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ديباچه 1
چنان دانم كه خردمندان بپسندند كه هيچ نبشته نيست كه آن به يكبار خواندن نيرزد.
و پس از اين عصر ،مردمان ديگر عصر به آن رجوع كنند و بدانند.
مرا مقرّر است كه امروز من اين تأليف مىكنم .در اين حضرت بزرر ،،بررگاننزد كزه
اگر به راندن تاريخ مشغول گردند تير بر نشانه زننزد .و بزه مردمزان نااينزد كزه ايشزان
سوارانند و من پياده ،و من با ايشان در پيادهگى كُند و يا لنگى مُنَقْرِس ،و چنزان واجز
كُندى كه ايشان بنوشتندى و من بياموزمى و چون سزنن گوينزد مزن بشزنومى ول زن
چون دولت ايشان را مشغول كرده است تا از شغلهاى برر ،انديشه مىدارنزد و كاايزت
مىكنند و ميان بستهاند ،تا به هيچ حال خلل نياتد .كه دشان و حاسدى و طاعنى شاد
شود و به كام رسد ،به تاريخ راندن و چنين احوال و اخبزار نگزاه داشزتن و آنرا نبشزتن
چون توانند رسيد و دلها اندر آن چون توانند بست.
پس من به خلياتى ايشان اينكار را پيش گرفته كه اگر توقف كردمى ،منتظر آنكزه
ايشان بدين شغل بپردازند .بودى كه نپردا ختندى ،و چزون روزگزارِ دراز برآمزدى ،ايزن
اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندى .و كسى ديگر خاستى اينكار را كه بر اين مرك
آن سوارى كه من دارم نداشتى و اثر برر ،اين خانواده با نام مدروس شدى.
«تاريخ بيهقى»
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ديباچه 2
سازمان چريكهاى فدايى خلق با گروه پيشتاز جرنى ي ى نيست .بعضىها به عازد ايزن
دو را ي ى گرفتهاند .1و بعضى ديگر ي ى گرفتن اين دو را غص رهبرى سزازمان فزدايى
توسط بيژن جرنى دانستهاند .2اما جدا از حرفها و حزديثهزا بزا بيژنزى شزدن سزازمان
چريكها به سهو يا به عاد تالش شد نشان داده شود كه ايزن دو جريزان ي زى و يزا در
استارار هم بودهاند .بههرروى علىرغم آنكه گروه پيشزتاز جرنزى سزنن بنزاى مبزارزه
مسلحانه را مىگذارد و بازماندگان اين گروه ي ى از پايههاى تش يلدهنده چريزكهزاى
فدايى خلقاند ،اما اين دو جريان ي ى نيستند و بايد هر كدام به تا يك بررسزى شزوند.
پس ننست گروه پيشتاز جرنى بررسى مىشود و بعد مىپردازيم بهچگونگى ش لگيزرى
سازمان چريكها.

1

 .چپ به روايت اسناد ساواك

2

 .ياس و داس :فرج سركوهى
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مدخل
براى بازخوانى تاریخ سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران باید از چند دوره گذشت:
 .1دوره شكلگيرى
 .2دوره شكوفایى
 .1دوره فروپاشى
دوره شكلگيرى كه دوره آغازین است از بحـ هـاى نخسـتين شـروى مـىشـود و
بهدستگيرى گروه پيشتاز خـاتمه مىیابد .مفسـر تــاریخى و ایــدئولوژیک ایــن دوران
بيژن جزنى است كه براى درك بهتر این دوران چند كتاب او باید بازخوانى شود.
 .1نبرد با دیكتاتورى
 .2چگونه مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود
 .1تدوین استراتژى جنبش انقالبى
 .1تاریخ سى ساله
دوره دوم ،دوره شكوفایى است از احياء گروه جزنى شروى مىشود تا شـكلگيـرى
محفل احمدزاده و در نهایت پيوند این دو گروه و شكلگيرى سازمان چریکها.
در این دوران سه كتاب تاریخ ساز نوشته مىشود.
 .1رد تئورى بقا از امير پرویز پویان
 .2هم استراتژى و هم تاكتيک مسعود احمدزاده
 .1آنچه یک انقالبى باید بداند از صفایى فراهانى
این دوران از سال  1117شروى مىشود تا سال  1127ادامه مییابد.
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دوره سوم ،دوران فروپاشى است كه خود به دو دوره تقسيم مىشود:
 .1دوران انشعابها
 .2دوران مهاجرت
بخش اول این دوران از سال  1127شروى مىشود تا سال  1112كـه از انشـعابهـا
شروى مىشود و با سركوب تمامى گروهها پایان مـىیابـد .و دوران دوم از سـال 1112
بهبعد است كه تمامى طيفهاى فدایى به خـارج مـىرونـد وجـه مشخصـه ایـن دوران
فروپاشى اتحاد شوورى است و خداحافظى و جدا شـدن بخشـى از خـانواده فـدایى و
پيوستن آنهـا بـهجبهه ليبراليسم ،تحت نـام چپ دمـكرات ،چپ سوسيــال دمــكرات
و چپ انسانى.
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پوينده باد
آن دست
كه تفنگ روى كتاب نهاد
سعيد سلطانپور

زمينههاى عينى و ذهنى مبارزه قهرآميز
این حق مسلم هر ملتى است كه اگر در برابر حكومتى جابر و مستبد قـرار گيـرد بـراى
احقاق حقوق خود دست به سالح ببرد این حق در نوشتههاى متفكرین عصر رنسـان
و اعالميه حقوق بشر نيز آمده است .اما باید دید كه چه زمينههاى عينى و ذهنى فـراهم
شد تا پيشاهنگان سياسى در ایران دست به سالح ببرند.

پيشگويى بزرگ
بازرگان؛ 
مهدى بازرگان رهبر نهضت آزادى در دهه  11در برابر دادگاه نظامى گفت« :مـا آخـرین
كسانى هستيم كه براى تحقق قانون اساسى به مبارزه پرداختـهایـم .مـا از رئـي دادگـاه
انتظار داریم این نكته را به باالترىها بگوید».
بازرگان با فراستى تاریخى از عصر و نسلى خبر مـىداد كـه هرچنـد از درون نسـل
گذشته بيرون مىآمد اما نگاهش به مسائل به گونهاى دیگر بود.
گروه پيشتاز بيژن جزنى از درون حزب تـوده و سـازمان مجاهـدین خلـق ایـران از
درون نهضت آزادى سر بيرون آورد و برخشت افتاد.

نسل جديد و راهى ديگر
دهه  11تالش شاه براى تثبيت بود .شاه از سوءقصد جان به سـالمت بـرده بـود .تـرور
منصور نخست وزیر خود را با دستگيرى فدایيان اسالم جبران كرده بود.
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امریكایىها را براى رفرم ارضى توسط خود متقاعد كـرده بـود .و حریـف نيرومنـد
خود دكتر امينى را از ميدان به در كرده بود .قيام  12خرداد روحانيت را سـركوب كـرده
بود و تمامى تـالش هـاى جریانـات چـپ ،ملـى و مـذهبى را بـراى سـازماندهى یـک
اپوزیسيون كارآمد ناكام گذاشته بود .و با سركوب وحشيانه راه را بـراى هرگونـه عمـل
سياسى و غيرسياسى بسته بود.
از سال  1121به بعد سه جریان بزرگ سياسى وارد ميدان سياست ایران شدند؛
 .1حزب توده بهعنوان نماینده چپ
 .2جبهه ملى بهعنوان نماینده ملىگرایى ایرانى
 .1كاشانى و فدایيان اسالم؛ بهعنوان نماینده جریان بنيادگراى اسالمى.
اما هيچ كدام موفق نشدند ایران را به سوى عـدالت اجتمـاعى ،دمكراسـى ،اسـتقالل
سياسى و اقتصـادى سوق بدهند .تمامى تالشهـا بـا كودتــاى ارتجـاعى ـ اسـتعمارى
 21مرداد ناتمام ماند.

حزب توده
از حزب توده در این سالها جز نام و سایهاى باقى نمانده بود .ضربات خردكننده كودتا
و بعد از كودتا ،دو انشعاب بزرگ و نفوذ ساواك ،حزب را از نظر سياسى ،تشكيالتى و
اخالقى بىاعتبار كرده بود.
ناكارآیى حزب دركودتا ،بىلياقتى رهبران حزبى بعد از كودتا ،سستعنصری رهبران
حزب در زندان ،حزب توده را بهعنوان بزرگتـرین جریـان سياسـى كشـور بـهبحرانـى
عميق كشاند .بعد از آن حزب با دو انشعاب بزرگ روبهرو شد؛
 .1در سـال  ،1112انشعـاب سـازمـان انقالبى كه تمــایالت مــائویستى و طرفـدار
چين داشت.
 .2در سال  ، 1111انشـعاب گـروه سـه نفـره قاسـمى ،فـروتن و سـ ایى كـه منجـر
بهتشكيل حزب طوفان شد.
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بدتر از این دو انشعاب ساواك توانست دو نفوذ بزرگ در حزب توده بكند؛
 .1نفوذ برادران یزدى (پسران دكتر یزدى از رهبران حزب بـود) در خانـه دبيـر اول
حزب رادمنش و سرقت اسناد و مدارك حزبى و دادن آن به ساواك.
 .2نفوذ عبـاس شهریـارى در تشـكيالت تهـران و سـازمــاندهى سراسـرى حـزب
توسط ساواك.
با این اوصـا راه و روش حـزب در نـزد فعـالين سياسـى ،راه و روشـى بـود كـه
بهبنبست رسيده بود و ناكارآمد بود .پ تالش براى یافتن راهى نـو در بـين نيروهـاى
حزبى آغاز شد.

جبهه ملى
جبهه ملى اول در اوج اقتدارش و با حضور حى و حاضر دكتـر مصـدق و بـا دردسـت
داشتن دولت و اكثریت مجل  ،نتوانست كار را بـه سـرانجام برسـاند .و بـا تردیـدها و
خيانت بخشهایى سرنوشت مملكت را به دولت كودتا سپرد .بعد از كودتا هم نتوانست
دست به مقاومتى جدى و سازمان یافته بر عليه كودتا بزند .با بـاز شـدن نسـبى فضـاى
سياسى از سالهاى 11ـ 1119كه نتيجه اختال امریكا با شاه بر سر اصالحات ارضى و
ادارى بود ،تا به آخر از نداشتن برنامه و رهبرى كارا رنج برد .و كار را با مسائلى فرعـى
پيش برد .تا این روزنه نيز بسته شد و به یک باشگاه خانوادگى تبـدیل شـد كـه نقشـى
زنده و پویا در حيات سياسى كشور نداشت.

جريان بنيادگراى اسالمى
از سالهاى  21به بعد جناح سنتى روحانيت تمایلى جدى به دخالت در مسائل سياسـى
نداشت .اما جناح كاشانى ،صفوى در ميدان سياست فعال بودند.
فدایيان اسالم به رهبرى نواب صفوى ،یک روحانى جوان و تندرو كـه آبشـخورش
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تفكرات حسنالبناء رهبر اخوانالمسلمين مصر بود بهوجود آمد این گروه كـار خـود را
با ترور تاریخشناس بزرگ ایران احمد كسروى آغاز كرد .كسروى با بهراه انداختن «پاك
دینى» كه در واقع نوعى مدرنيسم در مذهب بود .با مستندات تاریخى بح مىكـرد كـه
شيعهگرى یک جریان سياسى است.
فدایيان اسالم در آستانه اوج گرفتن جریان نفت با ترور سپهبد رزمآرا بلندآوازه شد.
بعدها نيز هژیر و منصور را ترور كرد .اما این ترورها راه به جایى نبرد.
آیتاهلل كاشانى جناح دیگر این جریان اسالم سياسى ،مبارزه با انگلـي را در عـراق
در پرونده خود داشت بههمين خـاطر توسـط انگليسـىهـا تبعيـد و بلنـدآوازه شـد .بـا
بازگشت به ایران به مجل راه یافت و در جریان ملى شدن نفت با دكتر مصدق مـدتى
همآوا و همراه شد .اما در مقطع كودتا بـه باشـگاه كودتـاگران پيوسـت .و پشـت دكتـر
مصدق را خالى كرد .اما بعد از كودتا به بازى گرفته نشد و از صحنه سياست رانده شد.
با پيش آمدن اصالحات ارضى و آزادى شركت زنان در انتخابات در غيبت كاشـانى،
آیتاهلل خمينى به ميدان آمد .آقاى خمينى در مخالفت با كاپيتوالسيون بلندآوازه شـد .و
با مخالفت كردن با اصالحات ارضى و شركت زنان در انتخابات با حكومت درگير شـد
و اوج این درگيرى در  12خرداد بود كه سركوب و تبعيد شد.

نسل جديد
اینها تمامى واقعيات دهه چهل نبود .در بحبوحـه جـدال مـردم بـا دیكتـاتورى ،نسـل
جدیدى شكل گرفته بود كه نگاهش به گذشته و آینده به گونـهاى دیگـر بـود .هرچنـد
زادگاه و خاستگاه سياسىاش همان بسترهاى سه گانه بـود .امـا دیگـر حاضـر نبـود آن
شيوههاى شسكست خورده را كه دیگر كارآیى نداشت ،بهكار گيرد.

چه بايد كرد
در چنين شرایطى سؤالى مهم فراروى تمامى فعالين جنبش انقالبى بود؛ چه بایـد كـرد؟
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در برابر جنش انقالبى راههاى جدید و الگوهاى دیگرى مطرح شده بود ،انقالب چـين،
انقالب كوبا ،انقالب الجزایر ،و جنگهاى آزادىبخش ویتنام ،كره و فلسطين.
این نسل علىرغم پشت سر گذاشتن شكستى غمبار ،از اعتماد بـهنفـ و شـجاعتى
شگر برخوردار بود .و این نشـانه آن بـود كـه در برابـر اخالقيـات گذشـته ،كـدهاى
اخالقى جدید شكل گرفته است .كـدهایى كـه بعـدها بـه عرفـان فـدایى و مجاهـد یـا
اخالقيات چریكى معـرو شـد .روحيـه مشخصـه آن شـجاعت ،اعتمـاد بـهنفـ  ،از
خودگذشتگى تا حد نثار جان و زندگى پارسایانه ،ساده و بىتكلف ،با كمترین امكانـات
زیستى بود.
اخالقياتى كه در نبود آن رهبران درجه اول نسل گذشته در برابر رژیـم كودتـا زانـو
زدند و غرور ملى مردم خود را شكستند.

مسائل مبرم جنبش در دهه 04
جنبش انقالبى براى فائق آمدن به مشكالتاش و یافتن راهى نو مىبایست درزمينههـاى
زیر به تحليلى مشخص مىرسيد:
 .1تحليل جامعه ایران
 .2تحليل اصالحات شاه و خصلت حكومت او
 .1نقش قدرتهاى خارجى در ایران
 .1گذشته جنبش انقالبى در ایران
 .2روشهاى مبارزه
 .1مرحله انقالب
 .7اختال ميان چين و شوروى و نقش آن در مسائل ایران
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گروه پيشتاز جزنى
شكلگيرى محفلها
بعد از شكست و فروپاشى سازمان حزبى حزب توده ،تا سال  1117بازمانـدگان حـزب
توده و فعالينى كه به تازگى رو به فعاليت سياسى مىآوردند؛ دو راه در پيش گرفتند:
 . 1ادامه سنت كالسيک مبارزه به سبک و سياق حزب توده كه این راه به تشـكيالت
سراسرى ساواك ساخته عباس شهریارى ختم شد .و اگـر ك.گ.ب ،سـازمان اطالعـات
شوروى خبردار نشده ،رهبران بىكفایت حزب توده و دبير اول ابله آن رادمنش تـا قيـام
قيامت دل خوش داشت به آمار دروغ و پروپاگاند عباس شهریارى.
طرفه آنكه رادمنش تا آخرین روز زندگيش باور نكرد كـه عبـاس شـهریارى عامـل
ساواك بوده است و زدن عباس شـهریارى را توطئـهاى بـراى بركنـارى خـود از سـوى
جناح كيانورى ،اسكندرى مىدانست.
و این درحالى بود كه حسن ضياءظریفى و عدهاى دیگر از كادرهـاى گـروه جزنـى
توسط عباس شهریارى لو رفتند و ظریفى از درون زندان اطالى داد كه شـهریارى عامـل
ساواك است و باالخره در سالهاى بعد شهریارى در عمليـات« ،شـهيد روزبـه» توسـط
چریکهاى فدایى خلق اعدام انقالبى شد.
 .2راه دوم ،فعاليت در محفلهایى بود كه در حال مطالعـه اوضـاى و احـوال جامعـه
ایران بودند و در كنار آن در حركتهاى اعتراضى جامعـه شـركت مـىكردنـد و بـه آن
حركتها سمت و سوى سياسى مىدادند .از اعتصاب رانندگان شركت واحد گرفتـه تـا
مرگ تختى و زلزله بوئين زهرا.
در ميان این محافل سه محفل از همه رشدیافتهتر بودند كه به هـم نزدیـک شـدند و
گروه پيشتاز جزنى را بهوجود آوردند :و این سه محفل عبارت بودند از:
 .1محفل جزنى ـ كالنترى
 .2محفل ظریفى
 .1محفل سوركى
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دوره نخست
شكلگيرى و تدوين اصول
در شكلگيرى گـروه پيشتاز نخستين ،سـه نفر بـهعنوان رهــبران ســه محفــل نقــش
كليدى داشتند:
 .1بيژن جزنى
 .2حسن ضياءظریفى
 .1عباس سوركى

دوران جديد؛ وحدت محافل
رفتن شاه به امریكا و متقاعد كردن دمكـراتهـا بـه اصـالحات ارضـى و ادارى توسـط
شخص شاه و سقوط دكتر على امينى ،فضایى نيمه باز سياسى را بست .جبهه ملـى دوم
و سوم سركوب شد .و بهدنبال آن حركت اعتراضى روحانيت برعليه اصـالحات ارضـى
و شركت زنـان در انتخابـات سركوب شد .دوران جدیدى در فضــاى سيــاسى ایـران
آغاز شد.
بيژن از سركوب حركت روحانيت در  12خرداد بهعنوان نقطه عطفى در رابطه رژیم
با مردم یاد مىكند.
1
جلسات محفل جزنى (بيژن ،منوچهر كالنترى و حشمتاهلل شهرزاد ) از سـال 1112
بهبعد روى نحوه فعاليت ،هد و روش متمركـز مـىشـود .پـ از بحـ هـایى چنـد
گسترش گروه و عضوگيرى از افراد جدید در دستور كار قرار مىگيرد.
منوچهر كالنترى ،كيومرث ایزدى را كه در سال  1111در زندان قصر بـا او هـمبنـد
بوده است عضوگيرى مىكند.
 .1شهرزاد دكتر داروساز بود و در سالهاى  1112 ،1111و  1113دستگير و زندانى شده بود.
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تقسيم وظايف
در گروه تقسيم وظایف انجام مىگيرد:
 .1جزنى ،مسئول جذب افراد و تبلي ات
 .2شهرزاد ،مسئول تشكيالت و تعليمات
 .1كالنترى و ایزدى ،مسئول شناسایى مناطق مىشوند.
بيژن در سال  ،1111بهخاطر توزیع نشریه پيـام دانشـجو ،ارگـان دانشـجویان جبهـه
ملى ،دستگير و نه ماه زندانى مىشود.
در این زمان كيومرث ایزدى از گروه جدا مـىشـود .ایـزدى كـار گـروه را تقليـدى
ناشيانه از گروههاى چریكى در بعضى از كشورها انقالبى مىدانست.
بيژن در بهمن  1111از زندان آزاد مىشود و كالنترى با محفـل حسـن ضـياءظریفى
ارتباط مىگيرد .بيژن و حسن همـدیگر را در جریـان فعاليـتهـاى جبهـه ملـى دوم از
نزدیک مىشناختند.
ظریفى در مالقاتش با بيژن از ارتباطش بـا محفـل عبـاس سـوركى سـخن گفـت و
خواستار پيوستن آنها به گروه شد .اما بيژن مخالفت كرد .بيژن سـوركى را زیـاد شـلوغ
مى دانست كه البته حق با او بود و گروه از همين محفل ضربه خورد اما باالخره موافقت
كرد .چندى بعد محفل سوركى به گروه وصل شد .و سوركى و ضرار زاهدیان بـا بيـژن
مالقات كردند .در این دیدار بح دو محفل بر سر روش قهرآميز مبارزه بود.

گامهاى عملى
با یكى شدن محفلها ،گروه به دو كميته تقسيم شد:
 .1كميته سياسى
 .2كميته شناسایى مناطق و آمادهسازى
جزنى ،سوركى ،ظریفى و كالنترى عضو كميته سياسـى بودنـد .زاهـدى ،شـهرزاد و
كالنترى عضو كميته شناسایى.
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بعد از مدتى جزنى چهار نفر را به گروه جذب كرد:
 .1قاسم رشيدى فارغالتحصيل پلىتكنيک .2 ،حميد احسن ،دانشجو .1 ،ابراهيم تيبا،
 .1فرخ نگهدار ،دانشجو
تا اواخر سال  1112كار به كندى پيش مىرفت .تيبا از گروه جـدا شـد و دو كميتـه
هم با هم ادغام شدند.
در فروردین  1111منوچهر كالنترى به اروپا رفت ،بـراى بررسـى امكانـات ایرانيـان
خارج از كشور و كسب اطالى از انشعاب قاسمى ،فروتن و س ایى از حزب تـوده ایـن
انشعاب یک انشعاب مائوئيستى بود.
ضرار زاهدیان هم كه چون احساس مىكرد تحت تعقيـب پلـي اسـت از شـركت
درجلسات خوددارى كرد.

سازما ندهى مجدد

با رفتن كالنترى به اروپا ،سوركى جاى او را گرفت .جزنى نيز مسئوليت هسته شـهرزاد
را به عهده گرفت .شهرزاد از كمكارى هسته شكایت داشت.
مشعو كالنترى در این زمان بـه بيـژن وصـل شـد .مشـعو از فعـالين هنرسـتان
صنعتى تهران بود .و در هنرستان با علىاكبر صفایىفراهانى ارتباط داشت.
به علت تحریک هنرجویان به اعتصاب ،مشعو به ساواك فراخوانده شد .و در اول
بـهمن  1111بـعد از حمله پلي بـه تجمـع دانشجویــان جبهـه مــلى او نيـز تــحت
تعقيب قرار گرفت.
در سـال  1111بعـد از اتمــام سربــازیش توسـط بـرادرش منـوچهر كالنتـرى بـه
كيومرث ایزدى وصل شد .مشعو فراهانى را به ایزدى وصـل كـرد .صـفایى فراهـانى
دراین زمان در سارى معلم بود .در اوایل سـال  1111شـهرزاد محمدمجيـد كيـانزاد را
بهمشعو وصل كـرد .و منـوچهر كالنتر ،حميد اشـر را به كيــانزاد وصــل كــرد.

غفور حسنپور نيز توسط كيانزاد عضوگيرى شد.
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غفور در سال  1111وارد دانشكده پلىتكنيک شد مـدتى هـوادار جبهـه ملـى شـد.
گهگاه به دفتر سازمان نگهبان آزادى مظفـر بقـایى رفـت و آمـد مـىكـرد .هنـوز مشـى
مشخصى نداشت .پ از توقيف نشریه پيـام دانشـجو ،ارگـان دانشـجویى جبهـه ملـى
درچاپ مخفى آن فعاليت كرد .درسال 11ـ 1112توسط كيـانزاد جـذب و بـه ظریفـى
وصل شد .غفور با رهنمود ظریفى محفل الهيجان را سازماندهـى كـرد كـه ایـن افـراد
عضو آن بودند:
ـ ابوالقاسم طاهرپرور
ـ رحمت پيرونذیرى
ـ گداعلى بوستانى
ـ رضا عابدینىپور
ـ اسكندر رحيمى

گسترش تشكيالت
با گسترش تشكيالت دو خانه تيمى به توجيه بيژن ،توسط مشـعو تهيـه شـد .و بعـد
مسأله تأمين پول براى خرید سالح و دیگر كارها مطرح شد .دو طرح ارائه شد.
 . 1مصادره اتومبيل پول بانک صادرات كه توسط منـوچهر كالنتـرى داده شـد .و بـا
رفتن او به اروپا از دستور كار خارج شد.
 . 2مصادره پول بانک ملى گرگان در موقع برداشت توتون كه توسط ضرار زاهـدیان
داده شد امـا ایـن طرح مشروط بـود بـه رفتن گروه بـه جنگل كه گـروه هنـوز آمــاده
اینكار نبود.
در این زمان حشمتاهلل شهرزاد به بهانه كندى كارهـا كنـار كشـيد .پـ مسـئوليت
هسته او به ظریفى سپرده شد (فرخ نگهدار ،مجيد و حسن و قاسم رشيدى).
ظریفى با اكبر جليلوند هم ارتباط داشت .اما جليلوند تمایالت پانكردیسم داشـت و
بعد از مدتى از گروه جدا شد .اما دو قبضه اسلحه به گروه داد.
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صفارى آشتيانى در همين زمان عضـوگيرى شـد .كـه او خـود نيـز محفلـى را اداره
مىكرد (جليل افشار و عزیر سرمدى) .رابط آنها در ابتدا منوچهر كالنترى بـود كـه بـا
رفتن او به اروپا مسئوليت آنها به سوركى سپرده شد.

ورود به فاز عملياتى
طرح مصادره بانک تعاونى و توزیع شـعبه كشـتارگاه توسـط صـفارى آشـتيانى تهيـه و
دردستور كار قرار گرفت.
عمليات شناسایى توسط مشعو كالنترى و صفایى فراهانى انجام شد ،گروه بـه دو
اكيپ تقسيم شد:
 .1اكيپ عملياتى
 .2اكيپ محافظ
سوركـى ،سـرمـدى ،افشـارو صفـارى در اكــيپ عمليــاتى بــودند و جـزنــى و
مشعو كالنترى و صفایى فراهانى و برومند در اكيپ محافظتكننده.
موجودى سالح گروه در این زمان چهار قبضه بـود دو قبضـه در كـوههـاى دارآبـاد
جاسازى شده بود .كه توسط مشعو بيرون كشيده شد .اما زنگزده بود و نياز به تعمير
داشت .و دو قبضه دیگر در نزد ناصر آقایان بود .كه قـرار شـد او و سـوركى از آقایـان
تحویل بگيرند.

امكانات گروه
مخارج سازمان از حق عضویت اعضا و كمکهاى مادى كه داوطلبانه بود تأمين مىشد.
اما تهيه سالح ،برنامه شناسایى مناطق و گسترش تشكيالت نياز به منـابع مـالى وسـيعى
داشت كه با حق عضویت و كمکهاى جانبى تأمين نمىشد .پ طرح مصادره انقالبـى
بانکها در دستور كار گروه قرار گرفت.
در زمينه درمانى نيز گروه یک واحد درمانى درست كرد كه براى اقدامات ضـرورى
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در نظر گرفته شده بود مسئوليت این واحد با دكتـر شـهرزاد بـود .كـه گـروه را جهـت
جراحى و درمان زخمىهاى احتمالى پوشش مىداد.
موجودى سالح سازمان هم شش قبضه بود كه دو تاى آن توسط كالنترى تهيه شـده
بود و توسط كيومرث ایزدى جاسازى شده بود .دو قبضه آن در نزد ضياءظریفى بـود و
دو قبضه آن توسط ناصر آقایان جاسازى شده بود.

گروه و اختالفات چين و شوروى
عملكرد شوروى و نوى رابطه آمرانه او با حزب تـوده یكـى از انتقـادات گـروه نسـبت
به حزب توده و شوروى بـود .بـا علنـى شـدن اختالفـات چـين و شـوروى ،سـوركى،
كالنترى ،زاهدى ،شهرزاد طر چينىها را گرفتند .اما جزنـى و ظریفـى در ایـن مـاجرا
طر چين را نگرفتند .ضمن آنكه نسبت به شوروى انتقادات روشنى داشـتند .بـر ایـن
باور بودند كه شوروى در جهان نقش ارتجاعى و ضدانقالبى ندارد .اما در رابطه با ایران
در تحليل نهایى جانب منافع كشورش را مىگيرد و چپ در ایران باید این موضوى مهم
را در نظر بگيرد .امرى كه هيچ زمانى حزب توده نفهميد.
جزنى و ظریفى بر این باور بودند كه بح روى چين و شوروى باعـ اخـتال و
انشعاب در گروه مىشود .ضمن آنكه مسأله مبرم گروه نيست .و جنبش انقالبـى ایـران
باید به مسائل عملى خود پاسخ دهد .و وقتى این مسأله براى گروه عمـده شـد روى آن
بح خواهد كرد .پ تصميم سازمان بر این شد كه ایـن بحـ هـا مسـكوت بمانـد و
دنبال نشود.

استراتژى و تاكتيك گروه
استراتژى گروه بر مبارزه مسلحانه نهاده شده بود .اما این بـه معنـاى اسـتفاده نكـردن از
راههاى مسالمت آميز مبارزه نبود .به همين خاطر گروه تصميم گرفـت جزنـى همكـارى
خود را با «سازمان دانشجویان» ادامه دهد.
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اصول كار گروه بر مخفىكارى صددرصد بـود .و ایـنكـار را بـراى بقـاى سـازمان
ضرورى مىدانستند پ در سازمان تمامى افراد بـا نـام مسـتعار شـناخته مـىشـدند .از
مراجعه به خانههاى یكـدیگر اجتنـاب مـىكردنـد و سـعى مـىكردنـد شناسـایى افـراد
درحداقل ممكن صورت بگيرد.
سازمان یک حكومت مستقل و ملى را در نظر داشت ،حكومتى از تمـامى عناصـر و
گروهها .و هد و شعار مبارزه را در آن مقطع مسائل جنبش ملى مـىدانسـت .و قائـل
بهطرح شعارهاى ایدئولوژیک نبود .و مبارزه را تا مرحله رسيدن بـه حاكميـت در كـادر
مبـارزه در راه آزادى و مبـارزه در راه قطـع كامـل نفـوذ سياسـى و اقتصـادى و نظــامى
استعمارى دانست.

گروه و حزب توده
گروه خود را یک سازمان ماركسيستى مىدانست اما با راه و روش حزب تـوده مخـالف
بود بح تئوریک زیادى در این مورد انجام نشـده بـود چـرا كـه سـازمان هـد هـاى
عملىتر و عاجلترى را در مقابل خود مىدید اما این بهمعناى نداشتن نقد ایـدئولوژیک
حزب توده نبود .در زمانهاى بعد بيژن به شكل مفصل و مسـتدل نقـد مواضـع حـزب
توده را مكتوب كرد .و ظریفى نيز در جـزوه  21مـرداد و حـزب تـوده ،نقـد جانانـهاى
برمواضع حزب توده و عملكرد حزب در مقطع كودتا نوشت.

