
اطالعيه اين دو رفيق در روزنامه هاي سراسـري آن دوره بـا توضـيحات       
اين رفقا روبرو هستيم که به علل اين گسست و اهداف آتي خود اشـاره           

 خـرداد،  ۲۴پـور، روزنامـه اطالعـات،     د حرمتـي  نامه اشـرف دهقـاني و محمـ   - ۱۲ تصوير( .مي کنند

  ).۲، ص ۱۳۵۸
 در »ايـران  خلـق  يفـداي  يها چريک «يخارج روابِط مسئول يکليب جابر

 :١٢]۸ [است پرداخته انشعاب اين شرح هب دوران آن

 تحـت  يا جـزوه  يطـ  و شد تشکيل ۱۳۵۸ سال در چفخا جريان«
 را خـود  يسياسـ  مواضـع " ياندهق اشرف رفيق با مصاحبه "عنوان

 پــس ايــن از ("خلــق يفــداي يهــا چريــک ســازمان "بــا تقابــل در
 عبـارت  جريـان  ايـن  اوليـه  دهندگان تشکيل .نمود اعالم) سچفخا

 يفـداي  يهـا  چريـک  سـازمان  يسياسـ  زندانيان از يا ازعده بودند
 هـا  زنـدان  از ۱۳۵۷ سـال  در ايـران  مـردم  قيام نتيجه در که خلق

                                                 
 تحريف فريبرز سنجري تحت عنوان  از سويپاسخي ]۸[الزم به ذکر است که در مورد منبع   12

، )آرخا (۱۳۶۰به ويژه در مورد انشعاب ]. ۱۹[منتشر شده است   "!انشعابها ساده روايت در تاريخ"
تر ارجاع  ت دقيقبراي اطالعا" گذشت چه برما "کتاب جلد سه فريبرز سنجري عالقمندان را به

ديگر معرفي " منابع و مراجع"بخش ] ۴[اين منبع و مشخصات دسترسي به آن، در رديف . دهد مي
  . شده است
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 .سـچفخا  کـشور  از خـارج  ينماينـدگ  از يبخش و بودند شده آزاد
 از خــارج يسياســ فعــاالن از يا عــده چفخــا، تــشکيل جريــان در

 در کـه ) يايرانـ  جويـان  دانـش  يجهان کنفدراسيون فعاالن (کشور
 .پيوستند ها آن به نيز بودند بازگشته ايران به قيام جريان

 توسـط  شـده  اعـالم  جديد سياست مقابل در زندان در اول، بخش
ــ ســازمان يبــرهر ــر يمبن ــر دال احمــدزاده مــسعود نظــرات رد ب  ب

 در يجزنـ  بيـژن  نظـرات  پـذيرش  و" انقـالب  يعينـ  شرايط "وجود
 .بودنـد  کـرده  يگيـر  موضـع  ايـران،  در" انقـالب  يعينـ  شرايط "ينف

ــش ــين در دوم بخـ ــال عـ ــه حـ ــت کـ ــد سياسـ ــازمان جديـ  را سـ
 يگنماينـد  و مانـده  يبـاق  سـازمان  عضو کماکان يول پذيرفتند نمي

 سـوم،  بخـش  و داشـتند  عهـده  بـه  را کـشور  از خـارج  در سازمان
ــان کنفدراســيون ياعــضا و کادرهــا ــشجويان يجه ــ دان  کــه يايران

 ســال در چفخــا ســازمان جديــد مواضــع اعــالم از پــس بالفاصــله
 سياسـت  يـک  عنـوان  بـه  را چفخا سازمان جديد سياست ،۱۳۵۵
  »ندايستاد آن مقابل در و کشيده نقد به راست و يانحراف

  



   ٧٣/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 
 .۲، ص ۱۳۵۸ خرداد، ۲۴پور، روزنامه اطالعات،  د حرمتي نامه اشرف دهقاني و محم-۱۲ تصوير
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 شـاهد   ،ديـ الت جد ين تـشک  يشوند ا يبا در نظر گرفتن حذف سازمان از پ       
ن شـکل  يم که تاکنون هم بـه همـ       يبودسچفخا  ها از آرم کامل      استفاده آن 

ه خـود   ين نـشر  ي اولـ  ،" خلق يي فدا يکهايچر" .شود يمن آرم استفاده    ياز ا 
 منتـشر نمودنـد کـه    ۱۳۵۸مهرمـاه   ۲۲خ  يمه در تـار   را تحت عنوان خبرنا   

 ۶۲تـا   بـا ايـن نـام         و فون خبرنامـه بـه خبرنامـه مازنـداران معـر          يبعدها ا 
 يي فـدا يکهـا يچر" .)۱۳۶۰ رماهين شماره اول تيآخر( .شماره منتشر شد  

ن ماه ي در فرورد.ن انشعاب شديدچار چندان مختلف ي سالي در ط "خلق
د يـ منتشر شـد و دور جد     ) دور اول ( امي پ هين شماره نشر  ي اول ۱۳۶۵ سال

د که هنـوز  يردگمنتشر ) ۱۳۷۳آبان و آذر ماه (ک ي از شماره  ييام فدا يپ
  .ادامه دارد) ... ويکارگر(ه يهم انتشار آن در کنار چند نشر

  

 
  نخستين شماره خبرنامه، نشريه چريکهاي فدايي خلق -  ۱۳ تصوير



   ٧٥/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 خود در خبرنامـه از آرم  يها هيجز در اعالم  ه  کها ب يه چر ک نينکته مهم ا  
ن يـ  خبرنامه آرم سچفخا هم به ا۲۴سچفخا استفاده نکردند اما از شماره      

 و  ۱۳۵۹ن درسـت بعـد از انـشعاب خـرداد مـاه             يـ خبرنامه اضافه شـد و ا     
  .از سچفخا بودکزي ه مرکميتت ي اکثرييجدا

 
  شود ، آرم سازمان براي اولين بار در کنار نام نشريه ديده مي۲۴امه شماره خبرن -  ۱۴ تصوير

 

 
  ۱۳۷۳ ه نخست دوره جديد پيام فدايي در آبان و آذر شمار– ۱۵ تصوير
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ارتـش  ( ايـران     فـدايي خلـق    چريکهـاي "،  ۱٣۶۰  پس از انشعاب در سـال     
، حيات خود را  ) آرخا - از اين پس چفخا   )" (رهايي بخش خلقهاي ايران   

تقويت "،  )مبارزه مسلحانه در شمال   " (جبهه شمال "آغاز کرد که گشودن     
" ادامه فعاليت مسلحانه در کردستان    "و  " و توسعه فعاليت چريکي شهري    

ــي  ــشکيل م ــات .داداســاس حرکــت آن را ت ــان عملي ــن جري ــسلحانه  اي  م
دي بعـد،   گيري را عليه نيروهاي رژيم در شمال انجام داد ولـي چنـ            چشم

بخش شهر سازمان متحمل ضـرباتي شـد کـه            ۱٣۶۰  يعني در اسفند سال   
، عـضو  ١٣ويژه عبـدالرحيم صـبوري    ه  بر اثر آن تعدادي از کادرهاي آن، ب       

  .کميته مرکزي و مسئول شهر در درگيري با نيروهاي رژيم کـشته شـدند        
به خورد و   رنيز ض " ستون جنگل  "۱٣۶۱  فروردين سال   ۴  ، در ي بعد اندک

ويــژه فرمانــده ســتون، محمــد حرمتــي پــور، ه د از اعــضاي آن، بــتنــي چنــ
 اين ضربات پي در پي و سنگين که افراد برجسته و با نفوذ              .کشته شدند 

 آرخــا را از ميــان برداشــت، تــاثير گــسترده و عميقــي در ايجــاد   - چفخــا
اي از  در ايـن دوران عـده  ...ن سـازمان بـه جـا گذاشـت    نابساماني در درو 

 .کردستان از آن انشعاب کرده بـه کومـه لـه پيوسـتند            اعضاي سازمان در    
از سـازمان جـدا     " هسته رزم کمونيستي  "اندکي بعد جريان ديگري به نام       

  .شد و فعاليت مستقل خود را آغاز نمود
ن يآخـر د کـه   منتـشر نمـو  "جنـگ خلـق  " بنام يا هي آرخا نشر  ۶۴در سال   

س انتشار آن    سپ  و افتي انتشار   ۶۸ ماه   مرداددر  ) ۱۲شماره  ( شماره آن 

                                                 
 را خود يدگاهد] ۵ [)وظايف از طرحي( مصاحبه بر نقدي عنوانه ب اي جزوه طي هم صبوري رفيق  13

 نابع و مراجع ديگر آمدهدر بخش م جزوه ايندسترسي به  لينکمشخصات منبع و  که داشته اعالم
  .است



   ٧٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

در رابطه با اين گسست رفقاي چفخا طـي مطلبـي بـا عنـوان       .متوقف شد 
 کـه در  انـد   در سـه جلـد بـه ايـن موضـوع پرداختـه            ]۴[»برما چه گذشـت   «

   .بايست به آن پرداخت مطلبي جداگانه مي

 
ارتش (سياسي چريکهاي فدائي خلق ايران -  ارگان تئوريکخلق جنگ  نشريه -  ۱۳ تصوير

  )هاي ايران خلقبخش  رهائي
هاي چريک"که جدايي خود از چفخا را اعالم نمود،  جريان ديگري

 اين .بود)  هرمزگان-  از اين پس چفخا" ( هرمزگان- فدايي خلق ايران
ن و جريان که داراي پتانسيل مبارزاتي قابل توجهي در استان هرمزگا

سيستان و بلوچستان بود و هم در زمينه سياسي و هم نظامي نفوذ 
 اي که در تاريخ تيرسيعي در اين منطقه داشت، در اعالميهو

عدم رابطه تشکيالتي و همسويي در خط "منتشر کرده بود،   ۱٣۶۱  ماه
کرده " مشي مبارزاتي خود را با چريک هاي فدايي خلق ايران اعالم

در هرمزگان  ۱۳۵۶خر سال ن سچفخا در اواطيفي از هوادرا .است
 گرايش به آن را نشان ،سست چفخاشکل گرفت که پس از قيام و گ

دادند که طي مراحلي به چفخا پيوستند و با پسوند چفخا شاخه 
هرمزگان به فعاليت پرداختند البته در طي اين پروسه و بعد ازآن با 

  .از بين رفتند" ضرباتي که متحمل شدند عمال
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هاي متالشي شدن آرخا تعدادي از اعضاء آن دوباره به چريکاز پس 
 تشکيالت ۱۳۸۹در آبان ماه  خلق پيوستند و تعدادي ديگرفدايي 

نام ه اي ب اين جريان نشريه.وجود آوردنده  بهمن ب۱۹نام ه ديگري ب
کنند که آرم سچفخا هم در باالي آن نقش بسته  پيام سياهکل منتشر مي

  .است

  
  ۱۳۸۹ بهمن، شماره يک، آبان ۱۹ان تئوريک سازم-پيام سياهکل، نشريه سياسي -  ۱۶ تصوير

  

 



   ٧٩/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 

  ۱۳۵۸سال هاي فدايي خلق ايران از  هاي چريک گسست - 1 نمودار

  راه فدايي

به انتشار نـشريه    ،  محفل يا گروه دومي که پس از قيام، در طيف سازمان          
 از  يا  عده ۱۳۵۸ور ماه   يدر شهر  .بود" راه فدايي "تقل پرداخت، گروه    مس

رو نظـرات   يـ کـه پ  ) کـا ياروپا و آمر  ( هواداران سچفخا در خارج از کشور     
ران مراجعـه کـرده و چــون   يـ ام بـه ا يـ  پـس از ق ، بودنـد يژن جزنـ يـ ق بيـ رف

 در درون سـچفخا و حـول        ،الت مـستقل بودنـد    يک تـشک  يـ جاد  يمخالف ا 
 ارتقـا  يهـا بـرا   آن .ت کردندي خلق شروع به فعال    و نبرد ه کار   يمحور نشر 

راه " تحـت عنـوان    يا  دسـت بـه انتـشار جـزوه        يک علنـ  يوژدئوليـ مبارزه ا 
ــدا ــد"ييف ــدايي"در شــماره نخــست  . زدن ــاره ۱۳۵۸، شــهريور "راه ف  درب

  :نويسد ماهيت حرکت خود چنين مي
اين حرکت صرفاً تئوريک بوده و بعد تشکيالتي ندارد و هدفش          «
 بـه   .امن زدن به مبارزه ايدئولوژيک و شرکت فعال در آن اسـت           د
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 ســاير .ايــم ظ اســت کــه خــود را گــروه معرفــي نکــرده همــين لحــا
هاي عملي و نظري ما در خـط کلـي طيـف فـدائيان خلـق                  فعاليت

  ١٤».به جاي خود باقي است") هواداران"سازمان و (

 
 ي عمده مضمون يمذهب يطلب انحصار با مبارزه:  شماره نخستنشريه راه فدايي، - ۱۷ تصوير

  ۱۳۵۸ شهريور، بخش ييرها جنبش
 

پس از گرايش به راست مرکزيت و چراغ سبز براي همکاري و حمايت       
 ،از نظام جمهوري اسالمي و تشکيل فراکسيون اقليـت در درون سـچفخا            

                                                 
  . ۱، ص ۱۳۵۸، شهريور ۱شماره  راه فدايي،  14



   ٨١/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

ف انـشعاب  هـا مخـال    آن.ها نيز در درون همين فراکسيون قرار گرفتنـد   آن
کـه اقليـت    از جناح انقالبـي  ۱۳۵۹دند ولي پس از انشعاب خرداد ماه        بو

 خواهـان فعاليـت     ۱۳۵۹مرکزيت را داشت حمايت کرده و در مرداد ماه          
ــران   ــدايي خلــق اي شــدند کــه پــس از  ) اقليــت(در ســازمان چريکهــاي ف

هـا    گذشـت ده مـاه اقليـت از پـذيرفتن آن           هاي فراوان و بعـد از      کشمکش
 کـه " يفـداي  راه "،۱۳۶۰ مـاه  خـرداد  ۲۱ در سـرانجام  «. کردنـد  خودداري

 راه "بـه  خـاطر  تعلـقِ  دليـلِ  بـه  اقليـت  دوسـتانِ  توسط عضايشا از يبرخ
 بـه  نـاگزير  بودنـد،  گرفتـه  قرار" تکليف تعيين "و بازخواست مورد" يفداي

 بــه کنيــد رجــوع (.گرديدنــد مــستقل ي" مبــارزه ي کميتــه "يــک تــشکيِل
 ي شـماره  يفـداي  راه" ايران خلق يفداي يها چريک سازماِن به خطاب"

  ]۸[»)۱۳۶۰ آبان ،۲۲
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  ازمان اکثريت کميته مرکزي از خط و مشي سگسسِت

سچفخا  اولين شماره نشريه کار ارگان سراسري ۱۳۵۷ اسفند ماه   ۱۹در  
  .پا به عرصه ظهور گذاشت

 
 ۱۳۵۹ اسفند ۱۹، ماره نخست سچفخا، شي کار ارگان سراسر-۱۸ تصوير

 را در يامنــه دو دســتگ رفتـه رفتــه د يلــيت تحميــشات راســت مرکزيـ گرا
 ادامــه ۱۳۵۹ن رونــد تـا خـرداد مـاه سـال     يـ داد و ا يسـچفخا گـسترش مـ   

کار شماره ( ه کاري با انتشار دو نشر۱۳۵۹ خرداد ۱۳خ يداشت و در تار 
"  عمــاليتــه مرکــز يت کميــ و اقليتــه مرکــز يت کميــتوســط اکثر) ۶۱

از  .رفتي صورت پذيسچفخا به شکل علن تاريخ  ن انشعاب در    يتر زرگب
ن يچنـ   هـم يک نام سـازمان يک عنوان و  يه با   ي نشر دودر عمل   اين پس،   

ن ين ب ي در ا  يکه تفاوت  ني ا ي برا "تياکثر" .ک آرم در جامعه منتشر شد     ي
 يه کـار را بـا عنـوان ارگـان سراسـر           ي نـشر  ۶۲وجـود آورد از شـماره       ه  ب

 ۲۵( ۶۷ از کـار شـماره   ،د بـر آن يـ ل و تاکيتشر کرد و در تکم نمسچفخا  
 درج ير عنوان ارگان سراسـر ي را هم در ز "تياکثر"کلمه  ) ۱۳۵۹رماه  يت

 ي جمهـور  ي بـرا  يزنـ  نهيت بـا حـزب تـوده و سـ         ي اکثر ي روند همگن  .نمود
د آرم يـ ق"  کـال ۱۳۵۹ اسـفند  ۲۷ رسـاند کـه در   يي کار را بـه جـا     ياسالم
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 صـفحه  ي با درج گل سرخ در بـاال ۱۰۲ه کار ينشرسچفخا را زده و در    
بـا آرم سـابق وداع گفـت و سـمبل     " ت عمـال يـ کثره کار اين شماره نشر يا

   .ن آن نموديگزيرا جا) گل سرخ( حزب توده

  

  
  ۱۳۵۹خرداد ، کار اکثريت – ۱۹ تصوير

  

  



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٨٤

  
  ۱۳۶۰ تا ارديبهشت ۱۳۵۹ريت از خرداد دگرديسي نام و آرم در اکث - ۲۰ تصوير

 طــي ،سـچفخا  گذشــته تفکـرات  بــراي وداع و فـرار از اکثريـت در تـالش   
 نــام خــود را بــه ســازمان فــدائيان اکثريــت ۱۳۶۰ ارديبهــشت ۱۱مراســم 

ســازمان فــدائيان خلــق " نــشريه کــار عنــوان ۱۰۸تغييــر داد و از شــماره 
لمه کار درج نمود و اين عنوان با حفـظ نـام نـشريه    را در زير ک " اکثريت

دگرديسي نام و آرم در  -  ۲۰ تصوير  در.دا نموده استکار تا به امروز نيز تداوم پي
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ــت از خــرداد  اکث ــا ارديبهــشت  ۱۳۵۹ري ــي ۱۳۶۰ ت ــده م ــا  شــود  دي ــسو ب ــه هم ــد  ک رون
   . اين جريان استدگرديسي نظري و سياسي

 

   مستقلجناح

"  جنــاح مــستقل–ســچفخا "هــايي بــا عنــوان  ، اطالعيــه۱۳۵۹در تيــر مــاه 
هـاي   د که مخالفـت خـود را بـا انـشعاب درون سـازمان چريـک             منتشر ش 

اي، ناشـرين آن    کار اکثريت، با اطالعيـه .کرد فدايي خلق ايران، اعالم مي    
  :اعالم کرد و چنين نوشت" مشکوک"را 

با اسـتفاده  "  بخشي از کادرها  –جناح مستقل   "اخيرا تحت عنوان    «
 .نتشار يافته است  هايي ا   ها و اطالعيه    اعالميهسچفخا  از نام و آرم     

هـا عوامـل      براساس مدارک و اطالعات موجود، ناشرين اطالعيـه       
مشکوکي هستند که شناسايي آنان براي جنبش کمونيستي ايـران          