مبانى تئوريك گروه پيشتاز جزنى
اطالعات ما در مورد گروه جزنى ،اطالعات محدودى است .و بيشتر در حد شكلگيرى
تشكيالتى و رابطه آدمها با یكدیگر است .بخشى از خاطرات و بخشى از بازجویىها تا
حدودى ما را با چگونگى شكلگيرى گروه پيشتاز آشنا مىكند .اما این آشنایى پایههـاى
تئوریک این شكلگيرى را نشان نمىدهد .علت آن هم روشن اسـت گـروه در مراحـل
نخستين شكلگيرى ضربه خورد و فرصـت نيافـت مبـانى تئوریـک خـود را در اختيـار
جنبش قرار دهد.
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بعدها جزنى در زندان ،از سال  1119به بعد ،تالش كرد این كمبود را جبران كنـد .و
با جمعبندى نظریات گروه به جنبشى كه از سال  1119بهدنيا آمده بود و در حال برنایى
بود كمک كند.
كتاب نبرد با ديكتاتورى در سال  1121نوشته مىشود .و جزنى در این كتاب دیـدگاه
تئوریک یک گروه را در مورد مبارزه مسلحانه نشان مىدهد.
در ضمن اختالفاتش را با احمدزاده نشان مىدهد و در آخر با جمعبندى كارنامه سه
ساله جنبش با انحرافات چپ و راست مرزبندى مىكند.
این كتاب در كنار رد تئورىهاى پویـان« ،هم استماتسى واهاهم اىيكا م ا» احمـدزاده
«آنچهاي اسنقالبىابييدابدسند» صفایى فراهانى و «انقالب» مصطفى شعاعيان مبانى نظـرى
مبارزه مسلحانه را ترسيم مىكند.

سيستم اقتصادى ـ اجتماعى ايران
سيستم حاكم بر ایران سرمایهدارى وابسته است .قبل از رفرم (سال  )1112فئـودالهـا و
كمپرادورها با همكارى و حمایت امپریاليستها حاكميت سياسى را در دسـت داشـتند،
فئودال ـ كمپرادور كه تسامحاً مىتوان آنرا نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره ناميد.
كودتاى  ،1299كودتاى فئـودال هـا نبـود .حكومـت رضاشـاه منشـأ ظهـور و رشـد
بورژوازى ـ كمپرادور ـ ادارى و نظامى بود .حكومتى كه مركز وحدت سه جریان بود:
 .1امپریاليسم
 .2فئوداليسم
 .1بورژوازى ـ كمپرادور
گرچه رضاشاه بعدها خود به بـزرگتـرین زمـيندار تبـدیل شـد .معـذالک رهبـرى
حكومت با فئودالها نبود .حكومت به حاكميت فئودالها ضربه سنگينى زد.
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خصوصيات بورژوازى ـ كمپرادور (وابسته)
با ورود سرمایهدارى به مرحله امپریاليسم ،كشورهاى تحت سلطه از سير تكامل طبيعـى
در اقتصاد خود باز ماندند .و آن فرماسيون ناقصى بود كه آنرا بـورژوازى كمپـرادور یـا
دالل مىنامند .كه خصوصيات عمده آن بهقرار زیر است:
 .1رشد كمى و كيفى ،به حدى كه مىتوانست حاكميت را به دست گيرد و تكيهگـاه
امپریاليسم باشد.
 .2وابستگى به انحصارات خارجى
 .1ایجاد وضعيتى خاص در روستا
 .1رشد نامتناسب بخش خدمات در برابر بخش توليد.

وضعيت دهقانان
رفرم ارضى سال  1112كه نقطه عطفى در وضـيعت بـورژوازى كمپـرادور بـود .و او را
درحاكميت سياسى بر سكوى اول قرار داد روستا را به وضعيتى خاص كشاند.
بورژوازى و رفرم كالسيکاش به روستا مىرفت نظام فئودالى را از بـين مـىبـرد .و
دهقانان را آزاد مىكرد تا بخش عمده آن به كارگران شهرى تبدیل شوند .و بخش دیگر
در روستا بمانند و در یک كشاورزى مكانيزه نهتنها كشور را از حي مواد غذایى تـأمين
كنند بلكه با صدور بخش اضافه بازارهایى در خارج از مرزهاى خـود بـراى بـورژوازى
دست و پا كنند ،اما در ایران اینگونه نشد.
بورژوازى كمپرادور به روستا رفت .براى خود مزارى مكانيزه درست كرد .اما بخـش
عمده زمين در دست خردهمالكان ماند .خـرده مالكـانى كـه تحـت اسـتثمار بـورژوازى
كمپرادور نه مىتوانستند به بورژوازى كشاورزى بدل شوند و نه در طبقه كارگر تحليـل
یابند .و این بزرگترین نقطه ضعف بورژوازى كمپرادور است.
روى دیگر قضيه آن بود كه بورژوازى در شيوه توليد اثر نگذاشت .اما سيستم مبادلـه
گسترش یافت .بحرانهاى اقتصادى شهر به روستا منتقـل شـد و سيسـتم خـردهمـالكى
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بهحالت ركود و نابودى كشانده شد .یک ميليون دهقان هم كه بىزمين بودند و در واقع
جزء پرولتاریاى روستا بودند.
رفرم سطح رفاه روستایيان را نسبت به قبل باال برد .قيد و بندهاى فئودالى را از جلو
راه آنها برداشت .اما ميزان نياز و توقع آنها هم باال برد .نياز و تـوقعى كـه بـورژوازى
وابسته قادر به پاسخگویى به آنها نبود.

ويژگى خردهبورژوازى ايران
وضعيت خردهبورژوازى در نظام كالسيک بورژوازى با نظام بـورژوا ـ كمپـرادور یكـى
نيست و ویژگى خاص خود را دارد كه باید مورد توجه قرار گيرد:
 .1رشد وسيع ،به علت پول نفت و عقبماندگى بورژوازى ملى.
 .2در معرض نابودى قـرار گـرفتن الیـههـایى از آن بـه مـوازات رشـد بـورژوازى
كمپرادور؛ مثل كسبه و پيشهوران و قشرهاى پایينى دستگاه مذهبى.
 .1در غياب بورژوازى ملى ،وارث سنتهاى سياسى ،تاریخى ،بورژوازى ملى است.
 .1براى اعتراض امكاناتى ویژه دارد.
 . 2قشرهاى رو به رشد آن با اولين بحران بهسوى جنبش مىآیند ،كارمندان دولـت،
ارتشىها ،فروشندگان بزرگ ،صاحبان مشاغل آزاد ،وكال ،پزشكان و مهندسان.
 . 1در تضاد بين خلق و امپریاليسم ،تا پيروزى جنبش رهـایىبخـش ضدامپریاليسـتى
بهطور ثابت در طر خلق قرار دارد.
 .7خطرى كه وجود دارد این است كه جریانهاى پيشرو خـردهبـورژوازى بـهدنبـال
اقشار پایين خردهبورژوازى كشيده شوند.

بورژوازى كمپرادور و ديكتاتورى
در بورژوازى كالسيک:
الف) نيروهاى توليدى براى دورانى نسبتاً طوالنى امكان رشد دارند.
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ب) بورژوازى به نيازهاى جامعه به كفایت پاسخ مىدهد.
پ) بورژوازى سازمانهاى خود را بهوجود مىآورد .و خردهبـورژوازى را بـهدنبـال
خود مىكشاند.
ت) بهعلت غارت و استثمار دیگر كشورها ،استثمار تعـدیل شـده و سـطح زنـدگى
مردم در حد قابل قبولى است.
پـ نيـازى به سـركـوب آشكـار و اعمـال قـهر و دیكتــاتورى نــيست .امــا در
بورژوازى كمپرادور:
الف) استثمار داخلى و خارجى با زور و تحقير وجود دارد.
ب) سطح توليد نسبت به كشورهاى متروپل عقبماندهتر است.
پ) سطح زندگى پایين است.
ت) فساد ادارى ،نظامى ،سياسى در حد عالجناپذیرى وجود دارد.
د) زمينه موافقى براى حكومت نيست و یا اگر هم باشد كم است.
بورژوازى كمپرادور با رفرم خود در روستا باع رهـا شـدن دهقانـان ،رشـد طبقـه
كارگر ،رشد سریع تحصيلكردگان شد .مطالبـات و نيازهـاى مـردم را افـزایش داد .امـا
نتوانست موانعى را كه سد راه رشد سياسى و اقتصادى مردم بود از سرراه بـردارد .پـ
بهتدریج بر غلظت دیكتاتورى خود افزود .انتظار غلطـى اسـت كـه فكـر كنـيم بـاالخره
بورژوازى كمپرادور در ایران دمكراسى را برقرار مىكند .و بهطور كلى روبناى سياسى و
شكل حاكميت بورژوازى كمپرادور دیكتاتورى است.1

بورژوازى كمپرادور و ديكتاتورى فردى
بورژوازى كمپرادور موافق دیكتاتورى جمعى و اشرافى است .شـكلى از حكومـت كـه
مردم از كليه حقوق خود محرومند .امـا جنـاحهـاى مختلـف بـورژوازى و امپریاليسـتى
مىتوانند و امكان آن را دارند كه براى منافع فرد تالش كنند.
 .1اين پاسخى است به خليل ملكىى اامهىه سوسياسي ىت هىا و زى ت تىوده كىه منتوىر بودنىد بىادخره رشىد
اقتصادى ،دمكراسى را با خود مىآورد.
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اما دیكتاتورى فردى علىرغم آنكه مىخواهد منافع كل سيستم را حفـظ كنـد .ایـن
آزادى را خدشهدار مىكند .و نمىتواند تعادل بين جناحها را حفظ كند .همين امر باع
نارضایتى جناحهایى از بورژوازى و امپریاليسم مىشـود .بـا شـروى بحـران ایـن تضـاد
افزایش مىیابد و بورژوازى از خود مىپرسد آیا شيوهاى دیگر براى حفظ نظام نيست.1

چرا مرگ بر شاه
دیكتاتورى شاه ،اهرم سياسى حاكميت بورژوازى كمپرادور و سلطه امپریاليسـتى اسـت.
سه پایهاى كه جبهه متحد ضدانقالب را تشكيل مىدهند .اما در شرایط معـين ایـن سـه
عامل به یک اندازه در سيستم نقش ندارند.
از آن جایى كه امپریاليسم در ایران حضور مستقيم ندارد ،بلكه با واسطه عمل مىكند.
و از آنجایى كه تمامى اهرمها و تریبونهـا در دسـت شـاه اسـت .پـ مسـأله عمـده
دیكتاتورى شاه خواهد بود .ماهيـت سياسـى مبـارزات ایـن دوران را «مبـارزه بـر عليـه
دیكتاتورى» تعيين مى كنـد .تقليـد شـعار جبهـه دمكراتيـک ویتنـام جنـوبى «مـرگ بـر
امپریـاليسم و سگهـاى زنـجيرىاش» بـاید تبدیـل شـود بـه شعار «مـرگ بــر شـاه و
حاميان امپریاليستىاش.»2

مرحله انقالب
از آنجا كه بـورژوازى كمپـرادور بـه انحصـارات امپریاليسـتى وابسـتگى دارد .سـرمایه
 .1نگاه كنيم به دو نامه قوام ،قوام در اين دو نامه به شاه مىنوي ىد بىه قىانوس اساسىى دسىت ن نىد و بترسىد از
روزى كه مردم بهااى شهار مرگ بر قوام مرگ بر شاه را بدهند .و كل نوام را منهدم كنند شاه نفهميد او را
مورد عتات قرار داد و سقب «زضرت اشرف» را از او گرفت قوام خواهاس ديكتاتورى اشىرافى بىود و شىاه را
از زكومت فردى برزذر مىداشت.
 .2بيژس در ايناا بدوس آسكه از م هود ازمدزاده نامى ببرد ،با او مرزبندى مىكند .م هود نقى امررياسي ىم
را عمده مىبيند و براى شاه نق زيادى قائل ني ت .او را دراه دوم مىبيند .پس شهار مرگ بىر امررياسي ىم
و سگ زنجيرىاش را مىدهد اما بيژس شاه و ديكتاتورىاش را عمده مىبيند.
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خارجى در استثمار و مناسبات توليدى و ساخت اقتصادى جامعه ما نقش بازى مىكنـد.
پ خلق در مقابل خود امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور را مىبيند.
بدین خاطر نه تنها زحمتكشان و كارگران ،دهقانان ،خـردهبـورژوازى ،بلكـه بقایـاى
بورژوازى ملى نيز در برابر ستم خارجى قرار دارد .پ تضاد اساسى سيستم ،تضاد كـار
با سرمایه نيست تضاد خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور است .هـم از اینجاسـت
كه انقالب خصلت رهایىبخش و دمكراتيک ملى دارد كه در نهایت مـىتوانـد انقـالب
دمكراتيک تودهاى بينجامد مرحله انقالب بهطور كلى سوسياليستى نيست.1

مبارزه مسلحانه به چه معنا است
معناى عام مبارزه مسلحانه ،اعمال قهر بر عليه دشمن است .اما این تعریف خيلـى كلـى
است .اما در شرایط جامعه ما ،مبارزه مسلحانه شكلى از مبارزه اسـت كـه اساسـاً متكـى
براعمال قهر بر ضد دشمن خلق است این مبارزه دو مرحله محتوایى دارد .كه فرم آن با
ت يير محتوا ت يير مىكند و شامل دو مرحله است:
 .1مرحله مقدماتى
 .2مرحله انقالبى
در مرحله مقدماتی ،مقدمات مبارزه مسلحانه آماده مىشود .امـا در مرحلـه انقالبـى،
مرحلهاى است كه تودهها بسيج شدهاند و انقالب آغاز گشته است.

چه عواملى شكل مبارزه را تعيين مىكند
 .1ساخت اقتصادى ـ اجتماعى جامعه
 .2موقعيت سياسى جامعه:
 .1در انقالت دمكراتيك ملى ،كارگراس ،دهقاناس ،خردهبورژوازى و بورژوازى ملى شركت دارنىد .رهبىرى
در دست بورژوازى و يا خردهبورژوازى است .اما در انقىالت دمكراتيىك تىودهاى رهبىرى در دسىت قبقىه
كارگر است .و در آس كارگراس ،دهقاناس ،خردهبورژوازى و بقاياى بورژوازى ملى شركت دارند.
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ـ تضاد عمده
ـ شيوه اعمال حاكميت طبقات
ـ ميزان قدرت و سازمان یافتگى رژیم
ـ كميت و كيفيت جریانهاى مبارز
 .1موقعيت تودهها:
ـ از حي تحرك و تعرض
ـ تسليمطلبى و نوميدى
 .1سنتها و اشكال تاریخى مبارزاتى مردم
 . 2موقعيت سياسى جهانى ـ منطقهاى:
ـ موازنه نيروها (مثبت یا منفى)
ـ اشكالى كه دیگر خلقهاى دور یا نزدیک بهكار مىگيرند

شرايطى كه ضرورت مبارزه مسلحانه از آن بيرون مىآيد
ـ سلب امكانات محدوده دوره قبل
ـ سركوب خونين مردم
ـ شكل خشن و فردى دیكتاتورى
با سركوب وحشيانه مردم سؤاالت چندى مطرح مىشود:
 .1آیا با دست خالى مىتوان با قدرت مهيب دیكتاتورى مقابله كرد
 .2آیا در شرایط جدید دست زدن به همان حركات قبلى امكانپذیر است.
 .1آیـا كـاربـرد شيـوههـاى محدود سياسى ـ اقتصـادى در برابـر ایـن دیكتــاتورى
ثمرى دارد.
 .1آیا مردم مىتوانند به هد هاى خود از راه مسالمتآميز برسند.
 . 2آیا نيروهاى پيشرو با توسل به شيوههاى غيرنظامى مىتوانند مردم خود را بسـيج
و رهبرى كنند.
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رسالت پيشاهنگ چيست؟
قبل از آنكه به رسالت پيشاهنگ انقالبى برسـيم ،ببينـيم احـزاب سـنتى در برابـر رفـرم
دولت كودتا چه كردند:
 .1جناح راست جبهه ملى (صالح و همكارانش) سياست صبر و انتظـار را در پـيش
گرفتند .تا دوباره تضادهاى درونى حاكميت با خود و با امپریاليسم عمده شود و امریكـا
آنان را برگزیند.
 .2جناح چپ جبهه ملى عمالً نتوانست مشى انقالبى در پـيش بگيـرد و بـه حالـت
كمـون رفت .امـا از آن جریـانى بـيرون زد كه در تــكوین جنـبش مبــارزه مســلحانه
شركت كرد.
 .1حزب توده ویرانتر از آن بود كه كارى بكنـد .و تنهـا هنگـامى بـه فكـر احيـاى
شبكههاى حزبى افتاد كه پایان دوران فعاليتهاى علنى بـود .پـ تشـكيالت تهـران و
جنوب و آذربایجان با همان اسلوب بهدست ساواك درسـت شـد تـا عبـاس شـهریارى
بهنيابت از كميته مركزى حزب توده در ایران انقالب راه بيندازد.
در چنين وضعيتى پيشاهنگ با چند حقيقت غيرقابل انكار روبهرو بود:
 . 1با مبارزه سياسى صر امكان حيات در رشد جریان انقالبى نيست.
 .2اختناق فاشيستى امكان رشد و تكامل به پروسههاى سياسى ـ مخفى نمـىدهـد و
آنها را به خردهكارى و نابودى سوق مىدهد.
 .1اعمال قهر ضدانقالبى رژیم تودهها را به نوميدى و تسليم كشانده است.
پ مسأله امكان حيات ،امكان رشـد و تكامـل و غلبـه بـر نوميـدى تـودههـا بایـد
بهگونهاى براى پيشاهنگ حل مىشد .رسالت پيشاهنگ حل این سه معضل بود.
پ پيشاهنگ به این نتيجه رسيد كه در شكل سياسى ـ نظامى مىتوانـد بـه رسـالت
خود عمل كند .در پروسه مبارزه از نظر كمى و كيفى رشد كند .تـودههـا را از نوميـدى
مطلق برهاند و حركات تودهاى را گسترش دهد.
گام بعد مسأله استفاده از همه تاكتيکها و اشكال مبارزه بود روشن بـود كـه در هـر
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جنبشى نوى معينى از تاكتيکها نقش محورى دارد .اما به معناى نفـى اسـتفاده از دیگـر
تاكتيکها نيست .اهميت یكسان به همه تاكتيکها به معناى مبارزه فاقد استراتژى است.
تاكتيکهاى محورى نقش ستون فقرات را در مبارزه بازى مىكنند .و امكان بهرهبـردارى
از دیگر تاكتيکها را در ارتباط با استراتژى بهوجود مىآورد.

ويژگى شكل مبارزه مسلحانه
 .1مشى جنبش تلفيقى است از اشكال سياسى ـ نظامى و اقتصادى
 .2شكل نظامى نقش اساسى و محورى دارد.
 .1تاكتيکهاى مسالمتآميز نقش مهمى در كنار تاكتيکهاى نظامى دارد.
 .1شكل سياسى ـ اقتصادى مبارزه كمكى یا فرعى نيست .در واقع یكـى از دو پایـه
اصلى مبارزه است.
 . 2جنبش در مرحله تداركاتى ـ مقدماتى است.
 .1شرایط عينى و ذهنى انقالب آماده نيست.
 .7براى شروى حركت آماده بودن شرایط عينى و ذهنى انقـالب الزم نيسـت وظيفـه
پيشاهنگ در این مرحله تسریع و تسهيل رشد شرایط انقالبى است.
 . 1مبارزه در این شرایط تنها پيشاهنگ را در برمىگيرد.

شاخه سياسى
مبارزه مسلحانه با دو بال پرواز مىكند ،بال نظامى و بال سياسى .پيشاهنگ با اعمال قهـر
انقالبى خود به قدرت مطلق رژیم و ضعف توده پایان مىدهد .1اما این بدان معنا نيست
كه توده عمالً به پيشاهنگ ملحق شود.

 .1بيژس در ايناا به كتات پوياس و دو مطلق او اشاره مىكند ،قدرت مطلق رژيم و ضهف بىپاياس توده
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توده در چه زمانى دست به سالح مىبرد
توده در شرایط زیر دست به سالح مىبرد:
 .1ادامه وضع موجود غيرممكن باشد.
 .2قدرت توسل به سالح را در خود ببيند .كه بستگى دارد به نقش پيشاهنگ.
 .1به این درك برسد كه از راههاى مسالمتآميز به خواستههاى خود نمىرسد.
پ پيشاهنگ باید به اشكال سياسى ـ اقتصادى مبارزه به مثابه كانالهـایى كـه قـادر
است توده را به حركت درآورد اهميت بدهد .براى اینكار الزم نيست كـه یـک واحـد
چریكى در درون خود بخشى صنفى براى سازماندهى و رهبـرى حركـتهـاى صـنفى
مردم ایجاد كند .ضرورت دارد یک شاخه مجزا با وظایف معـين بـهوجـود آیـد .جنـاح
سياسى پاى دوم جنبش مسلحانه خواهد بود .جنبش به دو پـاى حركـت خواهـد كـرد:
نظامى و سياسى.

سرشت عمليات
خصلت دیگر مبارزه مسلحانه سرشت تبلي ى اعمال قهر انقالبى است .پيشاهنگ با وارد
ساختن ضربات نظامى در روحيه توده بهنفع مبارزه اثر مىگذارد.

دو ديدگاه
دو دیدگاه دیگر سرشتى دیگر براى عمليات نظامى قائلاند:
 .1یک دیدگاه بر این باور است كه مىتوان با وارد ساختن ضرباتى بـه رسس رژیـم،
آنرا سرنگون ساخت و جانشين آن شد (دیدگاه كودتایى).
 .2دیدگاه دوم انهدامى است .و مىگویـد؛ مـىتـوان بـا انهـدام سـاختمان اقتصـادى
دشمن ،او را از پاى درآورد و بهجاى آن نشست.
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نقد دو ديدگاه
 .1دیدگـاه نخست كه به آنــارشيسم و نــارودنيسم و آوانتوریسـم نزدیـک اسـت .بـه
كودتـا و تـوطئه نظر دارد .ایـن دیدگـاه به خردهبورژوازى ،آنهــم قشرهــاى رو بــه
زوال آن تعلق دارد.
ترور در حد ضربهپذیرى رژیم و برانگيختن احساس تنفر و كينه مردم به رژیم قابل
پذیرش است اما ترور رژیم را ساقط نمىكند.
دیدگاه دوم فرق بين ماهيـت عمليـات نظـامى در دوران تـدارك و ماهيـت نظـامى
دردوران نبرد تودهاى را نمىداند .در نبرد تودهاى كه پيشاهنگ دیگر تنها نيست .انقالب
آغاز شده است و انهدام نيروى دشمن (نظامى و اقتصادى) مورد نظر است .اما درمرحله
مقدماتى كه توده هنوز به ميدان نيامده است .سرشت عمليات تبلي ى است این ضـربات
از یک سو متوجه اعمال حاكميت رژیم اسـت و از سـویى دیگـر در خـدمت مبـارزات
اقتصادى و سياسى توده است.

انتخاب اهداف نظامى
 .1انتخاب اهدا نظامى باید به گونهاى باشد كه قدرت مطلق رژیم را زیر سـؤال ببـرد.
و به ضعف توده خاتمه دهد.
 . 2انتخاب اهدا باید به بيدارى توده و به اعتـراض كشـاندن مـردم مـؤثر باشـد و
تضادهاى داخلى رژیم را تشدید كند.
 . 1توده باید آماده پذیرش كمک پيشاهنگ باشد .اگر آماده نباشد موجب رميده شدن
توده مىشود.
 .1چریک باید پيشاپيش از طریق تبلي ات سياسى و شاخههاى صنفى ـ سياسى خود
با مردم ارتباط برقرار كند و آنان را با اهدا و شيوههاى خود آشنا سازد.
 . 2پيشاهنگ باید زمانى وارد صحنه شود كه توده از ضربات وحشيانه رژیـم از درد
بهخود مىپيچد و كينه قلب او را مىفشارد.
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 . 1مراكز كار جمعى و وسایلى كه مورد نياز و استفاده مردم است نباید آسيب ببينـد.
اهدا باید با اعمال قدرت دیكتاتورى رابطه داشته باشد و توده انهدام آنرا قبول كند.
 .7در مراحلى كه چریکها قدرتمند شدهاند ضربه به مبانى اقتصـادى رژیـم مجـاز
است.
 . 1مصادره بانکها نه بدین خاطر كه سرمایه آنها وابسته است .بلكه بـدین خـاطر
كه مراكز مالى تحت حفاظت رژیماند و پول مصادره شده متوجـه فـرد خاصـى نيسـت.
حفاظت از این مراكز هزینه سنگينى براى رژیم دارد.
 .9حمله به سينماهـا بهخاطر فيلمهاى منحط ،فروشگاههـاى بزرگ بهخـاطر رقابـت
با كسبه جزء ،مراكز بازرگانى كه سرمایه آنها خارجى اسـت بـا روح مبـارزه مسـلحانه
انطباق ندارد.

شرايط عينى انقالب و مبارزه مسلحانه
در این مورد دو دیدگاه بود:
 .1دیدگاه اول شرط شروى مبارزه مسلحانه را فـراهم بـودن شـرایط عينـى انقـالب
نمىدانست و مىگفت پيشاهنگ خود باید در فراهم شدن شرایط عينى انقـالب فعاالنـه
شركت كند.
بنابراین آغاز عمليات به منزله آغاز انقالب نيست بلكه این عمليات آغـاز مرحلـهاى
نوین در جنبش رهایىبخش خلق است.
 .2دیدگاه دوم شرایط عينى انقالب را آماده مـىبينـد محتـوى مبـارزه را دمكراتيـک
تودهاى مـى دانـد .طبقـه كـارگر نقـش اساسـى دارد .ایـن مرحلـه كوتـاه و بـه سـرعت
گسترشیابنده است .شعارها باید بيشتر متوجه امپریاليسم باشد و دیگـر اشـكال مبـارزه
نقشى كمكى دارند نه اصلى.
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اشكال اين درك
این درك نادرست از مبارزه مسلحانه وقتى با واقعيات سخت روبهرو مىشود و مىبينـد
تودهها مسلح نشدهاند و از انقالب هم خبرى نيست بهجاى تصحيح خود به دستكارى
در اصول ماركسيسم مش ول مىشود و یا مشى را یکباره نادرست مىداند.
اپورتونيسم چپ یـکبـاره بـه اپورتونيسـم راسـت مـىرسـد .بـا همـان اسـتداللى كـه
اپورتونيسم راست از آغاز مىكرد ،استداللى ساده و یک خطى.
اگر شرایط عينى وجود دارد و انقالب رخ نداده است پ مشى غلط اسـت .و اگـر
شرایط عينى وجود ندارد .پ ما حق دست بردن به سالح را نداشتهایم .همان اسـتدالل
اپورتونيسم راست .و داستان مرغ و تخممرغ.
آیا شرایط انقالبى وجود دارد یا ندارد .اگر بگویيم وجود دارد پ مشى غلط اسـت
و اگر وجـود نـدارد .پـ در نبـود شـرایط عينـى دسـت زدن بـه عمليـات مسـلحانه،
مـــاجراجویى و محكــوم بـــه شكســت اســت .1همـــان درك مكـانـــيكى از رابـــطه
پيشـاهنگ شرایط عينى.

دستگيرى و محاكمه
گروه نام مشخصى انتخاب نكرده بود .اما در یكى از بازجویىها از «سازمان آزادىبخش
ملت ایران» صحبت مىشود.
بههرروى در پروسه بح ها و تدوین برنامه به آن درجه از رشد و اعتال رسيده بود كـه
بتواند وارد فاز عملياتى شود.
براى ورود به فاز عملياتى مصادره بانک در نظر گرفته شد .پ الزم بود سالحها از
جاسازىها بيرون كشيده شوند.
سوركى از ناصر آقایان خواست كه سالحهـا را از جاسـازى بيـرون بيـاورد .آقایـان
مدتى تعلل كرد .ساواك توسط ناصر آقایان و منابع دیگرش تا حـدودى از كـم و كيـف
 .1بيژس در اينجا يك پي بينى تاريخى مىكند .بهد از قيام سال  1175متحقق میشود.
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فعاليتهاى جزنى ،ظریفى و سوركى مطلع بـود .امـا چـون هنـوز از مرحلـه تـداركاتى
خارج نشده بودند صالح نمىدید دست به اقدامى عملى بزند.
درخواست سالح توسط سوركى ،باع هوشيارى ساواك شـد .سـاواك فهميـد كـه
محافل وارد فاز عملياتى شدهاند .پ دستگيرى گروه در دستور كار ساواك قرار گرفت
پ ساواك تور خود را پهن كرد تا سوركى و جزنى براى گرفتن سـالح از آقایـان وارد
تور شوند.
و براى آن كه دستگيرى را تصـادفى نشـان دهـد .دسـتگيرى بعـد از تحویـل سـالح
صورت گرفت جزنى و سوركى در ابتدا وانمود كردند كـه دیـدار آنهـا تصـادفى بـوده
است و جزنى از وجود سالح در ماشين سوركى اطالعى ندارد .هر دو به زیـر شـكنجه
برده مىشوند تا حر بزنند.
اسناد ساواك بهخوبى از مقاومت جزنى و سوركى را نشان مىدهد.
با دستگيرى جزنى و سوركى گروه مخفى مىشود .اما در ضربات بعد كه با خيانـت
عباس شهریارى ممكن مىشود عدهاى دیگـر دسـتگير مـىشـوند و ایـن دسـتگيرىهـا
بهچهارده نفر مىرسد.
این افراد در زیر شكنجههـاى ساواك مقاومتهـایى بىبدیل مىكنند و بــعد آنهــا
را بهمحكمه نظامى مىسپارند در تاریخ  1111/1/21براى ایـن افـراد كيفرخواسـت زیـر
صادر مىشود:
 .1عضویت در دسته و جمعيتى با مرام و رویه اشتراكى
 .2ضدیت با سلطنت مشروطه
 .1جعل گذرنامه و شناسنامه و استفاده از آنها
 .1حمل و نگهدارى اسلحه غيرمجاز
متأسفانه ما از چگونگى دفاى آنها در دادگاه مداركى در دست نداریم .این دفاعيههـا
در دست كسانى است كه اطالى همگان از آن را به سود خود نمىبينند .پ احكام زیـر
صادر مىشود:
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 .1بيژن جزنى 1ـ پانزده سال زندان
 .2حسن ضياءظریفى ـ ده سال زندان
 .1عباس سوركى ـ ده سال زندان
 .1مشعو كالنترى ـ ده سال زندان
 . 2حشمتاهلل شهرزادى ـ ده سال زندان
 .1ضرار زاهدیان ـ ده سال زندان
 .7عزیر سرمدى ـ ده سال زندان
 . 1احمد جليل افشار ـ ده سال زندان
 .9محمدمجيد كيانزاد ـ هشت سال زندان
 .11محمد چوپانزاد ـ هشت سال زندان
 .11فرح نگهدار ـ پنج سال زندان
 .12مجيد احسن ـ سه سال زندان
 .11قاسم رشيدى ـ سه سال زندان
 .11كيومرث ایزدى ـ تبرئه

بيژن جزنى كه بود؟
در تهران بهدنيا آمد ،در سال  ،1111پـدرش حسـين جزنـى بـود .و مـادرش عـالمتـاج
كالنترى نظرى .و هر دو عضو حزب توده بودند .عـالمتـاج عضـو كميتـه زنـان بـود .و
حسين عضو سازمان نظامى حزب .در جریان فرقه دمكرات آذربایجان ،با رهنمود حزب
بهفرقه پيوست تا در آموزش ارتش فرقه كمـک كنـد .و بعـد از شكسـت فرقـه درسـال
 ،1122بـه شـوروى رفت .در آنجـا تحصيـل كـرد و دردانشگـاه تـاشكند به استــادى
تاریخ رسيد.
دو عمویش نيز تودهاى بودند ،رحمتاهلل و حشمتاهلل ،و هـر دو از اعضـاى كميتـه
 .1دفاعيه ا نی و ز ن ضياءظريفی به تازگی توسط ناصر مهاار و همكاران

به چاپ رسيده است.
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ایالتى حزب بودند .رحمتاهلل بعد از كودتا دستگير شد .اما توسط همسرش كه با دربـار
ارتباطى نزدیک داشت آزاد شد و بعدها ثروتى كالن بههم زد.
شش دایى او نيز تودهاى بودند .ناصر ،منصور ،مسعود كالنترى هـر سـه از اعضـاى
سازمان جوانان حزب بودند.
در تهران درس خواند و دوران متوسطهاش را در دبيرستان  12بهمن در ناصرخسرو
گذراند .به نقاشى عالقه داشت و یک سال هم به هنرستان هنرهاى زیبا رفـت ،امـا بعـد
منصر شد.
ده ساله بود كه عضو سازمان جوانان حزب شد .و بعد از تيراندازى به شاه در بهمـن
 ،1127بهعنوان رابط بين كادرهاى مخفى شده سازمان جوانان برگزیده شد.
در سال  1117دیپلم گرفت و به دانشگاه رفت تا فلسـفه بخوانـد .و بعـد از گـرفتن
ليسان به دوره دكترا راه یافت اما هرگز نتوانست آنرا به آخر برساند.
در سال  1119از طریق بهمن قریشى با ميهن قریشى آشنا شد و بـا او ازدواج كـرد.
خانواده قریشی چون خانواده جزنـى و كالنتـرى همگـى تـودهاى بودنـد .مـيهن عضـو
سازمان جوانان حزب بود.
چند ماه بعد از كودتا ،در آذر  ،1112دستگير شد .خود را حسين محمـودى معرفـى
كرد .و بهخاطر فعاليت مضره ،سه ماه در بازداشت فرماندارى نظامى بود.
شش ماه بعد ،در مهر  1111از طر بازپرسى ارتـش احضـار شـد و بـه شـش مـاه
زندان محكوم شد .و در فروردین  1111از زندان آزاد شد.
در سال  1112به اتفاق هارون یشایى ،فـارغالتحصـيل رشـته فلسـفه و از هـواداران
حزب توده ،مؤسسه تبلي اتى پرسپولي را تأسي كرد.
در فاصله سالهاى 17ـ 1111بيژن فعاليت سياسـى چنـدانى نمـىكنـد .امـا درسـال
 1117با اعتصاب رانندگان تاكسى تهران و كارگران خارك ،چشـمانـداز مبـارزه هویـدا
مىشود بيژن به همراه بهمن قریشى ،منوچهر كالنترى ،محمد چوپانزاده ،احمـد جليـل
افشار محفلى سياسى درست مىكند .این محفل ارگانى داشت بهنـام «نـداى خلـق» كـه
خود را جبهـه واحــد ضداستعمــارى دانسـت و خواستــار اتحــاد كــليه نيروهــاى
مخـالف رژیـم كودتا بود.

12

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

ایــن محفــل در اعتصــاب  21خــرداد  1111كــارگران كــورهپزخانــه و اعتصــاب
دانشآموزان تهران 1111/11/21 ،فعال بود.
در پى دستگيرى مشـعو كالنتـرى در سـال  1111و گـرفتن یـک قبضـه اسـلحه
دستساز از او محفل منحل شد.
در سال  1119به سازمان دانشجویان جبهه ملى پيوست .در این زمان بيژن به تمـامى
از حزب توده بریده بود و یک چپ مستقل بود.
در آبان  1119جان .ا  .كندى به كاخ سفيد راه یافت و اصـالحات ارضـى و ادارى
دردستور كار او قرار گرفت .در همين سـال شـاه وعـده انتخابـات آزاد را داد و اهللیـار
صالح از رهبران جبهه ملى به انتخابات پيوست و جبهه ملى دوم بهوجود آمد.
انتخابات دوره بيستم به علت تقلب باطل شد و منوچهر اقبـال نخسـتوزیـر وقـت
سقوط كرد و جعفر امامى نخستوزیر شد.
تظاهرات دانشجویى در بهمن  1119اوج گرفت و بيژن در پى این تظاهرات به اتهام
«توزیع چوبهاى كوچک بين افراد براى مقابله با پلي » دسـتگير شـد (.)1119/11/21
بيژن ابتدا خود را احمد دام انى و نقاش معرفى كرد .اما بعد شناخته شد .مدتى زنـدانى
بود .و در  1111/1/27از زندان آزاد شد.
در  1111/2/12دكتر خانعلى در تظاهرات معلمين كشـته شـد .در همـين تظـاهرات
حسن ضياءظریفى نيز مجروح شد .دولت شریف امامى سقوط كرد و على امينـى برسـر
كار آمد .و با انحالل مجلسين اصالحات ارضى در دستور كار قرار گرفـت .جبهـه ملـى
سردرگم بود و توان برخورد نداشت .بيژن در تظاهرات دانشگاه زخمى شد.
 1111/1/21دكتر امينى استعفا داد و اسداهلل علم روى كار آمد كه در واقع آغاز روند
تحكيم دیكتاتورى شاه است.
بيژن در فـاصله سـالهـاى 11ـ 1111در چارچوب جبهه ملى دوم و سـوم فعـاليت
مىكند .این فعاليت از چشم دادرسى ارتش 1و ساواك 2دور نمىمانـد .سـاواك بـر ایـن
 .1گ ارش دادرسى ارت 1122/12/23
 .2گ ارش ساواك سال 21ى1122
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باور است كه جزنى پنهانى به نفع حزب توده فعاليت مىكند .كـه ایـن ارزیـابى غلطـى
است .پ در سال  1111او را دستگير مىكنند و نه ماه در زندان مىماند.
بعد از آزادى بيژن به همراه منوچهر كالنترى ،دایىاش ،به شركت تبلى فيلم مـىرود
كه مؤسسين آن هارون یشایى و اسحق فنزى بود.

حسن ضياءظريفى كه بود1؟
در الهيجان بهدنيا آمد ،در سال  1121پدرش عيسى و مـادرش رخسـاره منجمـى بـود.
شش ساله بود كه توسط برادر بزرگش كه تودهاى بود با حزب توده آشنا شد.
در اوایل سال  ،1111هنگامىكه دانـشآمـوز سـال اول متوسـطه بـود بـه عضـویت
سازمان جوانان حزب درآمد .او مسئول فـروش نشـریات حـزب در مدرسـه و برپـایى
متينگهایى بهنفع حزب بود .كودتاى  21مرداد و فرار سه بـرادرش در روحيـه او اثـرى
عميق گذاشت .و در سـال  1112در جریـان یكـى از اعتصـابات صـنفى بـا عـدهاى از
دوستانش توسط فرماندارى نظامى دستگير شد.
از الهيجان به رشت اعزام شد .و چون  17ساله بود به دارالتأدیب فرستاده شـد .كـه
زندان بچهها بود.
حسن از این پ فعاليت خودش را بـهشـكل مخفـى ادامـه داد .در سـال  1111بـا
رتبهاى باال در كنكور قبول شد و به دانشگاه تهران ،دانشكده حقوق راه یافت.
ورود او به دانشگاه همزمان است با فعال شدن دوباره جبهه ملى و باز شدن فضـاى
سياسى جامعه .بههمين خاطر در تشكيل سازمان دانشـجویان وابسـته بـه جبهـه ملـى و
انتشار روزنامه «پ يمادسنشجو» ارگان این سازمان نقشى ایفاء مىكند.
در این زمان حسن یكى از فعالين دانشجویى است .پ در  1119/11/9بـه سـاواك
احضار مىشود و بهخاطر تحریک دانشجویان به اعتصاب به او تذكر مىدهند.
در جریان اعتصاب دانشگاه زخمى و بسترى مىشـود .بـه همـين خـاطر دسـتگير و
مدتى بعد آزاد مىشود در اردیبهشت  1111در تجمع معلمان در مقابل مجلـ شـركت
 .1زندگىنامه ز ن ضياءظريفى ،نوشته ابواسح ن ضياءظريفى
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مى كند .در این تجمع ابوالحسن خانعلى كشته و حسن مجروح و در بيمارستان بازرگان
بسترى مىشود.
در بهمن  1111در اعتراض به تعطيلى مجل اعتصاب دانشگاه را هدایت مـىكنـد.
پلي به دانشگاه حمله مىكند و حسن دستگير و زندانى مىشود.
در مهر  1111بهعنوان مسئول كميته دانشكده حقوق دانشگاه تهران انتخاب مىشود.
اما دكتر شاهپور بختيار مسئول دانشجویان جبهه ملى ،ایـن انتخـاب را برنمـىتابـد و از
شركت حسن در نخستين كنگره جبهه ملـى جلـوگيرى مـىكنـد .حسـن جهـت حفـظ
وحدت استعفا مىدهد ولى مجدداً به نمایندگى از سوى دانشجویان انتخاب مىشود.
در  1112/1/11بـه خـاطر شـركت در تظـاهرات پـانزده خـرداد دسـتگير و زنــدانى
مىشود .در همين سـال (شـهریور  )1112حسـن دانشـكده حقـوق را در رشـته علـوم
سياسى به پایان مىرساند .و به سربازى مىرود .اما بهخاطر سوابقاش او بهجـاى افسـر
شدن ،سرباز صفر اعالم مىكنند .بعد از اتمام سربازى در سازمان صنعتى بهشهر وابسـته
بهروغن نباتى شاهپسند شروى به كار مـىكنـد .در همـين زمـان او تحـت نظـر سـاواك

1
است .
در سال  1112از طریق منوچهر كالنترى با بيژن و محفل او مرتبط مىشود.

بعد از دستگيرى
حسن در دادگاه به ده سال محكوم شد و به زندان رشت رفت .در زندان غفور از طریق
خواهرش با حسن ارتباط گرفت و او را در جریان احياى گروه و آمدن فرمانده فراهانى
قرار داد .و حتى پيشنهاد داد كه گروه آماده است براى آزادى او از زندان اقدام كند .كـه
ظریفى این طرح را عملى ندانست و نپذیرفت.
با دستگيرى غفور این رابطه به گونهاى كه براى ما معلوم نيست لـو رفـت و حسـن
درارتبـاط با گـروه سـياهكـل به زیر شـكنجه كشـيده شـد .و در دادگاه بـعد بـه مرگ
محكوم شد.
 .1گ ارش  ،1122/3/21چپ به روايت اسناد ساواك
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برادر حسن دكتر ظریفى كه پزشک آزمایشگاه در بيمارستان ليال پهلوى بود از طریق
منشى سپهبد نصيرى كه دوست خانماش بود اقـدام كـرد امـا نصـيرى درمالقـات بـهاو
گفت ،حسن را مرده تصور كنيد .پ دكتر ظریفى از طریق رئي بيمارستان ليال پهلوى
كه دوست دكـتر ایـادى ،پـزشـک مخصوص شـاه بـود اقـدام كـرد .و اعـدام حسن به
ابد تبدیل شد.

گروه رزمآوران حزب توده
این محفل به رهبرى ،عباس سوركى شكل گرفت و دیگر اعضاى آن عبارت بودند از:
 .1نـاصر آقـایـان .2 ،حسيـن مـدرسـى .1 ،حسيـن نـعمتى .1 ،مهــدى شهيــدى،
 .2محمد هاشمى .1 ،باقر مددى .7 ،ایرج مددى
باقرو ایرج هر دو از زیرجمعهاى ناصر آقایان بودنـد كـه هـر كـدام چنـد زیرجمـع
داشتند .این محفل ریشه در بدنه سازمان جوانان حزب توده داشت .كه نسـبت بـه راه و
روش حزب توده انتقاداتى اساسى داشتند .در جناح چپ جبهه ملى فعال بود .امـا فاقـد
استراتژى و تاكتيک مشخصى بود .و بيشـتر در حـال بحـ  ،بررسـى و تـدوین اصـول
فعاليت و حركت به سمت فرا رویيدن به یک سازمان پيشاهنگ بود.

اسناد ساواك
در پرونده اطالعـاتى گـروه رزمآوران شـش گـزارش وجـود دارد .از  1111/11/21تـا
 ،1112/2/27كه طبق این گزارشات در گروه مسائل زیر مورد بح بوده است:
 .1جنگ چریكى در كوبا
 .2تمرین با كوكتل مولوتف براى حمله به پلي
 .1خرید اسلحه
 .1انتقاد از رهبران شوروى بهخاطر استقبال از شاه در مسكو
 . 2بررسى تماس با چين براى گرفتن كمک
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نفوذ ساواك در گروه
دهه  11اوج قدرت ساواك بود .در این سالها ساواك اپوزیسيون را در همه عرصـههـا
سركوب كرده بود .و حاال فرصت كـافى داشـت تـا نيروهـاى خـود را بـراى اقـدامات
پيشگيرانه كه همان نفوذ در جریانات و منفعل كردن نيروها بود بهكار گيرد.
قدرت ساواك در این سالها به حدى بود كه توانسته بود خود را به خانـه دبيـر اول
حزب توده در آلمان شرقى برساند و توسـط پسـران دكتـر یـزدى از مـدارك ،اسـناد و
نامههاى حزبى كپىبردارى كند و از چتر پليسى آلمان شرقى بگـذرد و در آلمـان غربـى
پایگاه ردوبدل كردن اسناد بسازد .و اگر اشتباه برادران یزدى نبود ،حزب به خواب رفته
توده شعبه دوم ساواك در آلمان شرقى مىشد.
در داخل كشور نيز ساواك موفق شده بود با بهكارگيرى عباس شـهریارى كـه خـود
زمـانى فعـال تودهاى بود ،سـازمـانهـاى حزبى را احيـا كند و تودهایهـاى نگونبخت
را بهكار گيرد.
گروه رزم آوران نيز از نفوذ ساواك در امان نمانده بود .ناصر آقایان از اعضـاى فعـال
این محفل به خدمت ساواك درآمده بود .گفته مىشد كه آقایان پنهـانى توسـط سـاواك
دستگير مىشود و در مدت بازداشت به خدمت ساواك درمىآید .پ از آزادى بهمحفل
بازمىگردد و اینبار بهعنوان خبرچين ساواك شروى به فعاليت میكند.

عباس سوركى كه بود؟
نام پدرش بمانعلى بود .دهقانى كه از پارس به شاهرود كوچ كرده بود .و در سال 1117
در شاهرود بهدنيا آمد.
تحصيالت ابتدایىاش را در دبستان هدایت شاهرود گذرانـد و در همـين هنگـام بـا
بيمارى پدرش روبهرو شد .وضعيت بداقتصادى ورود او را به دبيرستان مشكل كرد .امـا
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با كار و تالش بسيار وارد دبيرستان شد .در دبيرستان به ادبيات و تاریخ عالقهمنـد شـد.
و این خود كانالى بود كه او را به سرنوشت مردمش عالقهمند كرد.
با گرفتن دیپلم به تهران آمد تا در كنكور بانـک ملـى شـركت كنـد شـركت كـرد و
پذیرفته شد .و در آنجا بهزودى مورد توجه مسـئولين بانـک قـرار گرفـت .پشـتكار او
دراین زمان سرمایه او بود.
به سربازى رفت ،و در سـواره نظـام گنبـدكاووس دو سـال خـدمت كـرد .خـدمت
سربازى او را با محيط اطرافش بيشـتر آشـنا كـرد .و از فسـاد و نابسـامانى جامعـه پـى
بهعقبافتادگى كشور برد.
بعد از اتمام سربازى به بانک برگشت در كنار كار در بانـک مشـ ول تحصـيل شـد.
ابتدا دیپلم ادبى را گرفت و بعد به دانشگاه رفت تا در رشته فلسفه و علوم تربيتى درس
بخواند در این دوران توسط حسـين تـوفيقى بـا حـزب پـانایرانيسـت آشـنا شـد .امـا
تنگنظرى هاى این حزب باع شد ،او از این حزب جدا شود و به جبهه ملى بپيونـدد.
گویا مدتى بعد جذب حزب توده شد .ساواك سال  1111را سال عضویت او درحـزب
توده ذكر مىكند.1
بين سالهاى 11ـ 1117گروه رزمآوران را تشكيل مىدهد .كـه بيشـتر محفلـى بـود
مطالعاتى و در ضمن در حركتهاى دانشـجویى نيـز فعـال بـود .و تحـت نـام «كميتـه
دانشگاه» حركت مىكرد.
این فعاليتها از چشم ساواك دور نبود .گزارش كار گروه توسط نفوذىها بهساواك
مىرسيد .تا اینكه ساواك تصميم مىگيرد سوركى را دستگير كند.
سال  1119سال دستگيرى او است .عباس تا اواسط سال  1111در زندان مىماند.
اسناد ساواك فعال شدن بعدى گروه رزمآوران را بهمن  1111نشان مىدهـد .آنچـه
كه مسلم است سوركى بعد از آزادى از زندان به شيوهاى دیگر براى مبارزه مىاندیشـد.
بههمين خاطر در دستور كار گروه «امكان مبارزه مسلحانه در ایران» را قرار مـىدهـد .و
مدتى گروه در این زمينه مطالعه و بح مىكند.
 .1سازماس چريكها به روايت اسناد مدارك ،نشر اسناد ملى
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دو سند ساواك یكى در تاریخ بهمن  1111و دیگـرى در اردیبهشـت  1112تـالش
گروه براى خرید سالح و گرفتن سالح از چين را نشان مىدهد و این بدان معناست كه
گروه به ضرورت مبارزه مسلحانه رسيده است و دارد وارد فاز مقدماتى مبارزه مىشود.
در همين زمان است كه سوركى توسط حسن ضياءظریفى ابتدا با منـوچهر كالنتـرى
و سپ بيژن جزنى آشنا مىشود.

چند نكته در مورد گروه رزمآوران حزب توده
 .1این محفل به آن درجه از رشد رسيده بود كه بتواند بهعنوان یـک سـازمان سياسـى ـ
نظامى وارد فاز عملياتى شود.
 .2دو مسأله در دستور كار این محفل بود:
الف) گسترش تشكيالت
ب) ایجاد حمایتهاى خارجى
گسترش تشكيالت با تماسى كه با حوزه لوشان( ،احمد مستولى) گرفتـه شـده بـود
آغاز شده بود و مىتوانست به شهرهاى دیگر گسترش یابد.
در مورد بهدست آوردن حمایتهاى خارجى ،با یافتن یک رابط در انگلستان شـروى
شده بود گروه با چين هم تماس گرفته بود كه خيلى موفقيـتآميـز نبـود .و ایـن بـدین
خاطر بود كه گروه ،گرایشى چينى داشت .و به نظریات مائو نزدیـک بودنـد .بـرخال
محفل جزنى و ظریفى كه مرزبندىهایى با مائو داشتند.

يك نقطه ضعف
در این دوران كه د وران اوج قدرت ساواك بود .ساواك وارد فاز پيشگيرانه شـده بـود.
نفوذ در محافل ،كنترل و هدایت آنها و در صورت لزوم دستگيرى و فروپاشى.
انتقادى كه به محفل سوركى و دیگر محافل وارد است این بـود كـه تمهيـدى بـراى
مقابله با نفوذ ساواك نيندیشيده بودند .شاید این بىمباالتى قابل توجيه باشد.
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نخست آنكه این محافل در مرحله جنينـى بودنـد .و تـوان و فرصـت الزم را بـراى
اندیشيدن به موضوعات استراتژیک نداشـتند .و دوم آنكـه دركشـان از قـدرت سـاواك
دركى غلط بود .این محافل دركـى واقعـى از قـدرت سـاواك نداشـتند .اسـناد سـاواك
بهخوبى نشان مىدهد كه در الیههاى نزدیک به جزنى و ظریفى سـاواك عامـل نفـوذى
داشت .نفر دوم محفل سوركى ،ناصر آقایان نيز عامل ساواك بود.1
دستگيرىهاى دهه  21از مجاهدین خلق گرفته تا گروه گلسرخى از نفوذ و امكانات
وحشتناك ساواك خبر مىدهد.

دوران گريز
جزنى و سوركى در سـاعت  2:12دقيقـه  1111/11/19هنگـام گـرفتن سـالح از ناصـر
آقایان دستگير مىشوند.
با دستگيرى این دو دوران گریز آغاز مىشود ،ابتدا گروه مخفى مىشود.
در تاریخ  22دى ،مشـعو كالنتـرى ،عزیـر سـرمدى ،علـىاكبـر صـفایىفراهـانى،
محمدمجيد كيانزاد ،محمدرضا آشتيانى ،محمد چوپـانزاده و احميـد اشـر از تهـران
خارج مىشوند تا از تيررس ضربات ساواك موقتاً در امان بمانند تا بيندیشند بـا شـرایط
جدید چه بـاید كرد .فراهـانى پيشنهـاد رفتن به جنگـل را دارد ،امـا گـروه نمیپـذیرد،
به دو دليل:
 .1فصل زمستان بود و زمستان زمان مناسبى براى رفتن به جنگل نبود.
 .2بدون تيم شهر ،جنگل از حمایت مادى و معنوى محروم بود.
پ بازگشت به شهر و اختفا تصویب شد .عزیـر سـرمدى بـه تهـران بازگشـت تـا
خانهاى تهيه كند .اما در تاریخ  21دى مـاه هنگـامىكـه همسـرش را بـراى زایمـان بـه
بيمارستان مىبرد دستگير شد .دو بهمن ضرار زاهدیان دستگير شد .با اینكه ارتبـاطاش
را قبالً با گروه قطع كرده بود.
 .1چپ به روايت اسناد ساواك
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حسن ضياءظریفى در تهران مخفى شده بود و با دكتر ایرج واحدىپور ،از دوستانش
كه عضو تشكيالت تهران بود تماس گرفت تا حزب در دو زمينه به آنها كمک كند:
 .1مخفى كردن اعضا
 .2خواندن اعالميه گروه از رادیو پيک
واحدىپور در تاریخ  11بهمن او را به یكى از مسئولين حزبى بهنام مهنـدس وصـل
كرد .كه نام مستعار عباس شهریارى رئي كل تشكيالت تهران بود.
در مالقات بعد با شـهریارى 21 ،بهمـن ،ظریفـى از شـهریارى مـىخواهـد ،بعـد از
عمليات گروه ،اعالميه گروه از رادیو پيک خوانده شود ،شهریارى قول مساعد مىدهـد.
گروه به ضياءظریفى اخطار مىكند در خانههاى سازمان مخفى شود .وگرنه ارتباط او بـا
گروه قطع مىشود .ظریفى نمىپذیرد .چرا كه او در خانه دوستش واحـدىپـور مخفـى
شده است .ظریفى قرارى از گروه مىخواهد .مشعو كالنتـرى سـرقرار نمـىرود .امـا
جليل افشار دواطلبانه مىرود و در  22بهمن ظریفى و افشار دستگير مىشود.
ظریفى قرار خود را قبالً به شهریارى گفته بود.

عباس شهريارى كه بود؟
نام پدرش اسماعيل بود ،و در سال  1117در یكى از روسـتاهاى كـازرون بـهدنيـا آمـد.
درســال  1122بــه آبــادان رفــت و كــارگر پاالیشــگاه شــد .و در اعتصــاب ســال 1122
پاالیشگاه فعال بود .در اعتصاب سال  1111پاالیشگاه بههمراه  19نفر دیگر اخراج شـد.
و بهدنبال تحصن در  1111/7/1در جلو مجل به كارخانه چيتسازى رفت.
پ از كودتا دستگير و مدتى زندانى شد .و پ از آزادى بـه همـراه چنـد تـودهاى
دیگر بهكارخانه قند فسا رفت ،در آنجا هم دستگير و شش ماه بعد آزاد شد.
در سال  1111به كویت رفت و شبكه حزبى را در ميان كارگران مهاجر تشـكيل داد
و در سال  1117از سوى حزب به كنفران جوانان آسيا و افریقا به مصر رفت .در سال
 1112براى سازماندهى تشكيالت حزبى به ایران آمد.
در شهریور  1112ساواك از طریق عبدالرسول سحرخيز یک تودهاى قـدیمى مطلـع
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شد ،شهریارى براى سازماندهى به ایران آمده است .پ
پهن شد.
زمان دستگيرى و چگونگى لو رفتن آن بر ما معلوم نيست و نمىدانيم چگونه و چرا
بـه خــدمت ســاواك درآمــد .امــا طبـق پرونــده او در ســاواك بــا رمــز  1111از تــاریخ
 1112/11/1ل ایت  1121/1/11عامل نفوذى ساواك در حزب توده بوده است و حقوق
او مـاهيـانه بين 2111ـ 111تومـان بوده است و نـام مستعار او شاهين و سهيل طـاهرى
بوده است.
در اواسط دهـه  ،11رادمنـش دبـيركـل حـزب بـود .رادمنـش بـراى كـار در ایران،
پـرویـز حـكمتجـو از افـسران سـازمـان نظامى را كه به خــارج گریختـه بـود بـراى
كار به ایران فرستاد.
بعد از مدتى حكمتجو تقاضاى پرسنل فنى كـرد .رادمـنش عباسـعلى شـهریارى را
معرفى كرد:
پانزده خرداد  1112كه حركت اعتراضى روحانيت سركوب شد .گرایش بـه حركـت
مسلحانه در تشكيالت تهران حزب توده مطرح شد .رهبرى حزب على خاورى را براى
بررسى مسأله فرستاد.
على خاورى بعد از تهيه گزارش باید به آلمان شرقى برمىگشت و گزارش خـود را
بهرهبرى حزب مىداد.
خاورى هنگام بازگشت به همراه حكمتجو و پنج نفر دیگر دستگير شـد .یكـى از
همراهان خاورى فردى بود بهنام معتمدیان كه مورد سوءظن قرار گرفـت كـه بـا پلـي
همكارى دارد .در حالىكه كار شهریارى بود.
بعد از دستگيرى حكمتجو و خاورى ،حزب سرگرد رزمى و مهندس معصـومزاده
را براى سرپرستى كار به ایران فرستاد .كه هر دو مفقوداالثر شدند و معلوم نشد چگونـه
دستگير و چگونه كشته شدند .هرچه بـود كـار شـهریارى بـود .پـ شـهریارى رهبـر
بالمنازى حزب در داخل كشور شد.
تور ساواك براى دسـتگيرى او
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دوره دوم
تجديد سازمان
نقش حسنپور ،در دوران دوم زنـدگى گـروه پيشتاز در فاصله سـالهــاى 19ــ،1111
از دستگيرى بيژن تا رستاخير سياهكل نقشى بىبدیل در تجدید سازمان گروه ایفا كرد.
غفور ابتدا ابوالقاسم طاهرپرور و رحمت پيرونذیرى را جذب و به صـفایى فراهـانى
وصل مىكند.
نوشيرانپور توسط مهدى سامع عضوگيرى مىشود ،او نيز به فراهانى وصل مىشود.
مهدى سـامع ،رضـا عـابدینپـور و علـى بوستــانى نيـز توسـط غــفور بــه صفــارى
آشتيانى وصل مىشوند.
در خيـابـان مولـوى ،گـروه خـانهاى تـهيه مىكـند و مهدى سامع ،حسن صالحپور،
محمود نوابخش و رشيدى به آنجا منتقل مىشوند.
گروه در بح هاى طوالنى خود به این نتيجه مىرسـند كـه بایـد عمليـات چریكـى
همزمـان در كـوه و شـهر آغـاز شـود .پ عضـوگيرى بـدین منـظور در دسـتور كـار
قرار مىگيرد.
هوشنگ دلخواه كه فراهانى با او در هنرستان و در جریان «گـروه كـوه كـاوه» آشـنا
شده بود و جليل انفرادى و اسكندر صادقىنژاد كـه هـر دو عضـو سـندیكاى كـارگران
فلزكار و هر دو كوهنورد بودند با آنها آشنا بود عضوگيرى مىشوند.

نخستين عمليات
براى تأمين هزینههاى مالی گروه ماشين حمل پولهاى گوشـت بـه پيشـنهاد و طراحـى
صفارى آشتيانى مصادره مىشود.

خروج از كشور
ساواك در پىگيرىهایش به مشعو كالنترى مىرسد با رفتن ساواك به خانه مشـعو
براى دستگيرى او طرح خروج از كشور به دو دليل در دستور كار گروه قرار مىگيرد:
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 .1دور شدن از دسترسى ساواك
 .2یافتن آمادگى رزمى
صفایى فراهانى و كيانزاد مسئول تهيه شناسنامه و پاسپورتهاى جعلى شدند.