   ١٥»...از اهميت برخوردار است
 داد که بخشي از نيروهاي سـازمان بـه   ين حال، اطالعات بعدي نشان    با ا 

هـاي    از چهره  .نتشر کرده بودند  ها را م    ويژه در استان گيالن، اين اطالعيه     
 انيدانـشجو  ونيکنفدراسـ  از فعـالين   ي،مـ يمقاصلي اين جمع، رفيـق پاشـا        

تي، به بخش اقليت سـازمان پيوسـت و         او پس از مد    .بود آلمان در اروپا
 و تهـران  راه نيبـ  در سـازمان  بـا  طشارتبـا  قطـع  از پس ،۱۳۶۰ سال در

 محــل دي بعــد،چنــ .شــود يمــ پنهــان رکــاريتعم کيــ پوشــش در و کــرج
   ١٦.دشويم اعدام سپس و شکنجه ر،يدستگ ،رفته لو شياختفا

                                                 
  ۶ ص ،۱۳۵۹ مرداد اول ،)تياکثر (ايران خلق فدايي چريکهاي سازمان سراسري ارگان کار،  15

 ۱۸۳، مسعود بهمني، ص "جناح مستقل: شاخه شمال"، مقاله ]۹[منبع  بهي اطالعات بيشتر، برا 16
 . مراجعه شود



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٨٦

   اکثريتاز جناح چپ گسسِت

 پايـان   ۱۳۵۹ در خرداد    اقليت کميته مرکزي،  - بخش اکثريت دو  انشعاب  
چهــار مــاه پــس از آن،  .دهــا درون هــر دو بخــش نــش تالطــم و گســست

ت از گســس ايــن انــشعاب، در .درون اکثريــت علنــي شــدانــشعابي ديگــر 
 جنــگ و نيــز ،گيــري جنــاح راســت اکثريــت، در مــورد حاکميــت  موضــع
ايـن جريـان، فعاليـت     . با بخش اقليـت صـورت گرفـت    و وحدت نزديکي

آغـاز   ۱۳۵۹در مهر )  جناح چپ- اکثريت(خود را تحت عنوان سچفخا  
تشکيالتي که به عنوان اقليت معروف (ش داشت که با سچفخا کرد و تال 
   .وحدت نمايد) شده بود

 که موجـب شـده بـود، ايـن انـشعاب در خـرداد هماهنـگ           ترين دليلي   مهم
 انـشعابِ  ۱۳۵۹در مقطـع خـرداد      جناح چپ،   اين بود که     نگيرد،   صورت

 ،ژيک علنـي  وديد و امکان مبارزه ايدئول      رس مي  اقليت و اکثريت را پيش    
و حتي افـشاء و طـرد جنـاح راسـت کميتـه مرکـزي از درون سـازمان را                    

ــا خــروج کادرهــا و اعــضاي اقليــت، فــضاي   .انــستد امکــان پــذير مــي ب
تغيير تشکيالتي اکثريت، بيش از پيش به نفع جناح راست کميته مرکزي 

 آنان، بـا برخـورد شخـصي، تـالش داشـتند کـه از اهميـت سياسـي                   .يافت
 بـا ايـن حـال، سـرعت         .ستن بـه اقليـت بکاهنـد      انشعاب جناح چپ و پيو    

 وحدت جناح چپ و اقليـت،       تحوالت اين چهارماه چنان بود که پروسه      
ــيش       ــرات و پ ــشکيالت، نظ ــر دو بخــش ت ــت و ه ــيش نرف ــه ســرعت پ ب

مطــرح " جــذب و پيوســتن"و يــا " وحــدت"هــاي مختلفــي را بــراي  شــرط
ــد مــي ــا کنگــره اول ســچفخا    .کردن ــد آن، ت ــن وحــدت و رون ــ(اي اه دي م
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تـوان    ادامه داشت و در اين کنگره تصويب شد که با شرايطي مي           ) ۱۳۶۰
 مـاه پـس از گسـست از    ۱۵ سرانجام، بعـد از      .پ وحدت کرد  با جناح چ  

   .جناح راست اکثريت، جناح چپ در سچفخا ادغام شد

 تحليل طبقـاتي    ،نقطه تمايز جناح چپ با اقليت     ترين    از لحاظ نظري مهم   
شماره يـک،  " نبرد خلق" اقليت با انتشار .حکومت جمهوري اسالمي بود  

ان بــورژوازي تجــاري و ماهيــت طبقــاتي حکومــت را ارگــان ســازش ميــ
کـرد کـه در آن هژمـوني قـدرت در دسـت         خرده بـورژوازي ارزيـابي مـي      

ــت  ــورژوازي اس ــي از     .ب ــت را ائتالف ــز حکوم ــت ني ــپ، حکوم ــاح چ  جن
وازي در کـرد کـه خـرده بـورژ     بورژوازي و خرده بورژوازي ارزيـابي مـي       

در " جناح چپ، قـدرت سياسـي جمهـوري اسـالمي را     .آن، هژموني دارد 
کــرد، ولـي درســت در همـين نقطــه    ضـدانقالبي ارزيــابي مـي  " وجـه غالــب 

داد کــه از تعيــين تکليــف   را ارائــه مــي)اکلکتيسيــستي (اي التقــاطي نظريــه
 و مانـد   مـي قطعي ماهيت حکومـت، بـه عنـوان حکـومتي ضـدانقالبي، بـاز        

 "حمايـت مـشروط  سياست "روايت ديگري از " (تحاد و مبارزه ا"سياست  
  .کـرد    پيشنهاد مـي   ۱۳۶۰را تا خرداد    )  انشعاب ، قبل از  ۳۵از کار شماره    

عالوه براين موضوع کليدي، موضوعات ديگري نيـز بـراي جنـاح چـپ،              
  :براي وحدت با اقليت مهم بود

 يپرولتر انترناسيوناليسم - ۱«

 طـور  بـه  دمکراتيـک  انقـالب  و امعـ  طـور  بـه  انقـالب  ي مقوله - ۲
 خاص

 چپ جنبش در بحران - ۳

 انردو مبحث - ۴



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٨٨

 که يشورو کمونيست حزب ۲۲ و ۲۰ يها کنگره تمصوبا - ۵
 آن نکـات  جملـه  از يغيرلنينـ  يدار غيرسرمايه رشد راه ي مقوله
  ١٧».است

 با اقليـت وحـدت کـرد يـا      ۱۳۶۰جناح چپ، به طور رسمي در زمستان        
از اعـضا اصـلي جنـاح چـپ کـه بـه              .ت پيوسـت  به عبارت ديگر بـه اقليـ      

 . اشاره نمـود   ...مسعود فتحي و   ،توان به مصطفي مدني     اقليت پيوستند، مي  
در واقع، بخشي از فعالين و اعضاي جناح چپ، به دليل اختالف نظـر بـا           

 بيـشتر احـساس نزديکـي بـا گـرايش اقليـت          ۱۳۶۰نظر غالب در کنگـره      
تحـوالت سـازمان پـس از       :  بعد  به سرفصل  . ک .ن (.درون کنگره داشتند  

  ) گسست اکثريت کميته مرکزي
 در .اي به شـکل ارگـان منتـشر نکـرد      نشريهجناح چپ تا قبل از وحدت 

 يکي از اين جزوات را . جزوات مختلفي انتشار داد    ۱۳۶۰ و   ۱۳۵۹سال  
ــصويردر  ــش -  ۲۱ ت ــاح چــپاز جــزوات منت ــوده   : ره جن ــي ت ــه انقالب ــر ســه ســال تجرب ــا نگرشــي ب   ه
شار  و ضـرورت شکـستن سانـسور بـه انتـ           ۱۳۶۰ پس از خرداد     .بينيد  مي

و آرم ســازمان " کــار"پرداخــت و همچنــان از اســتفاده از نــام " خبرنامــه"
  . اقليت خودداري کند–پرهيز کرد تا از انتشار نشريه موازي با سچفخا 

                                                 
، چاپ فعالين خارج ۱۳۶۱ چندگام به پس، بخشي از جنبش کمونيستي ايران، شهريور ش،سياو 17

  .کشور
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 ها نگرشي بر سه سال تجربه انقالبي توده: ره جناح چپاز جزوات منتش - ۲۱ تصوير

 

 
  ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۵۷ها و انشعابات سچفخا از اسفند   گسست-   ۲ نمودار

 



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٩٠

  پس از گسست اکثريت کميته مرکزيسازمان تحوالِت 

ه يو انتشار نـشر   سچفخا   سازمان با حفظ نام      يته مرکز ي کم يجناح انقالب 
 ۶۱ه کار شـماره  ي با انتشار نشر  ۱۳۵۹ خرداد   ۱۳ت خود را از     يفعالکار  

 بــدون ياســيانــات سين جريج در بــيــ خــالف عنــوان راآغــاز نمــود و بــر
ت خـود  يـ  سچفخا بـه فعال يت و استفاده از آرم اصلياستفاده از پسوند اقل 

  .ادامه داد
هـــاي سراســـري نظـــام  در شـــيب تنـــد حـــوادث و تنـــدبادهاي ســـرکوب

 ۱۳۶۰جمهوري اسالمي اولين کنگـره سـچفخا در آذر مـاه            داري    سرمايه
ره، جــدا شــدن حــداقل ســه طيــف درون  از پيامــدهاي کنگــ.برگــزار شــد

  .تشکيالت از يکديگر و پيوستن بخشي از جناح چپ به سازمان بود
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 ه بندي اوليهبا همان فرمت و صفح) اقليت(کار، تداوم انتشار ارگان سچفخا  - ۲۲ تصوير

  
  )فدايي(سازمان آزادي کار : مستعفيونگسستِن 

بـه  "  از سازمان جدا شده که بعدا اعضا و کادرها   يد تعدا پيش از کنگره،  
بـه کردسـتان     يديـ نوزيبـود کـه پرو      ۶۱  لياوا . معروف شدند  "ونيمستعف"

  صمد از  ، رسول ،دري ح ش را عمدتاً  ين گرا ي ا يب خروج رفقا  يو ترت آمد  
ــطر ــتاني ــرد ق کردس ــراهم ک ــدت . ف ــد از م ــال ( ي بع ــ ح)۱۳۶۲در س در ي



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٩٢

 بعـد   .س منتـشر کـرد    يرا درپار  )شمارهسه  (ک  ينام کار تئور  ه   ب يا هينشر
ن يـ ا  در.وسـتند ين بـه آن پ يفور و نسر يز، رسول، قادر و ط    ي پرو ياز چند 
د عطـا از سـازمان   يتـه کردسـتان بنـام کـاک سـ     ي کماعضاي از   يکيمقطع  

 ي سـازمان آزاد   ...در و يـ شان بـه رفقـا ح     يـ تن ا وسياستعفا داده بود که با پ     
 ماه نامـه خـود      يه کار را هم برا    يشرل دادند و نام ن    يرا تشک ) ييفدا( کار

 يا ها بـروز کـرد عـده    ن آنيت اختالف ب يروند فعال   اما در  .انتخاب کردند 
 ي تا باالخره با اتحاد با برخـ       .فور و قادر و رسول جدا شدند      يجمله ط  از

 ي مـصطف  ،ي عال ي از شورا  ي و بخش   آذر ۱۶ –اکثريت  تشکيالت  از افراد   
ان ي سـازمان اتحـاد فـدائ    ... و )ديـ فر( مسعود فتحـي  و  شيباني  ، حماد   مدني

ه اتحـاد کـار     يل به نشر  يه کار را تبد   ي و نام نشر   وجود آوردند ه  خلق را ب  
  .گاه از آرم سچفخا استفاده نکرد چيان هين جري ا.کردند
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  )فدائي(کار، نخستين شماره سازمان آزادي کار  -  ۲۳ تصوير



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٩٤

 
  اتحاد کار، ارگان سازمان فدايي -  ۲۴ تصوير

  
  گرايش سوسياليسم انقالبيگسستِن 

سم يـ الي وجـود داشـت کـه خـود را سوس          يدگاهيدر کنگره اول سچفخا د    
م، هاشـم و    ي رحـ  شهاي شناخته شده اين گـراي        از چهره  .دينام ي م يانقالب

ضاء شتر اعـ ي و کشته شدن ب ۱۳۶۰ بعد از ضربات اسفند ماه       .کاظم بودند 
 قـرار بـر   ۱۳۶۱ سازمان و بحران همه جانبه در اوائل سال  يته مرکز يکم

 يتوکـل، هاشـم، مهـد    ( يته مرکـز  ي مانده از کم   ي باق يروهاين شد که ن   يا
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 يه بازسـاز  نـ ي به کردستان منتقل شوند تـا زم       ير اعضاء اصل  يو سا ) سامع
ن استقرار توکـل بـه   ي از ا ي پس از مدت کوتاه    .ا شود يدوباره سازمان مه  

 شـامل دو نفـر   يتـه مرکـز  يکم"  اقدام به اخراج هاشم نمود و عمال    ييتنها
  . سامع و توکلي مهد:شد
س منتقـل   يبـه پـار   "  کـال  ، بعد از اخراج هاشم    يسم انقالب ياليش سوس يگرا

 عبـاس  . منتـشر نمودنـد  يسم انقالبـ ياليه بنام سوسيشد و چند شماره نشر  
نگـره نخـست را     ، مختصات اخـتالف بـا نظـر غالـب در ک           )هاشم(هاشمي  

  :کند بندي مي چنين جمع
 ايـدئولوژيکِ  ي  مبـارزه  «سـر  بـر  »اخـتالف  «ترين ياصل و نخستين«

: بـود  ايـن  مـا  يارزياب که چرا .بود »پرنسيب «يک عنوانه  ب »يعلن
ــبش ــپ جن ــده چ ــد و پراکن ــط فاق ــهبرن و خ ــت ام ــازمان «.اس  س
 کـه  است شده اش نصيب اقبال اين »ايران خلق يفداي يها چريک

 ســر بــر هــا چــپ آن در کــه شــود اي مبــارزه ســازمانگر و »حــورم«
 تـا  کننـد  ينظر ي  مجادله و مباحثه خويش وظايف و مبرم مسائل

 ي  وظيفـه  ايـن  از »اکثريـت  «.بگيرند شکل و شده روشن گرايشات
 اش اردوگـاه  و تـوده  حـزب  داشتن با او هک چرا کرد فرار يتاريخ

 از انـشعاب  در آن، رحطـ  رغـم  به اما »اقليت «.نداشت بدان ينياز
 .داشت واهمه آن از بعداً اکثريت،

 ييعن .بود ي»تشکيالت «مسئله بود، يحيات بسيار که دوم اختالف
 مطلقـاً  که هواداران ويژهه  ب (تشکيالت پذير ضربه و يعلن ساختار

 بـود،  گرفتـه  قـرار  اسـالم  سـپاه  و هـا  کميته هجوم زير) بودند يعلن
 سـپس  »يمرکـز  کميتـه  «در ابتـدا  .دکـر  يمـ  تغيير سريعاً بايست مي
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 ينـشين  عقـب  ضـرورت  آن در کـه  نوشتم يمطلب اعضا، به خطاب
 .کـردم  طـرح  آن، يبـرا  را يفـور  ياجالسـ  تشکيل و کردستان به
: نــدگفت يمــ امــا يگوشــ در .نکردنــد پخــش توانــستند تــا را آن

ــد ترســيده«  آخــرين هــا کمونيــست«: نوشــت پاســخ در توکــل و »ان
 آثـار  منتخـب  از (.»کننـد  يمـ  تـرک  را رهاسـنگ  کـه  هستند يکسان
 )لنين

 عطـف  بـود،  يکليـد  و ياساسـ  ياختالف که سوم اختالف يا تمايز
ــه يجــد توجــه ــبش ب ــارگر جن ــست و يک ــود يسوسيالي ــا! ب ــه م  ب

 برِش بدون بوديم معتقد و بوديم بدبين »بورژوا خرده روشنفکران«
 »يسوسياليـست  کـار  روش «يـک  داشتن بدون و پوپوليزم از يقطع
 يسوسياليـست  و يکـارگر  جنـبش  ي  توسـعه  و رشـد  بـه  توانيم ينم

 .برسانيم ييار

 .داشـتيم  مـسئله  اسـتالينيزم  بـا  جهات يبسيار در: چهارم اختالف
 .بود »تروتسکيزم «انگ قالب، گرايش پاسخ

 يشـورا  «سـمت  بـه ) توکل - سامع (غالب التتماي: پنجم اختالف
 .بـود » ...يفـداي  و هـد مجا «کردن زنده انداز چشم و »مقاومت يمل
 کـسب  مخالف اصوالً و کرديم يم فکر »کارخانه يها کميته «به ما

 .بوديم وسيله و قيمت هر به قدرت

 اسـم  جهـت  همـين  بـه  و بـود  گـرايش  يـک  حـد  در همـه  هـا  اين...
 در کـه  مـا  يرفقـا  اکثـر  سـفانه امت .تيمگذاشـ  »گـرايش  «را خودمان



   ٩٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

) پخش و چاپ (بودند تشکيالت خطر پر و حساس يها موقعيت
  ١٨»آمدند در يپا از ها ضربه اولين با

  

 
  هاي انقالبي نشريه سوسياليسم و انقالب، بولتن بحث سوسياليست -  ۲۵ تصوير

  به سازمانپيوستن جناح چپ

  : را به تصويب رساند» وحدت با جناح چپ« قطعنامه ،۱۳۶۰کنگره آذر 
نيـستي ايـران و فـائق آمـدن بـر        نظر به اينکه وحدت جنـبش کمو      «

کــاري موجــود يـک ضــرورت مبــرم و حيــاتي   پراکنـدگي و خــرده 
   .شود جنبش محسوب مي

نظر به اين که مواضع اعالم شده جناح چپ بيانگر ايـن واقعيـات              
ــدئ   ــي مواضــع اي ــه در خطــوط کل ولوژيک و اســتراتژيک اســت ک
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ــه در کنگــره ســازمان      ــا مواضــع رســميت يافت اخــتالف اساســي ب
 لــذا کنگـره پيــشنهاد جنـاح چــپ را مبنـي بــر پيوسـتن بــه     .دندارنـ 

  ١٩»...نمايد سازمان تصويب مي
هـاي بعـد تـصوير ديگـري از ايـن             با اين حال، اخبار دروني و نتايج سال       

 در اقليـت  دوراِن آن مـسئولينِ  از يشيـشوان  ييـد  .دهنـد   وحدت ارائه مي  
 : است معتقد »وحدت «اين ي باره

 يمـش  خـط  قبـول  درصـورت  کـه  شـد  تصويب جمله از درکنگره«
 جنـاح  اکثريـت  سـازمان  «يمـدن  يمصطف گرايش يسو از سازمان

 جـذب  سازمان به هاآن .بودند شده جدا اکثريت از تازه ،که»چپ
 فـتن ر بـا  زمـان  مهـ  .شـود  يعملـ  هـا نآ بـا  وحدت پروسه و شوند

 شـدند  سـازمان  وارد ها آن سازمان از يانقالب سوسياليسم گرايش
 هنگـام  کـالً  .نبودنـد  بيـشتر  ديگـر  نفـر  چنـد  بـا  ريدف و يمصطف اما