عباس شهريارى و خيانتى ديگر
براى خروج از كشور گروه با دكتر ایرج واحدىپور از تشكيالت تهران تمـاس گرفـت.
او آنها را به مهندسى كه همان عباس شهریارى است ،وصل كرد .شهریاى قول مسـاعد
مىدهد .پ براى اینكه ایز گم كند .و ظن خيانت به او نرود فراهانى و آشـتيانى را رد
مىكند .اما با یک برنامه ساختگى در آبـادان كالنتـرى ،چوپـانزاده و كيـانزاد دسـتگير
مىشوند ، 1ظاهر جریان بدین شكل بـود كـه كالنتـرى و همراهـان خـود را بـه آبـادان
مىرسانند .در خانه یک قاچاقچى منتظر آمدن بلم مـىنشـينند .مـأمورین پاسـگاه بـراى
یافتن سيگار قاچاق از راه مىرسند .پاسپورت آنها را نزد قاچاقچى پيدا مىكند .آنها را
چشمبند مىزنند و با خود مىبرند .در بين راه جيپ ژانـدارمرى در گـل گيـر مـىكنـد.
لندرور ساواك از راه مىرسد و سه نفر یکراست راهى تهران مىشوند.
با این برنامه دستگيرى تصادفى نشان داده مىشـود .و شـهریارى تبرئـه مـىشـود .و
حتى وقتى بيژن از طریق همسرش ميهن قریشى به تشكيالت تهران خبـر مـىدهـد كـه
ساواك باع دستگيرى ظریفى ،رحمـت نـذیرى و مشـعو و همراهـان شـده اسـت.
شهریارى از خود دفاى مىكند و دیگران را هم قانع مىكند .كه این دستگيرىهـا ربطـى
بهاو ندارد.

با دستگيرى مشعو و چوپانزاده و كيانزاد ،ساواك براى باز گردانـدن فراهـانى و
آشتيانى اقدام مىكند.
2
نخست طى نامهاى به تاریخ  1117/1/21از شهربانى مىخواهد از طریق انترپـول و
پلي بين الملل ،فراهانى و آشتيانى را برگرداند .بعد در مذاكره با سـفير عـراق در ایـران
 . 1كاوس صازب با نام م تهار بهمىن وكيىل دادگ ىترى و عامىل سىاواك بىود و در دسىتگيرى كالنتىرى ى
چوپاسزاده و كياسزاد نق داشت.
 .2چپ به روايت اسناد ساواك
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حاضر مىشود با تحویل دادن دو كمونيست عراقـى كـه از زنـدان عـراق گریختـه بـود
فراهانى و آشتيانى را معاوضه مىكنند.1

زندان بغداد
فراهانى و آشتيانى بعد از رسيدن به بصره راهى ب داد مـىشـوند تـا گـروه مشـعو را
درآنجا مالقات كنند .ولى از گروه سه نفره خبرى نشد .آنها از دسـتگيرى مشـعو و
همراهان اطالعى نداشتند .پ موقتا در مسافرخانهاى ساكن مىشوند .تا شاید همراهـان
از راه برسند كمى بعد توسط پلي امنيتى عـراق دسـتگير مـىشـوند .چـرا كـه تـاریخ
گذرنامه آنها تمام شده بود و آنان باید توضيحى قانعكننده به پلـي عـراق مـىدادنـد.
پلي تصميم مىگيرد آنها را به ایران تحویل دهد .فراهانى و آشتيانى مىگوینـد آنهـا
براى پيوستن به سازمانالفتح به عراق آمدهاند .و بهتر است آنها را بـه سـوریه تحویـل
دهند اما پلي نمىپذیرد.
در اوج بدشانسىها ،شـان بـه كمـک آنهـا مـىآیـد .در عـراق كودتـا مـىشـود
( )1117/1/21و آن دو پ از یک ماه اسارت بـه سـوریه تحویـل داده مـىشـوند .و از
سوریه به اردن و از اردن خود را به كمپهاى الفتح مىرسانند .و پ از آموزش نظامى
فـراهـانى بـا نـام ابوعبـاس فـرمـانده یكى از واحدهـا و آشتيـانى مسئول لجسـتيک آن
كمپ مىشود.

احياى گروه
از تير ماه  1117كه غفور حسنپور ارتباطش با حميد اشر قطع شـده بـود و درصـدد
احياى گروه برآمد .بعد از مدتى توانست چهار تيم را سازماندهى كند:
 .1تيم كـوه ،محمدهـادی فاضـلی ،سيف دليل صفـایی و هوشنگ دلخواه عضو تيم
كوه بودند.
 .1چپ به روايت اسناد ساواك
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 .2تيم شهر،
 .1تـيم اسـلحه ،غـفور و اسـكندر رحـيمی و رحــمت پـيروزنــذیری عضـو تـيم
اسلحه بودند.
 .1تـيم عـلمى ،مـهدى سـامع ،ابـراهيم نـوشيروانپور و دانـش بـهزادى عضو تيم
علمی بودند.
شعاىاهلل مشيدى كه از دوستان دانشگاهى حسنپور بود توسط غفور عضوگيرى شد
و با نام مستعار رضایى به محمدهادى فاضلى وصل شد .فاضلى و سيف دليـل صـفایى
هر دو در سال  1117توسط غفور عضوگيرى شده بودند.
در تيم علمى ،فاضلى ،سيف دليل صفایى و مهدى سامع قرار بود تى.ان.تـى درسـت
كنند .غفور هوشنگ دلخواه را با نام مستعار رضا به سيف وصل كرد تـا بـا هـم پوسـته
نارنجک بسازند .دلخواه بعد از مدتى از گروه جدا شد.
غفور از طریق مرتضى (اسكندر) رحيم مسيحى كه در رضایيه بود ده قبضـه اسـلحه
كمرى و دو قبضه اسلحه بلند تهيه كرد .غفور هـمچنـين از طریـق هوشـنگ نيـرى كـه
درسال  1111در لرستان سپاهى دانش بود نيز مقدارى اسلحه خریـد .دو قبضـه اسـلحه
قلمى ضعيف و یک كلت و یک پنج تير كه از این طریق تهيه شد ،تحویل حميد اشر
شد .غفور به شكل تصادفى در بهمن  1117حميد اشر را یافت و با آمـدن او دو تـيم
كامل شد .پ وظایف دو تيم به شرح زیر تعيين شد:
 .1تيم كوه :شناسایى مناطق البرز مركزى و كوههاى دو هزار و سه هزار
 . 2تيم شهر :تهيه وسایل براى كار مخفى و شناسایى شهر و نقاط ضربهپذیر آن مثـل
ساختن مواد منفجره و شناسایى شبكههاى توزیع برق.
در سال  ، 1111اسماعيل معينى عراقى براى ساخت فرسـتنده و گيرنـده و در اوایـل
تير  ،1119احمد خرمآبادى براى ساخت تى.ان.تى به تيم علمى دعوت شدند.
تيم علمى موفق شد گيرندهاى با بُرد  111متـر بسـازد و در سـاخت تى.ان.تـى نيـز
موفق بود در اوایل سال  ،1119هادى بنده خدالنگرودى ،توسط غفور عضوگيرى شـد و
به اسكندر صادقىنژاد وصل شد.
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ورود به فاز عملياتى
در زمستان سال  1111صفایى فراهانى توسط یک عراقى اهـل بصـره كـه عضـو جبهـه
آزادى خـلق بـود به خرمشهر آمد .شب را در كنار ریلهـاى راهآهـن خوابيـد و صـبح
خـود را بـا قطار به تهران رساند .بـا هوشنـگ دلخواه تمـاس گـرفت و دلخواه او را به
غفور حسنپور وصل كرد.
در مالقاتى كه مهدى سامع با فراهانى داشت .سامع او را به مالقات حميد اشـر و
اسكندر صادقىنژاد برد.
فراهانى به ایران آمده بود تا رفقاى سابق را جمع كنـد و یـک جنـبش روسـتایى راه
بيندازد .فراهانى با كمال تعجب دید همه چيز آماده است.
فراهانى دو مالقات دیگر با غفور و حميد اشر داشت .پ به اردن بازگشت تا بـا
خود سالح بياورد.
فراهانى به اتفاق اسكندر صادقىنژاد به اهواز رفت ،به خانه ابوالقاسم طاهرپرور و از
آنجا به خرمشهر رفتند .صفایى به تنهـایى از طریـق بيابـان خـود را بـه ارونـد رسـاند.
جایىكه محل قرارش با دوست عراقىاش بود .پ قرار انجام شد و فراهانى به عراق و
از آنجا به اردن رفت.
فراهانى با تعداد زیادى سالح به همراه صفارى آشتيانى به سوى ایران حركت كـرد.
در عراق اسلحههاى جاسازى شده توسط پلي عراق كشف شد .كه با وساطت سازمان
الفتح سالح ها پـ داده شـد .فراهـانى و آشـتيانى بـه ایـران آمدنـد و سـالحهـا را در
بيابانهاى خرمشهر خاك كردند.
در تهران فراهانى (با نام مستعار ناصر) با فاضلى (با نام مستعار وفا) تمـاس گرفـت.
سالحهاى خاك شده در خرمشر توسط معينى عراقـى ،صـفارى آشـتيانى (نـام مسـتعار
اكبر) و صادقى نژاد به تهران آورده شد .پنج سـالح كمـرى ،دو مسلسـل دسـتى ،دوازده
نارنجک و مقدارى فشنگ.
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مصادره بانك ملى ـ وزرا
براى زندگى در كوه ،خوراك ،دارو ،كولهپشتى و دهها نوى وسيله الزم بـود .پـ تهيـه
پول در دستور كار گروه قـرار گرفـت .بانـک ملـى وزرا شناسـایى و توسـط فراهـانى،
آشتيانى ،اشر  ،صادقىنژاد و معينى عراقى مصادره شد.
با  1,191,111تومان پول بانک شناسایى كوه وارد مرحله عملى شد.

فراهانى كه بود؟
علىاكبر صفایىفراهانى در سال  1121در تهران بهدنيا آمد .و در  11سالگى با كـارگرى
بهنام على در چاپخانه تابان آشنا شد .على او را با «وضعيت جامعه و نحـوه ت ييـر آن و
مساوات و برابرى» آشنا كرد همو بود كه كتاب «ىيريخامخاصتاحزبابلشموي ا» را بـه او
داد و چون او را مستعد دید با جعفر طاهرى او را آشنا كرد.
طاهرى از كارگران قدیمى بود كه قبل از شهریور  ،1121فعاليت كمونيستى داشـت.
بعد از تشكيل حزب توده به تشكيالت كارگرى حزب پيوست اما با رضـا روسـتا دبيـر
شوراى متحده مركزى اختال پيدا كرد و از حزب جـدا شـد .بعـدها نشـریهاى بـهنـام
«ىضيد» را منتشر كرد و از حزب خالص كارگرى بدون حضور روشـنفكران دفـاى كـرد.
گروهى درست كرد كه از اصول عضویت آن ،اشت ال به كـار یـدى و نداشـتن مالكيـت
غيرمنقول و منقول كمتر از  2،111تومان بود.
خود دستفروش بود و لباس دست دوم مىفروخت ،در سال  1111چند درجـهدار
را به عضو گروه خود درآورد .همين امـر باعـ حساسـيت پلـي شـد .و همـه آنهـا
دستگير شدند .اما در زمان بازداشت زبونى و درماندگى وحشتناكى از خود نشان دادنـد
و بدون محاكمه آزاد شدند.1
فراهانى در هنرستان صنعتى تهر ان بـا مشـعو كالنتـرى آشـنا شـد .كـه از فعـالين
هنرستان بود .طاهرى كه مخالف هرگونه فعاليت علنى بود با فراهانى قطع رابطه كرد.
 .1بيژس ا نى ،قرح اامههشناسى و استراتژى انقالبى ايراس ،صص 57ى55
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كالنترى به جرم توزیع اعالميه مدتى بازداشت شد و بعد از آزادى با فراهانى «كميته
دانشآموزى» را درست كرد .كه بهوسيله مسعود حجازى با جبهه ملى مرتبط مىشـد .و
در تعطيلى مدارس و شركت دانشآموزان در ميتينگهاى جبهه ملى فعال بود.
فراهانى در سال  1111در مراسم بزرگداشت شهداى سى تير در ابنبابویه بازداشـت
شد و مدتى در زندان بود .بعد از آزادى دیپلم گرفت .و در آزمون معلمى قبـول شـد .و
به هنرستان پسران سارى رفت .و تماسـش بـا كالنتـرى قطـع شـد ،در سـال  1112بـه
هنرستان عالى نارمک آمد و بار دیگر با كالنترى ارتباط برقـرار كـرد .و از طریـق او بـه
منوچهر كالنترى وصل شد .كه از اعضاى گروه جزنى بود .منـوچهر كالنتـرى او را بـه
شهرزاد وصل كرد.

آشتيانى كه بود؟
محمدرضا صفارى آشتيانى در سال  1111در اراك بهدنيا آمد در سال  1119در حالىكه
درجهدار نيروى هوایى بود بهخاطر تمـایالت كمونيسـتى (احتمـاالً هـوادارى از حـزب
توده) از ارتش اخراج شد .در شهریور  1111به اتهام پخش اعالميه به نفـع جبهـه ملـى
دستگير شد و یک هفته بازداشت بود.
در سال  ،1112درحـالى كـه دانشـجوى سـال اول رشـته حقـوق بـود .در انتخابـات
دانشجویان جبهه ملى ،مسئول دانشجویان سال اول حقـوق شـد .آشـتيانى در حـالىكـه
خود محفلى را اداره مىكرد جذب گروه شد.

پىنوشتهاى فصل اول
 .1اطالعات زنده
اطالعات زنده به افراد جدا شده از سازمان اطالق مىشد .گـروه پيشـتاز بـراى ایـن
مشكل چند مسأله را در دستور كار خود داشت:
ـ پاك كردن اطالعات و كانالها
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ـ استفاده نكردن از امكانات سوخته شده
ـ مخفى كردن رفقایى كه سوژه را مىشناسند
ـ خروج اجبارى فرد از كشور
این جمع بندى شامل حذ فيزیكى نبود ولى عكـ آن هـم نبـود .یعنـى بـر ایـن
موضوى هم تأكيد نمىشد كه گروه حق حذ فيزیكى ندارد.
با دستگيرى جزنى و سوركى در سر قرار گرفتن سالح از ناصـر آقایـان آن دو زیـر
شكنجه شدیداً مقاومت كردند .اما با دستگيرى دكتر شهرزاد كه مـدتهـا قبـل از گـروه
جدا شده بود در  11بهمن اطالعات خود را داد و گروه لو رفت.
گروه فاقد تجربه الزم بود كه پيشاپيش دكتر شهرزاد را از تيررس ساواك دور كند.
حـذ فـيزیـكى مـورد قبـول بـيژن نبـود .حـميد مـلكى در سـال  1121از طریـق
مهدى فصيلتكالم به سازمان وصل شد .پرویـز نویـدى از طریـق او عضـوگيرى شـد.
درسال  1121دچار تردیـد شـد و كنـار كشـيد .و خـود را بـه سـاواك معرفـى كـرد و
اطالعاتش را داد و پرویز نویدى دستگير شد بيژن در زندان از پاك نكردن ردها توسـط
مهدى فضيلتكالم انتقاد كرد .ولى از حذ فيزیكى چيزى نگفت.
 . 2بعد از ضربه خوردن جزنى و سوركى ،حسن ضياءظریفى به خانه دوسـت خـود
كه ایرج واحدى بود رفت واحدى از فعالين دانشگاهى و عضو تشكيالت تهران حـزب
توده بود .خواهر واحدى ،پروین رابط ظریفى با شهریارى بود.
بعد از دستگيرى ظریفى ،مشعو كالنترى به سرقرار شهریارى رفت .تا بـه خـروج
آنها از كشور كمک كند .كالنترى در سر قرار متوجه حضور یک فـرد دیگـر شـد .كـه
بهاحتمال زیاد از مسئولين ساواك بوده است.
دو نفر از تشكيالت تهران پى مىبرند كه شهریارى عامل ساواك است .جز این هـم
جزنى و هم سوركى از درون زندان به بيرون اطالى دادنـد كـه شـهریارى عامـل پلـي
است .پ نامهاى به رهبرى حزب فرستاده شد كه شهریارى مشكوك اسـت .شـهریارى
از طریق پيک حزب كه مالیرى نامى بود مطلع شد .و نامه را عوض كرد .و بعـد آن دو
نفر را سربه نيست كرد.
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بعد از بازداشت حكمت جـو و خـاورى و سـر بـه نيسـت شـدن سـرگرد رزمـى و
معصومزاده كه مهندس كشاورزى بود .و هر دو توسط شهریارى سربه نيست شدند.
بخشى از رهبرى حزب خواستار بركنارى شهریارى شد .اما رادمنش دبير كل حـزب
نپذیرفت پ پسر حكيمى از تودهاىهاى قدیمى را براى كنترل حزب به ایـران فرسـتاد
حكيمى از رادمنش هم بىعرضهتر بود .و آلت دست شهریارى شد.
در سال  1111چاپخانه حزب لو رفت و آصف رزمدیده و صابر محمدزاده دسـتگير
شدند كمى بعد حكيمى و عدهاى دیگر دستگير شدند.
بـار دیـگر حزب بىصــاحب شــد .و رادمــنش شهریــارى را دوبــاره بـه كــار
گرفت .اینبار شهریارى كاوس صاحب (با نام مستعار بهمن) را كه وكيل دادگسـترى و
عامل ساواك بود را وارد تشكيالت كـرد .صـاحب در دسـتگيرى كالنتـرى ،كيـانزاد و
چوپانزاده دست داشت.
 .1منوچهر كالنترى؛ دایى بيژن جزنى كه قبل از دستگيرى جزنى به اروپـا رفـت تـا
بخش خارج از كشور گروه را فعال كند .در سال  1127به ایران بازگشت .گویا دررابطه
با اقليت فعال بود .در سال  1111هنگام خروج از كشور در بلوچستان به شهادت رسيد.

دشمنان خلق
در كتاب «چپادراسيتسنابمهارهسيمااستم يداتميهس ا» دو دسـته در مقابـل یكـدیگر صـف
كشيدهاند .دریک سو ستارگانى درخشان فراروى انسان قرار دارند كه مـىدرخشـند .راه
را روشن مىكنند و مىميرند .و در دیگر سوى دیوان ،آدمخوارى است كه سد راه انسان
دردمند هستند براى رسيدن به حقوق حقه انسانىشان.
این دو صف به اندازه خود تاریخ ،تاریخ دارد .با نامها و نشانهاى مشخص .در یک
سو شجره طيبه و در سویى دیگر شجره خبيثه.

طاليهداران

اين نامها را بهخاطر بسپاريد
 .1سپهبد بختيار ،فرماندار نظامى بعد از كودتا و پدرخوانده ساواك،
 .2سپهبد نصيرى ،رئي ساواك در دهه ،21
 .1سرلشكر مقدم ،رئي ساواك تا سال ،1127
 .1پرویز ثابتى ،مقام امنيتى معرو و مدیر كل اداره سوم ساواك،
 .2سرتيپ سجدهاى ،رئي كميته مشترك ضدخرابكارى،
 .1سپهبد عميدى ،رئي اداره دادرسى نيروهاى مسلح،
 .7سرلشكر صالحىعرب ،معاون اداره دادرسى نيروهاى مسلح،
 . 1سرگرد محررى ،رئي دایره بازداشتگاه موقت،
 .9سرهنگ اسدى ،رئي اداره زندانها،
 .11سرلشكر پاكروان ،رئي ساواك،
 .11سرهنگ جواهركالمى ،بازپرس شعبه  1دادستانى اوین،
 .12شاهينى ،رئي اداره یكم عمليات،
 .11نوذرى ،رهبر عمليات،
 .11جاللى ،رئي دایره عمليات،
 .12ناصرى ،رئي بخش ،111
 .11فریدى ،رئي بخش ،111
 .17مدنى،
 .11بهرامپور،
 .19گلستانى،
 .21تهرانيان،
 .21موحدى،
 .22كاظمزاده،
 .21دانشيارى،
 .21ضيایى،
 .22بهنام،
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 .21بزرگزار ،رئي اداره مستقل هشتم،
 .27فرنژاد ،رئي اداره یكم عمليات،
 .21زمانى ،رئي بخش ،111
 .29مولوى ،رئي ساواك استان مركز،
 .11نواب ،رئي ساواك استان تهران،
 .11آرشام ،رئي ساواك استان كرمان،
 .12داور ،رئي ساواك استان بنادر و خليج فارس،
 .11خدایارى ،معاون استان بنادر و خليج فارس،
 .11خسروزاده ،معاون استان بنادر و خليج فارس،
 .12ثقفى ،رئي ساواك اراك،
 .11پرنيانفر ،رئي ساواك تهران،
 .17امين عشقى ،معاون ساواك اهواز،
 .11سرتيپپور،
 .19كوچصفانى،
 .11سرهنگ منفرد یگانى ،نماینده دادستانى ارتش،
 .11سرهنگ ایمانى ،دادستانى ارتش،
 .12سرگرد حسن آتشى ،نماینده دادستانى ارتش،
 .11سرهنگ بهزادى ،رئي شعبه  7دادستانى ارتش،
 .11سرتيپ مرادى ،معاون دادستانى ارتش،
 .12سرتيپ آگهيان ،رئي دادگاه ارتش،
 .11سرلشكر نقدى ،رئي دادگاه تجدیدنظر ارتش،
 .17سپهبد فخرمدرس ،رئي اداره دادرسى نيروهاى مسلح،
 .11سرلشكر طبرسى ،جانشين رئي اداره دادرسى نيروهاى مسلح،
 .19حقگو،
 . 21نادرىپور ،رهبر عمليات (تهرانی معرو )،
 . 21رضوان ،رئي دایره عمليات،

طاليهداران
 . 22اميرى ،رئي بخش ،111
 . 21شيخاالسالمى ،معاون ساواك استان گيالن،
 . 21شهبازى ،رئي بخش ،111
 . 22عطارپور ،رئي بخش ،111
 . 21محمودزاده ،رئيش دایره عمليات،
 . 27جوان ،رئي اداره یكم عمليات (از شكنجهگران معرو )،
 . 21سرگرد اشرافى ،رئي دایره زندان،
 . 29دانشور،
 .11آقایى،
 .11سپهبد صدرى ،رئي كل شهربانى،
 .12اردیبهشتى،
 .11مشاهير،
 .11ليقوانى ،نماینده ساواك،
 .12خاتمزاده ،مأمور ساواك،
 .11اشر  ،مأمور ساواك،
 .17زمانى،
 .11نشاط ،رئي دفتر روابط عمومى ساواك،
 .19ساغرى ،رهبر عمليات،
 .71اميدى ،رئي بخش ،111
 .71بيطرفان،
 .72ناصرى ،رئي بخش ،111
 .71مبينى ،معاون اداره یكم عمليات و بررسى،
 .71شر الدین،
 .72بهرامى ،رئي دایره عمليات،
 .71كنگرلو ،مدیر كل اداره چهارم،
 .77وزیرى ،معاون اداره چهارم،
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 .71شفيعى ،رئي بخش ،111
 .79سرهنگ سرورى ،رئي شهربانى اراك،
 . 11پورنيک،
 . 11ميرمصداق ،رئي بخش ،12
 . 12هدایتی ،رئي بخش ،111
 . 11سپاهى،
 . 11برليانى،
 . 12پيمان،
 . 11باقرى،
 . 17دوستان،
 . 11عار ،
 . 19خرسند،
 .91حقى ،مأمور ساواك،
 .91بهروزى،
 .92سرگرد تهرانى ،رئي زندان اهواز،

جزنى به روايت اسناد ساواك
 1111ـ جزنى در این سال بهدنيا آمده است.
 1111ـ مسئول واحدى در سازمان جوانان حزب توده بوده است.
آذر  1112ـ توسط مأمورین فرامانـدارى نظـامى دسـتگير شـد .نـامبرده خـودش را
حسين محمودى معرفى كرد و شش ماه در زندان بود.
بهمن  1119ـ بهعلت پخش تراكت بين دانشجویان و توزیـع چـوبهـاى كوچـک
براى درگيرى دستگير شد .خودش را احمـد دام ـانی و نقـاش معرفـى كـرد .امـا بعـد
شناسایى شد و تا  1111/1/27زندانى بود.
 1111/1/27ـ آزادى از زندان

طاليهداران
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 1111/11/2ـ به اتهام اقدام برعليه امنيت كشور دستگير شد.
 1112/1/2ـ آزادى از زندان
 1112/1/2ـ با نام بيژن اوليایى تصميم داشت از كشور خارج شود.
 1112/9/1ـ فعاليت در یک گروه مخفى بههمراه منوچهر كالنترى و دكتر شهرزاد
 1111/1/2ـ دستگير و به نه ماه زندان محكوم شد .نامبرده ابتدا خودش را اخالقـى
معرفى كرد.
اواخر  1111ـ آزادى از زندان
 1111ـ شروى مجدد جلسات با كالنترى و شهرزاد
مالقات با ظریفى
مالقات با سوركى و بح روى روش قهرآميز
 1111/1/21ـ شركت جزنى در مراسم چهلم تختى
 1111/2/21ـ اختال جزنى با پدرش حسين جزنى كه از شوروى برگشته است و
طرفدار حكومت است.
 1111/2/21ـ بيژن جزنى انتخابـات اخيـر را انقالبـى مـىدانـد .و مـىگویـد مـردم
استقبالى از آن نكردند.
 1111/1/1ـ احضار جزنى به ساواك .نامبرده  21مرداد را تجاوز به قانون مـىدانـد.
و از حقوق پایمال شده مردم خود را در رنج مىبيند .و مىگوید دمكراسى نيست.
 1111/1/12ـ پحش اعالميه «جبهه آزادىبخش ملت ایران» توسط جزنى
 1111/11/19ـ دستـگيرى بـيژن جـزنى در اتومبيل عبـاس سـوركى حـين تحویل
1
گرفتن سالح
 1111/11/19ـ تفتيش منزل جزنى
 1111/12/2ـ نامه همسر جزنى به رئي ساواك براى روشن شدن وضعيت جزنى
 1117/2/21ـ هفتهنامه انگليسـى «ىتيبمونا» چـاپ لنـدن «شـكنجه  72سـاعته بيـژن
جزنى» یاد كرده است.
1

حتفانمىزند.
ا
.اسزاا91ادیاىياا91ابهمنا9431اكماتيناسطالعىاسزاب نادرادتاان سا.اب تژنامدتا91ارهزاشك جهامىاشوداها
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 1119/1/22ـ نظر ساواك قم در مورد بيژن جزنى
«زندانى فوقالذكر بهطور كلى از نظر سطح ف زر و نحزوه رفتزار در داخزل
زندان با سايرين تااوت فاحشى داشته كه وى را از سايرين متااير ساخته
است .وى اكثر اوقات خود را صرف نقاشزى و مطالعزه در داخزل كتابنانزه
زندان ناوده ...نقاشىهاى وى اكثراً بزدون مزدل و از قزدرت تنيزل الهزام
گرفته و از پوشش ظاهرى ساده و داراى ايدههاى تند و برمبناى ايدههاى
انقالبى است».

 1119/11/11ـ بـه نـامبرده بيژن جزنى ،تفهيم نمـایيد كه چنانچه از مقررات زندان
پيروى ننماید دربارهاش تصميماتى اتخاذ خواهد شد كه به مصلحت او نخواهـد بـود .و
ضمناً باید در مراسم صبحگاهى و شامگاه هم شركت كند.
 1119/11/11ـ شركت نكردن جزنى در مراسم زندان
 1119/11/1ـ بـازجــویى از جــزنى بــه خــاطر شــركت نــكردن در مراســم
زنـدان .جزنى مىگوید:
«علت آنكه من در مراسم شركت ناىكنم اين اسزت كزه مزن از اعازال
خود نادم و پشياان نيستم.
و ديگر اينكه شركت در مراسم نيايش جرء آييننامه زندان نيست.
 1119/12/21ـ تماس حميد اشر

با بيژن جزنى

غاور حسنپور كه به تازگى دستگير شده است مىگويد :جرنى بزا حايزد اشزرف
ارتباطاتى برقرار كرده است .حايد اشرف متوارى اسزت .و داراى اسزامى مسزتعار
محادى ،هوشنن ،عباسى است.
 1121/2/22ـ نامه رئي

سازمان عفو بينالملل و تقاضاى آزادى جزنى

طاليهداران
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 1122/1/22ـ زندانى بهطور آشكـار و پنهـان بـه تحریک و تـبليغ و اغـواى سـایر
زندانيان مىپردازد .الزم است كه زندانى منتقل شود كه فاقد زندانيان امنيتى باشد.
 1122/2/12ـ جـزنى ،نـاصر رحيمنژاد ،مهدى فدایىصفت ،در بند  1ندامتگاه قصر
درعيد امسال تمثال شاهنشاه را در داخل اتاق پایين كشده و آتش زدند.
 1122/2/1ـ بـيژن جـزنى یكى از  1محرك اصـلى تظاهرات اخير زندانيان سياسى
درزندان شماره  1بوده است.
 1121/1/22ـ مالقــات دكتـر حسيــنزاده در زنــدان قــم بــا بــيژن جــزنى و
ایـنكـه همسر جزنى همراه با صادقىنژاد و صفارى آشتيانى دستگير شدهانـد و معلـوم
شده است او با آنها در تماس بوده است.
 1121/2/19ـ تقاضاى مادر بيژن براى مالقات (موافقت نمىشود)
 1121/1/17ـ مخالفت ساواك با طرح وضعيت بيژن در كميسيون عفو ـ سـاواك او
را یكى از محركين اصلى و اخالل نظم در زندان مىداند.
 1121/9/19ـ بيژن جزنى و سعيد كالنتـرى بعـد از بازگشـت از كميتـه مشـترك و
ورود به زندان قصر با استقبال زندانيان روبـهرو شـد .نامبردگـان خـود محبوبيـت قابـل
توجهى بين زندانيان كسب نمودهاند.
 1121/1/11ـ برگ معاینه جسد بيژن جزنى:
ورود دو گلوله ي ى روى ابروى چز بزه قطزر حزدود يزك سزانتىمتزر و
ديگرى دو سانتىمتر باالتر از ابروى چ  .گلوله به مغر اصابت كرده و فاقد
سوراخ خروجى مىباشد.
 1121/2/2ـ مخـالفت مسئولـين مسـجدالـجواد بـا بـرگزارى مراسـم بـيژن جزنـى
در آن مسجد
 1121/2/21ـ صحبتهـاى فخرى مظـاهرى بـا همـسر بيژن« .افكار و ایده بيژن را
ستایش مىكنم».
 1121/2/11ـ مراجعه خواهر بيژن به دادرسى ارتش براى گرفتن جسد
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 1121/2/22ـ صحبتهاى پروانه اسكندرى ،همسر داریوش فروهر با همسر بيژن
«از اينكه صدايت را مىشنوم به خود مىبالم»
 1121/2/21ـ پخش اعالميه توسط خانواده حكمتجو براى مرگ جزنى

حسن ضياءظريفى به روايت اسناد ساواك
 1111ـ عضویت در سازمان جوانان حزب توده
 1111ـ زندانى شدن در زندان رشت
 1119/11/9ـ احضاریه ساواك و تذكر براى فعاليت نكردن در دانشگاه
 1111/1/12ـ پخش روزنامه پيام دانشجو توسط ظریفى
 1111/7/2ـ پـخـش اعـالمـيـه در كـاشـان بــراى جـلـوگــيرى از ورود وزیــر
فرهنگ به دانشگاه
 1111/2/12ـ تقـاضـاى یـک دقيقــه ســكوت بــراى دكــتر خـانعــلى شهيــد
وطـن توسط ظریفى
 1111/7/21ـ انتخـاب ظـریـفى بـه عنـوان مسئول كميته دانشكده حقوق در منزل
الهيار صالح ،دكتر شاهپور بختيار با این انتخاب مخالفت كرد .بختيـار ظریفـى را فـردى
افراطى مىشناسد.
 1111/7/21ـ استعفاى ظریفى از نمایندگى دانشجویى بهخاطر حفظ وحدت
 1111/11/19ـ جلوگيرى از تشكيل كالس توسط ظریفى بهخاطر ورود كـارگران و
دهقانان به دانشگاه در تاریخ 1111/11/1
 1112/1/21ـ ظریـفى رابط مخفى چاپخانه جبهه ملى و دانشگاه است .وى تعقيب
شود تا چاپخانه كشف شود.
 1112/2/21ـ مذاكره ظریفى با دكتر جهانشاه صالح براى آزادى مهرداد ارفـعزاده و
احمد سالمتيان

طاليهداران
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 1112/1/11ـ بازداشت ظریفى و محكوميت پنج ماهه زندان براى او
 1112/1/1ـ نـامه شـش دانـشجوى دستـگير شـده از جمـله ظـریـفى و اعتـراض
به بالتكليفى
 1112/9/17ـ ظریفى تصميم دارد با دوستانش جبهه ضددیكتاتورى تشكيل دهد.
 1112/11/21ـ ظریـفى فارغالتحصيل شده است .طرفدار سرسخت مرام كمونيستى
اسـت .و در بـين دوستـانـش ارج و مـنزلـتى خــاص دارد و اكــثراً او را بــهعــنوان
صاحبنظر مىشناسند.
 1112/11/19ـ بازجویى از ظریفى
 1112/11/11ـ احضار ظریفى به ساواك
 1111/2/11ـ نامه ساواك تهران به ساواك رشت براى كنترل ظریفى
 1111/1/11ـ نـامه سـازمـان بـينالمـلل شـعبه سـوئد بـه وزیـر دادگسـترى براى
آزادى ظریفى
 1111/12/1ـ اعتصـاب غـذاى ظریـفى بـه خـاطر وضـعيت بـد زنــدان نــيروى
دریایى رشت
 1119/12/11ـ انتقال ظریفى به اوین براى بازجویى
 1121/1/11ـ بـهخاطر ارتباط با غفور حسنپور و گروه جنگل و گروهى در منطقه
لرستان الزم است پرونده وى جهت رسيدگى به مرجع قضایى ارسال شود.
 1121/1/1ـ تمـــاس مـــهرداد ارفـــعزاده از فعـــالين جبهــه ملــى و تمــاس بــا
كنفدراسيون دانشجویى جهت جلوگيرى از اعدام ظریفى
 1121/1/9ـ تقـاضاى دكـتر ابـوالحسن ظریـفى از سپهبد نصيرى براى جلـوگيرى
از اعدام حسن ظریفى
 1121/1/21ـ ل و حكم اعدام ظریفى و مجل شكرگزار برادرش در صومعهسرا
 1121/1/11ـ نـامه پـزشـكى قـانونى در مورد جسد حسن ضياءظریفى یک گلوله
درریه راست ،شكستگى جمجمه به طول پانزده سانتىمتر
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عباس سوركى به روايت اسناد ساواك

1

ـ در سال  1111به عضویت حزب توده در مىآید.
ـ در سال  1117گروه رزمآوران را تشكيل مىدهد.
ـ در سال  1119دستگير مىشود.
ـ در سال  1111از زندان آزاد مىشود.
 1111/11/1ـ تشكيل مجدد جلسات گروه رزمآوران توسط سوركى
 1111/1/9ـ تماس سوركى با كميته مركزى حزب توده در تركيه
 1112/11/11ـ هشـدار سـوركى بـه گـروه بـه خـاطـر احضـار یـكى از اعضــاى
گروه بهساواك
 1111/11/21ـ تالش گروه رزمآوران براى خرید اسلحه
 1112/2/27ـ تشكيل جلسه رزمآوران و طرح خرید سالح و ارتباط با چين
 1111/1/1ـ دستور سوركى به یكى از اعضاى گروه بـراى پيـدا كـردن جـاى امـن
براى سالح .تصميم سوركى براى رفتن به لوشان و تماس با یک محفل پنج نفره.
 1111/9/1ـ تصميم سوركى براى فرستادن ناصر آقایان به انگلي
 1111/11/19ـ دستگيرى سوركى به همراه جزنى
 1111/11/21ـ قرار تأمين سوركى به اتهام اقدام برعليه امنيت كشور
 11/11/11ـ بستن حساب بانكى سوركى توسط ساواك
 1117/7/1ـ نامه اخراج ساواك به بانک ملى براى سوركى
 1117/1/1ـ بازجویى از برادر سوركى
 1111/1/21ـ محكوميت سوركى به ده سال زندان
 1111/1/19ـ انتقال سوركى به زندان برازجان
 1111/1/12ـ ضبط كتابهاى سوركى توسط زندان
 1119/7/21ـ نامه كميته بينالملل عفو فرح براى انتقال سوركى بيمار به بيمارستان
 .1چپ در ايراس به روايت اسناد ساواك ،مرك بررسى اسناد تاريخى وزارت اقالعات بهار 1139
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ویـدمـال از آلمـان بـه شـاه بـراى تـأمين نيـازهــاى

 1119/2/29ـ نـامه فـرانـ
دارویى سوركى
 1121/9/19ـ نـامه عـفو بـينالمـلل به سفارت ایران در آلمان بهخاطر بلوكه كردن
نامههاى آنها به سوركى
 1121/2/11ـ سوركى در یكى از مالقاتهایش گفته است غرش مسلسلهاى آنها
بود كه موج مبارزاتى ایران باال رفته است.
 1121/1/11ـ سـوركى منتظر اسـت پـ از آزاد شدن به فعـاليت بپـردازد .چـون
بهعقاید خود شدیداً پاىبند است.
 1121/9/21ـ زندانيان در زندان برازجان در گروههاى 1ـ 1نفره بح ایـدئولوژیک
مىكنند .ضرورت دارد پنج نفر از جمله سوركى به مكانى دیگر منتقل شوند.
 1121/2/21ـ اعمال و رفتار و تماسهاى سوركى مراقبت شـود .از سـاواك تهـران
بهساواك تبریز
 1121/11/2ـ نامه ویلهلم بومگارتنر عضو سازمان عفو بينالملل به دفتر فرح بـراى
ازادى سوركى نامبرده از افراد متعصب به ایدئولوژى كمونيستى است و سایر زندانيان را
تبليغ مىكند.
 1121/12/22ـ احضـار ســوركى در تــاریخ  1121/12/12بــه كــميته مــشترك
براى بازجویى
 1121/1/11ـ برگ معاینه جسد سوركى :خـونریزى از بينـى و گـوش .شكسـتگى
جمجمه به طول دو سانتىمتر به صورت افقى از فـرق سـر و سـمت چـپ سـر كـه از
شكا این شكستگى مخ متالشى شده و م ز همراه خون خارج مىگردد.

محمد چوپانزاده به روايت ساواك
 1119/11/27ـ دستگيرى در تظاهرات.
نامبرده در جبهه واحد ضداستعمار وابسـته بـه حـزب تـوده فعـال اسـت.
بهعلت تعصبات حزبى از گفتن حقایق خوددارى مىكند.
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 1111/1/27ـ چوپـانزاده عضو حزب منحله توده است .در تظـاهرات او نيز یكى
از افرادى بوده است كه افراد حزبى را جمع و مردم و دانشجویان را تحریک مىكند.
نشریه نداى خلق را توزیع مىكرده است.
نامبرده با بيژن جزنى تماس حزبى داشته است.
 1111/2/11ـ تقاضاى ساواك از كليه شهربانىها براى دستگيرى چوپانزاده
« نامبرده مسلح و تصايم بزه خراب زارى و تزرور بعضزى از مقامزات مز ثر
مال تى را دارد»
 1111/1/12ـ نـامه سـاواك به ریـاست شهربـانى كل كشـور« :محمد چوپـانزاده»
زندانيان سيستان و بلوچستان را تحت تأثير افكار خود قرار داده و یا ممكن است نقشـه
فرار زندانيان را طرح كند دستور فرمایيد به محل مناسبترى برده شود و یا از تلقينـات
مضر ،او جلوگيرى شود.
 1121/1/7ـ زندان شهربانى كاشان محل مناسبى براى چوپانزاده نيست بهتر اسـت
وى به زندان سارى منتقل شود.
 1121/1/21ـ محمد چوپـانزاده ضمن رفتن به سالنى كه نمـایش ميهنى در آنجـا
داده مىشود با شور و فریاد برعليه مصالح مملكتى گفت :اصل قانون ایران چيسـت كـه
فرى آن چه باشد.
 1122/1/12ـ محمد چوپـانزاده فـرد مـحركى است و بـراسـاس گـزارش دایــره
زندان اهواز سایر زندانيان را به اعتصاب دعوت مىكند.
 1122/9/22ـ بازجویى از چوپانزاده بهخاطر درگيرى سال 1121
 1121/1/21ـ چوپانزاده مورد احترام خاص زندانيان نـدامتگاه اهـواز اسـت و هـر
تازهواردی ابتدا به او معرفى مىشود و دیگر زندانيان سياسى از او راهنمایى مىگيرند.
 1121/2/11ـ برائت چوپانزاده از درگيرى سال 1121
 1121/1/11ـ یـافتن دو جـلد كتـاب مضـره و جـزوه دستنوی حاوى اشـعار و
مطالب مضره در وسایل چوپانزاده
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از آلمـان بـه وزیــر امــور خــارجه

 1121/1/21ـ نـامه بـانـو روز وینـاكـاالپي
در مورد سالمتى چوپانزاده
 1121/9/11ـ گزارش سـاواك اهواز« :زندانيـان تحت تــأثير زندانيــان ضـدامنيتى
قرار گرفته و افكارشان مسموم مىشود .یكى از آنها چوپانزاده است».
 1121/1/11ـ تحویل محمد چوپانزاده در تاریخ  21/1/21به كميته مشترك
 1121/1/11ـ برگ معاینه جسد چوپانزاده
« روى پيشانى سمت راست محل ورود دو گلوله شكستگى جمجمه ،سایيدگى درهر
دو دست از زمان حيات در اثر برخورد با جسم سخت».

احمد جليل افشار به روايت ساواك
 1111ـ نامبرده از فعالين سازمان جوانان جبهه ملى در دبيرستان و دارالفنون است.
 1112/12/12ـ اخراج از سـازمان جوانـان جبهه ملى بهخـاطر سوراخ كردن عك
شاه و چسبانيدن آن روى تخته سياه
 1111/1/11ـ نامبرده از اعضاى مؤثر حزب پانایرانيسم است.
 1111/2/21ـ خواندن اشعـار فكـاهى بـرعليه دربـار در یـک پيکنيک بـا اعضاى
سازمان جوانان جبهه ملى
 1111/1/21ـ ارسال نامهاى براى جليل افشار و گزارش از وضـعيت جبهـه ملـى و
حزب توده در اتریش
فروردین  1112ـ مالقات با جزنى
 1112/2/1ـ نـامه سـاواك بـه اداره دوم اطـالعـات در مورد جليل افشـار و اینكه
نامبرده از اعضاى فعال سازمان جوانان جبهه ملى است.
 1111/11/22ـ دستگيرى جليل افشار سرقرار با ضياءظریفى با اسلحه
 1111/1/21ـ از سـاواك تهران به سـاواك اراك :مراقبت از جليل افشار و سانسور
مكاتبات وى
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 1111/1/21ـ نـامه شهربانى اراك بـه شهربـانى كل كشور ،بهتر است جليل افشـار
بهزندان دیگری منتقل شود.
 1111/11/21ـ صحبت مسئولين زندان با جليل افشار كه در صورت اظهار نـدامت
مدت محكوميت او تقليل خواهد یافت .جليل افشار از اظهار ندامت امتناى مىكند.
 1121/2/1ـ از شهربــ انى اراك بـه شـهربانى كـل كشـور :جليـل افشـار از ایجـاد
اغتشاش و آشوب در زندان ابایى ندارد ،بهتر است او منتقل شود.
 1121/9/1ـ از ساواك اراك به ساواك تهران« :جليل افشار به احتمال قریب بهیقـين
پ از آزادى از زندان به فعاليتهاى گذشته خود ادامه مىدهد».
 1122/2/9ـ نـامه جليل افشـار به دادستـانى ارتش و اعالم اعتصـاب غذا بهخـاطر
شرایط بد زندان
 1121/1/11ـ برگ معاینه جسد جليل افشار
ورود گلوله در دو نقطه سينه علت فوت پارگى قلب
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اينك صداى رويش گلبوتههاى صبح
در انحناى قامت شب
موج مىزند
سعيد سلطانپور

گروه رفيق مسعود
پابهپاى تالش غفور حسنپور و حميد اشرا براى احياى گـروه جزنـى عـدهاى دیگـر
درحال سازماندهى گروهى بودند كه بعدها بـه «افتخـار نـام و مـرام باشـكوه» یكـى از
مؤسسين آن ،مسعود احمدزاده «گروه رفيق مسعود» نام گرفت.1
فكر تشكيل گروه از آن اميرپرویز پویان بود اما در شكلگيـرى آن جـز او سـه نفـر
دیگر نقشى اساسى داشتند .كه ما از آنها بهنام بنيانگذاران یاد مىكنيم.
 .1اميرپرویز پویان
 .2مسعود احمدزاده
 .1عباس مفتاحى
 .1بيژن هيرمنپور

اميرپرويز پويان كه بود؟
در سال  1122در تهران بهدنيا آمد .و در سال  1129به همراه خانوادهاش به مشهد رفت
تحصيالت ابتدایى و متوسطهاش را در آنجا بود.
در سال  1111از اعضاى فعال كانون نشر حقایق اسالمى بود كه محمدتقى شریعتى،
 .1زميد اشرف ،امعبندى سه ساسه
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پدر دكتر على شریعتى در سال  1121بنا نهاده بود .این كانون با جبهـه ملـى در ارتبـاط
بود و طاهر احمدزاده ،پدر مسعود و مجيد احمدزاده ،در آن جلساتى داشت.
پویان در جریان پخش اعالميه برعليه ورود شاه به خراسان در بهمن  1111شناسایى
و در شش بهمن  ،1111دستگير و زندانى شد .1در پانزده خرداد  1112و حوادث ناشـى
از آن نيز پویان فعال بود.2
در اواخر دوران متوسطه كه با مذهب فاصله گرفت بىعملى «كـانون نشـر حقـایق»
بهقطع كامل رابطه او نه فقط با كانون بلكه حتى با شيوه عمل و نگرشى دینى در مبـارزه
اجتماعى انجاميد.1

گرايش به ماركسيسم
در سال  1111به تهران آمد .با آمدن پویان به دانشكده علوم اجتماعى ،او با ماركسيسـم
آشنا شد .این آشنایى بيشتر از طریق مطالعه در شعر و ادب و علوم اجتماعى بود.1
كاظم سالحى با استناد به اظهارات على طلوى ،دوست مشترك پویان ،آشنایى پویـان
با مفتاحی را عامل ماركسيست شدن او مىداند .2اما مفتاحی خـود مـىگویـد؛ وقتـى بـا
پویان آشنا شد پویان سـرگرم خوانـدن انگليسـى بـود تـا بتوانـد متـون ماركسيسـتى را
بهانگليسى بخواند.1
با پيشرفت پویان در زبان انگليسى او به مجله خوشه بـهعنـوان متـرجم راه یافـت و
درآنجا با سردبير خوشه احمد شاملو آشنا شد.7
مجموعه این شرایط و ایـن روابـط از او مبل ـى چيـرهدسـت در مبـانى ماركسيسـم
 .1پروين منصورى ،تاريخ شفاهى ،كانوس نشر زقايق اسالمى ،مرك اسناد تاب تاس 1172
 .2ز ن پوياس ،ياد ايام اوانى
 .1ز ن پوياس ،ياد ايام اوانى
 .2م هود ازمدزاده ،اسناد بايگانى مؤس ه مطاسهات و پژوه هاى سياسى
 .7كاظم سالزى ،هماس اسناد
 .6عباس مفتازى ،هماس اسناد
 .5ز ن پوياس ،ياد ايام اوانى
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سـاخت .دردانشـكده محور همه بـح هــا بــود .و همـه تقریبــاً او را بــه استــادى
خـود قبول داشتند.1
دانش تئوریک ،بيان و لحن جذاب ،قدرت ارتباط با دیگران ،به زودى او را در مركز
حلقهاى قرار داد كه مسعود احمدزاده یكى از اعضاى آن بود.
در سال  1112دستگير شد و چند ماهى در زندان بود .در این سالهـا در مطبوعـات
مقاالتى مىنوشت مقاله «خشم ي اسزاسمپتييل س ،اىتتميناسزاسنقمالبا» جـدىتـرین نقـدى
است كه درآن سالها برعليه جالل آلاحمد نوشـته شـد« .بيزگشماابمهانيكجيآبميدا» نيـز
درنقد او توپياى خردهبورژوازى كارى است جدى و تأملبرانگيز است.

مسعود احمدزاده كه بود؟
او چون پویـان در سـال  1122به دنيـا آمد امـا نـه در تــهران كـه در مشـهد .پــدرش
طاهر احمدزاده بود .كه هوادار جبهه ملى بود .و گهگاه به جلسات كـانون نشـر حقـایق
اسالمى شریعتى سرى مىزد .اما عضو فعال آن نبود.
مسعود بعد از اتمام تحصيالت ابتدایى و متوسطه در مشهد ،در سال 11ـ 1111راهى
تهران شد تا در دانشكده علوم ریاضى بخواند .در تهران دوستى او با پویان عميقتر شد.
و از ریاضى به فلسفه و منطق ریاضى برترند راسل فيلسـو انگليسـى كشـيده شـد .و
رفتهرفته مطالعات فلسفى اش به ماتریاليسـم كشـيده شـد .تسـلط او بـه زبـان انگليسـى
دسترسى او را به منابع فلسفى آسانتر مىكرد.2
مطالعات فلسفى ،انگيزه مبارزه با شرایط اجتماعى موجود نيازمند كاتاليزورى بود كه
او را به ماركسيسم جلب كند .این كاتاليزور اميرپرویز پویان بود .و مسعود در سال سوم
دانشكده ماركسيست شد.1
 .1كاظم سالزى ،هماس اسناد
 .2م هود ازمدزاده ،هماس اسناد
 .1م هود ازمدزاده ،هماس اسناد
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آنك
برادرانم
كه مىآيند
و از رديف آتش
مىگذرند

عباس مفتاحى كه بود؟
عباس مفتاحى در سارى بـه دنيـا آمـد ،در سـال  ،1121در خـانوادهاى فقيـر ،در دوران
تحصيل همواره شاگرد اول بود.
دوران تحصيل او در دبيرستان همزمان بود با جبهه ملى دوم ،احمد فرهودى رابط او
با جبهه ملى بود .در سال ششم دبيرستان با صفایى فراهـانى آشـنا شـد .فراهـانى در آن
زمان در سارى معلم بود .و چون تصميم داشت دیپلم بگيرد دنبال كسى مىگشت تا بـا
او ریاضى كار كند .على عظيمى ،دبير فيزیـک عبـاس مفتـاحى شـاگر اول دبيرسـتان را
بهفراهانى معرفى كرد .صفایى چون او را مستعد دید كتبى را جهت مطالعه در اختيـار او
گذاشت .با این همه تا به تهـران بيایـد مـذهبى بـود .و تمـامى قـرآن را از حفـظ بـود.
درتهران ،اصول مقدماتى فلسفه از ژان پليستر را خواند .پایههاى مذهبى او سسـت شـد.
دردانشكده فنى بـا عـلى طلوى ،مـهرداد شـكوهى ،مرادى و هدایت عـابدى آشنـا شـد
و بهسيـاست كشيده شد.
جاذبه سياست از عباس مفتاحى ،شاگرد اول تمامى سـالهـاى تحصـيل ،دانشـجوى
مردودى سال دوم ساخت .مفتاحى از طریق همكالسـى خـود محمـد فصـيحى 1بـا
كاظم سالحى آشنا شد .آنها سهشنبه شبها به برنامه رادیو پكن گوش مىدادند .كمـى
بعد از طریق هدایت عابدى هماتاقىاش با مسعود اخوان كه اهل بابل بود آشـنا شـد .و
اخوان واسطه آشنایى او با چنگيز قبادى دانشجوى پزشكى ،دانشگاه تهران شد.
 .1محمد فصيحى بهدها بههمراه هوشنگ تي ابى و محمد امينى دستگير شد.
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مفتاحى از طریق على طلوى با پویان آشنا شد.

محفل سارى
مفتاحى در دوران تحصيل با احمد فرهودى رابطه داشت .بعد از آمدنش به تهـران ،ایـن
رابطه حفظ شد .و او در رفت و آمدش به سارى ،به فرهودى پيشنهاد تشكيل یک گروه
را داد مدت شش ماه جلساتى با حضور مفتاحى ،فرهودى ،محمدرضا ملکزاده ،رحـيم
كریميان ،نقى حميدیان برگزار شد .اما این محفل دوام نياورد و متالشى شد .اما مفتاحى
رابطه خود را با فرهودى ،حميدیان و كریميان حفظ كرد.
مفتاحى در این زمان روى برادر خود اسداهلل نيز كار مىكرد و ضمن آشنا كردن او با
ماركسيسم او را تشویق مىكرد تا در تبریز محفلى درست كند.
كار مفتاحى مدتى ضبط و پياده كردن آثار مائو بود كه از رادیوى پكن پخش مىشد.
در همين زمان با پویان و احمدزاده ان بيشترى گرفت و دیدارهاىشان منظمتر شد.

سخت و سترگ
با قلبى از سپيده و جويبار

بيژن هيرمنپور كه بود؟
بيژن در سال  1121بهدنيا آمد .در پانزده سالگى مىاندیشيد باید خود را وقف بـهسـازى
محيط اجتماعى خود كند .با اندك بينایى كه داشت و كمک گرفتن از ایـن و آن مطالعـه
مىكرد .كتاب قتسردسداسجامييى ژان ژاكروسو ،ایمان به قدرت ملت را در او ایجاد كرد.
تحصيل را رها كرد و پنج سال به تعليم موسيقى مش ول شد .امـا از ادامـه موسـيقى
منصر شد و تصميم گرفت تحصيلاش را ادامه بدهد .در عرض نـه مـاه كـالسهـاى
چهارم ،پنجم و ششم ادبى را با نمرات عالى قبول شـد .در سـال  1112بـراى خوانـدن
حقوق وارد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد.
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از پانزده سالگى شعر مىسرود و داستان مىنوشت و بيشتر تحت تأثير سارتر و كامو
بود .او در این زمان اگزیستانسياليسم را مترقىترین فلسفه موجود مىدانست.
در دانشكده حقوق با پوراندخت بستانى آشنا شد كه در درسها به او كمک مىكرد.
نابينایى براى او مشكل شده بود در همين رابطه نيز با منوچهر برهمن دانشجوى اقتصـاد
آشنا شد.
زبان انگليسى برهمن خوب بود .و این امكان را به بيژن هيرمنپور مىداد تا با خرید
كتابهاى مارك  ،انگل  ،لنين و پلخانف از كتابفروشـى سـاكو (وابسـته بـه سـفارت
شوروى) با كمک منوچهر برهمن تا پنج صبح این آثار را بخواند.
بيژن در سال اول دانشگاه از اصول ماركسيسم آگاه شـد .و بـه ماركسيسـم گـرایش
یـافت .گـرایش او به مـاركسيسم باع شد كـه او مــحور بحـ هــا قـرار بگيـرد .او
تالش مىكرد دیگران را با این اصول آشنا كند.
از طـریق على رحمتى بـا جـالل نقـاش آشنـا شد و از طریق مـارتيک قـازاریـان با
مسعود احمدزاده و از طریق محمدعلى موسـوى فریـدنى بـا علـى زاهـدى و از طریـق
بهروز هادىزنوز با مارتيک قازاریان رابطه گرفت محور تمامى ایـن رابطـههـا ،بحـ و
آموزش مسائل فلسفى ،سياسى و اقتصادى بود.1

نارنجكى رها كن از دست
خورشيد را برويان

پروسه شكلگيرى گروه
حدود سال  1117بود كه پویان به فكر تشكيل گروهى افتـاد .پـ
دعوت كرد ،مسعود احمدزاده بعداً به گـروه دعـوت شـد .هـد
ماركسيستى و شرایط اجتماعى ـ سياسى جامعه بود.2
 .1بيژس هيرمنپور ،اسناد بايگانى مرك مطاسهات و پژوه هاى سياسى
 .2م هود ازمدزاد ،هماس

نخسـت از مفتـاحى
گـروه ،مطالعـه آثـار
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گروه براى ارتقاى سطح دانش تئوریک خود مطالعه منابع كالسـيک ماركسيسـتى را
دردستور كار خود گذاشت .در این ميان آثار مائو جایگاه ویژهاى داشت.
انـدكى بـعد مسـأله راه انــقالب مــطرح شــد ،پــویآان از احــمدزاده خــواست
«سنقالبادرسنقالب» رژى دبره را ترجمه كنـد .1احمـدزاده طـى دو سـه مـاه ایـنكـار را
بهسرانجام رساند.
در سال بعد احمدزاده ،پویان را به بيژن هيرمنپور آشنا كـرد .هيـرمنپـور بـا آنكـه
تقریباً نابينا بود از دانش تئوریک وسيعى برخوردار بود .پ مطالعه و بح حول اصول
ماركسيسم و راه انقالب حدت و شدت بيشترى گرفت.
هيرمنپور «ج گادسخلىادرافتسنسمها» و «سنقماالباهاضمدسنقالبا» از مـارك و مقدمـه
جنگ دهقانى از انگل را ترجمه و در اختيار گروه گذاشت.
كـار تئـوریـک بـا پـویـان و احـمدزاده و هـيرمنپـور بـود .و كـار تـشكيالت بــا
عباس مفتاحى .دكتر چنگيز قبـادى و بـرادرش بهـرام و همسـرش مهرنـوش ابراهيمـى
درهمين زمان عضوگيرى شدند .پویان براى گسترش تشكيالت به مشهد رفت تا حلقـه
مشهد را توسط دوستانش تشكيل دهد .گروه در این زمان به فكـر گسـترش تشـكيالت
بود و براین باور بود كه با گسترش گروههاى ماركسيستى و اتحاد آنـان در یـک حـزب
واحد ،استراتژى مبارزه توسـط حـزب تعيـين خواهـد شـد .بـه همـين خـاطر دبـره 2و
چـهگـوارا 1را كه بـا استنـاد بـه تــجربه انــقالب كوبــا بــراى حـزب نقشـى قــائل
نـبودند رد مىكردند.
در همين زمان مسعود احمدزاده ،كتاب «ج گاچتيكى،ايم اره ا» از چـهگـوارا را
ترجمه كرد .و سپ دست بهكـار ترجمـه ،لودهيم افورتبميواهاپييمينافلسمالهاكالتم ا
آلمين اثر انگل شد.

 .1هماس
 .2رژى دبره ،روزنامهنگار فران وى و نوي نده كتات انقالت در انقالت
 .1ارن تو چهگوارا از رهبراس انقالت كوبا و نوي نده انگ چريكى
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شاخه تبريز
پویان در سال  ،1117اندیشه تشكيل گروه را با صمد در ميان گذاشت .پویـان بـا صـمد
درجریان كارهاى ادبى آشنا شده بود .مرگ نابهنگام صمد در شـهریور  1117بـه رابطـه
تهران و تبریز آسيب وارد كرد .و در بهار  1111پویان به تبریـز رفـت تـا ایـن رابطـه را
دوباره برقرار كند.

اصول تشكيالت
در این زمان پویان جزوهاى نوشت كه در آن «لزهماىشمك اهامسمللهااعضموگ توا» مطـرح
شده بود .یک هوادار مىبایست سه مرحله را بگذراند تا به عضویت گروه در آید:
 .1مرحله سمپات ابتدایى
 .2مرحله سمپات نيمهپيشرفته
 .1مرحله سمپات پيشرفته.
براى هر كدام از این مراحل كتبى خاص تعيين شده بود كه مىبایست مطالعه شـود.
تنها سمپات پيشرفته به عضویت گروه درمىآمد.1

اهداف مطالعاتى
مطالعاتى را در دستور كار خود داشت:

گروه در این زمان چهار هد
 .1مطالعه روستاهاى ایران
 .2مطالعه تاریخ پنجاه ساله اخير
 .1مطالعه تجارب انقالب روسيه ،چين و كوبا
 .1مطالعه سيستماتيک فلسفه و اقتصاد ماركسيستى
 .1عباس مفتازى ،هماس
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مطالعات انجام شده
در زمينه روستا و مسائل دیگر كارهاى زیر صورت گرفت:
 .1تکنگارى از گناباد ـ پویان
 .2باران عجم (بررسى برخى از روستاهاى كشور)
 .1دو مقاله در بررسى روستاهاى مازندران (روستاهاى كوهستان و جنگلى)
 .1درباره قرهداغ ـ بهروز دهقانى
 . 2درباره روستاهاى اطرا رضایيه ـ عليرضا نابدل
 .1درباره روستاهاى رضایيه ـ محمدتقى افشانى نقده
 .7درباره جنبش رازليق ـ عليرضا نابدل
 . 1درباره قالىبافى آذربایجان ـ منا فلكى
 .9اسالم روبناى كدام فرماسيون اجتماعى ـ اقتصادى است
 .11درباره دكتر مصطفى رحيمى ـ بيژن هيرمنپور
 .11نه استراتژى و نه تاكتيک
 .12نقد نمایشنامه چهيراص دهق از بهرام بيضایى
 .11درباره مقاله جبهه ملى از دكتر احمد قاسمى
 .11با كدام كارگر ،كجا و چگونه باید آشنا شد
 .12درك آیين و فرقه دمكرات ـ بهروز دهقانى
1
 .11آذربایجان و مسأله ملى ـ عليرضا نابدل
دو نكته در مورد این تحقيقات قابل ذكر است .نخست آنكه بهعلت ضـرورت كـار
مخفى ما از نویسنده بخشى از این تحقيقات بىاطالىایم و دوم آنكه جز چنـد تـایى از
این تحقيقات بقيه یا از بين رفتهاند و یا در دسترس ما نيست.