 هــم هــاآن .بودنــد پراکنــده و گــسيخته ازهــم ســازمان بــه پيوســتن
 و توکـل  کنـار  در و آمـده  کردسـتان  شـده  آزاد منطقه به بالفاصله

 ]۸[».قرارگرفتند يمهد

 »چـپ  جنـاح  «بـا  »وحـدت  «بـا  رابطه در تياقل يقبل رهبراِن از توکل، اما
 :دهد يم ارائه ديگران از متفاوت ينظر

 اقليت سازمان به را اکثريت چپ جناح آمدن مسئله بايد نخست«
 موضـع  هاآن به نسبت شديداً ما تشکيالت ينيروها .دهم توضيح
 کـه  يظـر ن اختالفـات  بـه  کـه آن از بـيش  يگير موضع اين .داشتند
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ــاط داشــت وجــود ــته ارتب ــد، داش ــه باش ــدن ب ــا نآ مان  درون در ه
 در اکثريت و اقليت انشعاب حساس مقطع در اکثريت، تشکيالت

 مقطـع،  آن در اکثريـت  يسو به يمدن يمصطف چرخش و سازمان
 قـانع  را تـشکيالت  کـرديم،  تـالش  هـا مـدت  مـا  .کـرد  يم پيدا ربط
 بيشتر را اکثريت جريان و است اقليت نفع به ها آن آمدن که کنيم
 اجـد  از پـس  هـم  هـا  آن  يدرونـ  اختالفات .ساخت خواهد منفرد
ــدن ــت از ش ــه اکثري ــيده يحــد ب ــود رس ــه ب ــتانه در ک ــم از آس  ه

 ما سازمان به کنگره از قبل حتا ها آن از يتعداد .بودند يپاشيدگ
 امـا  کـرد  رد را هـا  آن بـا  وحـدت  سـازمان،  کنگـره  .بودنـد  پيوسته

 آمدنـد  هاآن از يگروه .بپيوندند سازمان به توانند يم که پذيرفت
  ]۸[».درفتن خارج به ديگر يتعداد و

 
  .دهد  خبر از برگزاري نخستين کنگره سچفخا مي۱۴۰ کار شماره – ۲۶ تصوير
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از سوي ديگر، مصطفي مدني نيز وضع جناح چپ و تجربه خودش را از 
  : کند ان ميچنين وحدتي اين گونه بي

 کـه  آن رغـم  يعلـ  کرديم انتخاب را اقليت با وحدت اتفاق به ما«
 دليـل  .شناختيم يم دگم و سکتاريست جريان يک را ازمانس اين

 در بوديم، نظر هم هاآن از يبسيار با که بود اين ما يبرا وحدت
 مخالفـت  سـخت  اقليـت  درون در ديگـر  ينظراتـ  بـا  کـه  حال عين

 برگـزار  ۱۳۶۰ ٢٠زمـستان  در که اقليت نخست کنگره در .داشتيم
 ايـن  در امـا  بـود،  چپ جناح با وحدت موضوع ياصل مسئله شد،

 هـم  ما با که اقليت يکادرها و يرهبر اعضاي از يتعداد کنگره،
 فاصــلهه بــ شــدند، خــارج کنگــره از و کردنــد اســتعفا بودنــد، نظــر

 بـه  يپليـس  ضـربات  اثر در آن يمرکز اءاعض از چهارتن ،يکوتاه
 جديـد  انـشعاب  يـک  در و گـشتند  بازداشت يتعداد رسيدند، قتل
  .کردنـد  تـرک  راآن صفوف اقليت، يلاص يکادرها از يبسيار نيز
 يمنفـ  تـأثير  مـا  تـشکيالت  از يوسـيع  بخش يرو بر وضعيت اين

 نتيجـه  ايـن  بـه  را مـا  يمرکز يکادرها از يزياد تعداد و گذاشت
ه بـ  اقليت، اريستسکت کامالً يمابق با وحدت يجاه  ب که رسانيد
 مجاهـدين  بـا  ائـتالف  در و بماننـد  يباق مستقل يتشکيالت صورت

 حرکت هر شخصاً من .کنند حرکت مقاومت يمل يشورا و خلق
 تجربـه  فاقـد  آن يکادرهـا  عمـده  کـه  چـپ  جناح يبرا را مستقل

 وحـدت  و دانـستم  يم مهلک بسيار بودند، يمخف شرايط در يعمل
                                                 

 در دوم دی ماه همان سال ۱۴۰ر آن در کار شماره  برگزار شد و خب۱۳۶۰کنگره نخست در آذر  20
  .منتشر شد
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 بـا  ائـتالف  کـه  حـال  عـين  در .ادمد يمـ  تـرجيح  آن بـه  را اقليت با
 موضــع راگــ .کــردم يمــ يتلقــ آور زيــان را مقاومــت يملــ يشــورا
 با ما وحدت .گويم يم کنيد سوال زمان آن به نسبت را من امروز
 قيمت به يحت و بود عظيم بس ياشتباه حوادث، آن از بعد اقليت

  ]۸[.»گرفت يم صورت بايست ينم تشکيالت کل انحالل
  امه هويتپيرو برنگسسِت 

 يا يتـه مرکـز   يگـر کم  ي در اصـل د    يته مرکـز  يپس از اخراج هاشم از کم     
رند ابتـدا  يگ ي ميم بر برگماري سامع تصميداشت با مشورت مهد وجود ن 

گردد  يته ميت بود وارد کم   يعنوان مشاور مرکز  ه  مستوره احمد زاده که ب    
 يتـه مرکـز  يبـه کم ) بهـرام ( ين زهـر ي حـس  ،ژه توکل يت و يو سپس با عنا   

 و صحه گذاشتن ۶۱ع تابستان ي پس از پلنوم به ظاهر وس.شود يافه ماض
شتر يـ  سـامع و توکـل ب  يقه مهديها رفته رفته اختالف سل ين برگماريبر ا 

د بـر  يـ  مز۶۱شمرگه سـازمان در بهمـن مـاه      ي پ ۱۱گردد و کشته شدن      يم
 سـازمان   يها شمرگهيت کردستان و پ   ي سامع مسئول  يمهد( گردد يعلت م 

رد و در يـ گ ي خود م  ه ب ي شکل علن  يو اختالفات مخف  ) داشترا بر عهده    
مـستوره احمـد    (  شـده  يبرگمار يته مرکز يم توکل و ک   ۱۳۶۲خرداد ماه   
اقـدام بـه   ي انـضباط  و يالتيتـشک  ليـ داله بـ )  بهرام - ين زهر يزاده و حس  
 بـه   يد و علنـ   يش شـد  ي سـامع گـرا    ي مهـد  .کننـد  ي سـامع مـ    ياخراج مهـد  

 اعالم با ، از اخراج  بعد ماه ک ي .اشت مقاومت د  ي مل ين و شورا  يمجاهد
 به کردستان، منطقه در قخل نيمجاهد و مقاومت يمل يشورا با يکينزد
 او و همراهـانش،     .پرداخـت  تيـ فعال به" تيهو برنامه رويپ – سچفخا "نام
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نـام  ه ه بيچاپ نشراقدام به   مقاومت   ي مل ي از امکانات شورا   يور با بهره 
 در وب ينتـ نتريصـورت ا ه که هنوز هـم بـ     ران نبرد و نبرد خلق نمودند       يا

  .ت استيشان قابل رو تيسا

 
  ۱۳۶۲بيانيه انشعاب پيروان برنامه هويت در تير ماه  -  ۲۷ تصوير

د يـ ه نبـرد خلـق را منتـشر و بـا ق    ي نـشر ۱۳۶۳ور ي شـهر ۱۰ان از  ين جر يا
   .تت پرداخيت به فعاليرو هوي خلق پيي فدايها کيسازمان چر



   ١٠٣/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 
  ۱۳۶۳ت از سال ارگان پيروان برنامه هوي: نبرد خلق -  ۲۸ تصوير

رو يــبــا حــذف پ ۱۳۶۸خ اول اســفند يه در تــارين نــشريــ ا۶۸ از شــماره 
ت يـ  خلق به فعاليي فدا يکهايت از ادامه نامه خود با نام سازمان چر        يهو

مـروز ادامـه داده     ن تـا بـه ا     ي مقاومت و مجاهـد    ي مل يدر چارچوب شورا  
 ايــن جريــان هنــوز هــم از آرم ســچفخا در برنامــه هــاي تبليغــي و  .اســت

تـا شـماره    (کنـد ولـي از نـشريه نبـرد خلـق              هاي خود استفاده مي     اطالعيه
 بــه صــورت چــاپي و پــس از آن بــه صــورت  ۱۳۹۴ در اول مــرداد ۳۶۱

  .و ايران نبرد به جاي نشريه کار سود مي برد) اينترنتي
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   سچفخااز پسوند نام" پيرو برنامه هويت"برداشتن : نبرد خلق -  ۲۹ تصوير

  کار ويژه

امنيتي رژيم جمهوري اسالمي، - تحميلي سرکوب شديد نظامي  پيامدهاي  
 و هـم  ۱۳۶۰در ضـربه اسـفند   کشته شدن بخش اعظم مرکزيت سـازمان   

و سـويي؛  زمان، دسـتگيري و اعـدام صـدها و صـدها نيـروي سـازمان از                 
 "ماررگُب"زيرپا گذاشتن قرارها و اساسنامه سازماني، توسط مرکزيتي که          
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هـا   از سوي ديگر؛ روند اختالفات درون تـشکيالتي و گسـست        شده بود،   
   .کرد را تشديد مي

رحمــي حکومــت در ســرکوب کــارگران،   سياســت خــشونت و بــيگرچــه
 "اپــذيراجتنــاب ن"هــاي پيــشرو و کمونيـست؛   زحمتکـشان و نيــز سـازمان  

ــي ــود،  م ــي سياســت  نم ــردِي   و ســمتول ــري راهب ــت  گي ــه مرکزي نابخردان
وقت سچفخا، نه فقط دستاوردهاي اقدام جمعي و تـاريخي          " هبرگُمارشد"

ــي   ــين م ــره نخــست را از ب ــسبب     کنگ ــر روز م ــر ه ــه از آن فرات ــرد، بلک ب
نارضايتي و انتقادات نظري، سياسي و تشکيالتي درون سچفخا را فراهم           

 سياست حذف و فـرار از       ِي و پيامدها  ها  ترين نمونه   يکي از تلخ   .آورد  مي
 از ،)بابـک (ليت جمعي، در مـورد محمـود محمـودي      گيري و مسئو    تصميم

هــاي اصــلي جريــان   يکــي از چهــره او.رخ دادکادرهــاي قــديم ســچفخا 
  ]۹[. بود" محالتکارويژه"

) گيالن و مازندران  (به عنوان مسئول شاخه شامل      پس از کنگره نخست     
 - بـا عبـاس هاشــمي  (و هاشـم  ) مـصطفي (بـه همـراه ابوالفـضل قـزل ايــاق     

مـشتي  "اي دروني تحت عنـوان    ؛ مقاله )يت اشتباه نشود  هاشم، عضو مرکز  
 براي شرکت در نشـست شـهريور        ۱۳۶۱در   .نوشت" نيم کاسه کنگره   بر

 در پلنـوم، اختالفـات بـا        .و سپس پلنوم آذر سـچفخا بـه کردسـتان رفـت           
 .هايشان آشـکارتر شـد   گذاري مرکزيت و نيز سياستاعضاي برگمارشده   

سئوليت شاخه شمال و نگه داشتنش      پاسخ مرکزيت، برکناري بابک از م     
 پـس  ۱۳۶۲ در سال .به مسئوليت توکل بود  » پااليش ايدئولوژيک «براي  

پور،   سال که توسط غفور حسن     ۱۳پس از   از دوره تنبيهي در کردستان،      
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ان عــضوگيري شــده بــود؛ ايــن بــار  قبــل از عمليــات ســياهکل، در ســازم
  !توسط توکل، بهرام و اعظم عضوگيري شد

به داخل کشور بازگشت و نخست به عنوان مسئول شيراز و           پس از آن،    
بـه  پس از دستگيري اشرف بهکـيش، بـه عنـوان مـسئول کميتـه مقاومـت                 

، اختالفـات بـا   ۱۳۶۲ بعد از ضـربه تحريريـه در پـائيز     .فعاليتش ادامه داد  
 قطـع   .ت باال گرفت و نهايتاً منجر به قطع ارتبـاط بابـک شـد             مرکزيت وق 

الً بدون امکان زندگي علنـي در پـائيز و زمـستان         ارتباط تشکيالتي و عم   
هـا،   به همراه همسر و دو فرزند خردسالش، بـه معنـاي زنـدگي در پـارک        

ها براي گريز از ماموران رژيـم جمهـوري اسـالمي           خوابيدن در زير وانت   
   .بود

همه اين مشکالت، بابک و رفقايي که در ارتباط بـا او بودنـد،             علي رغم   
" کار ويژه محالت  " تدرک امکانات جديد، انتشار       با ۱۳۶۲ بهمن   ۱۹در  

اي او   مرکزيت وقت، بـا اخـراج وي، طـي اعالميـه     ۱۳۶۳ .ندرا آغاز کرد  
 و بـه ايـن ترتيـب، فـاز ديگـري از تـشديد               .اعالم کـرد  " کبوترپرقيچي"را  

ي تشکيالت از طريق سرکوب و اخراج مخالفين سياسـي   اختالفات درون 
ظم آغاز شد کـه چنـدي بعـد بـه فاجعـه         و نظري توسط توکل، بهرام و اع      

    .بزرگتري در مقر راديوي سازمان در کردستان انجاميد

  هاي پس از آن گسست و ۱۳۶۴ بهمن ۴درگيري 

شـي  رويه، ضربات تـشکيالتي نا  هاي بي عدم برگزاري کنگره دوم، اخراج 
 ۴ سرانجام در ...واستراتژيک نادرست بندي  و اولويت گذاري   از سياست 
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ــه وقــوع فاجعــه درگيــري درونــي ســ ۱۳۶۴بهمــن   در مقــر چفخا منجــر ب
 انـشعابات  رونـد  در اثر ايـن درگيرهـا،      .شدراديوي سازمان در کردستان     

 نخست، دو بخش از سـازمان       .درون سازمان در دو مرحله شدت گرفت      
  :شکل گرفت

   کميته مرکزي–ا سچفخ
  شوراي عالي –سچفخا 

   . انشعابات ديگري شدند اين جريانات نيز دچار، خوِددومدر مرحله 
  

   درگيرهاي کردستان و بازتاب آن در زندان 

بـه رونـد فروپاشـي و انـشعابات سـچفخا بپـردازيم، الزم        پيش از اين کـه      
يي هـاي فـدا    از فعالين و نيروهاي سـازمان چريـک       طيف وسيعي   است از   

نيـز نـام ببـريم کـه در طـول ايـن              در خـارج و داخـل زنـدان،          خلق ايـران  
هـاي اصـيل بنيانگـذاران     هـا و ارزش   رغم وفاداري به آرمانها، علي  سال

 طيفـي   .هاي درگير، فاصـله گرفتنـد       هاي فدائي خلق، از اين طيف      چريک
ايـن   .شـوند   شـناخته مـي   " فعـالين مـستقل   "هاي بعد بـه عنـوان         که در سال  

ــدانيان ســچفخا   بخــش از ــه مــورد توافــق زن ــه روي  اقليــت در – نوشــته، ب
   :پردازد يها م ن سالآهاي تهران، در  زندان

ــار  ــرياخب ــدان   ۴ هــاي درگي ــه درون زن ــاني ب ــا فاصــله زم ــاي  بهمــن، ب ه
ــا  .رســيدنيــز جمهــوري اســالمي  ــدانبان و عوامــل وزارت اطالعــات ب  زن

سيون را دربــاره  بريــده جرايــد و نــشريات اپوزيــ و شــادماني،خوشــنودي
هـاي    در زيـر هـشت    " نمايشگاه"هاي دروني سازمان، به صورت        درگيري
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 کـه بـه اتهـام فعاليـت در صـفوف            نيروهـايي  .زندان به نمايش در آوردنـد     
هــاي جمهــوري اســالمي دســتگير شــده بودنــد، بعــد از  در زنــدانســچفخا 

 کـه بـا     ندگيـري رسـيد     گردآوري اخبار از طرق مختلـف، بـه ايـن تـصميم           
مواضـع طـرفين درگيـر و غيرقابـل پـذيرش بـودن             هاي    ه به ناروشني  توج

ي سازمان در کردستان، از موضعگيري لـه يـا عليـه    درگيرهاي مقر راديو  
 تـصميمات  ۱۳۶۵ از سال    .ي کنند  درون زندان خوددار    در طرفين درگير 

شـناختي   نخـست،  کنگره مصوبات براساس و مواضع جمعي ما در زندان    
ي سازمان داشتيم و اجماع و توافق بين رفقـاي         تاريخ مشيو  خط  که از   

   .طيف سچفخا در زندان بود
هــا و يــا مواضــع  وره، تمــايالتي بــه ايــن يــا آن طيــف از درگيــريدر آن د

براساس شناخت و برداشت شخصي در ميان رفقاي زندان وجود داشت، 
حـصار، سـپس گوهردشـت و     با اين حال، تا آنجا که مـا از بنـدهاي قـزل     

ع داريــم، برخــورد عمــومي در بنــدها، مواضــع اتخــاذ شــده در اويــن اطــال
راســاس توافــق عمــومي و بــه دور از جنــاح     مبــارزه عليــه زنــدانبان، ب  

هـاي کردسـتان و خـارج از کـشور            هاي ايجاد شده در اثر درگيري       بندي
 اين موضـع از آن رو بـراي رفقـاي داخـل زنـدان تقويـت گـشت کـه                   .بود

از ) و بـا فاصـله    (ي و نيـز نقـد مـستقل         تر از مختصات درگيـر      اخبار دقيق 
 از فاصله سرد و تلـخ       .يدمان رس   دسته  وضعيت رفقاي بيرون از زندان ب     

شد که رفقاي بيرون و به ويـژه بخـش     متمرکز داخل زندان، ديده مي يول
 . گردابي کـه در آن افتـاده بودنـد، نيـستند       خارج از کشور، واقف به خطرِ     
ه پـس از ضـربات سـنگين اسـفند           به ويـژ   ،در لحظات بحراني دهه شصت    

تـاخير  د، لـيکن    ، نياز به رويکرد و انديشه جمعي بيش از پيش بـو           ۱۳۶۰
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ــوانيِ     ــرر در فراخ ــم مک ــاز ه ــرر و ب ــاير روش  مک ــا س ــره و ي هــاي   کنگ
ســازماندهي انديــشه و تبــادل نظــِر جمعــي، آتوريتــه جمعــي و ارگــاني در 

ين آتوريته نيـز در      آنگاه ا  .سازمان را به آتوريته فردي نيروها کاسته بود       
ري مصاف با واقعيت سخت مبارزه جاري طبقـاتي، تبـديل بـه کاريکـاتو             

هـاي فـردي، منجـر بـه شکـستن تمـام              شده بـود کـه بـا شکـستن آتوريتـه          
   .ساختار درون تشکيالتي شده بود