 .1مناف فلكى ،هماس
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نشريه درون گروهى
این مقاالت و تکنگارىها در نشریه درون گروهى منتشر مىشد و مورد مطالعه و نقـد
قرار مىگرفت.
گروه در این دوران فرمـول نـيمهفئودال ـ نـيمهمستعمره را در تبيين نـظام اجتماعى
ایران رد كرد .و بـه دنبـال آن الگـوى چينى انقالب نيز كنـار گـذاشته شد .تحليل گروه
از بين رفتن روابط فئودالى و رشد بورژوازى كمپرادور و تضعيف بىسـابقه بـورژوازى

ملى بود.1
شمارههای این نشریه با مقدمه پویان منتشر شد كه حاوى مقاالت زیر بود:

یكی از
 .1رژى دبره ،ىجتبهاسنقالبىاكوبي ،ترجمه بيژن هيرمنپور
 .2انتقادى بر مصطفى رحيمى ،نوشته بيژن هيرمنپور

 .1مشىامبيرزه ،نوشته بيژن هيرمنپور
آخرین شماره نشریه بهار  1119منتشر شد ویژگى این شماره مقالهاى است از پویان
كه رویكرد جدید گروه و پذیرش مشى مبارزه مسلحانه را بازتاب مىدهد.
گروه در واقع در بهار  1119به مبارزه مسلحانه مىرسد .این مقاله باع شد عـدهاى
ارتباط خود را با هيرمنپور قطع كنند .اما عدهاى از افراد مرتبط با او به عضـویت گـروه
درآمدند .از آن جمله ،حاجيان سهپله ،حسين فوالدى ،ابراهيم تهرانچى و جالل نقاش.

لزوم تجديد سازمان
رویكرد جدید گروه مسأله ت يير روابط كه تا این زمان عمدتاً «ارتباط زنجيرهاى» بـود را
دردستور كار قرار داد.
پویان مقاله «لزهماىجديداتميزمينا» را نوشت .كه مبتنى بود بر هسـتههـاى سـه نفـره،
بهدنبال آن مسأله نامهاى مستعار مطرح شد .نامها ابتـدا فارسـى بـود .امـا از آنجـا كـه
 13 .1بهمن ،چريكهاى فدايى خلق
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مىتوانست این اسامى افراد دیگر گروهها را بهخاطر تشابه اسم بـه خطـر بينـدازد پـ
اسامى خارجى انتخاب شد.1

نامهاى مستعار
 .1پویـان ،كـاميـلو .2 ،احـمدزاده ،فـردریک .1 ،مفتـاحى ،امانوئل .1 ،قبادى ،جـواخيم،
 . 2مهرن ــوش اب ــراهيمى ،ســليا .1 ،ب ــيژن ه ــيرمنپــور ،كــاوه .7 ،حســن نــوروزى،
بابوشــكين . 1 ،كــاظم ســالحى ،یـــورى .9 ،جـــالل نقـــاش ،ستـــار .11 ،ابـــراهيم
دلافـسرده ،كـوچک .11 ،حميد توكلى ،چـارلـى .12 ،بهمن آژنگ ،آنتوان .11 ،جــواد
سالحى ،عـمواوغـلى .11 ،سـعيد آریـان ،كـارلوس .12 ،شـهين تـوكلى ،آركوشـا.11 ،
عباس جمشيدى ،فوچيک .17 ،محمدتقى چراغى ،توم .11 ،جعفر اردبيـلچـى ،مـارك،
 .19اص ر عربهریسى ،ارمـند .21 ،منـا فـلكى ،شيـرژ .21 ،حسـن جـعفرى ،پُــل،
 .22گـرمـانى ،تـاراس .21 ،حاجيان سهپله ،ناصر .21 ،حسين سيدنوزادى ،ماكسـی .22
عليرضا نابدل ،ارنستو .21 ،مجيد احمدزاده ،فریرا .27 ،خليل سلماسىنژاد ،وانتروى
گزینش این نامها عمدتاً اسامى انقالبيون امریكاى التين بود .اما بعدها این نامگذارى
به «لحاظ م ایرت با اصول پنهانكارى و بىتوجهى بـه فرهنـگ تـودههـاى زحمـتكش»
مورد انتقاد قرار گرفت.
در این زمان دو مقاله توسط پویان و هيرمنپور در مورد فواید هستههـا و ضـرورت
ایجاد آنها نگاشته شد.

مردان از راهكورههاى سبز
به زير مىآيند.
عشق را چونان خزهيى
 .1عباس مفتازى ،هماس
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كه بر صخره
ناگزير است
بر پيكرههاى خويش مىآرند.
و زخم را بر سينههاىشان.
شاملو

نخستين گام وحدت
سيف دليل صفایى در همين زمان فراهـانى را بـا عبـاس مفتـاحى كـه از اعضـاى گـروه
احمدزاده بود آشنا مىكند .فراهانى از سـال  ،1111هنگـامىكـه معلمـى در سـارى بـود
مفتاحى را مىشناخت .فراهانى مىخواست دیپلم بگيرد و مفتاحى ششم ریاضى و البتـه
شاگرد اول دبيرستان بود .فراهانى بهدنبال كسى مىگشت تا به او ریاضى درس بدهد .و
یكى از معلمين مفتاحى را معرفى كرد و مفتاحى معلم ریاضى فراهانى شد.
فراهانى و مفتاحى چند بار همدیگر را دیدند .اما ایـن مالقـاتهـا حاصـل چنـدانى
نداشت .گروه احمدزاده بر تجارب و تئورى انقالب برزیل بـه چریـک شـهرى و تقـدم
شهر بر روستا باور داشت .اما گروه فراهانى بـههـمزمـانى و شـروى در شـهر بـا تقـدم
تاكتيكى باورمند بود .اما براى گروه احمدزاده این تقدم استراتژیک بود.1
قرار بعدى دو گروه به عهده حميد اشر و مسعود احمـدزاده واگـذار شـد .بـراى
فراهانى امكان حضور در این مذاكرات دیگر نبود .چرا كه شناسایى جنگـلهـاى شـمال
دردستور كار گروه بود.

شناسايى جنگلهاى شمال ،مرحله نخست
در تاریخ یازده شهریور  1119در دره هفتحوض دركه جلسهاى بـا حضـور فراهـانى،
انفرادى ،رحيم سمـاعى ،عـزیر سـرمدى ،اسحـاقى ،هـادى بندهخدا لنگرودى ،عبــاس
 .1زميد اشرف ،امعبندى سه ساسه
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دانش بهزادى ،حميد اشر و اسـكندر صـادقىنـژاد برگـزار شـد .و دربـاره چگـونگى
عزیمت بهمناطق كوهستانى براى شناسایى توافق شد.
در تاریخ چهارده شهریور گروه عازم چالوس شد تا شناسـایى خـود را از دره مكـار
آغاز كند .حميد اشر و اسكندر صادقىنژاد كه با گروه تا چالوس رفته بودند با تعيـين
جـواهردشـت ،از تـوابع رامـسر بـهعـنوان نـخستين مـحل قـرار گـروه شـهر بــا كـوه
بهتهران بازگشتند.
گروه از بيجدنو و فشكور گذشته و شب را در باالتر از كن دره استراحت كردنـد.
صبح از فاطر گذشتند و به ارتفاعات كنـدىچـال رسـيدند .دو روز در آنجـا ماندنـد و
تمرین تيراندازى كردند .و در زیر باران و باد شدید به «حـریصدره» رسـيدند .انبـاركى
ساختند و مقدارى غذا و دارو در آن گذاشتند .روز بعد از دامنههاى جنوبى علمكوه بـاال
رفتند و به معدن «گورت» رسـيدند .شـب را در آنجـا ماندنـد كـه فـردا بـه «كرمـاكو»
رسيدند .با ارتفاى  1221متر كه سرچشمه رودخانـه چـالوس اسـت .شـب را در آنجـا
ماندند و فردا با عبور از «داغكوه» به ارتفاعات دو هزار رسيدند .شب را در آنجا ماندند
و فردا پ از «هلوكه» و «عسلمحله» ،به «دریاسر» رسيدند و شب را در آنجـا ماندنـد.
فراد به كوه سياالن رفتند با ارتفاى  1172متر در جنـوب تنكـابن .شـب را در «تيـاردره»
ماندند و صبح به طر «زیارتچال» حركت كردند و دو روز در آنجا ماندند .و دومين
انبارك خود را در آنجا ساختند.
سپ از كوه «سلطانچال» و ارتفاعات نزدیک به كوه «شماموس» گذشتند و بعـد از
چند روز به جواهردشت رسيدند .انباركى ساختند و با گروه شهر ،حميد اشر  ،فاضلى
و دهقان ،مالقات كردند.
و وسایلى را كه گـروه شـهر آورده بودنـد ،گرفتنـد و پـ از چنـد روز بـه سـوى
ارتفاعات «طولالت» رفتند .شب را در آنجا ماندند و فردا بهطر جنوب رفتند .تـا بـه
«مرجا ـ دشت» رسيدند .شب را در «اربو ـ دشت» سركردند.
فردا از «نـاتيش ـ كـوه» گـذشتنـد و بـه «تبرین ـ كـوه» رسيــدند و پــ از ســه
روز كوهپيمایى به «كاكوه» رسيدند ،كه در  11كيلومترى سـياهكل واقـع اسـت .دومـين
مالقات با گروه شهر ،اشر  ،اسكندر رحيمى ،ایرج نيّرى ،انجام شد .گروه شهر با خود
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پوشاك و مواد غذایى آورده بود .و سه انبارك مواد غذایى ساخته شده را به گـروه كـوه
نشان دادند .و به شهر بازگشتند.
گـروه پ از سـه روز تـوقف از رودخـانه و جـاده سياهكل ـ لوتک» بهطر كـوه
«دُرفـک» رفتنـد .شـب را در دامنه مـاندند و فـردا از «سى ـ سرا» گذشتند .و شب بعـد
به «دُرفـک» رسيـدند .شـب را در پـاى كـوه «دُرفـک» مـانـدند و روز بـعد بـه طـر
سفيدرود رفتند.
و شــب را در ارتفـاعــات جــاده رشــت ـ تهــران گذراندنــد .و پـ از چنــد روز
راهپيمایى و عبور از «مياندیر» شب را در «سردیر» ،كـه دامنـه شـمالى پشـته كـوه بـود،
گذراندند و فردا بهطر «ونيم» از توابع فومن ،حركت كردند كـه محـل قـرار آنهـا بـا
گروه شهر ،اسكندر رحيمى و منوچهر بهایىپور بود.
گروه در اینجا دو دسته شدند ،لنگـرودى ،فراهـانى ،اسـحاقى ،رحيمـى بـه طـر
«امامزاده اسحاق و دره سيامزگى» رفتند و انبارك مواد غذایى در آنجـا درسـت كردنـد.
ششمين انبارك ،و بهزادى ،انفرادى و رحيم سماعى بهطر «افسر ـ سر» رفتند.
گروه اول در نزدیكى ليندان به كوه زد و رحيمى به شهر رفت تا مواد غذایى را تهيه
كند .و بقيه در ارتفاعات «ليندان» انباركى ساختند .سپ به طر «قلعه رودخان» رفتنـد
و به گروه دوم ملحق شدند .و از آنجا پ از ارتفاعات مرتع خانى بـه سـوى ماسـوله
رفتند .لنگرودى و سماعى براى تهيه مواد غـذایى بـه فـومن رفتنـد و شـب را در خانـه
اسكندر رحيمى ماندند .و فردا با مواد غذایى به گروه محلق شدند.
گـروه از دره و جـاده مـاسـوله گذشـتند و به كوه رفتند .در اینجا با حميد اشـر
و رحيـمى مالقـات كـردند و غـذا و پوشـاكى را كه گـروه شـهر آورده بـود گــرفتند.
و راهـى ارتفــاعــات مـاسـوله و شـاندرمن شـدند .در ارتفـاعـات مشـر بر جــاده
اسالم ـ خـلخال ،انباركى براى مواد غذایى ساختند .در این منطقه ایرج صالحى (بـا نـام
مستعار آرش) دراول آذر  1119به گروه ملحق شد .حميد اشر از طریق دانش بهزادى
با صـالحى تمـاس گـرفت و او را به جنگل آورد .مـرحله اول شناسـایى بعد از سه ماه
پایان یافت.

پلنگان ديلمان و طبرستان

93

مرحله دوم شناسايى
گروه هشت نفره بههمراه حميد اشر و اسكندر صادقىنژاد راهى چالوس مىشوند تـا
مرحله دوم شناسایى را از مرزنآباد آغاز كنند.
آنان به «كدبر»  ،شرق رود كجور از توابع نور ،رفتند .و روز بعد با عبـور از «وازك»،
غرب گلندرود و ارتفاعات گنگرچال به «دره منگل» رسيدند و با حميد اشر مالقـات
كردند .حميد اشر با خود محدث قندچى (با نام مستعار اسماعيل اص رزاده) را بـراى
پيوستن به گروه آورد.

كنارهگيرى صالحى ،يك حركت درست
هنگام جمع آورى هيزم در «دره منگل» ایرج صالحى خود را به جـاده هـراز رسـانيد و
بهتهران بازگشت.
جدا از آنكه صالحى بعدها در بازجویىهایش چه مىنویسـد كـه قابـل فهـم اسـت
صالحى در همان مدت كوتاه فهميد كه او مرد این عرصه از ميدان نبرد نيست .پـ بـاز
پ نشست .و در اینكار هيچ انتقادى به صالحى وارد نيسـت .اگـر هـر فعـال سياسـى
بفهمد كه جایش در این نبرد تاریخى و تاریخساز كجاست هـم بهتـر مـىجنگـد و هـم
بهتر تبعات آنرا مىپذیرد .بدبختى از آنجا آغاز مىشود كه فرد در جایى قرار مىگيـرد
كه شایسته او نيست .و روز حادثه فاجعه مىآفریند.
نيازى به ارائه نمونههاى تاریخى نيست .تاریخ حزب توده سرشار از این پدیدههـاى
باورنكردنى است.
گروه هفت نفره فراهانى پ از دو روز با عبور از «سنگ چال»« ،فيلبند» و «سجاده
رود» به ارتفاعات بابل رسيدند .كه محل قرار با گروه شهر بود.
رابطين نيامدند پ گروه به حركت خود ادامه داد و در نزدیكىهاى بهشهر سـماعى
براى تماس به تهران رفت و پ از چند روز حميد اشر و رحيمى به مالقـات گـروه
آمدند .و گروه به طر ارتفاعات «بندر گز» و «نوكنده» حركت كرد .دراینجـا مالقـاتى
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با گروه شـهر انجام شـد .و هوشنگ نيرى كـه بـه تازگى با آشتيانى از عراق آمده بـود،
بهگروه پيوست.
گروه هشت نفره پ از 1ـ 2روز اطراق در اطرا «شاه كوه» به طر «دره زیارت»
و «نهارخوران» رفتند تا به ده «چهجا» رسيدند .شب را ماندنـد و صـبح بـه طـر كـوه
«شادار» رفتند .و پ از چند روز به ارتفاعات «دشت شـاهرود» رسـيدند .و شـب را در
«ميانستاق» ماندند و صبح به طر كوه «قلعه بران» حركت كردند.
گروه صبح زود بعد به جـاده «ولند ـ راميان» رسيدند كه محل قرارشان با گروه شهر
بود .گروه تا نه بهمن  1119در مازندران بود .و بعد با سـه ماشـين ،جيـپ ،فـولك  ،و
وانت بار به طر سياهكل و باالرود حركت كردند.

دور دوم مذاكرات در گروه
دور اول مذاكرات بين فراهانى و مفتاحى بود كه به نتيجه مشخص نرسيد .سفر فراهـانى
براى شناسایى جنگلهاى شـمال مـذاكرات را بـىنتيجـه گذاشـت .دور دوم مـذاكرات
توسط حميد اشر و مسعود احمدزاده دنبال شد .و در سراسر پایيز  1119ادامه یافـت.
بح بر سر دو مسأله بود:
 .1مبارزه چریكى در شهر
 .2زندگى مخفى
فراهانى بهاى زیادى به این دو مسأله نمىداد .و باالخره بعد از بح هاى زیاد بهاین
نتایج رسيدند:
 .1با توجه به شرایط اجتماعى و سياسى و روستاهاى كشور
 .2با توجه به شرایط ج رافيایى و استراتژیک جنگلهاى شمال
 .1با توجه به آمادگى بدنى و انطباق گروه رفقاى كوه با شرایط سخت
 .1با توجه به شناسایى و آماده كردن انبارهاى مواد غذایى
یک هسته چریكى با تحرك قابل مالحظه ،بقـاى نسـبى تضـمين شـدهاى دارد .كـه
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وظيفه آن نه تبليغ و تشجيع روستایيان كه عهدهدار تبليغ و تأثيرگذارى بر سراسـر ایـران
و كل جنبش انقالبى است.
از همين جا تقدم تاكتيكى چریک شهرى به عنوان مبلغ چریک كوه و گسـترش اثـر
تبلي ى وجود و فعاليت چریک كوه بر سراسر كشور آشكار شد.
بنا به تحليل گروه احمدزاده ،مبارزه چریكى آنگاه در كوه شروى باید بشود كه شهر
فعاليت خود را آغاز كرده باشد .و بقاى نسبى خود را نيز بهدست آورده باشد.

ضربه خوردن گروه شهر
همانگونه كه پویان در «رداىئوروابقي» به طرفداران تعرض نكنيم تا باقى بمانيم مىگوید:
باقى ماندن به معناى تعرض نكردن نيست .نشان داد كه در یـک حكومـت پليسـى هـر
جریان و هر محفلى دیر یا زود ضربه مىخورد .علـت آن هـم روشـن ،سـاده و خيلـى
خيلى پيش افتاده است .درك آن نيز نياز به ذهنى پيچيده ندارد .دسـتگير كـن .شـكنجه
كن .آدمها ،كم یا زیاد حر مى زننـد .بـاز هـم دسـتگير كـن .شـكنجه كـن .و در ایـن
گرفتنها و شكنجه كردنها سرنخهایى بهدست مىآید كه ساواك را بهجایى مىرساند.
در سال  ،1111ایرج محمودى ،فراكتى و عبدالرضا نواب دستگير مىشـوند .بـه چـه
علت و چرا روشن نيست باید بهخاطر فعاليتهاى محفلى باشد.
در زیر شكنجه حر مىزنند و نام شش تن دیگر را مىگویند كـه فعاليـت محفلـى
دارند .دراین رابطه مهدى سامع و ابراهيم نوشيروانپـور دسـتگير مـىشـوند .امـا غفـور
حسنپور كه از او بهنام ایرج حسنپور و ایرج محمدى نام برده بودند شناخته نمىشود.
در واقع دو نفر از كسانى كه به نوعى با «گروه احياء» رابطه دارند از سـوى محفلـى
كه هيچ ارتباطى با گروه ندارد ،دستگير مىشوند .حسنپور دستگير نمىشود .كسـىكـه
بيشترین اطالعات را در جریان احياى گروه جزنى دارد .چرا كه بيشترین عضوگيرىهـا
توسط او انجام شده است.
در سال  ،1119سه نفر دیگر دستگير مىشوند ،ابوالحسن خطيب ،مهدى فردوسـى و
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محمود نوابخش .باز هم زمان دقيق دستگيرى و علت دستگيرى بر مـا روشـن نيسـت.1
باید درجریان فعاليت محافل دستگير شده باشند .در واقـع دهـه  ،11دهـه شـكلگيـرى
محـافـل است .و سـاواك بـا نـفوذ و تـعقيب و مـراقبت مـدام اقـدام به دستگيرى این
محافل مىكند.
در بازجویى از این سه نفر بار دیگر نـام مهـدى سـامع و غفـور حسـنپـور مطـرح
مىشود كه «فعاليت كمونيستى» دارند.
نـوزده آذر  1119مـهـدى سـامـع چـهـار روز بـعـد ،بـيســت و ســوم آذر 1119
غفور حسنپور دستگير مىشود 2و در بازرسى ساواك در خانه غفور و خانـه پـدرى او
در الهيجان مداركی بهدست ساواك مىافتد:
 .1نقشهاى از شهرستان رودسر و شناسایى ژاندارمرى شهر
 .2یک نامه از مسعود بطحایى ،كه دریافتكننده آن رضوان و كسانى بود كه درعراق
فعال بودند.
این نامه تو سط مهدى سامع از زندان بيرون آورده شده بود .و او به محمود نوابخش
داده بود تا به غفور بدهد تا توسط عبدالعلى رحيمخانى به عراق بـرده شـود .امـا چـون
رحيمخانى زودتر از نامه به عراق رفته بود نامه نزد غفور مانده بود.
 .1نوشتههایى در مورد انقالب قهرآميز ،بهعنوان تنها راه رهایى خلق ایران

يك نكته :ساواك سازمانى جهنمى
قبـل از آنكـه دستـگيرىهـا را پـىگيـرى كـنيم الزم اسـت بـدانيم مــهدى ســامع و
غفور حسنپور در دست چه كسانى گرفتار شده بودند.
 .1ابواسح ن خطيب دانشجوى فنى بود .در تواهرات دانشجويى دستگير شد .پلىيس بىه خانىه آسهىا رفىت .و
پوتينهاى كوه ز نپور را پيدا كردند .در پوتينها يادداشتى مربوط به فرمىولهىاى شىيميايى سىاخت مىواد
منفجره بود .پس پاى ز نپور و سامع به مياس كشيده شد.
امشيد قاهرىپور ى خاقراس ايراس گلويال 1139/11/27
 .2پاى چپ ز نپور كه بر اثر شالق عفونى شده بود و خطر مرگ او را در پى داشت بريدند بر اثر پايدارى
در شكنجه دهيجاس و شمارى از امكانات و رابطهها از دايره شناسايى و سركوت سىاواك بيىروس مانىد .كىه
درادامه كار چريكها سخت بهكار آمد.
امشيد قاهرىپور ى خاقرات ى هماس
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ساواك سازمانى بود برآمده از آدمكشان فرماندارى نظامى تهران ،بعد از كودتـاى 21
مرداد كسانى كه در زندان زرهى تسمه از پشت افسران تودهاى كشيده بودند .و سـازمان
نظامى حزب را به چنگ آورده بودند .اینان از سـال  1112تـا سـال  ،1119نزدیـک بـه
هفده سال ،فرصت داشتند تا تحت تعاليم سازمان سيا ،موسـاد ،انتليجنـت سـروی بـه
سازمانى مخو تبدیل شوند .و توانایى آنرا بيابنـد كـه بـا انـواى و اقسـام شـكنجههـا،
زندانى را بهحر بياورند.

يك اشتباه تاكتيكى
گروه جنگل و گروه شهر فكر مىكرد كه چون دستگيرى حسنپور و سامع در رابطـهاى
بىارتباط با آنها است پ نه غفور و نه سامع حرفى از گـروه نمـىزننـد .امـا آنهـا از
یافتههاى ساواك در خانه غفور و سامع و اعترافات محفلى محمـود نـوابخش و شـدت
شكنجههاى ساواك اطالى دقيقى نداشتند .پ سامع و غفور حر زدنـد .و تـيم شـهر
درحالىكه دو هفته فرصت داشت مخفى شود و ارتباطات سامع و غفـور را كـور كنـد.
مخفى نشد و ضربه را خورد.
معينى عراقى ،محمد هادى فاضلى ،شعاىاهلل مشيدى در یازده بهمـن  1119دسـتگير
شدند .سيفدليل صفایى دوازده بهمن دستگير شد .و احمد خـرمآبـادى ،بيسـت بهمـن
دستگير شد .و چهارده بهمن ساواك به اطالعات زیر دست یافته بود:
 .1گروه كوه از مازندران به گيالن رفته است.
 .2قرار مالقات با رابط شهر بيست سوم بهمن است.
 .1رابـط شـهر عبـاس (حميــد اشــر ) در ده بــهمن 2/2 ،كيــلو تى.ان.تـى بـه
جنگل برده است.
 .1ایرج نيرى رابط كوه است.
 . 2رحمت پيرونذیرى از اعضاى گروه است كه باید دستگير شود.
در تاریخ پانزده بهمن  1119هویت صفایى فراهانى و صفارى آشتيانى براى سـاواك
روشن شد .و ساواك طى اطالعيهاى دستور دستگيرى آنها را صادر كرد.
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روزشمار حماسه سياهكل
1119/11/11
ـ مالقـات اشـر بـا فراهـانى .اشـر خبر ضربه به گروه شهر را به فراهـانى داد.
فراهـانى از اشـر خـواست ،آشتيـانى بـه عـراق بـرود تـا خـط اتصــال گــروه بــا
منوچهر كالنترى كه درانگلستان بود برقرار شود.
ـ فرهودى به گروه جنگل پيوست.
ـ ورود نخستين تيم ساواك به الهيجان
1119/11/17
ـ اعالم آمادهباش هنگ ژاندارمرى الهيجان
ـ آمدن گروه از ارتفاعات به دامنه
ـ چون امكان دستگيرى ایرج نيرى بود .هادى لنگرودى به روستایى كه نيـرى معلـم
بود رفت اما او را نيافت.
1119/11/19
ـ رفتن مجدد لنگرودى به روستاى ایرج نيرى و دستگيرى لنگرودى توسط مأمورین
ژاندارمرى كه با لباس مردم عادى در كمين او نشسته بودند.
ـ حمله گروه به پاسگاه سياهكل براى آزادى لنگرودى .لنگرودى چند دقيقه قبـل از
حمله توسط ریي پاسگاه به الهيجان برده شده بود.
ـ هشت نفر در این حمله شركت داشتنـد ،فرمـانده فراهـانى ،عبـاس دانش بهزادى،
محمـدعـلى محـدث قنـدچى ،احمـد فـرهـودى ،رحيـم سمــاعى ،مهـدى اسحــاقى،
هوشنگ نيرى ،جليل انفرادى (این نامها را بهخاطر بسپارید).
ـ نخستين اعالميه جنبش مسلحانه انقالبى ایران
1119/11/21
ـ دستور مستـقيم شـاه به تيمســار اویــسى ،فرمــانده ژانــدارمرى كــل كشــور،
بـراى سركوب گروه
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ـ تعيين سرلشگر محققى بهعنوان فرمانده عمليات
ـ رفتن سرلشگر پاسدار ،رئي ركن سوم ستاد ژاندارمرى ،به سياهكل
1119/11/21
ـ تشكيل كميسيون جنگى ،سرلشـگر پاسـدار ،سـرهنگ سـتار بابـایى ،سـرهنگ دو
ابراهيمى (این نامها را هم بهخاطر بسپارید).
ـ اعزام سه هلىكوپتر و هشتاد كوماندو به سياهكل
ـ حركت ستون عمليات تعقيب در سياهكل
1119/11/22
ـ گرفتن تعهد كتبى ژانـدارمرى از كدخدایان ،دهبـانان ،اعضـاى انجمن دهــات ،و
خانههاى اصنا جهت همكارى و دادن خبر و كمک به دستگيرى گروه
ـ رفتن گروه به جنگل و حركت به سمت ارتفاعات در زیر بارش شدید بر
ـ برخورد گروه در جواهردشت و كاكاكوه با هلىكوپترهاى ارتش
ـ كشف انبارهاى مواد غذایى توسط ژاندارمرى
ـ رسيدن گروه از كاكاكوه به «دره ليل».
ـ صفایى و انفرادى ،ایرج نيرى را براى درمان به شهر مـىبرنـد .نيـرى در درگيـرى
پاسگاه گلوله مىخورد.
1119/11/29
ـ دستگيرى فراهانى ،انفرادى ،نيرى در روستاى چهل ستون
ژاندارمرى پيشاپيش روستائيان را بر عليه گروه تهدید و تطميع و بسيج كرده بود.
ـ درگيرى گروه با گردان تعقيب به فرماندهى سروان اصالحى و سروان آتشى
ـ زخمى شدن رحيم سماعى
ـ تقاضاى ژاندارمرى از تهران و درخواست مهمات و سالحهاى تهاجمى سنگين
ـ رسـيدن نــارنجکانـدازها ،نارنجـکهـاى اشـکآور ،مسلسـلهـاى كـاليبر  21و
توپهاى سبک به منطقه
1119/11/11
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ـ تلفنگرام سرلشگر پاسدار به سرهنگ بابایى
«چنانچه عوامل خرابكار در اسرى وقت دستگير یا قلع و قمع نشوند اهمـالكننـدگان
تسليم دادگاه زمان جنگ خواهند شد».
ـ پيشنهـاد فـرهودى بـه بـازگـشت بـه شـهر و مخـالفت رحيــم سمــاعى بــراى
ماندن و جنگيدن
ـ شكستن محاصره ژاندارمرى توسط گروه
ـ تلفنگرام سرلشگر پاسدار به سرهنگ بابایى:
«سند بىلياقتى خود را امضا كرديد»
ـ برخورد گروه با هلىكوپترهاى ژاندارمرى
ـ تمام شدن آذوقه گروه
ـ رسيدن گروه به توسكا
ـ پيرمردى گروه را به خانه مىبرد و نان و شير و پنير مىدهد.
ـ سپاهى دانش روستا خبردار مىشود و آمدن گروه را به ژاندارمرى اطالى مىدهد.
ـ درگيرى گروه با ژاندارمرى
ـ محاصره گروه توسط هلىكوپترها و پياده شدن كماندوها
ـ زخمى شدن رحيم سماعى و كشته و مجروح شدن تعدادى از كماندوها
ـ گروه به رحيم سماعى پيشنهاد مىكند كه او تسليم شود اما نمىپذیرد.
ـ جنگ تا غروب ادامه مىیابد.
ـ كشته شدن یحيى بشردوست یک مزدور محلـى و زخمـى شـدن گروهبـان علـى
كمانكش و ستار غالمى از مزدوران محلى
1119/12/1
ـ سرنگون كردن یكى از هلىكوپترهاى ارتش توسط گروه
ـ درگيرى در منطقه «شرم لنگه»
ـ زخمى شدن ستوان یكم محسنزاده و یک درجهدار
ـ درگيرى در منطقه ذاكلهبر
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ـ مجروح شدن یک ژاندارم و یک مزدور محلى
ـ شليک مداوم گلولههاى منور و روشن كردن منطقه از ترس حمله چریکها
1119/12/2
ـ رسيدن گروه به خطالرسس و محاصره گروه
ـ شهادت رحيم سماعى و
ـ زخمى شدن فرهودى و بازگشت به مناطق جنگلى دانش بهزادى و فرهودى
1119/12/1
ـ دستگيرى دانش بهزادى و فرهودى
1119/12/1
ـ دستگيرى محدث قندچى
از بزرگى این عمليات همين ب كه هنگامىكـه اویسـى ،فرمانـده كـل ژانـدارمرى،
بهشاه گزارش این درگيرىها را مىداد شاه از تعداد زیات تلفات متعجب شـد و گفـت:
«چگونه این عده كم ،اینهمه تلفات به ما وارد كردند».

اين نامها را هم به خاطر بسپاريد
قهرمانان را كه قبالً برشمردیم .و اما خائنين
 .1شاه .2 ،تيمسار اویسى ،فرمانده كـل ژانـدارمرى .1 ،سرلشـگر محققـى ،فرمانـده
عمليـات .1 ،سرلشـگر پـاسدار . 2 ،سرهنگ ستـاد بـابـایى .1 ،سرهنـگ دو ابراهيمـى،
 .7سروان اصالحى . 1 ،سـروان آتشى .9 ،شيخاالسالمى ـ مأمور سـاواك .11 ،ناصـرى،
بازجو .11 ،سرگرد قشقایى ،بازجو .12 ،از برشمردن نام مزدوران محلى و عمله و اكـره
ظلم درروستا كه كشـته و زخمـى شـدن مـىگـذریم .ارزش نـام بـردن ندارنـد ،الى و
لجنهاى تاریخ.
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رستاخيز سياهكل

1

بيژن جزنى حركـت سـياهكل را نقطـه عطفـى در سـير تكامـل جنـبش انقالبـى ایـران
مىدانست كه از دوران جدید در مبـارزه خبـر مـىداد بـه همـين خـاطر آنرا رسـتاخيز
سياهكل اعالم كرد .رستاخيزى كه رژیم را افشـا كـرد ،نيروهـاى بسـيارى را بـه ميـدان
كشاند توده را از بىاعتنایى خارج كرد و آنرا به ميدان كشاند و تير خالصى بـه شـقيقه
اپورتونيسم سخنور وارد كرد.
این حركت از بهمن  1119تا به امروز مورد ارزیابىهاى متفاوتى قرار گرفتـه اسـت
دشمنان این حركت از راست ارتجاعى گرفته تا چپ بریده و اپورتونيسـت نتوانسـتند و
نمىتوانند آنرا نادیدده بگيرند .شاه تـالش كـرد بـا بسـيج تمـامى نيروهـایش حركـت
درنطفه خفه كند .و بعد با شكنجه وحشيانه اسرا و اعدام آنها كه با سراسـيمگى همـراه
بود تالش كرد از جاذبههاى این حركت بكاهد.
عمله و اكره هاى استبداد هم آن روز و هم این روز تالش بسيار كردند و مىكنند تـا
آنرا از حافظه تاریخى این مردم پاك كنند.
شاه آنرا حركتى براى باز گردانيدن فئودالها اعالم كرد .عـدهای دیگـر آنرا توطئـه
استعمار مىدانسـتند .اپورتونيسـتهـاى حـزب تـوده آنرا مـاجراجویى مشـتى جـوان
احساســاتى دانســتند و چــپهــاى بریــده آنرا «نابــال ى خــود خواســته» اعــالم كردنــد
سایهنشينهاى سـخنور و بـىعمـل هـم آنرا تقليـد كوركورانـه از كوبـا و آوانتوریسـم
خردهبورژوازى آنرا بهحساب آوردند.
همه اینان باورشان نبود هشت نفر فدایى محشرى به این بزرگى برپا كردهاند.
حقيقت ماجرا بهراستى چه بود .چرا شاه و تمامى مشـاوران و آدمكشـان زیردسـتش
در آن روز و اپورتونيستهاى رنگارنگ روزگاران بعدى نفهميدند چه عاملى باع شد
كه هشت آدم یک القبا با كمترین امكانات دست به كارى بزرگ بزنند .در مدت پنج ماه
 .1فراهانى به ز ينى رئيس زنداس اوين گفىت« :شىما اشىتباه مىىكنيىد .مىا شك ىت نخىوردهايىم .در فىرداى
تيرباراس ما پژواك پيروزى سياهكل در فضاى ايراس قنينانداز خواهد شد».
مصطفى مدنى ى نشريه عصر نو ى 1173/11/21
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زیر باد و باران ،خستگى و گرسنگى و تنهـایى را تحمـل كننـد و كـارى چنـد سـاله را
بهپایان برسانند .تمامى مناطق مهم جنگل و كوهستانهاى مازندران و گيالن را شناسایى
كنند و بعد درگير جنگى تمام عيار شـانزده روزه بـا ارتشـى سـرپا مسـلح كـه خـود را
بزرگترین ارتش خاور ميانه مىدانست بشوند.
و بعد در سرخگاهى در چيتگر به تيرك تيرباران بسته شوند.
بهراستى راز اینكار چه بود كنش و واكنش توده و طبقه چه بود.
چرا جزنى از این حركـت بـه عنـوان رسـتاخيز سـياهكل یـاد كـرد .و چـرا صـداى
گلـولههـاى سيـاهكل خط محـاصره ارتش و ژاندارمرى را شـكافت و در سراسر ایران
بال گشود و شاه دیگر فرصت نيافت در آرامش بر سـر خـوان ی مـاى خـود بنشـيند و
خاصه خرجى كند.
آیا این اتفاقى است كه رژیم تا بن دندان مسلح كه خود را ژانـدارم خلـيج فـارس و
امپریاليسم منطقه مىدانست در سراشيب سقوط بيفتد.
شاه و حاميان غارتگر او اگر گوش و هوشى به كفایت داشتند باید به ایـن راز پـى
مىبردند كه چرا تعدادى كمتر از انگشتان دست ،سالح برمىگيرند و در جنگى بهغایت
نابرابر رژیم را به مبارزه مىخوانند و اعالم مىكنند :سرنگون باد رژیم سلطه و ستم.
دهانه آتشنشان خشم ملت گدازههـاى نخسـتيناش را در سـياهكل بيـرون داد .نـه
رژیم و نه اپورتونيستهاى سخنور به راز این انفجار پى نبردند .تـاریخ مبـارزات مـردم
ایران ورق خورده بود .این را جزنى بهدرستى مىدید كه آنرا نقطه عطفى مىدانست.
جنبش انقالبى وارد فاز سرنگونى شده بود .پيشاهنگان توده و طبقه دست به سـالح
برده بودند و مادر ميهن نشان داده بود چه شيران شرزهاى را در زهدان خود مىپروراند.
نجات دهنده در راه بود .و پلنگان دیلمان و طبرستان در سياهكل فریاد مىزدند راه را باز
كنيد كه نجاتدهنده مىآید.
این حق تاریخى و حق مسلم هر ملتى اسـت كـه از تمـامى وسـایل بـراى رسـيدن
بهآزادى و عدالت سود جوید این حق پيشاهنگان انقالبى مردم است كه بـراى اسـتيفاى
حقوق مردم خود را در زمانىكه تمامى راهها بسته شده است ،سالح بردارند.
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شاه و اپورتونيستها طالیهداران را دیدند ،اما سـپاه را ندیدنـد .پيشـاهنگان سـپاه را
تمامى سپاه گرفتند و با تيرباران آنها نف راحتى كشيدند كه جنگ بهپایـان رسـيد كـه
گلولههاى شيران شهر بر شقيقه فرسيو ،دادستان جنایتكار ارتـش خـواب را از چشـمان
آنها پراند جنگ آغاز شده است .باش تا صبح دولتتان در بهمن  1127بدمد.

سيزده گل روى سپيده
سيزده برادر روى چيتگر
نودويك سرباز
سيزده دهان سرخ سرودخوان
صدوهشتادودو گلوله
سيزده ديوار خميده گل
سعيد سلطانپور

پايان كار
در بهمن  ،1119معينى عراقى ،محمدهادى فاضلى ،شعاىاهلل مشيدى ،سيفدليل صفایى،
احمد خرمآبادى دستگير شدند .كه همگى جزء گروه شهر بودند.
در سيـاهكل ایـرج نـيرى كه رابــط كــوه و شــهر بــود و كمـى بعـد لنگـرودى
دستگير شـد .عمـليات سيـاهكل بـا هشت نفر شروى شـد .در روستـاى چهـلستــون
فراهـانى ،هـوشنگ نـيرى و انـفرادى دستگير شـدند .درگيـرىهـا را بـازمــانده گـروه
ادامه دادند .عبـاس دانـش بـهزادى ،مـحمدعـلى محدث ،قنــدچى ،احمـد فرهــودى،
رحيم سمـاعى و مهدى اسحاقى.
رحيم سماعى و مهدى اسحاقى در درگيرىها به شهادت رسيدند .فرهودى و دانـش
بهزادى ،فرهودى و قندچى دستگير شدند.
از یازده بهمن دستگيرشدگان به زیر شكنجههاى وحشيانه ساواك رفتنـد .اطالعـات
بهدست آمده به سادگى ممكن نبود باید كلمـات از دریـاى خـون و درد مـىگذشـت و
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بهزبان جارى مىشد .شدت شكنجه به حدى بود كه رفيق علىاكبر صفایىفراهـانى زیـر
شكنجه به شهادت رسيد.
بعد از خاتمه عمليات به دستور شاه پرونده گروه به دادرسى ارتش سـپرده شـد .تـا
دست ساواك براى قلع و قمع گروه باز باشد.
در تاریخ نوزده اسفند  ،1119صبح چهارشـنبه دادگـاه گـروه شـروى شـد .دادسـتان
كيفرخواست گروه را به شرح زیر اعالم كرد:
 .1توطئه به منظور برهم زدن اساس حكومت
 .2تشكيل دادن دسته اشرار مسلح و شركت در قتل عمد
 .1سرقت مسلحانه از بانک
 .1عضویت در دسته و جمعيتى با مرام اشتراكى
 . 2حمل و نگهدارى اسلحه غيرمجاز
پ از ختم محاكمه پرونده جهت صدور رسى به دادگاه شـماره یـک تهـران ارجـاى
شد و برابر رسى شماره  279به تاریخ نوزده اسفند همگى به اعدام محكوم شدند.
با اعتراض متهمين پرونده ،به دادگاه تجدیدنظر استان رفت.
دادگاه تجدیدنظر شماره یک تهران به ریاسـت سرلشـگر احمـد بهـروان در تـاریخ
بيست و چهار اسفند  1119همه را محكوم به اعدام كرد.
حكم اعدام سيزده نفر را سپهبد حسين فردوست به شاه داد« .امـر و مقـرر فرمودنـد
حكم اجرا شود».
1
فرجامخواهى رد شد و همگى به تاریخ بيست و شش اسفند  1119اعدام شدند .
تنها احمد خرمآبادى در تاریخ چهارده تير  21اعدام شد .علت آن بود كه احمد نـوه
دختــرى حــاج ســيدمحمد غــروى از علمــاى درجــه اول بروجــرد بــود .و آیــتاهلل
شریعتمدارى با ارسال نامهاى به سناتور احمد بهادرى از شـاه خواسـت بـا یـک درجـه
تخفيف از اعدام او صر نظر كند كه شاه نپذیرفت.
 .1ايراس در بهد از ظهر  26اسفند سراسر تب كرد« .عيدى شاه به مردم نقرهداغ بود».
مصطفى مدنى ى نشريه عصر نو ى 1173/11/21

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

زندهباد صداى زمستان چهل و نه
پوينده باد آن دست
كه تفنگ روى كتاب نهاد
سعيد سلطانپور

درسهاى سياهكل
 .1دستگيرى غفور حسنپور و مهدى سامع بهدنبـال دسـتگيرى یـک محفـل مطالعـاتى
نشان داد كه در نظامهاى دیكتاتورى اصل پنهانكارى مطلق و دور ماندن از خطر مبنـاى
درستى ندارد .و همانطـور كـه پویـان در «ردّابقميا» مـىگویـد :بـا هـر شـدت و حـدت
پنهانكارى هر گروه ضربهپذیر است .و دیر یا زود در نظامى كه آدمها مدام تحت پيگرد
هستند ضربه مىخورد.
 .2دستـگيرى محفـل مطالعـاتى و تسـرى ایـن ضـربـه بـه گـروه شهر نشان داد كه
مسأله تشكيل حزب بيشتر به شوخى شبيه است تا مسألهاى كه قابل تحقق باشـد .وقتـى
یـک محفـل روشنفـكرى در نـخستين گـامهـا بـا ضـربـهاى مرگبـار متالشى مىشـود.
تـكليف نهـادهـاى صنفى ـ كارگرى و حركتهـاى خودبهخودى كارگرى و اعتصابات
اقتصادى ـ سياسى كارگران جاى خود دارد.
 .1دستگيرى و شكنجه محفل مطالعاتى و دستگيرى و شـكنجه غفـور حسـنپـور و
مهدى سامع نشان داد كه آستانه تحمل یک رژیم دیكتـاتورى كجاسـت .و ایـنكـه اگـر
جنبش انقالبى دست به سالح برده است راه دیگرى بر او جز رودررویى نمانده است.
 . 1به ميدان آمدن شاه ،شاهپور عليرضا ،سپهبد اویسى فرمانده كل ژاندارمرى كشـور
براى مقابله با یک گروه هشت نفره نشان داد كه نيروهاى دیكتاتورى در برخورد با هـر
حركت ،كوچک و بزرگ تام و تمام به ميدان مىآیند .تا حركت را در نطفه خفـه كننـد.
انقالب باید با در نظر گرفتن چنين هجمهاى به ميدان بياید.
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ضرورت مبارزه مسلحانه و ردّ تئورى بقا
این مقاله در بهار  1119نوشته شد .و دیگر فرصت مناسبى براى اصالح و گسـترش آن
پيش نيامد .اما كامل شده تلقى نشد و حک و اصالح آن به آینده واگذار شد.

شرايط حاكم
بعد از كودتاى  21مرداد وحشت و اختناق بر سراسر كشور سایه انداخته اسـت .پلـي
درنبردهاى خود را براى كشف شبكههاى زیرزمينـى مبـارزین بسـيج كـرده اسـت و از
آنجا كه پيشاهنگ بهخاطر خفقان و فقدان شرایط دمكراتيک با توده رابطه ندارد ،امنيتى
براى او متصور نيست.

چه بايد كرد
پيشاهنگ براى آنكه رشد كند و سازمان سياسـى طبقـه كـارگر را بـهوجـود آورد بایـد
طلسم خود را بشكند و با توده رابطهاى مستقيم پيدا كند.

چگونه؟
رژیم براى سد كردن این رابطه با اقدامات زیر دست زده است:
 .1كنترل مراكز كارگرى و دهقانى
 .2كنترل رفت و آمد به روستا توسط مؤسسات نظامى و غيرنظامى
 .1موظف كردن روستایيان به گزارش دادن ورود عناصر غيردولتى به روستا
 .1حضور شعبهاى از ساواك در هر كارخانه براى استخدام و كار
 . 2حضور تبلي ى در مراكز فرعى كارگرى مثل كارخانهها

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

دو مطلق
آن سوى این اقدامات تن دادن طبقه كارگر به وضع موجود به دالیل عدیده كه آنهـا را
مىتوان در دو علت اصلى خالصه كرد:
 .1مطلق دانستن نيروى دشمن
 .2مطلق دانستن ناتوانى خود براى رهایى
پ بازتاب این ناتوانى خود را بهشكل بىعالقگى به مباح سياسى نشان مىدهد.

چه بايد كرد؟
براى كشاندن طبقه كارگر به فعاليت سياسى باید دو مطلق را از جلو پاى طبقه برداشـت
و راه این برداشتن از طریق قدرت انقالبى پيشاهنگ است .این قدرت بـين پيشـاهنگ و
طبقه ابتدا رابطه معنوى و بعد رابطه سازمانى ایجاد مىكند.

چگونگى رابطه معنوى و سازمانى با طبقه كارگر
وحشت و خفقان باع مىشود كه پرولتاریا به فرهنگ رژیم حـاكم تـن بدهـد .و ایـن
معلول ،عاملى مىشود كه پرولتاریا را از مبارزه انقالبى دور كند.
پ براى رهایى پرولتاریا از فرهنگ مسلط و پایان بخشيدن بـه از خودبيگـانگىاش
نسبت به فرهنگ طبقاتى خود و مجهز شدن به سـالح ایـدئولوژیک ،بـراى مبـارزه الزم
است كه تصور او را از ناتوانى مطلقاش در نابودى دشمن درهم شكنيم.
اعمال قدرت پيشاهنگ جدا از آنكه خـود سرشـت تبلي ـى دارد .بـا تبليـغ سياسـى
پيشاهنگ درمقياس وسيع پرولتاریا را بهوجود نيرویى كه متعلق به اوست آگاه مىسازد.
بيگانگى از پيشاهنگ جاى خود را به حمایتى درونى مـىدهـد .او از پيشـاهنگ دور
است ،اما دیگر با او بيگانه نيست .او به پيشاهنگ فكر مىكند چون آینده خـود را بـا او
عجين مىبيند .در اینجا اعمال قدرت انقالبى پيشاهنگ نقشـى دوگانـه ایفـا مـىكنـد .از
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سویى خودآگاهى را به طبقه بازمىگرداند .و از سویى دیگر آنان را وامـىدارد تـا بـراى
تثبيت پيروزى خویش نقشى فعال ایفا كنند.
این راه با حمایت منفعل آغاز و به حمایت فعال ادامه مىیابد .آرزوى پيروزى بـراى
پيشاهنگ دیر یا زود به داشتن نقشى مستقيم در مبارزه تبدیل مىشود.
بـا غلبه بـهآن وحشت و طـرد آن فـرهنگ راه براى رابـطه سـازمانى بـا پرولتـاریـا
گشوده مىشود.

وحدت گروههاى پيشاهنگ
گروههاى پيشاهنگ هم در پروسه نبرد با دشمن راهى جز نزدیک شدن بهیكدیگر بـراى
بقـا ندارند امـا این نزدیـكى و حـتى الحـاق بهمعنـاى وحـدت نيست( .نوعى وحـدت
جبههاى است)
در پروسه مبارزه توده به مبارزه روى مىآورد .نيروى خـود را در اختيـار پيشـاهنگ
قرار مى دهد .در این مرحله بـراى تثبيـت رهبـرى پرولتاریـا وحـدت سـازمانى عناصـر
ماركسيست ضرورت مىیابد.
پيشاهنگ نيروى خود را از طبقه مىگيرد و طبقه با تكيه بر سازمان سياسـى خـویش
تــضمين الزم را بــراى ثمربــخشى مبــارزهاش بــهدســت مــىآورد .و حــزب پــا
بـهعرصه حيات مىگذارد.

مرزبندى با اپورتونيسم
خط و مرز پيشاهنگ واقعى با جریانات اپورتونيستى رشدیابندگى آن است .جریانى كـه
مىگوید؛ تعرض نكنيم تا باقى بمانيم .مایل است مبارزه را درحدى نگاه دارد كه دشمن
قادر به كنترل آن نباشد ،تجمع عناصـر در حـد انگشـتان دسـت .و بعـد مطالعـه متـون
ماركسيستى و تاریخى با رعایت پنهانكارى و چند تماس منفعـل و پراكنـده بـا تـوده و
زندگى به روال عادى .این جریان مىخواهـد در نهایـت بـه تئـورى انقالبـى و تشـكيل
حزب كمونيست نایل آید .اما چگونه؟ در یک «لحظه مناسب» گروههایى كـه از هجـوم
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پلي درامان ماندهاند .حزب طبقه كارگر را تشكيل مىدهند .با كدام تئورى؟ تئورى كـه
حاصل مطالعات این گروهها است.
در این تئورى جبر تاریخى از طریق یک رشته عوامل غيرقابل تبيين تشـكيل حـزب
را عملى مىسازد .و در «شرایطى مطلوب» حزب مبارزه را بر تودهها تحميل مىكند.
«لحظه مناسب» و «شرایط مناسب» در این تئـورى مفـاهيمى متـافيزیكىانـد ،بـهكـار
گرفته مىشوند تا با واقعيت رابطه برقرار شود .اما بىشک این رابطه واقعـى و ارگانيـک
نيست .و این نيز بسيار طبيعى است .تئورى كه از واقعيت عينى اخذ نشـده باشـد طبعـاً
نمىتواند با واقعيت عينى رابطهاى درست برقرار كند .این تئورى با فرمـول سـاده همـه
مشكالت را حل مىكند.
مطالعه  +حداقل تشكيالت  +لحظه مناسب = حزب
حزب  +شرایط مطلوب = انقالب

اما این تئورى یک نكته كليدى را به فراموشى مىسپارد؛ «لحظه مناسـب» و «شـرایط
مطلوب» تنها و تنها زمانى واقعيت خواهند یافت كه پيشاهنگ به ضرورتهاى تـاریخى
در هر لحظه مبارزه پاسخى مناسب بدهد.
به این ترتيب تشكلى كه در آغاز هد خود را كوشش براى تشـكيل حـزب طبقـه
كارگر قرار داده بود با در پيش گرفتن این تز به افق این هد نزدیک مىشود و درعمل
براى حفظ خود هد را قربانى مىكند :تسليمطلبى به انحـاللطلبـى خاتمـه مـىیابـد.
بههرروى این خط مشى در پراتيک مبارزه به بنبست مىرسـد .و دو راه بـراى خـروج
درپيش پاى دارد:
 .1از طریق اتخاذ یک موضع فعال و انقالبى در قبال دشمن خود را نجات دهد.
 .2راه ارتداد و سازش در پيش گيرد.
براى پلي هر كانونى به هر شدت از فعاليت اگـر سـلطه او را نپـذیرد یـک كـانون
خطر است .و دیر یا زود مورد هجـوم قـرار خواهـد گرفـت .هـيچ چيـز بـراى دشـمن
خوشحالكنندهتر از یک مخالف بىآزار نيست .هيچ مرگى بـيش از در سـنگر مانـدن و
شليک نكردن زودرس نيست.
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يك بهانه ديگر :اصل پنهانكارى
طرفداران تز «بقا» بهانهاى دیگر براى تز خود دارنـد .و مـىگوینـد مـا نـهتنهـا تعـرض
نمىكنيم بلكه خود را از چشم دشمن هم پنهان مىكنـيم .وقتـى دشـمن مـا را نشناسـد
ضربه نيز نخواهد زد.

يك سؤال
وقتى پرسيده مىشود تضمين پنهانكارى صددرصد چيست؟ مىگویند :شناسایى كامـل
عناصرى كه به همكارى دعوت مىشوند و كوشش مدام در راه تربيت تشكيالت آنـان.
در درستى این حر شكى نيسـت .شـرط الزم پایـدارى یـک سـازمان مخفـى همـين
شناسایى كامل و تربيت الزم است اما كافى نيست .كافى نبودن آن بهخاطر اشتباهپـذیرى
ما است .تنها عمل است كه كمک مىكند به تصحيح خطاناپذیرى ما.
این حوزه خطاها و كسانى را كه ما با آنها ارتباط مىگيریم شـامل مـىشـود مـا بـا
عناصر و محافلى برخورد مىكنيم كه عمالً بر حفظ خود و دیگران بىتوجهاند.
آنجا كه ما اشتباه مىكنيم چشمان هوشيار پلي مىبيند .ولى مسأله ایـن اسـت كـه
خطر در سطح فرد توقف نمىكند .از فرد شروى مىكند و به كل سازمان مىرسـد .بایـد
چارهاى اندیشيد كه چگونه چتر دفاعى برفراز سـازمان بگشـایيم .كـه اشـتباه فـرد كـل
سازمان را متالشى نكنند.
اصل پنهانكارى بهعنوان یک شيوه دفاعى منفعل تا زمانىكه با اعمال قدرت انقالبى
همراه نباشد یک شيوه نامطمئن باقى خواهد ماند .مگر آنكه این اصل (شـرط الزم) بـا
قدرت آتش (شرط كامل) عجين شود.
و اگر چنين است كه به راستى چنين است شرط بقا ،پنهـانكـارى تـوسم بـا قـدرت
انقالبى است پ باید شعار تعرض نكنيم تا باقى بمانيم جاى خود را به شعار دیگـرى
دهد «براى اینكه باقى بمانيم مجبوریم تعرض كنيم».
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مبارزه مسلحانه ،هم استراتژى هم تاكتيك
پویان مقاله «ردّابقي» را در بهار  1119نوشت ،اما همانگونه كه خود در مقدمه مىگویـد،
فرصت كامل كردن و گسترش آنرا به دست نيـاورده اسـت و آنرا كامـل شـده تلقـى
نمىكند ،به سخن دیگر باب بح و انتقاد را باز مىگذارد.
این نظر در حوزهها مورد بح قرار مىگيرد و سه انتقاد به آن مىشود:
 .1اینكه پویان مىگوید نبود محافل پيشيرو كارگرى ارتباط با پرولتاریا را به مقياس
تودهاى ناممكن ساخته به معناى آن نيست كه نمىتوانيم بهطور منفرد با كارگران پيشرو
تماس بگيریم.
 .2مراد پویان از تأثير اعمال قدرت انقالبى از طر پيشاهنگ در بُعد اسـتراتژیک آن
مطرح است نه تاكتيكى .چرا كه ممكن است اپورتونيستها شكسـت ایـن یـا آن گـروه
مبارز را شكست استراتژیک خط به حساب بياورد كه چنين نيست.1
 .1اینكه پویان مىگوید پرولتاریا خود را دربست تسليم فرهنگ ارتجاى نموده است
اغراقآميز است.2
بههر روى پ از بح هـاى بسـيار مسـعود «مبميرزهامسملنينه،اهم استماتسى واهاهم ا
ىيكا » را در تابستان  1119نوشت.

نقد هيرمنپور
این كتاب نيز در گروه مورد بح قرار گرفت .جدىترین نقدها از آن بيژن هيـرمنپـور
بود كه با مسعود در ميـان گذاشـت و او پـذیرفت كـه در طـرح بعـدى كتـاب آنهـا را
تصحيح كند .یكى دیگر از انتقادات هيرمنپور بـه سـكوت احمـدزاده بـود در برخـورد
دیگر سازمانهاى چپ در مورد مبارزه بود .مسعود از او خواست این بخش خـالى را او
پُر كند پ هيرمنپور با نـام «كـاوه» مقالـه «گـرد خـط مشـى مسـلحانه فـراهم آیـيم و
 .1مقدمه بر چاپ اول كتات ،پان ده خرداد 1179
 .2مقدمه بر چاپ سوم
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مصممانه عليه اپورتونيسم راست ،مرض مزمن نهضـت انقالبـى ایـران مبـارزه كنـيم» را
نوشت دراین مقاله بيژن هيرمنپـور از تاكتيـک مبـارزه حـزب تـوده ،سـازمان انقالبـى،
سازمان توفان و دیگر سازمانهایى كه بر كار تئوریک معتقد بودنـد ،انتقـاد كـرد و خـط
مشى مسلحانه را اثبات نمود .هيرمنپور تأكيد مىكرد هر نظریه ماركسيستى كـه در طـى
انقالبات دیگر بهوجود آمده در ایران باید تطبيق جدى داده شود و بر تكـرار طـوطىوار
عقاید مائو كه توسط سازمانهاى خارج كشور تكرار مىشد انگشت مىگذاشت.

مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا
گروه به این نتيجه رسيد كه تا رسيدن به تشكيل حزب باید از خود دفاى مسلحانه كرد.
پ تعدادى سالح تهيه شد و این نقطه مسلح شدن گروه بود.
اما اميرپرویز پویان در مقاله «قدرتاسنقالبىاهاردّاىئوروابقميا» اندیشه دفاى مسلحانه از
خود را ردّ كرد و آنرا حركتى انفعالى دانست و بهترین نوى دفاى را حمله اعـالم كـرد.
مدتى بعد این مقاله به شكل مقاله معرو «مبيرزهامسلنينهاهاردّاىئوروابقي» درآمد.
انگيزه اصلى نوشتن این مقاله جزوهاى بود كه گروه از طریق هيـرمنپـور بـهدسـت
هظييفاگتهههيو اميركس ساى »1از گروه ساكا( .سازمان انقالبـى كمونيسـتى
ا
آورد؛ «سه ا
ایران )2دراین مقاله توجيه مىشد باید براى تشـكيل حـزب ماركسيسـتى تـالش كـرد و
شرط بقاى گروهها پنهانكارى مطلق است .گروه در بررسـى ایـن مقالـه بـه ایـن نتيجـه
رسيد كه راه ساكا ،راه انفعال و بىعملى است .چرا كه ضربهپذیرى گـروه چـه از خطـا
درگزینشها و چه سرایت ضربه از دیگر گروهها به گروه اجتنابناپذیر است.
پ پویان مقاله نخست را نوشت« .قدرتاسنقالبىاهاردّاىئوروابقي» كه بعدها به شكل
كاملتر آن «مبيرزهامسلنينهاهاردّاىئوروابقي» درآمد.
ایـن مقـاله در گروه نـظرخـواهى شـد كه عصـاره آن مقـاله دیگرى بـود بــه قلـم
 .1عباس مفتازى ،هماس
 .2گروه ساكا در پانويس مىآيد
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مسعود احمدزاده «مبميرزهامسماملنينهاهمام استماتسى واهاهمام اىماميكا

» كـه در تـابستــان

 1119نوشته شد.
«این مقاله چيزى نبود جز ادامه تكميل نظریات پياده شده از طر رفقـاى هسـتههـا
بهنحوى مشروحتر» .كه در كليت خود بهعنوان بياننامه ،خط مشى نوین در مورد قبـول
تمامى رفقاى گروه واقع شد.1

بازخوانى« ،هم استراتژى و هم تاكتيك»

چند نكته
 .1مسعود كتاب را در تابستان  1119مىنویسد و در پایيز همان سال اصـالحاتى در آن
بهعمل مىآورد.
 .2مقدمهاى كه بر كتاب نوشته مىشود در خرداد  1121نگاشته شده است.
 .1كتـاب بـا یک پيشگفتـار از چریکهـا شروى مىشـود كه در تـير  1121نـوشته
شده است.
 .1و در آخر اینكه این كتاب به شيرین معاضد تقدیم شده است.