ــدربردگان از  ۱۳۶۷طبيعــي اســت کــه پــس از کــشتار    و خــروج جــان ب
دسـت  ه اطالعـاتي کـه بـ   کشتار، هـر يـک از مـا بـا مـسئوليت شخـصي و        

   .ايم، مواضع خود را انتخاب کرده و خواهيم کرد آورده
  

   کميته مرکزي–خا سچف

حسين (بهرام  ،  )اکبر کاميابي (هايي همچون توکل      کميته مرکزي که با نام    
هـاي     بعد از درگيري   .شد  شناخته مي ) مستوره احمدزاده (و اعظم   ) زهري
  :ه نفر، از هم گسستند، دوام چنداني نياورد و هر س۱۳۶۴بهمن 

  هسته اقليت

 بـار   ايـن .عاب ديگر شد بهمن اقليت دچار دو انش۴اندکي پس از فاجعه  
شـد،    شناخته مـي  مستوره احمدزاده   که با چهره     جمعي از نيروهاي اقليت   
هــسته "، )حــسين زهـري (، بهـرام  )اکبـر کاميــابي (بـا جــدا شـدن از توکــل   

اي تحـت عنـوان     انتـشار نـشريه   اين جريان با.را به وجود آوردند   " اقليت
 شــماره آن  فعاليــت رســمي خــود را آغــاز نمــود کــه چنــد "سوسياليــسم"

هـا بـا      هـا و اطالعيـه       در حـال حاضـر در بعـضي از نشـست           .موجود است 
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 ...جريانــاتي مثــل فــدائيان اقليــت، حــزب کمونيــست کــارگري، کوملــه و
  .حضور خود را نشان مي دهد

 
  ۱۳۶۶ارگان هسته اقليت، شماره نخست، تير ماه : سوسياليسم -  ۳۰ تصوير

 

  )زهري، کميته خارجحسين (سچفخا 

ــري    ــط حــسين زه ــر، توس ــشعاب ديگ ــرام(ان ــله از   ) به ــه بالفاص ــت ک اس
نـام سـازمان   ه کردستان خارج شد و به اروپا مهاجرت کرد و جريـاني بـ       
عنـوان  ه  ار را بـ   چريکهاي فدايي خلق ايران را به وجود آورد و نشريه ک          

سط  چندين شماره نشريه کار با چاپ عالي تو       .ارگان خود انتخاب نمود   
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نـام  ه او منتشر گرديد و چندين سال است که تنها يک سايت اينترنتـي بـ          
سازمان چريکهاي فدايي خلق ايـران فعـال اسـت و اثـري از نـشريه کـار          

 سـايت او    هاي مختلفي در   ها و ترجمه    اطالعيه .شود اين جريان ديده نمي   
  .گردد مالحظه مي

جريان منتـشر   توسط اين    ۱۳۸۲در تاريخ مهر    آخرين شماره نشريه کار     
  .شده است

 
   کميته خارج–ارگان سچفخا  آخرين شماره کار – ۳۱ تصوير

  
  )اجراييتوکل، کميته (سچفخا 

ن بود ي ا برييته اجرا ي تالش بازماندگان کم   ۱۳۶۴ بهمن   ۴پس از فاجعه    
ران يـ  خلـق ا   يي فدا يها کيه کار را با عنوان سازمان چر      يکه ماهانه نشر  

 ۲۰۴و شماره  ه منتشر نشدين نشري ا ۱۳۶۵ تنها مرداد ماه     .نتشر سازند م
 .ديـ  منتشر گرد۱۳۶۵ور ماه ي مرداد در شهر  يجاه   ب يحيچ توض يبدون ه 

داشـت   تـداوم    ۲۰۹ و کـار شـماره       ۱۳۶۵ تـا بهمـن مـاه        بـاً ي تقر ين توال يا
چ ي بدون هـ ۲۱۰ کار شماره ۱۳۶۶بهشت ي ماهه در ارد   دوسپس با وقفه    

ن وقفـه   يـ د کـه ا   يـ آ ين بـر مـ    ي از شواهد و قرائن چنـ      .تشر شد  من يحيتوض
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بوده اسـت  ) بهرام( ين زهريمصادف با گسست مستوره احمدزاده و حس      
منتـشر   ۱۳۶۶ر مـاه  يـ  در تهماهـ  کيـ ک وقفه ي با   ۲۱۱شماره  " و مجددا 

 يا به قـول ي يته مرکزيتنها بازمانده کم"  آن ظاهرا  يها  داده ي بر مبنا  .دش
 ين زهــريپــس از گسـست حــس )  توکـل - يابيــبـر کام اک (يتـه اجرائــ يکم
 يي فـدا يکهـا يه کار در اروپا با عنوان سازمان چريو انتشار نشر) بهرام  (

 ي و بـاق   هـا اعـضا و کادر     از ي تعـداد  ي و همکـار   يران با هماهنگ  يخلق ا 
 کردنـد و    ين کنفـرانس سـازمان    ي اولـ  يقـدام بـه برگـزار     الت ا يمانده تـشک  

 را در داخـل پرانتـز بـه نـام خـود اضـافه       تيـ  کلمه اقليا براساس قطعنامه 
 يي فـدا  يکهـا ي عنـوان سـازمان چر     ۲۱۱نمودند و از انتـشار کـار شـماره          

  .ديه کار درج گردير لوگو نشريدر ز) تياقل(ران يخلق ا

 
  ۱۳۶۶ کميته اجرائي، تير ماه –ارگان سچفخا  -  ۳۲ تصوير

  
ه کـار بـه شـکل بـاال  و اسـتفاده از آرم           ين روند و انتشار ماهانـه نـشر       ي ا

ــا د ــاه ي ادامــه داشــت و در د۱۳۷۵ مــاه ســال يســچفخا ت ــا ۱۳۷۵ م  ب
ر ييـ ان تغ ين جر ي ا ي در کنفرانس ششم هم نام سازمان      يا ب قطعنامه يتصو

ر يـ  در ز۲۹۷ه کـار شـماره   ي انتشار نـشر يپکند و هم آرم آن در    يدا م يپ
 اسـتفاده   يديـ ت و از آرم جد    يلان اق ي شود سازمان فدائ   يد م يلوگو کار ق  

ت تـا بـه امـروز    يـ ان اقليه کار توسط سازمان فـدائ ي که انتشار نشرکند  يم
  .هم ادامه دارد
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  ۱۳۷۵اجرائي سابق، دي ماه  کميته –) اقليت(ارگان سازمان فدائيان  -  ۳۳ تصوير

  

 
   کميته اجرائي سابق–) اقليت(آرم جديد سازمان فدائيان  -  ۳۴ تصوير

 

  لي شوراي عا–سچفخا 

 دو طـرف مـاجرا کـه يکـي کميتـه اجرايـي        ۱۳۶۴ بهمـن    ۴پس از فاجعه    
 و ديگـري   )بهـرام (  مستوره احمد زاده و حسين زهـري       متشکل از توکل،  

ــدي      شــوراي ــيباني، ي ــاد ش ــدني، حم ــصطفي م ــشکل از  م ــه مت ــالي  ک ع
عـالي تنهـا يـک        از شـوراي   .شکل گرفـت  ) فريد(ي، مسعود فتحي  نشيشوا
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 ]۲۳،  ۲۲" [بهمـن  ۴ فاجعـه  پيرامون تحقيق وناسنادکمسي"و نيز    اطالعيه
  . موجود است۱۳۶۴ بهمن ۴در رابطه با 

    
  

 
  ۱۳۶۴هاي چهارم بهمن   سچفخا در ارتباط با درگيري–اطالعيه شوراي عالي  -  ۳۵ تصوير

  
  

  اتحاد فدائيان خلق

تقال به اروپا عالي در تداوم راه خود و با خروج از کردستان و ان شوراي
ان هاي فراوان که با سازم     با بحث ) ۱۳۷۱(طوالني  "  نسبتا روندطي يک   

عـالي   بـه فعاليـت خـود پايـان داد و شـوراي           " داشتند عمـال   )حيدر(فدايي
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 تعدادي از اعضاء اصـلي آن بـه سـازمان فـدايي پيوسـتند و                .منحل گرديد 
  .سازمان اتحاد فدائيان خلق را تشکيل دادند

همــان نــام نــشريه (خلــق نــام نــشريه خــود را اتحــاد کــار اتحــاد فــدائيان 
 بـه صـورت     ، در دوره کنـوني،    يـن نـشريه    ا .کـرد انتخـاب   ) سازمان فـدائي  

هـا فعاليـت خـود      اتحـاد فـدائيان خلـق طـي سـال     .دشو  اينترنتي منتشر مي  
د که آخرين آن پس از حضور اکثريت رهبران آن          شدچار چند انشعاب    

   . صورت گرفت۱۳۹۷ر سال در  حزب به اصطالح چپ ايران د

 
 ان مرکزي اتحاد فدئيان خلق ايرانارگ: اتحاد کار -  ۳۶ تصوير



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١١٦

  اتحاد فدائيان کمونيست

 يـدي  ،عـالي بـه سـازمان فـدائي نپيوسـت        از کساني که با انحالل شوراي     
عـالي بـا طيفـي از        ي از زمان انحالل شـوراي     ن يدي شيشوا  .ي بود نشيشوا
کردنـد و    را منتشر مـي "به پيش"نام ه اي ب   نشريه ۶۰ايي که از دهه     نيروه

در نهمـين     ارتباط برقرار نمـود و     ،هاي مختلفي داشتند   جلسات و نشست  
 منتـشر   "بـه پـيش   "هـاي آن در نـشريه        نشست عمومي که مجموعه بحـث     

 کـه نـام تـشکيالت خـود را     ند تصميم بر اين گرفت۱۳۷۵در سال ؛  شد مي
عنـوان  ه  و نشريه خود را بـ      دهند قرار   "دائيان کمونيست سازمان اتحاد ف  "
عنـوان   بـه    "به پيش "دند و در کنار آن نشريه        منتشر نمو  "کار کمونيستي "

ها هنوز هـم   نشريه مباحث تئوريک و نظرات منتشر گرديد که هر دو آن      
 الزم بـه ذکـر اسـت کـه ايـن            .دشـو  عنـوان اينترنتـي منتـشر مـي       ه  حداقل ب 

  .هاي ايالتي است  در داخل ايران داراي کميتهسازمان مدعي است که

 
  آرم اتحاد فدائيان کمونيست -  ۳۷ تصوير
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  ۱۳۷۵ن نشريه کار کمونيستي، ارگان اتحاد فدائيان کمونيست، شماره نخست، بهم -  ۳۸ تصوير
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   بخش دومجمع بندي

ــد و گاهــشمار   بخــش از در ايــن ــر ايــن داشــتيم کــه رون  نوشــته تــالش ب
 بر ما . تاکنون دنبال کنيم۱۳۵۷تغييرات طيف وسيع سچفخا را در مسير  

بسياري دارد که اميد داريم در   هاي    روشن است که نوشته کنوني کاستي     
 بـه  .رفـع آن بکوشـيم   هاي با بازبيني و همياري رفقاي ديگـر، در            نگارش

ــدر حــال حاضــر دو جر طــور خالصــه  ــشر ي ــام ن ــار اســتفاده  يان از ن ه ک
  :کنند يم

  ) توکل- يابياکبرکام(ت يان اقليفدائ  •
گـر  ي اسـت کـه د     ياديـ  ز يهـا   البتـه مـدت    ين زهـر  يحس( سچفخا   •

  )کنند ي نم منتشريا هينشر
 يکهـا يان از آرم سـازمان چر     يـ  جر چهـار در حـال حاضـر      عالوه بر اين،    

  : کننديران استفاده مي خلق اييفدا
 راني خلق ايي فدايکهايچر  •

  سامعي مهد- سچفخا  •

 ) بهرام( ين زهري حس- سچفخا  •

  بهمن ۱۹ سازمان  •
 و ۱۳۶۴ بهمن ۴هاي  درگيري"با توضيحاتي که در اين نوشته و به ويژه  

داديم، در مطالبي و اشاراتي کـه منـابع، نـشريات و      " تاب آن در زندان   باز
کنـيم، ربطـي بـه محافـل بـاال نـدارد، بلکـه بـه              را استفاده مـي   آرم سازمان   

عنــوان فاکــت تــاريخي، بــه آرم رســمي ســچفخا کــه از آغــاز تــا شــروع   
  .کنيم شده است، استناد مي ها و انشعابات رسما استفاده مي گسست
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 ۱۳۵۷هـا و تحـوالت سـچفخا از سـال      اري از روند گسست در زير نمود  

  :بينيد تاکنون را مي
  

 
  ۱۳۷۵  تا۱۳۵۷ گسست ها و پيوندهاي سچفخا از - ۳ ارنمود
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  هاي دريافتي رخي پرسشب

  آرخا

 رفيق صبوري يکـي از کـساني بـود کـه همـراه رفيـق اشـرف دهقـاني          :پ
ر آن زمان رفيق صبوري از مصاحبه رفيق اشـرف  چفخا را بنا نهادند و د    

ن رفيـق صـبوري و رفيـق     دفاع کـرده بـود چـه چيـزي موجـب جـدا شـد              
  حرمتي پور شد؟

برمـا چـه    «در رابطه با اين گسست رفقاي چفخا طي مطلبي با عنوان             :ج
هـاي    منـابع و لينـک  . در سه جلد به اين موضوع پرداخته اند        ]۴[»گذشت

ع و مراجـع ديگـر در همـين نوشـته آمـده             دسترسي بـه آن در بخـش منـاب        
   .است
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ــا مــي توانيــد توضــيحات بيــشت :پ ــا شــاخه هرمزگــان   آي ري در رابطــه ب
  بدهيد؟

توان   نمينوشته بحث شاخه هرمزگان مسئله طوالني است که در اين        :ج
 ا ارجاع بـه منـابع مختلـف    ما سعي داريم ب.به شکل کامل به آن پرداخت    

 فقط اشاره کوتـاهي در ايـن خـصوص مـي            .ماين موضوع را توضيح دهي    
در هرمزگـان    ۱۳۵۶سـال   دهيم که طيفي از هوادران سـچفخا در اواخـر           

شکل گرفت که پـس از قيـام و گسـست چفخـا گـرايش بـه آن را نـشان           
ــه چفخــا پيوســتند و بــا پــسوند چفخــا شــاخه     دادنــد کــه طــي مراحلــي ب

بعـد ازآن بـا     هرمزگان بـه فعاليـت پرداختنـد البتـه در طـي ايـن پروسـه و                  
 از بين رفتند براي دقيق تر مطلـع شـدند         " ضرباتي که متحمل شدند عمال    

   .مراجعه شود]  ۱۸ و ۱۴[ منابعاز شکل گيري و سرنوشت آنها به 
  

 پيرو برنامه هويت

  کند؟ مي کار مجاهدين با همچنان سامع مهدي آيا :پ

 مـت مقاو يملـ  شـوراي  وخلـق    مجاهدين با چنان هم سامع مهدي بله :ج
  .کند مي يکارهم
  

 ۱۳۶۴ بهمن ۴درگيري 

 از کدام هيچ آيا کنند؟ مي هچ حاضر حال در بهمن ۴ فاجعه عاملين :پ
 نه؟ يا داشتند را تيجنا اين مسئوليت پذيرش شهامت آنها
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، موضـوعي گـسترده و ناتمـام اسـت           ۱۳۶۴ بهمن   ۴بررسي درگيري    :ج
 در .ر شــده اســتمنتــشکــه تــاکنون برخــي از منــابع و اســناد دربــاره آن  

ر قسمت منابع و مراجع ديگر برخي از اين منابع کـه در دسـترس مـا قـرا          
   ]۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱[اند  دارند، ذکر شده
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 چهار حرف، سعيد سلطانپور:  يکضميمه
 است حرف چهار ميدان يم

 ميبر از کي کي را شيها حرف

 ميسينو يم را آن

 ميسينو يم کاغذ يرو

 هوا يرو

 واريد يرو و

 
□ 
 

 است حرف چهار

 حرف چهار با يسال چون نه

 يبائيز ي خسته غول

 :فصل ک يبا

 خون زيپائ

 لبخند زيپائ

 

 است آتش يايدر خود که يبائيز ي خسته غول

 زمان ي ماهه هفت يها بچه ما و

 ميسوز يم پرومته يايرو آتش در هودهيب

 
□ 
 

 ميزن يم حرف اش درباره

 ميسينو يم اش درباره

 سرخ يتومارهائ

 خون با نه يتومارهائ

  سرخاب با يتومارهائ
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 ميزن يم نهيس به را سنگش

 مييگو يم شديخورش از

 اش امدهين يدهايخورش از

 بزرگش، دست از

 کوچکش ي خانه از و

 
□ 
 

 کودکان از

 مييگو يم کودکانش از

 برنج و جامه حسرت يها گل

 باغ و يباز يايرو يها گل

 مزرعه يها گل

 کارخانه يها گل

 مدرسه يها گل

 يدربدر يها گل

 فردا آفتابگردان يها گل

 يسخت افيال يرو که يهائ گل

 - برند ينم شالق و يگرسنگ با جز که يهائ ساقه         –

 

 داريپا و  بسته شکسته

 ريناپذ فصل و گردآلود

 کشند يم قد تلخ يهوا در

 دود و خون طعم با که يهوائ

 بندد يم هيال زبان يرو

 گردد يم ها هير در

 انهيمخف و کرده دم و

 ملتهب و خورده ترس

 کيتار يا پروانه چون

 سوخته و هزد يشرج يا پروانه

 شود يم رها ها لب يرو
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 افتد يم تيهاقدم شيپ خاموش و مرده و

 ميگوئ يم تلخ يهوا از

 ميزن يم سهيل را خود ياهايرو يقند خروس و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 شيبستگ و يخستگ يها شب از

 و شود يم داريب که گاهان سحر از

 رود يم

 روز کُند يها ساعت از

 چرب يها نيآست از

 سوخته يها عضله و

 خفقان از

 اعتصاب از

 شب از

 شبنامه از

 و برق از

 ازيپ از

 يگاه تنها، و

 يلبخند از

 مرنگين يا هيسا چون که

 گذرد يم لبانش خاموش چخماق بر

 ميخواه ينم و

 ميکن باور را پناهش آتش ميخواه ينم

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، چهار از

 

 شود يم يا لهيپ مانيها حرف

 شد ميخواه» او« ي پروانه مييگو يم
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 سوخت ميخواه ندوهشا تشآ در و

 ميبر يم شباهت کوچک يکرم به شتريب و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، يها خشه با

 ميزن يم حرف که همچنان و

 ميبر يم ادياز را» او«

 ميبر يم ادي از را کودک

 ميبر يم ادي از را درخت

 ميبر يم ادي از را لبخند و بوسه و نگاه

 شوند يم صدا يها خشه ها کلمه و

 ستندين اءياش يها نهيآ گريد که

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف

  ميزن يم حرف
 

 ميزن يم حرف  يبائيز ي خسته غول از

 ميا برگرفته شيها آتش از چشم که

 ميدان يم تنها و

 است حرف چهار

 
□ 
 

 ميکرد باز گل عشق و نان عشق با

 درخت و آب يهمگان سهم عشق با

 مدرسه سهم

 يچوب يها مکتين سهم

 دانه سهم
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 خاک سهم و

 کارخانه سهم

 کار سهم و

 ها معدن و رودها و ها جنگل سهم

 يآزاد انيپا يب سهم

 يآزاد

 يآزاد

 يشاد سهم

 فردا سهم و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، ياه خشه با

 ميزن يم اديفر ها خانه در

 ميزن يم اديفر نامطمئن يها خلوت در

 ميزن يم اديفر ها مبل يرو

 کولرها کنار

 ميزن يم اديفر ها پزخانه کوره نيخون ادگاري با

 ميزن يم اديفر حزب يب و تکه تکه

 ميزن يم اديفر و ميشکن يم

 ميزير يم و ميکن يم قرقره را تلخ يها تجربه

 ميکن يم تازه ر،يش يفنجان با را مانيگلو

 خود زخم

 ميبند يم را خود زخم

 يسنگ يکاروانسرا خون يرو و

 مينوش يم عرق و ميجو يم لهيف

 نميغمگ چقدر ق،يرف ه…آ- 

 

 ندينش يم گوشت در وآرام کند چه مانيها دندان

 - لغزد يم گلو در غمناک چه الکل و

 ميجو يم لهيف
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 ميجو يم زخم

 

 ميجو يم نيخون ياادبودهي

 ميجو يم کار يها نهيپ و گرسنه يها معده

 

 ميجو يم حرف

 ميجو يم حرف

 گلبرگ چند با تنها و

 باريجو کي از يا تکه و

 ناشناخته يا ندهيآ از يا پاره و

 – شناسد يم رود يم »او «با آنکه  - 

 

 شب قراريب زندگانيست عتيطب از که

 عشق و خرد متوازن يها دامنه - 

 – وگلبرگ آتشزنه زگانيآم

 ميا گرفته وام

 

 ميدار يبرم فردا و نان يبسو يقدم

 يبرزخ يها اصلهف نيا در و

 ميکن يم قسمت را شب وار وانهيد

 ميکن يم قسمت شب

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 رود يم »او «با آنکه تنها و

 شناسد يم

 
□ 
 

 فردا سازمان يا سالم

 عشق سازمان يا سالم

 يهنيم گسترش يا سالم
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 کارخانه سازمان يا سالم

 کشت سازمان يا

 »او «سازمان يا سالم

 مردم ي شکسته يصدا از که

 عدالت سرخ عاشقان قلب از

 ياران آتش يها گلبن از

 تابستان نيخون ينعرها از

 ارتش ي شاخه يانيطغ گل دهان از

 دفاعش و خون دهان از

 آتش اوراق حماسه انيم از

 شهادت يابانيخ يها شعله انيم از

 پراکنده خون يهاريجز و

  ديکش يخواه سر
 

 ندهيآ غول يا سالم

 سالم

 
□ 
 

 ابيز ي خسته غول و

 زمان آتش در

 ديآ يم و رود يم

 رود يوم ديآ يم

  است انباشته شيها مشت در که يطوفان با
 

 



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٣٠

   سچفخا هدهند تشكيل گروههاي كوتاه هتاريخچ: ضميمه دو

  ، تهران ۱۳۵۷ف، انتشارات نگاه، چاپ اول، سال ، نوشته حميد اشر"جمعبندي سه ساله: "به نقل از
 ادغام از ۵٠ فروردين اواخر در "نايرا خلق فدائي چريكهاي سازمان"

 هاي سال به آن فعاليت هسابق كه اول گروه .شد تشكيل گروه دو كامل

 جوان و دار سابقه بالنسبه افراد از كه بود گروهي، رسيد مي ۴۵ و ۴۴

 .يافت شهرت "سيـاهكل" يا "جنگل گروه"به بعدها كه شد مي تشكيل
تشكيل  نيست کموجوان نمبارزي از كه بود سياسي گروهي ،دوم گروه

 كه گشت برمي ۴٧ و ۴۶  هاي ل سا به تشيفعال سابقه گروه نيا .شد مي

 به بود "احمدزاده مسعود"رفيق گروه، آن مؤسسين اصلي از يكي چون

" مسعود رفيق" گروه را هگرو اين نام باشكوهش مرام و نام افتخـار
  .گذاريم مي

 مؤسسين و شد كيلتش زيرزميني شكل به ۴۵ سال در "جنگل گروه"

 كه بودند زاهديان ضرار و سوركي عباس جزني، بيژن رفقا آن ابتدائي

 ايجاد منظور به گروه اين .بودند دار سابقه و قديمي مبارزين از همگي

 اين .كردند مي فعاليت شهري و روستائي نواحي در مسلح سازمان يك

دنبال  به   و۴٢ الي ٣٩ هاي سال علني مبارزات شكست دنبال به گروه
 تشريح كه آمد  وجوده ب صرف سياسي كار چند برنامه شكست

 هنوشتن جزو به نيـاز خود ۴٢ سال از پس هاي فعاليت هاي جريان

 شهرت "گروه جزني" نام به بعدها كه مخفي گروه اين .دارد مستثني

 كادرهاي .پرداخت مسلحـانه كار سازي زمينه به سال يك مدت تياف

 بودند، تجربه ي ب کامالًهمسلحان عمـل ازماندهيس لحاظ از گروه اين
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 كه اين با و آمدند مي شماره ب دار سابقه سياسي فعاليت نظر از اگرچه

 اًبغال افراد .داشت وجود بسياري كمبودهاي داشتند نظامي سازماندهي
 شد مي باعث امر همين و نبود ميان شان در اي حرفه كادر و هبود شاغـل

 به نتيجه براي الزم انرژي و نمايد پيشرفت كند يليخ هايشان برنامه كه

 نفوذ خاطره ب گروه اين حال هر به .باشد نداشته وجود برنامه رساندن

 و بود قرارگرفته سياسي خدمت پليس در كه "سابق اي توده" عنصر يك
 قرار شناسائي مورد داشت، را چپ اپوزيسيون هاي گروه در نفوذ نقش

 از اي عده و شدند دستـگير آن اصلي رهايكاد ۴۶ درزمستان و گرفت

 براي عدم امكان علته ب مخفي زندگي ماه هشت از پس باقيمانده افراد

 مرز از شد قرار ،نظامي امور در تجربگي بي علته ب نيز و كار هادام

 اي پاره كسب از پس و بپيوندند فلسطين البانقـ به و شده خارج

  .كنند مراجعت ايران به تجارب
 خروج هبرنام تـدارك و تهران در اي حرفه زندگي ماه هشت انجري در

 به موفق ايشان از نفر دو و دستگير رفقا از ديگر نفر چند كشور از

 صفاري محمد رفيق صفائي، اكبر علي رفيق .شدند مرز از خروج

 هائي تالش منظور به ايـران در ،بودند نشده كه افشا رفيق سه و آشتياني

 مرز از كه نفري دو و ماندند، باقي امكانات و ونير آوري جمع براي
 فلسطين جنبش به را خود حوادثي طي از پس بودند شده خارج

 .دادند ادامه درفلسطين مبارزه به ۴۸ سال تا و پيوستند بدان و رسانيدند
 تا و كرده احيا را گروه تدريج به بودند مانده باقي اناير در كه رفقائي

غ يتبل جريان يك ايجاد كه گروه قبلي هاي هچارچوب برنام در ۴۸ سال
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تداركات  و كردند فعاليت ،بود زمان هم طوره كوه ب و شهر در مسلحانه
   .نمودند

 ايران به و عبوركرده مرز از تنهائي به صفائي رفيق ۴۸ سال زمستان در

 شده، فراهم امكانات به توجه با و گرفت ارتباط داخلي رفقاي با و آمد

 و رفت فلسطين به صفائي رفيق بعداً .كردند مطرح تيعمليا هاي طرح
 در .بازگشت ايران به مهمات و اسلحه مقاديري و رفيق صفاري همراه

 يك براي اجراي تداركات تكميل به ۴۹ تابستان و ۴۹ بهار اواخر

 شهريور در .گذشت شمـال روستائي نواحي ماهه شش شناسائي هبرنام

 در .شد جبران گروه مالي بودهايوكم گرديد مصادره وزراء بانك ۴۹

 هدست" توسط "ماهه شش شناسائي" عمليات ۴۹ شهريور اواسط

 براي قبلي آمادگي هاي كه رفقا از نفر شش و آغازگرديد "جنـگل

 و جنگل رفتند به و كرده شركت دسته اين در داشتند عملياتي چنين
 هداد سازمان ارتباطي، واحدهاي و شهري دهايحوا در ديگر رفقاي
 عمليات شناسائي ماه سه از كه پس بود اين "جنگل هدست"هدف . شدند

 دليل  به عمالً كه نمايد آغاز روستائي نواحي در را "مسلحانه تبليغ"

  . عمليات دو ماه به تعويق افتاداين اشكاالتي بروز
 مسعود رفيق گروه با "جنگل گروه" جنگل، هدست حركت آغاز مقارن

 جوان" مبارزان از "مسعود رفيق" گروه .گرفت ارتباط احمدزاده

 به شان سيـاسي فعاليت هسابق معموالً كه شد مي تشكيل "كمونيست

 محافل و گروه مؤسسين ۴۶ سال در .رسيد مي ۴٧ و ۴۶ي ها سال

 هم گرد لنينيستي اركسيستيم متون مطالعه خاطره ب چپ روشنفكري

 محافل اين .ودندب مشغول انقالبي اسناد به مطالعه ۴٧ سال تا و آمدند
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شكل  با و داده قرار كمونيست حـزب ايجاد را خود هدف سال اين در
 زمينه در را خود فعاليت و نمودند آغاز را خود فعاليت نويني

 خود باطات ارتهدامنـ و دادند شكل جديد عناصر تربيت و عضوگيري
 به ۴۸ سال در .دادند گسترش تبريز و مشهد هاي شهرستان به را

 در افراد و گرفت صورت سازماندهي جديدي مؤسسين يأته تصويب

  .دشدن داده سازمان داشت مزايائي ايمني لحاظ از كه نفري سه تيمهاي
 نفري سه هاي تيم تعدادي از شد مي تشكيل گروه سازمان بدين ترتيب

 هوظيف .شدند مي هم مربوط با مركزيت يك در رابط ناصرع توسط كه
 :از است بوده عبارت مثلث هاي تيم

   مـاركسيستي، متون همطالع -١
    يماركسيست آثار هترجم و انتشار -٢
 آنان ماركسيستي تربيت و آگاه كـارگران و روشنفكران روي  ــ كار۳

 حزب شكيلت سازي براي زمينه منظور به "جديد مثلث" هاي تيم در

  .كارگر هطبق سراسري
 جلب منظور به سيسيا كـار زمينه در گروه اقدامات ۴۸ سال اواخر در

 و رژيم پليسي سيستم .شد مواجه جدي مشكالت با پرولتري عناصر
 حتي و سياسي مبارزه در شركت از را كارگران سابق نامطلوب اثرات

 نتايج بندي جمع به كه رفقا ايام اين در .داشت مي باز اقتصادي مبارزات

 ت وروحيا به نسبت جامعي شناخت و بودند پرداخته خود هاي فعاليت

 كار كه گرفتند نتيجه، بودند كرده پيدا ايران كارگران بار خفقان شرايط

 توان نمي ها فعاليت اين با است و اثر بي كنوني شرايط در رفِص سياسي

 ضعف احساس ار امر اين علت و كشاند مبـارزه به را كارگر هطبق
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 دشمن مطلق قدرت احساس مقابل در تشكل كارگر بدون هطبق مطلق

اين  كه برآمدند اي تازه هاي طرح اجراي درصـدد رو اين از و ددانستن
 خلق انقالبي بالقوه عناصر ساير و  طبقه كارگر ذهن در را مطلق دو

 ما ميهن خلق ستمديده اذهان در را تازه سياسي اميدهاي و ريزد فرو

 به را چريكي همسلحان مبارزات اصل رفقا اساس اين بر .سازد زنده

 و دادند قرار بررسي مورد جامعه در سياسي جديد ايفض ايجاد منظور
 اين نتايج "مثلث هاي تيم" در بسيار هاي بحث و مطالعات از پس

 مبارزه" و "بقا تئوري رد و مسلحانه همبارز ضرورت" اثر در ها بررسي

 بهار تمام البته در .گرديد منعكس "تاكتيك هم ستراتژيا هم مسلحانه

 بهترين از كه مثلث هاي تيم اكثر و يافت دامها اثر دو اين بحث ۴۹ سال

 تأييد را رساله دو اين ،شدند مي خود محسوب زمان در مترقي نيروهاي

 تزهاي اين پذيرش ديدند وقتي اپـورتونيست چند تني تنها .كردند

 جدا خود رفقاي از كند تهديد را حقيرشان گيزند است درست ممكن

   .شدند
 هزمين در مسلحانهه مبارز اصل كلي شپذير از پس مسعود رفيق گروه

 چريكي جنگ هاي برزيل  جنگ تجـارب همطالع با اصل اين اجراي

 جنبش كه رسيدند نتيجه اين به و دادند قرار توجه مورد را شهري

 گسترش و گرفتن دور از پس و ودش آغاز شهـر در بايست مي مسلحانه

 گروه دو ارتباط با ودب مقارن ها گيري نتيجه اين .شود كشيده روستا به

 رشته يك در گروه دو ۴۹ ماه دي تا شهريور هفاصل در .۴۹ شهريور در

 اين .كردند شركت  مسلحانههمبارز تاكتيك و استراتژي سر بر مباحثات
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 داشتند منظم ارتباط هم با كه گروه دو نمايندگان توسط مباحثات

 .گرفت مي صورت

 و بود زمان هم طوره تا بروس و شهر در كار به معتقد "جنگل گروه"
 فضاي تغيير مسلحانه، اقدامات اولين از هدف چون كه بود معتقد

 عمليات .است مسلحانه تبليغ كلي طوره ب جامعه و موجود سياسي

 را يكديگر توانند مي بخشي لحاظ اثر از شهر و روستا در مسلحانه

ه ب شهر و كوه در مسلح هاي سلول وجود آن از گذشته و كنند كامل
 قرار استفاده مورد تواند مي تاكتيكي هكنند عـامل حمـايت يك همثاب

 تـداركاتي و تبليغاتي فني، يانيازه تواند مي شهر كه معني بدين .گيرد

 را كادرهائي تواند مي روستائي جنبش و كند تأمين را روستائي جنبش

 اياجر با و كند جلب خود به ندارند را مبارزه هادام امكان شهر در كه

 دارد مشغول خود به وسيعي مناطق در را دشمن قواي مسلحانه عمليات

 شهري چريكي ن جنبشيهم چن و نمايد سياسي وسيعاً را اين مناطق و

 دهكر تجزيه دشمن را قواي از قسمتي شهرها موجود نظم زدن برهم با

 است متمركز بزرگ شهرهاي در اساساً كه را دشمن عصبي سيستم

 و رشد به شد مي مربوط شده موارد ذكر البته .هدد قرار آسيب مورد
 وسيع سياسي بخشي اثر امر ابتداي در وگرنه مسلحانه مبـارزه گسترش

 مورد شهري عمليات با زمان هم كوه در چريكي جنبش سراسري يك و

 در "رفيق مسعود" گروه بسيار، هاي بحث از پس ،هرحاله ب .بود نظر

 متحداً گروه دو شد قرار و يرفتپذ را جنگل گروه تزهاي ۴۹ ديماه

  .تنظيم نمايند آينده مبارزات براي اي برنامه
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 مسعود رفيق گروه به "جنگل شناسائي هدست" وجود شرايط اين در

 به اعزام براي را رفقائي مسعود، رفيق گروه شد قرار و شد داده اطالع

 همسأل مرتباً "جنگل هدست" فرمـانده شرايط اين در .نمايد آماده روستا
 داد مي هشدار و داد مي تذكر شهري رفقاي به را شنـاسائي شدن طوالني

 از قبل جنگل هدست كشف امكان نشود آغاز عمليات نهيآ هر كه
 تيكيتاك موضوع اين و دارد وجود دشمن هوشياري عدم از برداري بهره

 دادند اطالع صفائي رفيق جنگل به گروه شهري عناصر .بود مهم بسيار

 اعزام با زوديه ب و است الوقوع قريب "مسعود رفيق" گروه با فقتـوا كه

 ق يرف گروه البته .شد خواهد تقويت "جنگل هدست" تازه، كـادرهاي

 اكناف كشور در و بوده علمي آن كادرهاي از بسياري هنوز كه مسعود

 نبود قـادر عمالً گذراندند، يم را وظيفه خدمت يا و بوده كار به غولمش

 اين طبعاً .سازد روستا به اعزام نفرات هآماد را خود تاهيكو مدت در

 .شد گزارش جنگل هدست فرمانده به موضوع ين ا.كشيد مي طول كار
 دوم هنيم در را عمليات كه داشت اعالم ماه دي اواخر در صفائي رفيق

 موعد از قبل بايد پيوندند يم ما به كه نفراتي و كرد آغاز ايدب بهمن

 از پس و كرده آغاز را عمليات ما صورت اين غير در .شوند اعزام

 افراد سياهكل از اي دورتر منطقه در سياهكل پايگاه هاي سالح همصادر

 از يكي .پرداخت خواهيم ها آن آموزش به و پذيرفت ميخواه را جديد

 هاي سالح با شد مي را تازه رفقاي كه اين بود حطر اين محـاسن

  .ساخت مسلح خوبيه ب شده مصادره
 .شد روستا به حركت آماده فرهودي رفيق بهمن اول هنيم در هرحال به
 تازه عضو خود چهار شناسائي عمليات عرض در "جنگل ههستـ"
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 مسعود رفيق گروه اعضاي از فرهودي رفيق ها آن آخرين كه پذيرفت

 را افرادي مثلث هاي تيم ميان از ۴۹ پائيز در مسعود رفيق روهگـ .بود

 عملياتي هاي تيم و كرد جمع هم دور به شهري ايه تيم تشكيل براي

 مصادره را ونك بانك ۴۹ پائيز در ها تيم اين از يكي .داد تشكيل موقت

 يكي فرهودي رفيق كه نمودند ضبط نفع جنبش به را آن وجوه و كردند

 پس و گرفت قرار پيگرد تحت و شد شناخته عللي به كه بود ها آن از

 ضمناً .پيوست "جنگل هدست" به تهران در مخفي اقامت ماه چند از

 مسلسله مصادر منظور به تيمي ،مسعود رفيق گروه تبريز هشاخـ

 موفقيت با  ۴۹ بهمن پانزدهم در تيم اين كه داد تشكيل تبريز شهرباني

 ١٩ در عمليات اين از پس .شد مصادره مسلسل و داد انجام را عمليات

 به حمله عمليات ئيصفـا رفيق فرماندهي به "جنـگل دستة" بهمن

 پاسگاه مهمات و اسلحه موجودي و داد انجام را سياهكل پاسگاه

 اعالم چريكي عمليات" اولين ترتيب بدين .نمودند ضبط را سياهكل
 اعالم بانكها همصادر جمله از قبلي  عمليات.شد آغاز "ايران در شده

 توسط كارها كه اين كرد مي فكر ها مدت تا دشمن و بودند نشده

 شده اعالم عمليات آغاز .تاس گرفته صورت گانگستر ندهايبا

 نيمه در جنـگل گروه شهرها، در هايي دستگيري با بود مصادف چريـكي

 آن كادرهاي اكثر و خورد گيالن ضربه و تهران در بهمن اول

 و شد افشا جنگل جريان ها دستگيري اين جريان رد و دستگيرشدند
 از قبل عمليات سياهكل همه اين با .كرد كسب نسبي هوشياري دشمن

 خود كه شد زده نخستين هضرب و شد انجام دشمن نيروهاي بسيج

  .رفت مي شمار به ما هتجرب بي و جوان جنبش براي بزرگي پيروزي
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 پانزده نبـردهاي تهرش يك در "جنگل هدست" بهمن، عمليـات از پس

 يكادرها .متالشي شد تاكتيـكي خطاي چند علته ب دشمن با روزه
 تهران در اسفند و بهمن وقايع اين از پس جنگل گروه بقاياي و شهري

 يك .دادند تشكيل مستقل تيم  دو۴۹ اسفند اواخر در .آمدند هم گرد

 يقرف گروه با ارتباط حفظ ضمن و نفره سه تيم يك و نفره پنج تيم

 در و كردند ريزي طرح را فرسيو ترور انتقالي، عمليات احمدزاده

  . رساندند پايان به موفقيت با را عمليات ينفرورد هيجدهم
 سازمان شهري تيم يك داراي شرايط اين در نيز احمدزاده رفيق گروه

 نگهبان مسلسل قلهك به كالنتري حمله با روزها همان در كه بود يافته

 دو كامل ادغام طرح عمليات اين از پس .نمودند رهمصاد را كالنتري

 ادغام گروه دو ۵٠ فروردين اواخر در و گرفت قرار مورد بررسي گروه

 .نهاد وجود هبه عرص پا "ايران خلق فـدائي چريكهاي سازمان" و شدند
چند تن  و شد ضرباتي متحمل نيز "مسعود رفيق" گروه ۴۹ تابستان در
  .ماند نخورده دست اساساً گروه ولي دندش اختفا به مجبور رفقا از
  



  »ييفدا کيچر «سرود تحوالت روند پيدايش و: ضميمه سه

  »ييفدا کيچر «سرود تحوالت يچگونگ و تولد ي نحوه بر وسفي ديسع حاتيتوض
  

 يگفتگوها وبالگ به يادداشتي ارسال با وسفي ديسع زمان،يعز و گرانقدر شاعر
 کتاب در که »ييفدا کيچر «سرود درباره را شانحاتيتوض  ياصل  متن زندان،

 را شده منتشر ۱۳۸۰ مرداد ،يمردم و يمترق يها ترانه و سرود از يا مجموعه
 .اند کرده ارسال مانيبرا

 ۲۰۱۵ ژوئن ستميب

*** 

 زندان يگفتگوها وبالگ ي گرداننده زيعز يرفقا

 اي نشر شما وبالگ در که يمطالب از يکي در که دميشن يدوست از
 خلق يفدائ يکهايچر سرود ي درباره ينادرست اطالعات افتهي نشرباز

 به حيصح اطالع دادن يبرا نباشد بد دياش. است شده نوشته
 .ديده نشر است مهيضم که مرا ي نوشته خوانندگانتان

 تشکر با

 وسفي ديسع
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 سرود شدن ساخته يچگونگ هدربار وسفي ديسع از يادداشتي
 آن يبعد والتتح و "خلق يفدائ يکهايچر"

 و سرود" کتاب انيپا در يوستيپ صورت به ادداشتي نيا از يا خالصه
 است آمده ")يمردم و يمترق يها ترانه و سرود از يا مجموعه (-  ترانه

 .کرد چاپ آلمان هامبورگ در ۲۰۰۱ سال در سنبله انتشارات که

 

 شما همت بر درود) … (يگرام يرفقا

 

  ارزشش ،يهنر تا باشد يخيتار شتريب ديشا  ارزشش ديکن يم که يکار
 عوالم و اتيروح ناختش به کمک و خيتار ثبت در عمده طوره ب ديشا

 )…. (دينباش خسته. باشد نيچن بگذار و باشد، ژهيو يدوران

 

 تحوالت يچگونگ و سرود کي تولده نحو با يآشنائ يبرا خواستم يم
 حرف يسروده ربارد گر،يد زندان به يزندان از انتقال در آن ياحتمال

 و واستخ دلتان اگر. ديا آورده "يفدائ کيچر" عنوان ريز شما که بزنم
 در خوانندگان اطالع يبرا را حيتوض نيا ديتوان يم د،يديد مناسب

 ميبرا که يمتن در ضمن در. (ديکن نقل کرد ديخواه چاپ که هم يدفتر
! اشرف ديمح از شعر نوشته قلم با هيحاش در يکس دميد ديبود فرستاده

 با ينوار در و خوانده را سرود آن هم اشرف ديحم نکهيا صرف ايآ
  احساس چيه من ؟است يکاف يادعائ نيچن يبرا است موجود او يصدا
ه ب ندارم، مشابه يها سروده و سروده نيا به نسبت يا ژهيو تيمالک

 بستر در هاآن  ارزش رم؛يگ ينم يجد اديز را هاآن هم "شعر" عنوان
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 به يبنديپا با و مسئوالنه ديبا يول. است درک قابل  جنبش همان
 .)گفت سخن اتيواقع

 يا سروده نيچنه دربار را ياتيجزئ نيچن که نيا از يبرخ است مکنم
  ش پاچه کله که هيچ مورچه حاال" مثالً که (رديبگ شان خنده کنم يم نقل

 نياه اماد خواندن زحمت جا نيهم از است بهتر يکسان نيچن ؛)"!باشه
 .ندهند خود به را نوشته

 به بعداً که است يدسرو -  ترانه همان که را، سرود نياه عمد  بخش
 تابستان در من شد، ليتبد خلق يفدائ يکهايچر سازمان يرسم سرود
 نياو زندان يعموم اتاق در ،)وريشهر اوائل تا مرداد اواخر (۱۳۵۰
) کورساکف يمسکير اثر( شهرزاد يسنفون يها يملود از يا ه پار. ساختم

 و کردم بيترک ذهن در را هاهمان و داشتم ذهن در ربازيد از من را
 از انتقال و هياول يها يبازجوئ دوران شدن يسپر. گذاشتم شعر شانيرو

 ،١يرائيکت ونيهما چون يرفقائ کنار در يعموم اتاق به يانفراد سلول
 که هم، روانپورينوش ميهابرا البته. (بود مؤثر اريبس هيروح بردن باال در

 انيفدائ يسو زا "خائن" عنوانه ب ، اش يآزاد و مصاحبه از  پس بعداً،
 ما زندان، آن در و مقطع آن در.) بود اتاق نيهم در شد، "يانقالب اعدام"

 و مقاومته يروح يعلن ابراز اصوالً. مينداشت "يسرودخوان"ه برنام
 بازجوها يوقت هم هنوز ما مثالً. دنبو ما کاره برنام در زندانبان، کيتحر

                                                 
 ام نوشـته  کتيرائـي  هدربـار  اي مقاله در را سرود اين با کتيرائي همايون هرابطه دربار توضيحات برخي ـ  1

ه نـشري  بعـد  و شـد  چـاپ  ،۱۳۵۹ مـاه  مهـر  ۱۷ پنجـشنبه  ، ۷۹ ۀشـمار  ت،اقليـ  کـار  هنشري در ابتدا که
 جهـان  انـدرکاران   دست البته. کرد نقل ،۱۳۶۳ مهر خود، ۲۴ ۀشمار در را آنه  شد کوتاه شکل جهان
 مقابـل ه صـفح  در درسـت  و شـماره  همـان  در چـون  هـستم،  مـن  مقالهه نويسند که اند دانسته  نمي گويا
  !اند کرده "يوسف سعيد واخورده، شاعر" نثار دشنامي مطلب، اين
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 بود يکار نيا و م،يخاست يبرم جا از شدند، يم اتاق وارد يسرکش يبرا
 نيبنابرا. بود مقاومت يهاسمبل از که کرد يم هم يرائيکت ونيهما که
 يعلن طوره ب و جمع در هرگز سرود نيا مقطع آن در نياو زندان در

 بودم رتکينزد هاآن به که يرفقائ از ينفر چند اگرچه نشد، خوانده
 از توانم يم. (نمک يم زمزمه خود با را آن يگاه من که بودند دهيشن
 مشهده شاخ به وابسته هواداران از خودم مانند که ببرم، نام يدجال ديحم

 گروه با ونديپ در ـ يفخار يمرتض از ،ينور  وشيدار از اي بود، سازمان
 )...و "انيجر" اي "پروسه"

 به گريد يجمع با بودند ما اتاق در که يگروه ماه، وريشهر خراوا در
 يجمع دسته يسرودخوان و يشعرخوان يها برنامه. دشدن منتقل هيديجمش

 آنجا در هم "يفدائ يکهايچر" سرود و. شد شروع که بود آنجا در
 اصالً که ميبگو ديبا البته. گرفت) البته من نظر از (را  اش ينهائ شکل
 نيا زين سرودن زمان در و بسازم، "سرود" کي که بودن نيا من قصد
 در. شود شناخته سازمان سرود صورت به هک دميد ينم آن در را تيقابل

 يفضا بازتاب يبرا و نرم يملود با ديبا سرود -  ترانه نيا من، تصور
 شب نيا و من نيا باز": کالم با مطابقت در (شد يم شروع  أسي و اندوه

 که خواستم يم ضمن، در. گرفت يم اوج جيتدره ب بعد و) "...پگاه يبه ريت
 زين يهائبخش و يجمع دسته يهائ بخش ،يصدائ تک آن از يهائبخش

 .شود خوانده نفر چهار اي دو يصدا با

 مهرماه اوله مين در ز،ين هيديجمش پادگان زندان در آن ياجرا نينخست
 يرفقا از مند،هوش  عباس قيرف آنجا در. بود صورت نيهم به ،۱۳۵۰

 به عالقمند انيپو مثل و (مشهد در رستانيدب يهاسال از انيپو کينزد
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  آموزش تيمسئول اديز شوق با  عباس. داشت حضور) کيکالس يقيموس
 .گرفت برعهده را گروه نينخست به سرود دادن

 

 دفعات در که بود يعيطب جمع، حضور در آن ياجرا نينخست از  پس
 از جمعه هم که صورت نيا به شود،  نقض نظر دمور اصول از يکي بعد
 و آهنگ اما. نبود هم يا چاره ندند؛خوا يم هم با را سرود آخر تا اول

 .نکرد يرييتغ زندان آن در شعر متن زين

 يهاگروه از ("خلق آرمان" گروهه محاکم انيپا از  پس يکمه فاصل به
 اعدام را هاآن ۱۳۵۰ لسا ماه مهر ۱۷ روز بامداد در ،)انيفدائ با مربوط
 آن، از  سپ. رفت ما جمع از يرائيکت ونيهما بيترت نيا به و کردند

 ياصل نيفعال و باال يکادرها بزرگ دادگاه تدارک در ساواک
 را نفر سه زين ما زندان از منظور نيهم به و بود، "خلق يفدائ يکهايچر"

 به) يهگلشا و يسرمد ما،يپ ارض يعني (داشتند يترمهم يها پرونده که
 يرهبر يخيتار و نفره چند و يس يعموم اتاق آن به و نياو زندان

 مسعود يعني سازمان گذاران هيپا از تن دو که کرد منتقل انيائفد
 سه نيا انتقال با. داشتند حضور آن در زين يمفتاح  عباس و احمدزاده

 .شد منتقل نياو به هيديجمش از زين "يفدائ يکهايچر" سرود تن،

 زبان بوده، که هرچه شان قوت نقاط معلوم، قرار از ،يول قيرف سه نيا
 نکرده منتقل غلط يب را سرود که چرا نبوده، يفارس شعر هژيبو و يفارس
 :بودند

 معلوم من بر سرود يبعد تحوالت ريس ليتحل از که چنانآن) ۱
 بن ز ستم و ظلم و ارتجاع کاخ" سطر آن در رفقا نيا شود، يم
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 اند  خوانده يم يامر صورِت به "برانداز" ،"برانداخت" يجاه ب ،"برانداخت
 "برانداخت" چون خورد، يم شعر ساختمان به که يا هلطم به توجه يب(

 است يعيطب). است هيقاف  قبلش سطر سه در "تاخت"ه کلم با آنجا در
 يجاه ب هم  قبلش سطر در آن، تبع به ايآ دانم ينم که (کار نيا با که
 غلط هم يدستور نظر از و يمعن يب شعر ،)نه اي اند گفته يم "نيا" ،"نيکا"
 ياوختا چون يخوب شاعر که ن،ياو يرفقا ل،يدل نيهم به. شود يم
 ميتصم بود، شان انيم در هم زيتبره شاخ يرفقا از) نابدل رضايعل(
 دست به کارگر دست" سطر سه آن و کنند اصالح را آن رنديگ يم

 ظلم و ارتجاع کاخ/ شمار، زحد فزون سخت، مانيپ نيکا/ گذار دهقان
 دست به کارگر دست": ديآ يم در صورت نيا به "برانداخت بن ز ستم و

 ستم و ظلم و ارتجاع کاخ/ برآر خوده نيس ز زمان اديفر/ گذار دهقان
 ."برانداز بن ز

 ديخورش از/ ستوه به آمده رهيت شام" سطر در بعد، سطر دو) ۲
 نيهم يتوجه يب اي حافظه ضعف علت به ظاهراً هم ازب ز،ين ..."پرشکوه

 نظر به ديشا که دهد، يم "پرفروغ" به را  شيجا "پرشکوه"ه کلم رفقا،
 همسئل به هم باز يول هست، هم يتر مناسب صفت "ديخورش" يبرا ديآ

 در ("کوه" و) سطر همان در ("ستوه" کلمات با "پرشکوه" بودن هيقاف
 .بود شده يتوجه يب) قبل سطر

 يشهاب مسلسل ويغر هر" يعني سرود، چهارم و سوم يسطرها) ۳
 زندان در و ابتدا در ،"نيک ز پر خلق دشمن قلب بر دوزد يم/ نيآتش

 شکِل نيهم به که ام گذاشته من اگرچه. داشت يگريد شکل هيديجمش
 ندارم، هياول شکل به بازگشت در ياصرار و بماند يباق "شده اصالح"



   ١٤٥/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 من. است رفته چه آن بر ميبگو!) خيتار در ثبت يبرا (نمدا ينم بد يول
 ۱۳۴۹ ماه اسفند در اول گروه يرفقا اعدام و اهکليس يريدرگ از  پس
 و زندان در بعداً که ،"مگو من با گريد بامداد از" نام به بودم گفته يشعر

 آن در يجزئ يراتييتغ يرائيکت اعدام از  پسه روز دو يکي در ژهيوه ب
 سال زمستان در شکل نيهم به و آوردم آن در هم را يرائيکت نام و دادم

 در. شد چاپ) ۲ (٢) توس انتشارات (نينو  جنبش شعر کتاب در ۱۳۵۷
 در که) حافظ غزل کي از وام به (بود يمضمون شعر نيا يبندها از يکي

 به بيج آن از واقع در هم را آن ،"يفدائ يکهايچر" شعر سرودن ضمن
 شعر در بند آن. بودم کرده منتقل سرود نيا به شعر نآ از و بيج نيا

 :دبو قرار نيا از اشاره مورد

 مگو من با گريد بامداد از

 که، يشوم بامداد از

 دم، دهيسپ هر                      

 را فلک سبز مزرع ماه،  داس با

 کند يم درو انهيوحش گونه آن

 را بينج و جوان يها ستاره آن و

 مسلسل  غرش با

 ناکسان نيتر بينانج  دوش بر

 )الخ  (... دوزد يم

 به مقابل در گران شکنجه و افسران گرفتن عيترف آن از منظور که(
 .)بود ونيانقالب رساندن شهادت

                                                 
 بر نقد از نوعي کتاب حواشي در نيست؛ قضايا همين با اطارتب بي که دارد داستاني هم کتاب اين  -2

  .کنم نمي تکرار ديگر و ام کرده اشاره قضايا اين به شعر از نوعي
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 همان به اول سطر دو ،"يفدائ يکهايچر" سرود -  ترانهه ياول شکل در
ه ريت شب نيا و من نيا باز" يعني (هست هم هنوز که بود يشکل

 درو/ ...ماه  داس کرد درو را فلک سبز مزرع/ ...پگاه يب شب/ ...پگاه يب
 شد، ذکر که يشعر مضمون از يبخش گرفتن وام با که ،..."ماه  داس کرد

 ها ستاره شدن درو يعني هااعدام به زين و حافظ غزل مطلع به يا اشاره
 يا ستاره مسلسل ويغر هر": بود صورت نيا به اما بعد سطر دو.) دارد

 هادام هم نيا. "بينانج و پست يمزدور  دوش بر دوزد يم/ بينج
 که يطور به بود، دهيچيپ و فشرده يشکل به اما عر،ش همان مضمون

 از هم يلفظ لحاظ به آن بر عالوه من خود و شد، يم دشوار منظور درک
 نياو يرفقا. دميپسند ينم را هيقاف شدن مکرر ژهيوه ب و نبودم يراض آن
 به را آن جهينت در و بودند درمانده سطرها نيا يمعنا کشف در هم

 بر دوزد يم/ نيآتش يشهاب مسلسل ويغر هر" يعني (شد ذکر که يشکل
 ديجد شکل نيا اشکال. بودند داده رييتغ) "نيک ز پر خلق دشمن قلب

 و اندوه (هيروح کي از يجيتدر گذار و  شيپو آن که نجاستيا در
 ارتباط جهينت در و کند يم رييتغ ناگهان ندارد، را گريده يروح به)  أسي
 .شود يم فيضع بعد و قبل يسطرها انيم

 در که گفت ديبا ،يجيتدر  شيپو به يتوجه يب نيهم با ونديپ در) ۴
 يقدر هم شعر خواندن تمير گر،يد يهازندان در آن تبع به بعد و نياو
 تند و يحماس لحن با را  اش همه آخر، تا اول از کردند يسع و کرد رييتغ
 يحد همان در يحت (شعر مضمون با هم نيا که بخوانند،  پرخروش و

 .نداشت مناسبت) بود مانده يباق ياصل مضمون که



   ١٤٧/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 که نيا در نه و است آن شعر در نه دارد من يبرا سرود نيا که يارزش
  ارزش است؛ شده ليتبد خلق يفدائ يکهايچر سازمان يرسم سرود به
 و دادگاه در ها،زندان در هرروزه شدن خوانده با که است نيا در آن
 ههم زيعزه خاطر با و است شده  جنبش کي خيتار از يجزئ ر،يت دانيم

 .است خورده گره باختگان جان آن

 )۲۰۰۰  مارس ۳۰ (۱۳۷۹ نيفرورد دهم تورنتو،، وسفي ديسع



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٤٨

 "خلق يفدائ يکهايچر سرود" متن

 

 ...گاهپ يب هريت شب نيا و من نيا باز

 ...پگاه يب شب                                         

 ...ماه  داس کرد درو را فلک سبز مزرع

 ...ماه  داس کرد درو                                         

 نيآتش يشهاب مسلسل ويغر هر

 نيک ز پر خلق دشمن قلب بر دوزد يم

 ...يپا به رانيا خلق يا  ...يپا به هان(

 ۲) ...يبرآ غفلت خواب از  ...يبرآ هان

 ۲) ...يبرآ هان  ...يپا به هان(

 

 ...يپا به  ...پا به ...پا به  ...پا به هان

 انيژ ريش بسان  جوان، يا زيبرخ

 جان که فکن،يب پا ز گران، ريزنج

 باخت دتيببا گران،يد همچون وطن، راه در

 گذار دهقان دست به کارگر دست

 شمار، زحد فزون سخت، مانيپ نيکا

 برانداخت بن ز ستم و ظلم و ارتجاع کاخ

 کوه پشت از زد بر رس انقالب فروزان ديخورش

 ...پرشکوه ديخورش از پرشکوه، ديخورش از ستوه به آمده رهيت شام

 

 خلقم يفدا من جان خلقم، يفدائ کيچر من(



   ١٤٩/ نايرا خلق فدايي چريکهاي سازمان نشريات و آرم پيرامون توضيحاتي

 ۲)  خلقم يبرا زمان، هر فشانم، يم خود خون کف به جان

 

 ميها توده پرچمدار رانيا خلق کاريپ در

 شد تو رزم وقت ران،يش کنام يا ران،يا

 ميهمنوا و است همرزم رانيا قهرمان خلق

 شد تو رزم وقت ران،يش کنام يا ران،يا

 )۱۳۵۰ وريشهر اوائل احتماالً ن،ياو زندان( 

 

  
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   برخي جانفشانان فدايي نامه زندگي: چهارضميمه 
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  ١٥٣/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

  يفراهان يي اکبرصفايعل

  
  سياهکل عمليات نظامي دهفرمان: فراهاني اکبرصفايي علي -  ۳۹ تصوير

الت ي تحـص  مرحلـه  پس از. در تهران متولد شد ۱۳۱۸ سال   رفيق صفايي 
د يق سـع  يـ  تهران و از همان سـال اول بـا رف          ي وارد هنرستان صنعت   يابتدائ

هاي سياسي خود را آغاز      فعاليت بر اثر همين آشنائي      .شد آشنا   يکالنتر
 .ظريفي برقـرار نمـود     -  به طبع آن ارتباط مستقيمي با گروه جزني        کرد و 

مانـده اعـضا      بـاقي  ۱۳۴۶با دستگيري کادرهاي اصلي گروه در زمـستان         
 مـاه زنـدگي مخفـي بـراي آمـوزش نظـامي و کـسب تجربـه           هـشت بعد از   

 .را گرفتنـد  تصميم به خروج از کشور و ملحق شدن به جنبش فلـسطين             
عنـوان اولـين    ه  رفيق صفايي فراهاني و رفيـق محمـد صـفاري آشـتياني بـ             

از مرز خارج شده و پس از سير حوادثي خود را            ۱۳۴۷ات در سال    نفر
به همکاري بـا   ۱۳۴۸ رفيق صفايي فراهاني تا سال       .به فلسطين رساندند  

 در طـي ايـن دوران رفيـق بـا نــام     .بخـش فلـسطين ادامـه داد    يدجبهـه آزا 
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و با عملکرد درخشانش فرمانـدهي      ) لقبي که به او داده بودند     ( بوالعباسا
 بـه   ۱۳۴۸ رفيق صفايي در زمـستان       .دار شد   چريکي را عهده   يک پايگاه 

ــاخته        ــا س ــده مهي ــاي باقيمان ــاير رفق ــه س ــاتي ک ــشت و امکان ــران بازگ اي
به فلسطين رفت و در     " بودندطرح هاي عملياتي مطرح گرديد، او مجددا      

 به همراه رفيق صـفاري آشـتياني و مقـداري سـالح بـه               ۱۳۴۹ راواخر بها 
 تابستان برنامه شناسائي مناطق شمال را تدارک       از اوائل  .ايران بازگشت 

م يپور از ت    ق حسن ي بهمن همان سال، به دنبال بازداشت رف       ۱۲ در   .ديدند
 از کـم و     ييق صـفا  ي رف . ساواک به گروه شروع شد     يشهر، حمله سراسر  

ورش يـ  چند ساله گروه با      يها   تمام تدارک  .آگاه شد س  يورش پل يف  يک
 با دشمن و برپـا  يري درگ.ر گرفته بود   کامل قرا  يس در معرض نابود   يپل

ط يرغم شـرا يـ  عل.م جنگل بـود يفه تين وظيتر کردن جنبش مسلحانه مبرم 
 يگــاه ژانــدارمري از رفقــا توســط پايکــي يرينامــساعد، بــه علــت دســتگ

 يه بـاال يـ ن، از روحي فلـسط ي نبردهـا   کـه در اثـر     ييق صـفا  ياهکل، رف يس
 حملـه بـه پاسـگاه    يرا بهمـن را بـ    ۱۹خ  ي برخوردار شـده بـود، تـار       ينظام

 قهرمانانـه موفـق شـدند پـس از کـشتن            يا   حملـه  يد و طـ   ياهکل برگز يس
ســالح آنــان بــه طــرف  چنــد تــن از مــزدوران مــستقر در پاســگاه و خلــع 

 اسـفند   ۸ن تـا     بهمـ  ۱۹ از   . کننـد  ينينـش   اهکل عقب ي اطراف س  يها  جنگل
 رانـه يم دلي تـ يم جنگل مورد حمله متمرکز دشمن قرار گرفت که رفقـا       يت

ــيجنگ ــد و ب ــا  افــسر و درجــه۶ش از يدن ــديدار دشــمن را از پ  . درآوردن
سـتون شـدند کـه        ه چهـل  ي همراهش وارد قر   ي و رفقا  ييق صفا يسپس رف 

 ري کدخدا قرار گرفته و دستگيان به رهبريي از روستا  يا  مورد حمله عده  



  ١٥٥/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

 بـه  ۱۳۴۹ اسـفند  ۲۶ رفيق صفايي پس از شکنجه هاي فراوان در  .شدند
 .ده فدايي به جوخه اعدام سپرده شد رزمن۱۲همراه 
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  يل انفراديجل

 
  سياهکل عمليات عضو تيم جنگل در: جليل انفرادي – ۴۰ تصوير

  
 .ري به دنيا آمـد اي کارگ  در شيراز درخانواده۱۳۱۹ق جليل در سال  يرف

ــا درد و رنـــج و نياز همـــان کـــودک ــ بـ ــ يبتز مـــصيـ ــ کـــه سيياهـ ستم يـ
 آورد آشنا شـد و    ي کارگران و زحمتکشان به ارمغان م      ي برا يدار  هيسرما

 . سال بـه کـارگري مـشغول شـد    ۱۴او از  .افتيط پرورش   ين مح يدر هم 
" جنـرال اسـتيل   "و  " يخچـال سـازي ارج    "،  "شعله خـاور  "در کارخانجات   

ــ ــق اســکندر صــادقي  .ردکــار ک ــاق رفي ــه اتف ــ  او ب ــژاد ب ــران  ه ن ــوان دبي عن
ق، کـارگر جوشـکار   يـ ف ر.مکانيـک انتخـاب شـدند   سنديکاي فلزکاران و    

ــه همــراه رف  ــود و ب ــب ــژاد ســند  يد اســکندر صــادقيق شــهي  فلزکــار يکاين
 يز از اعــضايــســابقه و ن  او از کوهنــوردان بــا.جــاد کردنــديک را ايــمکان



  ١٥٧/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

– ي بـا گـروه جزنـ   ۱۳۴۴ از سـال   ي و .١وه بود  کا اصلي گروه کوهنوردي  
ــود کــه پــس از دســتگ يفــيظر   و ۱۳۴۶گــروه در ســال ري ي در تمــاس ب

 او از   .ت در گـروه ادامـه داد      يـ ، بـه فعال   ۱۳۴۷د سازمان آن در سال      يتجد
 رفيق جليل پـس از واقعـه   .اولين افراد شرکت کننده در دسته جنگل بود   
رفيـق صـفايي و رفيـق نيـري     سياهکل و عقب نشيني به جنگل به همـراه        

سـت مـزدوران   گير شده و به د  در يکي از روستاها غافل  ،که مجروح بود  
 بـه  ۱۳۴۹ اسـفند  ۲۶ او در .شـود  يرژيم دستگير و بـه شـدت شـکنجه مـ      

 . رزمنده فدايي به جوخه اعدام سپرده شد۱۲همراه 

  

                                                 
 وجود به کالنتري) سعيد (مشعوف و نژاد  صادقي اسکندر فراهاني، صفائي رفقا وسيله  به کاوه گروه  1

  .بود آمده
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  مهدي اسحاقي

 
 سياهکل عمليات و تيم جنگل درعض: مهدي اسحاقي – ۴۱ تصوير

  
و مانند هزاران نوجوان  ا.ا آمديدن  در تهران به۱۳۲۴ در سال يق مهد يرف
ل، ي در دوران تحص.ار روبرو بودي بسيها ي مان، با دشوار دهيهن ستمد يم

ق و کنجکاو، با اراده، مـصمم، صـادق    ير، دق يناپذ  ي  کوش و خستگ    سخت
دانـش مـشهد      رستان جهـان    ير دب الت متوسطه را د   ي تحص .زهوش بود يو ت 
 از همــان .ز شــدراي وارد دانــشگاه شــ۱۳۴۵ان رســاند و در ســال يــپا بــه 

 شــرکت يصـنف -  ياسـ ي ورود بـه دانـشگاه، فعاالنــه در مبـارزات س   يابتـدا 
 فعاالنـه شـرکت جـست و        ۱۳۴۶ سـال    يي در اعتصابات دانشجو   .کرد   يم

ي خود را بـا      فعاليت سياس  .ل محروم شد  يل شش ماه از تحص    ين دل يهم  به
گروه ستاره سرخ آغاز کرد و پس از ضربه خوردن بـه گـروه و آشـنايي            

 مخفـي بـه جمـع رفقـاي جنگـل        ي رفيق رحـيم سـمايي و شـروع زنـدگ          با



  ١٥٩/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

ــت ــياهکل      .پيوس ــگاه س ــه پاس ــه ب ــه در حمل ــود ک ــايي ب ــي از رفق  او يک
 در ۱۳۴۹ رفيــق اســحاقي در روز اول اســفند .مــشارکت مــستقيم داشــت

داري شـاه بـا کـشيدن     با نيروهاي سرکوب رژيم سـرمايه    يک نبرد نابرابر    
  .ادنارنجک به زندگي خود خاتمه د



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٦٠

  محمدرحيم سمائي

  
  سياهکل عمليات عضو تيم جنگل در: محمد رحيم سمائي – ۴۲ تصوير

  
هاي اول دبيرستان  سال.  در تهران متولد شد ۱۳۲۶ در سال    رفيق سمائي 

از ايــن زمــان فعاليــت .  بــود۴۲ - ۳۹هــاي  نــبش ســالوي مــصادف بــا ج
. يگير در ايـن مبـارزات شـرکت نمـود        طور پ   سياسي رحيم آغاز شد و به     

 و شکـست  ۱۳۴۲ خـرداد  ۱۵سـالح در   پس از کشتار وحشيانه مردم بي 
تـر و شـعله       جنبش، کينه و نفرتش نسبت به رژيم ترور و وحشت، عميق          

رحـيم    رفيق محمد  .تر شد   زونعشقش به کارگران و زحمتکشان ايران ف      
ضو گــروه  بــه کوهنــوردي عالقــه پيــدا کــرد و عــ ۱۳۴۲ســمائي از ســال 

فراهاني، کالنتري، جليل انفـرادي و   کوهنوردي کاوه شد که رفقا صفائي      
 وارد ۱۳۴۵ در سـال  .دهي کرده بودند   نژاد آن را سازمان     اسکندر صادقي 

پور آشـنا شـد و     سنتکنيک شد و به زودي با رفيق غفور ح          دانشگاه پلي 
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آشـنايي بـا    . جـست   سياسـي دانـشگاه شـرکت مـي       – هاي صـنفي    در فعاليت 
هـاي جهـان     بخش خلـق    بيني علمي و مطالعه تاريخ مبارزات رهائي        جهان

 بـا رفيـق   ۱۳۴۷ رفيـق سـمائي در سـال    .اي پيش پـاي او گـشود     راه تازه 
 سرتاسر. اش در تيم کوه آغاز شد حميد اشرف آشنا شد و فعاليت مخفي      

 در شمال بود و با ديگر رفقاي تيم براي شناسايي منطقـه             ۱۳۴۸تابستان  
 تهيه لباس و آذوقـه بـراي        .عمليات، همکاري نزديک داشت   و چگونگي   

رفيـق سـمائي   .  بـود ۱۳۴۹رفقاي جنگل از جمله وظايف رفيق در سـال          
 با ديگر افراد کوه به جنگل رفتند و به فرمانـدهي         ۱۳۴۹ شهريور   ۱۵در  

فراهاني مانور خود را در جهت آمـاده شـدن کامـل اعـضاي                رفيق صفائي 
 پس از حمله به پاسگاه سياهکل و   .از کردند تيم کوه از جبهه شرقي، آغ     

 در يــک درگيــري ۱۳۴۹ اســفند اولعقــب نــشيني بــه جنگــل در تــاريخ 
رزمـش مهـدي اسـحاقي بـا         نابرابر بـا نيروهـاي دشـمن هماننـد رفيـق هـم            

رفيـق حميـد اشـرف هميـشه        . ايـان داد  ک به زنـدگي خـود پ      جانفجار نارن 
هـاي    در تحقـق آرمـان  رفيق سمائي يک انقالبي راستين بـود و       ": گفت  مي

  ".داد گونه فداکاري از خود نشان  خلق همه 
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  پور اصل  حسنغفور

  

   گروه جنگلاز سازماندهان اصلي: پور اصل غفور حسن – ۴۳ تصوير
 ۱۳۴۱در ســال .  در شــهر الهيجـان متولـد شـد   ۱۳۲۱ سـال  رفيـق غفـور  

گذاران سازمان صـنفي دانـشکده    يهاو از پا. تکنيک شد  وارد دانشکده پلي  
– صـنفي گـروه جزنـي    –  رفيق غفور به بخـش سياسـي      ۱۳۴۴در سال   . بود

 .دشـ التحـصيل    از دانـشکده فـارغ    ۱۳۴۶رفيـق در سـال      . ظريفي پيوسـت  
ــري    ــس از ضــربه خــوردن و دســتگيري بخــش رهب ــه بخــش  پ ــروه، ب  گ

ــن– سياســــي ــاقيظــ ــشتکار و . مانــــده گــــروه پيوســــت امي بــ ــا پــ وي بــ
او بـه همـراه      .ماننـدش موجـب احيـاي گـروه گرديـد           ذيري بي ناپ  خستگي

نـژاد نقـش مهمـي در بازسـازي و رشـد              حميد اشـرف و اسـکندر صـادقي       
. تا شروع عمليـات سـياهکل داشـت        ۱۳۴۶پس از ضربات    گروه جنگل   
 در يک حادثه غير مرتبط با گروه        ۱۳۴۹ ماه   پور اواسط دي   رفيق حسن 

بـر  . اي ساواک قرار مي گيـرد     ه جنگل دستگير و زير شديدترين شکنجه     
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ــر شــکنجه کــشته  ۲۰اســاس يــک روايــت رفيــق غفــور پــس از     روز زي
شود و روايت ديگر و ادعاي رژيم در مطبوعات حکايت از تيربـاران            مي

 مادر  .فشان ديگر است   رفيق جان  ۱۲ به همراه    ۱۳۴۹ اسفند   ۲۶رفيق در   
نقالب ايـران  ا": گويد رفيق بعد از شنيدن خبر تيرباران فرزندش چنين مي      

هاي قطورش در دل خاک وطـن         چون درخت تناوري است که ريشه       هم
هـاي ايـن درخـت تنـاور          پسر من و نظاير پسر من تنها شاخه       . جاي دارد 

لـي ريـشه   هاي اين درخـت را بزنـد و     تواند شاخه   هستند و دشمن تنها مي    
. هاي بسيار خواهد روييد    چنان پابرجاست و با زدن هر شاخه، شاخه         هم

هـاي جديـد     من از مرگ فرزنـدم دلگيـر نيـستم، اميـد مـن بـه شـاخه                پس  
  ."است
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   معيني عراقياسماعيل

  
  از اعضاي گروه شهِر عمليات سياهکل: اسماعيل معيني عراقي – ۴۴ تصوير

 ۱۳۴۱وي در سـال  .  در اراک متولـد شـد  ۱۳۲۱ در سال سماعيل ا رفيق
 در رشـته بـرق      ۱۳۴۵در سـال    .  تهـران گرديـد    تکنيک  وارد دانشکده پلي  

. ظريفي پيوسـت    –  به گروه جزني   ۱۳۴۶رفيق در سال    . التحصيل شد   فارغ
در . کــرد وي در ارتبــاط بــا رفقــاي ســياهکل در گــروه شــهر فعاليــت مــي

ــاريخ  ــن ۱۲ت ــود    در م۱۳۴۹ بهم ــار خ ــل ک ــن  (ح ــهامي تلف ــرکت س ) ش
ــد و در روز   ــت ش ــفند ۲۶بازداش ــراه حم ۱۳۴۹ اس ــه هم ــه ب ــان  اس آفرين

  .سياهکل به جوخه اعدام سپرده شد
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  قندچي محمدعلي محدث 

 
   عمليات سياهکلجنگلاز اعضاي گروه : محمدعلي محدث قندچي – ۴۵ تصوير

اي زحمـتکش در تبريـز بـه          ر خـانواده   د ۱۳۲۴رفيق محمدعلي در سـال      
به تهران آمد و پس از طي اش  در دوران کودکي همراه خانواده . دنيا آمد 

ــال    ــتان در س ــستان و دبيرس ــکي  ۱۳۴۲دوران دب ــشکده دامپزش  وارد دان
ها و کينه و نفـرت   او که قلبش مملو از عشق به توده . دانشگاه تهران شد  

ــارز  ــود، در مب ــهاز طبقــه اســتثمارکننده ب  طــور فعــال شــرکت   ات مــردم ب
دانـشجويي را بـا   سياسـي  – رفيق در دانشگاه نيز مبـارزات صـنفي    . کرد  مي

اش  رزم فدايي بخشيد و در اين راه نيز با هم         شرکت فعال خود، شدت مي    
 وي دوباره توسط دژخيمان شاه دستگير .عباس دانش بهزادي همراه بود

رفيـق در   .  آزاد شد  ،شتندعلت آن که مدرکي عليه وي ندا        گرديد ولي به    
د و پـس   شـ اعـزام  سربازي پس از اتمام دانشکده به خدمت        ۱۳۴۷سال  

.  زندگي مخفي خود را آغاز کرد۱۳۴۹از خدمت در اوايل آذر ماه سال 
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وي بــه همــراه ســاير رفقــاي جانفــشانش در حملــه بــه پاســگاه ســياهکل  
 و نشيني و شکستن حلقه محاصره    او پس از عقب   . مشارکت فعال داشت  

خارج شدن از منطقـه درگيـري اسـير شـرايط جـوي نامـساعد شـد و در                   
او . ود را از دست داده بـود بـه اسـارت دشـمن درآمـد     حالي که نيروي خ 
رزم خـود     هم ۱۲ همراه   ۱۳۴۹ اسفند   ۲۶ فراوان در    يپس از شکنجه ها   

  .به جوخه اعدام سپرده شد
  
  



  ١٦٧/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

   نيريهوشنگ

  
  از اعضاي گروه جنگِل عمليات سياهکل: هوشنگ نيري – ۴۶ تصوير

در خرداد ماه . ر الهيجان متولد شد در شه۱۳۲۷ در سال  هوشنگرفيق
 يکــي از   پايــان رســاندن تحــصيالت ابتــدائي و متوســطه بــه ، بــا بــه۱۳۴۶

در ايـن   . کار مشغول شد    آباد رفت و به عنوان سپاهي به          روستاهاي خرم 
و در ايجــاد ارتبــاط و ا .خــود را شــروع کــردزمــان عمــالً کــار ســازماني 

 بـه همـراه     ۱۳۴۹اسـط سـال     در او . سـزايي داشـت     تدارک اسلحه نقش به   
در . ديگر رفقا در سياهکل به مقـدمات ايجـاد فعاليـت چريکـي پرداخـت          

حمله به پاسگاه سياهکل از ناحيه دست زخمي شد و سرانجام در بهمن             
ل انفـرادي در يـک خانـه    فراهـاني و جليـ      به همـراه رفيـق صـفائي         ۱۳۴۹

 ۲۶ روز   هـاي سـياهکل دسـتگير گرديـد و در           پايـه   روستايي واقع در کوه   
کار  هاي فراوان از طرف عمال رژيم جنايت اسفند، پس از تحمل شکنجه    

  . تن از رفقا تيرباران شد۱۲همراه  شاه، به
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  احمد فرهودي

 

   گروه جنگِل عمليات سياهکلاز اعضاي: احمد فرهودي – ۴۷ تصوير
د دارايي بـود    وي کارمن .  در ساري متولد شد    ۱۳۲۰رفيق احمد در سال     

گرچـه  .  فعاليت خود را در گروه احمدزاده شروع کـرد         ۱۳۴۶و در سال    
-  اي نيز داشت ولي فعاليت سياسي       هاي پراکنده   قبل از اين تاريخ فعاليت    

. باشـد  فتاحي و پويان مي  تشکيالتي او مربوط به ايجاد گروه احمدزاده، م       
–  مـشي سياسـي  اي بود که پس از تعيين       رفيق احمد در اولين تيم رزمنده     

 رفقــا کــاظم ، تــن از رفقــاي رزمنــده ديگــر خــود۳نظــامي گــروه، همــراه 
سـالحي، احمــد زيبــرم و حميــد تــوکلي بانــک ونــک را مــصادره انقالبــي  

عوامـل   شناسـنامه جعلـي رفيـق احمـد بـه دسـت         ه، در اين مصادر   .کردند
از اين  .رود افتد و از طريق شناسنامه جعلي هويت رفيق لو مي         امنيتي مي 

ــه گــروه جنگــل مــي  ر ــا تبــادل نظــر رفيــق ب  بهمــن و ۱۹پيونــدد و در  و ب
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ات يـ پـس از عمل   . نمايـد  عمليات تسخير پاسگاه سـياهکل مـشارکت مـي        
 يم کــوه بــه ســوياهکل، بازمانــدگان تــي ســيحملــه بــه پاســگاه ژانــدارمر

قلــه   درين آذوقـه گــروه انبـارک  ي تـأم يبــرا.  کـرد ينينــش  عقـب ارتفاعـات 
 ي نفـر از اعـضا     پنج. بود  ه  جاد شد ي و ا  ينيب  شيپ يريرج ن يا توسط کاکوه

ــ ــه مــ   يت ــه مراجع ــارک آذوق ــه محــل انب ــه محاصــره   يم کــوه کــه ب ــد ب کنن
 يعباس دانش بهزاد    به نام  رفيق پنج ني از ا  يکي .نديآ   يکوپترها درم يهل

 سـاعت   ۴۸گر در محاصـره     ي نفر د  ۴شود، اما      يز مهلکه م  موفق به فرار ا   
 يمهـد  يهـا    نـام   بـه   رفيـق  شان، دو   مام مهمات ات از پس .کنند  يمقاومت م 

 نارنجـک بـه خـود بـسته و          طـي عمليـاتي    يئ سـما  ميمحمدرح و ياسحاق
 گـر ي درفيـق دو . شـوند   ي کشته مدشمن يروهايضمن کشتن چند تن از ن 

 بودنـد کـه زنـده بـه دسـت      يو احمـد فرهـود     ي محـدث قنـدچ    يمحمدعل
رفيق احمـد پـس از شـکنجه هـاي فـراوان         . شوند اسير مي م  ي رژ يروهاين

 رفيق ديگر به جوخـه اعـدام        ۱۲ به همراه    ۱۳۴۹ اسفند   ۲۶ سپيده دم    در
  .سپرده مي شود
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   صيف دليل صفاييناصر

 

  از اعضاي گروه شهِر عمليات سياهکل: ناصر صيف دليل صفايي – ۴۸ تصوير
 در يک خـانواده کـارگري در سنگـسر متولـد     ۱۳۲۲رفيق ناصر در سال  

طي دوره تحصيالت ابتدائي در بندر ترکمن و دوره متوسطه         پس از   . شد
 وارد دانشکده ۱۳۴۰رد اول مازنداران، در سال عنوان شاگ در ساري، به   

التحصيل   در رشته مکانيک فارغ۱۳۴۵تکنيک تهران شده و در سال  پلي
 در دوره دانشکده، در امور صـنفي و دانـشجويي مـشارکت فعـال               .گرديد

خانه دانشجويان بـود و بعـد از پايـان تحـصيالت، از       داشت و مسئول کتاب   
 رفيـق پـس     .تکنيک بـود    التحصيالن پلي  اعضاي هيئت مديره جامعه فارغ    

 بـه کـار مـشغول    "توليـدارو "سـربازي، در کارخانـه       از اتمام دوره خدمت   
ظريفـي بـوده   –  بـا گـروه جزنـي   ۱۳۴۶شروع فعاليـت رفيـق در سـال        . شد
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 فراهاني، در گـروه شـهر        اکبر صفائي  است که پس از بازگشت رفيق علي      
در جهـت تـدارکات     ) قـي عرا  فاضلي، مـشيدي، اسـماعيل معينـي      (به اتفاق   

ــي  ــت م ــسلحانه فعالي ــات م ــرد عملي ــق ناصــر در .ک  ۱۳۴۹ بهمــن ۱۲ رفي
 ۱۳۴۹ اسـفند    ۲۶هاي فـراوان، در       بازداشت شد و پس از تحمل شکنجه      

  .رزمش به جوخه اعدام سپرده شد همراه رفقاي هم به
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   رحيمي مسچياسکندر

  

  مسئول ارتباط با گروه کوِه عمليات سياهکل: اسکندر رحيمي مسچي – ۴۹ تصوير
دنيــا آمــد و تحــصيالت   در الهيجــان بــه ۱۳۲۶رفيــق اســکندر در ســال 

رفيق در سـال    . پايان رساند   ابتدائي و متوسطه را در مدارس الهيجان به         
گذارند، وارد گـروه جزنـي     را مي  سربازيوره خدمت   ، زماني که د   ۱۳۴۶

ــان دور    – ــس از پاي ــد و پ ــي ش ــدمت ظريف ــربازيه خ ــوزش و س ، در آم
ــدريس پرداخــت    ــه ت ــومن ب ــرورش اســتخدام و در شهرســتان ف ــق .پ  رفي

او در جريــان حماســه . اســکندر مــسئول ارتبــاط گــروه بــا تــيم کــوه بــود 
دم  ار، در سـپيده هـاي بـسي   شکوهمند سياهکل دستگير و پـس از شـکنجه        

ه  رفيـق ديگـر بـه جوخـه اعـدام سـپرد           ۱۲ همراه بـا     ۱۳۴۹ اسفند ماه    ۲۶
  .شد
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   دانش بهزاديعباس

  

   عمليات سياهکلاز اولين اعضاي گروه جنگل: بهزادي دانش عباس – ۵۰ تصوير
ــال    ــاس در س ــق عب ــد  ۱۳۲۱رفي ــد ش ــم متول ــهر ب ــام  .  در ش ــس از اتم پ

توسطه، بـه منظـور ادامـه تحـصيل وارد دانـشکده دامپزشـکي              تحصيالت م 
 –هاي صـنفي    ان دانشجويي، در کليه فعاليت    رفيق در طي دور   . تهران شد 

ــي شــرکت مــي   ــز در کنــار ســاير رفقــايش قنــدچي،       سياس جــست و ني
 بـه مبـارزه   ...فراهـاني و   پور، حميد اشرف، هـادي فاضـلي، صـفائي            حسن

روه جنگل بود و در جريـان تـسخير        اولين اعضا گ  وي جزو   . پرداخت  مي
اريخ اول اسفند بـه  رفيق عباس در ت . پاسگاه سياهکل نقش فعالي داشت    

 او توانــست از حلقــه . تــن از رفقــا بــه محاصــره دشــمن در آمــد۴همــراه 
محاصره فرار کند ولي به علت شرايط نامساعد هوا و خستگي ناشـي از              

 پس  .و دستگير شد   ساعت مقاومت در حلقه محاصر از پاي در آمد           ۴۸



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٧٤

نجام او سرا. ها قرار دادند ترين شکنجه از دستگيري، رفيق را تحت شديد 
رزمش به جوخه اعدام   رفقاي هم تن از  ۱۲  همراه با  ۱۳۴۹ اسفند   ۲۶ در

  .سپرده شد
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 شعاالدين مشيدي

  

  هکلاز اعضاي گروه شهر عمليات سيا: مشيدي شعاالدين – ۵۱ تصوير
 ۱۳۴۰در سـال  .  در شهر رشت متولد شد۱۳۲۱در سال شعاالدين رفيق  

در . تکنيـک تهـران موفـق گرديـد         گرد ممتـاز در کنکـور پلـي       عنوان شـا    به
 در .بـود يکي از فعالين مبارزات صنفي دانـشجويان   اودوران دانشجويي،   

التحـصيل گرديـد و پـس از اتمـام دوره              در رشـته بـرق فـارغ       ۱۳۴۴سال  
ر قسمت فني راديو و تلويزيون و سپس در شرکت مخـابرات       ، د سربازي

 رزمـش  هم در ارتباط با رفقاي      ۱۳۴۶ سال    رفيق در  .مشغول به کار شد   
عراقـي در جهـت تـدارک       قرار گرفـت و بـه اتفـاق رفقـا فاضـلي و معينـي              

 بهمـن  ۱۲در تـاريخ  . نمـود   فعاليـت مـي   در گـروه شـهر  عمليات مـسلحانه  
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رفيق مشيدي . ها قرار گرفت ن شکنجه بازداشت و تحت شديدتري۱۳۴۹
  .خه اعدام سپرده شدرزمانش به جو  به همراه هم۱۳۴۹ اسفند ۲۶در 
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 هادي فاضلي محمد

  

  از اعضاي گروه شهر عمليات سياهکل: فاضلي هادي محمد – ۵۲ تصوير
در او  .  در فيروزآباد فـارس متولـد شـد        ۱۳۲۳هادي در سال      رفيق محمد 

 در ۱۳۴۵تکنيـک تهـران شـد و در سـال           وارد دانشکده پلـي    ۱۳۴۱سال  
در تمام دوران دانشگاه، از فعالين مبارزات  . التحصيل شد   رشته برق فارغ  

پـس از اتمـام دانـشکده و گذرانـدن دوره           . سياسـي دانـشکده بـود     – صنفي
رفقـاي   بـه  ۱۳۴۶در سـال    .  برق استخدام شـد     و  سربازي در وزارت آب     

. کـرد   در ارتباط با گروه شهر فعاليت مـي        او. ظريفي پيوست   –ي جزن گروه
 ۱۲در تـاريخ  . انک ايران و انگليس شـرکت داشـت  در جريان حمله به ب    

 اســفند ۲۶، در محــل کــار بازداشــت شــد و در ســحرگاهان ۱۳۴۹بهمــن 
  .رفقاي هم رزمش به جوخه اعدام سپرده شد تن از ۱۲ با ۱۳۴۹
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  خدا لنگرودي هادي بنده

  

  از اعضاي گروه کوه : لنگرودي خدا بنده هادي – ۵۳ رتصوي
 در لنگرود متولد شد و تحصيالت ابتـدائي و          ۱۳۱۹فيق هادي در سال     ر

 وارد ۱۳۴۱او در سـال  . پايـان رسـاند   متوسطه خود را در همين شـهر بـه        
هـاي   رفيـق بـه طـور مـستمر در فعاليـت          . تکنيک تهـران شـد      دانشکده پلي 

 ۱۳۴۶در اعتصابي که سال     . جست   سياسي دانشگاه شرکت مي    - صنفي  
 طـور فعـال شـرکت کـرد و           ريزي شده بود، به     برنامهاز طرف دانشجويان    

بعـد از آن بـه ناچـار بـه خـدمت      .  همين دليل از دانشگاه اخراج گرديد  به
پور به عضويت     توسط رفيق غفور حسن    ۱۳۴۸ رفت و در سال      يسرباز

يفي درآمد و در بخش خارج از شهر شروع به فعاليـت    ظر –  گروه جزني 
اکبـر   م کـوه تحـت فرمانـدهي رفيـق علـي     در اين زمان بـا رفقـاي تـي    . کرد

 آموزشـي  - هاي شمال رفـت و دوره شناسـايي     فراهاني به جنگل   صفائي



  ١٧٩/ نامه برخي از جانفشانان فدايي  زندگي

 پـس از حملـه بـه پاسـگاه سـياهکل            . ماه بـه پايـان رسـانيد       ۶را به مدت    
 رفيــق ديگــر بــه جوخــه ۱۲همــراه   ه بــ۱۳۴۹ اســفند ۲۶دســتگير و روز 
 .اعدام سپرده شد
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  منابع و مراجع ديگر

  .، تهران۱۳۵۷ حميد اشرف، انتشارات نگاه، چاپ اول، سال ، نوشتهجمعبندي سه ساله ]۱[
  .۱۳۴۹، علي اکبر صفايي فراهاني، تابستان آنچه يک انقالبي بايد بداند] ۲[
 خرينآ ،"نژاد دفاعيات هوشنگ ترگل، مسعود رجوي، محمد بازرگاني و شکراهللا پاک: "مجموعه ]۳[

 کنفدارسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني  انتشارات،نظامي دادگاه در فلسطين گروه دفاع
  ۱۳۵۶، تير ماه )اتحاديه ملي(
 د سهجل، جلد دو، جلد يکلينک مستقيم به ) در سه جلد (برما چه گذشت؟ ]۴[

 بخش ئيرها ارتش( رانيا خلق ييفدا يهاکيچر ،يصبور ميعبدالرح ،"مصاحبه "بر ينقد] ۵[
  .۱۳۶۲ اسفند ۱۳ انتشار ،۱۳۶۰ زمستان ،)ايران هاي خلق

 يستهايکمون هياتحاد خچهيتار به ينگاه: مراجعه شود به" سازمان انقالبيون کمونيست"اي بر] ۶[
   ،)سربداران (رانيا
  .۱۳۸۳ان  تابست،)سربداران(هاي ايران  ، انتشارات اتحاديه کمونيستپرواز نو هپرند] ۷[

 آرش در که مقاله نيا، ۱۰۰، آرش شماره سيامند تبعيد، در چپ يها سازمان بر يمرور] ۸[
 جا نيا در را آن شده حيتصح که است همراه يها يافتادگ جا با است شده منتشر ۱۰۰ ي شماره

  ديکن يم مالحظه
جناح : شاخه شمال" مقاله ،۷-۵ شماره زندان، گفتگوهاي ،بابک –ي محمود نامه محمود ويژه] ۹[

  .دهيم مي رجوع ۱۸۳، مسعود بهمني، ص "مستقل
 يادواره: سياووشان باقر، ي،مرتضو: به كنيد مراجعه توده حزب انقالبي سازمان مورد در] ۱۰[

  بخش دو و بخش يکلينک به   .۱۳۷۸ اول، چاپ ايران، رنجبران حزب باختگان جان
 مارکسيسم، از دفاع در ،ايواني همايون کنوني، جهان مشخص - تاريخي وضعيت به نگاهي] ۱۱[

  .۱۳۹۸ بهشتيارد ،۴ شماره
  .۱۳۷۱ تهران، كيانوري، خاطرات ن،نورالدي كيانوري،: در مورد وضع انشعابات حزب توده] ۱۲[
سازمان  .ک.همچنين ن .۱۳۵۱، بهمن سازمان انقالبيون کمونيست، آنچه در برابر ماست] ۱۳[

، شناخت )م.ل.م(، حزب کمونيست ايران )سربداران(هاي ايران  انقالبيون کمونيست، اتحاديه کمونيست
  . چپ در ايرانهاي سازمان

  هفته مجله ،۲۰۱۴ ژوئن ۱۴ محمدپور، نامي محمد ،خلق ييفدا يها کيچر در يجستار] ۱۴[
  يزيدر تبريح از حي، توضيجزن ژنيب] ۱۵[
  يدهقان اشرف ،!باد ادي يجعفر) اکبر يعل (دونيفر ريکب قيرف ادي] ۱۶[
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  .۱۳۵۸ بهمن  ۱۸ ،۲۶ شماره ،جمعه كتاب] ۱۷[
 العاتاط به دهقان اشرف گروه نفوذ شکست "و"  بندرعباس غائله بازخواني "به اجمالي نگاه] ۱۸[

  .۱۳۹۸، بهمن ۲۴۷، پيام فدايي، شماره "سپاه
   .۱۳۸۶، بهمن ۱۰۴ي، پيام فدايي، شماره سنجر برزيفر، !انشعابها ساده روايت در تاريخ تحريف] ۱۹[
، به نقل از آرشيو اسناد سازمان وحدت  وحدت کمونيستياي از فعاليت سازمان تاريخچه] ۲۰[

  .کمونيستي
  عراق کردستان ميهني اتحاديه تحقيق کميسيون] ۲۱[
  ۱عالي شوراي بهمن ۴ فاجعه پيرامون تحقيق اسنادکمسيون] ۲۲[
  ۲عالي شوراي بهمن ۴ فاجعه پيرامون تحقيق اسنادکمسيون] ۲۳[
  اقليت انتشارات بهمن ۴ مورد در تحقيق کميسيون اسناد] ۲۴[
  
  