پيشگفتار
در دهه  11چند سؤال در جلو پاى جنبش انقالبى بود:
 .1چگونه تودهها را به مبارزه كشاند
 .2چگونه باید سد اختناق را شكست
 .1چگونه باید فاصله توده و روشنفكر را پر كرد.
 .1چگونه فاصله توده با توده را پر كرد.

 .1م هود ازمدزاده ،هماس
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وضعيت جنبش و جامعه
در این دوران وضعيت به شرح زیر بود:
 .1استيالى رژیمى وابسته
 .2استيالى مزمن اپورتونيسم
 .1بنبست مبارزه
 .1پراكندگى خلق
 . 2جداماندگى پيشاهنگ از توده
 .1عقبماندگى رهبرى
 .7عدم توانایى بيشتر در انجام وظایف

دو وظيفه مبرم
در چنين شرایط دو وظيفه مبرم در جلو پاى جنبش بود:
 .1شيوه مبارزه
 .2شكل سازمان

گروه چه كرد
گروه تصميم گرفت راه چين را برود .تشكيل حزب كمونيست و بعـد جنـگ تـودهاى
طوالنىمدت ،پ گروه جهت كار و مطالعه به روستا و محيطهاى كارگرى تيمهایى را
اعزام كرد .بررسىها به دو نتيجه منجر شد:
 .1بىاعتمادى توده و طبقه به پيشاهنگ
 .2نااميدى توده و طبقه از ت يير وضع موجود
پ تشكيل حزب از دستور كار گروه خارج شد.
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راه نو ،شيوه نو
گروه به این نتيجه رسيد باید بهدنبال راهى نو و شيوهاى نو در مبـارزه باشـد .و رسـيدن
بهاین راه نيازمند پنج مشخصه بود:
 .1ابتكار
 .2صداقت
 .1شهامت
 .1رهایى از مدلهاى پيشين
 . 2رهایى از دگماتيسم و سوبژكتيویسم
شكلگيرى شيوه هاى جدید مبـارزه در كـره و چـين رهنمـود چـين و الجزایـر نيـز
بهكمک گروه آمد.

يك نياز
مبارزه مسلحانه شروى شد اما درك واحدى روى آن نبود:
 .1یک درك نقش دفاعى براى سالح قائل بود.
 .2یک درك براى عمل مسلحانه نقشى تبلي ى فقط قائل بود
 .1و درك دیگر نقش ضربهزننده به مبانى نظامى ـ اقتصادى ـ سياسى و روانى براى
سالح قائل بود.
عمل از تئورى پيش افتاده بود .پ نياز بود تئورى مبارزه مسلحانه تدوین شود .كار
رفيق مسعود در واقع پاسخى به چنين نياز و ضرورتى بود.

نتايج
چریکهـا نتـایج مبـارزه مسـلحانه پيشتـاز شـش تيرمـاه سـال  1121بـه شــرح زیــر
جمعبندى مىكنند:
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 .1مرزبندى با اپورتونيسمهاى سخنور و بىعمل
 .2تقویت و تحریک پتانسيل انقالبى توده
 .1افزایش اعتماد به پيشاهنگ
 .1باور توده به ضربهپذیرى رژیم
 . 2تـشدیـد تـضـاد بـين ارگـانهـاى سـركــوب (پـليــ و ســاواك) و فشــار
بهنيروهاى پایينى

 .1تـشدید تـضاد بـين امـپریـاليسم و حكومت بهخـاطر تـرور و مختـل شدن كـار
مؤسسات امپریاليستى
 .7تشدید بحران در ماشين دولتى بهخاطر كاهش سرمایهگذارى
 . 1ضربه سياسى به اتوریته رژیم و جزیره ثبات او
 .9اثر روانى مرگبار بر دستگاه سركوب رژیم

فصول كتاب
كتاب شامل یک مقدمه و هفت فصل و یک موخره است بهقرار زیر است:
 .1مقدمه
 .2شرایط پيدایش و رشد جنبش كمونيستى
 .1بررسى شرایط و مسأله مرحله انقالب
 .1مرحله انقالب
 . 2خط مشى ما
.1بررسى انقالب در انقالب دبره
 .7حزب و چریک ،امر سياسى و امر نظامى
 .1نتيجهگيرى
 .9یادداشت

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

فصل اول :مقدمه كتاب
جمعبندى گروه سياهكل
فرماندهى گروه با علىاكبر صفایى فراهانى بود .پنج ماه شناسایى روى جنگلهاى گيالن
صورت گرفت .شناسایى كه در تاریخ جنبش انقالبى ما سـابقه نداشـت و ضـمناً گـروه
خود را با زندگى در كوه و جنگل عادت داد.

اهداف گروه
گروه تـصميم داشت با وارد كردن ضربات سيـاسى ـ نـظامى بـر دشمن به اهدا
دست یابد:
 .1نشان دان راه مبارزه
 .2آگاه كردن تودهها از قدرت خود
 .1آسيبپذیرى دشمن
 .1نشان دادن امكان مبارزه

زیـر

داليل انتخاب جنگلهاى شمال
 .1ورود رژیم به منطقه توریستى شمال انعكاس وسيعى مىیافت.
 .2استقرار نظامى دشمن در این منطقه نسبت به مناطق دیگر كمتر بود.
 .1بهخاطر موقعيت ج رافيایى قدرت مانور تسليحاتى رژیم كمتر بود.
 .1هرچند روستایيان شمال نسبت به دیگر مناطق وضعيت رفاهى بهترى داشتند امـا
سطح آگاهى آنان باالتر بود.
 . 2امكان محاصره كامل كمتر بود.
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داليل شكست
 .1عدم توجه به تحرك الزم
 .2عدم رعایت بىاطمينانى مطلق
 .1كمبها دادن به بسيج همه جانبه دشمن
1
با اینهمه شكست یک تصاد بود ،تصادفى كامالً اجتنابناپذیر

نتيجه حركت
علىرغم شكست حركت گروه ،اميد و شور بسيار به خلق و انقالب داد.

جمعبندى و نتايج حركت گروه شهر
حركات چند ماهه گروه شهر ،بهدنبال رستاخيز سياهكل به نتایج زیر منجر شد:
 .1رادیكال شدن جنبش دانشجویى
 .2رادیكال شدن اعتراضات كارگرى
 .1حساس شدن توده و دنبال كردن اخبار چریکها

فصل دوم :شرايط پيدايش و رشد جنبش نوين كمونيستى
مرحله نوینى در مبارزه حلق در این دهه ایجاد شده اسـت .جنـبش كمونيسـتى از نظـر
اصالت ،عمق و وسعت رشد چشمگيرى داشته است .بـههمـين خـاطر از سـوى رژیـم
سركوب وحشتناك و تبلي ات ضدكمونيستى همراه بوده است.
بههرروى خصلت اساسى جنبش در این دوران با سه ویژگى مشخص مىشود:
 .1شهاعياس در نامه شماره  5خود به چريكهاى فدايى خلق مىگويد :شك ت گىروه يىك اشىتباه تىاكتيكى
بود .تصادف در اين شك ت مصداق ندارد .گروه پيشاپي بايد زىدس مىىزد كىه رژيىم ز اسىيت ب ىيار
باديى نشاس خواهد داد .و پي بينىهاى دزم انجام مىشد.
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 .1تجمع ساده نيروها
 .2رشد خودبهخودى آن
 .1جداماندگى از توده
كه علت آن كودتاى  21مرداد و سـركوب همـهجانبـه جنـبش و نبـود یـک حـزب
پرولترى است.
حزب توده :گروه در این جمعبندى به حزب توده مىرسد حزبى كـه در بيسـت سـال
گذشته نتوانسته بود حتى لحظهاى ،نمونهاى از یک حزب كمونيسـت باشـد .و رهبـرى
حزب توده ،كه فقط كاریكاتورى از یک حزب ماركسيست ـ لنينيست بود ،تنها توانست
عناصر فداكار و مبارزه حزب را به زیر تيغ جالد بيندازد و خود راه فرار را در پيش گيرد.

مشكل جنبش
بعد از كودتا جنبش از سه بيمارى رنج مىبرد:
 .1سازمانهاى از هم پاشيده
 .2شيوه قدیمى و فلجكننده مبارزه
 .1شعارهاى از كارافتاده

شرايط جديد
اما شرایط ت يير كرده بود و شرایط جدید نيازمند:
 .1شعارهاى جدید
 .2شيوههاى جدید مبارزه
 .1اشكال سازمانى جدید بود.
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هدف نخستين نيروهاى انقالبى
دو وظيفه مبرم در پيش پاى نيروهاى انقالب بود:
 .1تحليل شرایط
 .2یافتن راههاى نوین مبارزه

مرزبندى با شوروى
گروه در این مرحله از تدوین نظریاتش به شوروى مىرسـد و بـدینگونـه بـا شـوروى
مرزبندى مىكند:
«اگر در همين ايـام مـرزبـندى بـين مـاركسيست ـ لنينيست و رويــزيونيسم و
اپورتونيسم از طرف ديگر در يك مقياس بينالمللى شكل نگرفته بود .شايد سلب
اعتماد از حزب توده در آغاز تا حدودى موجب سـلب اعتمـاد از كمونيسـت هـم
شده بود.
امـا اينك به نظر مىرسد كه مقـام مـاركسيست ـ لنينيست واقعى خــالى اسـت
و بايد پر شود .پس ماركسيسم ـ لنينيسم به مثابـه توـورى انقـ ب تنهـا منجـى
پىگير انق بيون شد.
بدينترتيب اقبالى وسيع و چشمگير از جانب روشنفكران انق بى بهماركسيسـم ـ
لنينيسم كه حاال با نام و انديشههاى رفيق مائو عجين شده است ،ديده شد».1

عوامل كمككننده به جنبش
در این دوران سه عامل به كمک جنبش آمد:
 .1نشر آثار كمونيستى
 .2جنگهاى تودهاى در چين ،ویتنام و الجزایر
 .1م هود ى هم استراژى و هم تاكتيك
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 .1انقالب كوبا
اما در زمينه داخلى جنبش با تجربه تدوین شدهاى روبهرو نيست .مسعود تجربيـات
دیگر گروهها را تا دهه پنجاه اینگونه ارزیابى مىكند:
«كسانى پيدا شدند كه مىخواستند كه با اشكالى كـه بـراى مـا كـام مشـخ
نيست دست به عمل مسلحانه بزننـد .امـا هنـوز شـرور نكـرده دربنـد افتادنـد و
بنابراين نتوانستند تجربه مثبت يـا منفـى بـراى جنـبش فـراهم كننـد .بنـابراين
علىرغم ادعاى برخى ،شكسـت گـروههـايى كـه مـىخواسـتند دسـت بـه عمـل
مسلحانه بزنند ،به هيچوجه نمىتواند دال بر نادرست بودن مبارزه مسلحانه باشد.
زيرا شكست آنها ناشى از يك رشـته اشـتباهات تـاكتيكى و تشـكي تى و عـدم
م حظه مخفىكارى آنها بوده است».
این ارزیابى حاوى دو نكته مهم است:
 .1اشرا نداشتن گروه و جنبش بر گذشته جنبش انقالبى
 .2باقى نگذاشتن تجربيات مكتوب توسط گروههاى دهه 11
جنبش انقالبى ایران از مشروطه به بعد مدام از این گسست تاریخى رنج برده است.
كارها مدام از صفر شروى شده است و در نيمه راه رهـا شـده اسـت .نسـل بعـدى كـه
مىبایست پرچم فروافتاده را بردارد .اندوختهاى براى حركت نداشـت .و از آن بـدتر بـا
دیروز خود ارتباطى نداشت.

يك هشدار
در این زمان رشد نسبى محافل مسأله وحدت گروهها در رابطه با توده را در دستور كار
آنها قرار مىدهد حركت به این سمت محافل را زیر ضرب ساواك مىبرد.
پلي سياسى بعد از كودتا ،از فاز سركوب اپوزیسيون و تثبيت دولت كودتا بـه فـاز
پيشگيرى رسيد .این فاز همزمان بـود بـا نفـوذ در گـروههـا ،سـاخت و سـازماندهـى
گروههاى دستساز خود ،كنترل رفت و آمـد فعـالين سياسـى ،تحـت كنتـرل درآوردن
عناصر انقالبى را در دستور كار خود داشت.
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حركت محافل به سمت وحدت و رابطه با توده ،به سرعت باع آلودگى محافـل و
دستگيرى آنها مىشود .گروه براین باور بود كه محافل باید قبـل از همكـارى ،خـود را
آماده ورود به فاز عملياتى بكنند .مسأله وحـدت و رابطـه بـا تـوده و طبقـه در پروسـه
مبارزه باید حل شود.

دو راهى
گروه براى دو هد تشكيل شد:
 .1آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم
 .2تحليل شرایط
اما در پروسه رشد خود به یک دو راهى رسيد:
 .1راه اول :تشكيل حزب
 .2راه دوم :شروى جنگ چریكى
گروه راه دوم را بهخاطر باور به یک رشته فرمولهاى تئوریک كـه آنهـا را «عـام و
ت ييرناپذیر» مىدانستند ،رد شد .این فرمولها همان اصول عام لنينيسم بود.

سه برخورد با اصالحات ارضى
 .1برخورد حزب توده
 .2برخورد گروهها پروچينى
 .1برخورد گروه
حزب توده اصالحات ارضى را مترقى مىدانست .و از آن نتيجـه مـىگرفـت گـذار
بهسرمایهدارى آغاز شده است .پ لحظه مبارزه قطعى فـرا نرسـيده اسـت .و بـهجـاى
شعار سرنگونى ،شعار ت يير دیكتاتورى شاه به دمكراسى را باید داد.
سازمان انقالبى فئوداليسم را هنوز پابرجا مىدانست .و براین باور بود كـه در روسـتا
شرایط عينى براى مبارزه مسلحانه وجود دارد .سازمان انقالبى ت يير را منكر مىشد.
اما گروه ت يير را مىپذیرفت و بر این باور بود كه روستا چون قبل نمىتواند پایگـاه
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انقالب باشد .شهر و پرولتاریا اهميت بيشترى یافتند پ
كمونيست رفت.

باید به طـر

تشـكيل حـزب

يك سؤال
سؤالى كه در اینجا براى گروه مطرح شد این بود كه آیا «بـا ت ييـرات حاصـله از رفـرم
ضرورت مبارزه مسلحانه از بين رفته است یا نه؟»

فصل سوم :بررسى شرايط و مسأله انقالب
الف) هدف انقالب ارضى
انقالب ارضى از سوى رژیم

گـروه در ابـتدا بـاید بـه این سؤال پـاسخ مىداد كه هد
چه بود؟
بسط سلطه اقتصـادى ـ سيـاسى و فرهنگى ،سرمـایهدارى بوروكراتيک و وابسته ،از
بين بردن زمينههاى انقالب در روستا انگيزه اصلى رژیم نبود .نكتهاى كـه عـدهاى روى
آن تأكيد داشتند .رفرم تضاد قبلى را كاهش داد .اما تضاد جدیدى در روستا ایجاد كـرد؛
تضاد بين خردهمالكى و مالكين بزرگ .به واقع رفرم نهتنها دردى از دردهاى روسـتایيان
را درمان نكرد بلكه در مقياسى وسيع تضاد بين رعيت و ارباب را به تضـاد دهقانـان بـا
بوروكراسى و ماشين سركوبكننده دولت تبدیل كرد؛ تبدیل یک تضاد به تضاد دیگر.
در شهر نيز رفرم با سركوب تودههاى شهرى ،بورژوازى و خردهبورژوازى ،كسـبه و
كارگران همراه بود .در حالىكه انقالب بـورژوازى اروپـا ،بـا گسسـتن قيـد و بنـدهاى
فئودا ليسم از دست و پاى رعيت و سوداگران بزرگ و كوچک شهرها ،با خـود آزادى و
رقابت را در شهر به ارم ان آورد سلطه جابرانه سرمایهدارى وابسته پيش از پـيش تضـاد
پرولتاریا با بـورژوازى ملـى و بـهویـژه خـردهبـورژوازى را بـا از بـين بـردن تـدریجى
بورژوازى ملى و ورشكسته كردن آنها از طریق انحصارات امپریاليسـتى تحـتالشـعاى
تضاد آنها با سرمایهدارى وابسته و بوركراتيک و سلطه امپریاليستى قرار مىدهد.

پلنگان ديلمان و طبرستان

313

ب) تضاد خلق و امپرياليسم
درحقيقت هـرگونه تـ يير و تـحولى منوط است به حل تضــاد اصـلى جامعـه ،تضــاد
خلق و امپریاليسم.
ما در كودتاى رضاخانى استقرار یک قدرت مركـزى را مـىبينـيم بـدون آنكـه ایـن
قدرت انعكاس یک قدرت اقتصادى بورژوایى باشد .بدون آنكه رشد صنایع بهبوژوازى
این امكان را داده باشد كه با استفاده از قدرت اقتصادى در استقرار یک قـدرت سياسـى
مركزى موفق شود.
ما از یک طر با یک روبناى سياسى بورژوایى و قطـع نفـوذ و قـدرت فئـودالهـا
روبهرویيم و از سویى دیگر شاهد استثمار فئودالى هستيم.
رشد سرمایهدارى آغاز نشده ،امـا قـدرت انحصـارات سـرمایهدارى خـود را جلـوه
مىكند :شيوه توليد فئودالى از بين مىرود در حالىكه بورژوازى ملى سركوب مىشـود.
همه اینها بهمعناى سلطه امپریاليسم و عمده شدن تضاد خلق و امپریاليسم است.

پ) مرحله انقالب
گروه مرحله انقالب را بورژوا ـ دمكراتيک نوین ارزیابى مىكند به سه دليل:
 .1ضعف بورژوازى به او امكان ایجاد یک نيروى سياسى مستقل را نمىدهد.
 .2ضعف دهقانان ،كه به دالیل شرایط مادى توليد هيچگـاه نمـىتوانـد یـک نيـروى
مستقل سياسى را تشكيل بدهند.
 . 1نقش و رسالت پرولتاریا؛ پرولتاریا از نظر كمى ضعيف اما از نظر كيفـى و امكـان
تشكل بسيار قدرتمند است .پ باید رهبرى را بهدست گيرد.
این انقالب سه ویژگى دارد:
 .1بورژوایى است ،بهدنبال تحقق شعارهاى انقالب ناتمام مشروطه است.
 .2دمكراتيک است ،بهدنبال تحقق آزادىهاى اجتماعى و سياسى است.
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 . 1و نوین است ،بدین معنا كه رهبـرى آن نـه چـون انقالبـات كالسـيک ،بـورژوا ـ
دمكراتيک ،بهدست بورژوازى كه بهدست پرولتاریا است.
و این انقالب تفاوتهاى دیگرى با نوى كالسيکاش دارد:
 .1نخست آنكه هد عاجل ،قطع سلطه امپریاليستى و نابودى فئوداليسم است.
 .2مالكيت خصوصى مورد تعرض قرار نمىگيرد.
 .1نطفه انقالب سوسياليستى در آن وجود دارد بهخاطر:
الف) خصلت ضدامپریاليستى انقالب
ب) بسيج تودهها
ج) رهبرى پرولتاریا
انقالب با تودهاىترین شعارها آغاز مىشـود و در پروسـه انقـالب تـوده پرولتریـزه
مىشود .با رشد عناصر سوسياليستى انقالب ،مبارزه برعليه سلطه سرمایهداران رفتهرفتـه
به مبارزه برعليه سرمایه تبدیل مىشود.

خطمشى ما
گروه در بررسىهایش به دو سؤال مىرسد:
 .1آیا راه انقالب ایجاد كانونهاى چریكى است؟
 .2آیا بدون حزب مىتوان دست به انقالب زد؟

خطايى تئوريك
گروه در ابتدا تزهاى دبره و تجربه انقالب كوبا را رد كرد .بىآنكـه تجزیـه و تحليـل از
شرایط ميهن و درك عميقى از عناصر انقالب كوبا داشته باشد.
علت این خطا پذیرش سطحى یک رشته فرمولهاى تئوریک مبتـى بـر تجربـههـاى
انقالبى پيشين بود .به زبان دیگر گروه تزهاى دبره را مخالف لنينيسم مىدید.
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تشكيل حزب
پ تشكيل حزب در دستور كار قرار گرفت .جه باید كرد:
 .1تربيت كادرهاى آینده حزب
 .2آماده كردن زمينههاى حزب در ميان مردم

تفاوت شرايط ايران و روسيه
در روسيه ضرورت تشكيل حزب از درون جریان عملى مبارزه رویيد .مالت الزم بـراى
تشكيل حزب وجود داشت ،كادرها ،اعضاى گروهها ،مبارزه سياسى ـ اقتصـادى توده و
طبقه و رابطه پيشاهنگ و توده.
پراكندگى ،دید محدود ،خردهكارى ،ضرورت تشكيل حزب را در دستور كار جنبش
قرار دارد .اما در ایران پيشاهنگ به ضرورت تشكيل حزب رسيده بود اما:
 .1جنبشها خودبهخودى نبود.
 .2پيشاهنگ نقشى در زندگى عملى و مبارزاتى توده نداشت.
 .1بين گروههاى ماركسيست هم ارتباطى نبود.
پ گروه به این نتيجه رسيد تا تشكيل حزب راه درازى در پـيش دارد .گـروه روى
تفاوت شرایط ایران و روسيه تأمل نكرد .اگر كرده بود به این نتيجه مىرسيد كـه عمـل
مسلحانه مى تواند پيشاهنگ را در مبارزه توده شركت دهد .و خود شرط تشكيل حزب باشد.

دو خطا
گروه در اینجا دچار دو خطا شد:
 .1قيام شهرى را با مبارزه چریكى طوالنى مدت یكى گرفت.
 .2قيام را به شكل مطلق كار تودهها مىدانست.
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يك سؤال
در اینجا گروه از خود پرسيد« :چرا قيـام كـار تـودههـا اسـت؟» (منظـور از قيـام ،قيـام
مسلحانه شهرى نيست كه وجه مشخصه آن جنبش مسلحانه وسيع و ناگهـانى تـودههـا
همراه با رهبرى است) مگر تجربه كوبا نشان نداد كه یک موتور كوچک مسلح مىتواند
قيام را آغاز كند و به تدریج توده را به قيام بكشاند.
در این مرحله گروه پى برد كه باید از نو ،به واقعيت به تودهها ،و دیگر كمونيستها
توجه كند .اما ضربات پى در پى پلي راه گروه را سد مىكرد.

تفاوت محافل چپ ايران و روسيه
لنين «دراچهاپييداكتد» ،پروسه رشد محافل پيشتاز روسيه را نشان مىدهد .شـكلگيـرى
یک محفل ،ارتباط با كارگران .گسترش دامنه تبليغ و ترویج ،جذب بخـش زیـادترى از
كارگران و روشنفكران .رسيدن پول و اعضاى جدید ،نشر و پخش اعالميـه ،ارتبـاط بـا
محافل دیگر ،نشر روزنامههاى محلى ،تشـكيل نمـایشهـا و سـخنرانىهـا ،اعتصـاب و
سرانجام عمليات جنگى آشكار.
اما در ایران پروسه رشد محافل در جهت عك روایت لنين است .تشـكيل محافـل
بدون ارتباط وسيع با كارگران ،نداشتن نقش در جنبشهاى خود بهخـودى تـوده ،نبـود
روزنامه محلى و تشكيل نمایشات تودهاى و فقدان عمليات جنگى آشكار .با همـه ایـن
نبودنها ،سركوب وحشتناك پلي .

يك يادآورى
با وجود چنين تفاوتهاى آشكارى ميان شرایط ایران و روسيه طرفه آنكه عدهاى مصـر
بودند و هنوز بر آن ابرام ایستاده بودند كه باید از همان راهى مىرفتـيم كـه سوسـيال ـ
دمكراتهاى روسيه رفتند .و مدام دم از لنين و لنينيسم مىزنند.
در روسيه طبقه كارگر به مبارزه كشيده شده بود .تـا حـدودى تشـكل طبقـاتى هـم
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داشت .با محافل پيشتاز رابطه برقرار كرده بود .بح آنها این بود .كه آیا مبـارزه خـود
بهخودى را باید به مبارزه سياسى تبدیل كـرد یـا نـه .آیـا بـراى پـيشبـرد مبـارزه نيـاز
بهسازمانى قرص و محكم هست یا نه .درواقع دعوا آنجا با اكونوميستها بود.
اما در ایران جنبشهاى خود بهخودى كم در صورت وقوى در همان مراحل آغـازین
توسط پلي سركوب مىشد .محافل كارگرى كوچک و بىتأثير ،ارتباط محافل كارگرى
با محافل روشنفكرى كم و نادر بود.

يك اختالف ديگر
اگر در روسيه جنبش خود بهخودى وسيع نشانه آماده بودن شرایط عينـى انقـالب بـود.
برخال نظر اپورتونيستهاى ایرانى كه نبود جنـبشهـاى خودبـهخـودى را بـه نشـانه
نبودن شرایط عينى انقالب مىدیدند .این فرمول در ایران صادق نبود به دو دليل:
 .1سركوب و اختناق و تبلي ات ایدئولوژیک رژیم
 .2ضعف پيشاهنگ
این دو عامل توده و طبقه را دچار سكون ،سرخوردگى ،یأس و تسليم كرده است.

نشانههاى شرايط عينى
با نشانههاى زیر گروه به آماده بودن شرایط عينى انقالب رسيد:
 .1وضع فالكتبار توده و طبقه بهدنبال اصالحات ارضى ،ورشكستگى بـورژوازى و
خردهبورژوازى و استثمار وحشيانه طبقه كارگر
 .2تالش وسيع روشنفكران انقالبى در یافتن راه انقالب
 .1یورشهاى مدام پلي و پُر شدن زندانها
 .1طرح مسأله انقالب در گسترهاى وسيع
 . 2جنبشهاى جرقهوار و پراكنده
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راه ما
گروه به این نتيجه رسيد كه نبود جنبشهاى گسترده تودهاى بهعلت سـركوب پلـي و
بىعملى پيشـتاز اسـت .پـ تشـكيل حـزب را منـوط كـردن بـهوجـود جنـبشهـاى
خودبهخودى تعليق به محال است.
پ سؤاالت چندى در جلو پاى جنبش بود كه باید گروه براى آن جوابى مىیافت:
 .1نبود رابطه ميان پيشاهنگ و توده
 .2نبود رابطه ميان اعتصابيون
 .1بدبين بودن توده نسبت به پيشاهنگ
 .1خفه كردن هر جنبش خودبهخودى توسط پلي
 . 2متقاعد شدن بخشى از پيشاهنگ به نبود شرایط عينى انقالب
پاسخ گروه عمل مسلحانه بود.

مرزبندى با لنينيسم
گروه به این نتيجه رسيد كه به دليل نقش روزافزون عامـل آگـاه ضـدانقالب ،ضـرورت
نقش آگاهانه پيشرو نيز افزایش یافته است .پيشرو باید سد اختناق را بشكند و بـه تـوده
نشان دهد مبارزه آغاز شده است.
در اینجا احمدزاده پيشاپيش گروه را از نظریات اپورتونيستها آگاه مىكند:
«عدهاى فريادشان بلند مىشود .اين جوانان بـىحوصـله ،مـاجراجو ،چـ رو كـه
شكيبايى آنرا ندارند كه تودهها براى مبارزه مسلحانه آمـاده شـوند .كـه سـازمان
پيشرو پرولتاريا و البته (يك جريان صرفا سياسى) تودهها را براى مبارزه مسلحانه
آماده كنند.
شكيبايى آنرا ندارند كه «تودههاى ستمكش» و استثمارشـونده بـه عـدم امكـان
زندگى بهطرز سابق پـى ببرنـد و تيييـر آنرا مطالبـه كننـد .و اسـتثماركنندگان
چپرهو) و آن وقـت
نتوانند بهطرز سابق زندگى و حكومت نمايند( .لنين ،كتاب ا
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دست به مبارزه مسلحانه بزنند .ايشان مبارزه با پليس سياسى و قوه قهريـه را بـا
كار سياسى و مبارزه سياسى و فعاليت پيگير سياسى اشتباه مىكنند».

سؤالى درست
گروه به وظيفه پيشرو مىرسد .وظيفهاى كه بهشكلى عام همه آنرا قبـول دارنـد« :عمـل
آگاهانه و ارتباط با توده براى به ميدان آوردن و ظاهر كردن قدرت تاریخى خود».
این اصل مسلمى است كه آگاهى انقالبى وقتى تودهها را فرا مىگيرد به یک نيـروى
عظيم مادى تبدیل مىشود .اما مسأله این است كه:
 .1چگونه این آگاهى به ميان توده برده شود.
 .2چه سازمانى این آگاهى را باید ميان توده ببرد.
 .1كدام شكل سازمان و چه شيوهاى مىتوانـد نيـروى انقالبـى تـوده را در مسـيرى
درست بيندازد.

باز هم نقد لنينيسم
در روسيه حزب توانسـت بـا اسـتفاده از اشـكال مختلـف مبـارزه سياسـى ،انقـالب را
بهسرانجام برساند .اما در چين و ویتنام اینگونه نبود .در روسـيه طلـب ت ييـر از سـوى
توده و عدم امكان حكومت از سوى حكومت و رسـيدن تـوده بـه قيـام مسـلحانه یـک
فرمول لنينى بود.
اما در چين ،در حين پروسه مبارزه مسلحانه ،آگاهى به ميان توده برده شد .پ قيـام
مسلحانه شهرى (لنينى) به مبارزه مسلحانه تودهاى تبدیل شد.
بههرروى تجربه چين و كوبا و ویتنام نكات زیر را به عينه نشان مىداد:
 .1براى شكست ارتجاى باید ارتش ارتجاى را شكست داد.
 .2برایش شكست ارتجاى باید ارتش تودهاى داشت.
 .1براى تشكيل ارتش تودهاى مبارزه چریكى طوالنى مدت الزم است.
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 .1براى جنگ چریكى طوالنى مدت ،بسيج تودهاى الزم است.
 . 2بسيج تودهها جز از راه مبارزه مسلحانه امكانپذیر نيست.

جمعبندى
شكل و شيوه مبارزه در شرایط دمكراتيک و نيمه دمكراتيک روسيه با شرایط دیكتاتورى
وسيع و شدیداً قهرآميز ایران نمىتواند یكى باشد.
در روسيه افشاگرى سياسى سه كار انجام مىداد:
 .1متالشى ساختن رژیم
 .2جدا نمودن متفقين تصادفى وموقتى از دشمن
 .1ایجاد شكا در حكومت
در ایران اینكار تنها توسط عمل مسلحانه شدنى است .افشـاگرى سياسـى ـ نظـامى
است كه این سه كار را انجام مىدهد.

فصل ششم :بررسى انقالب در انقالب دبره

1

گروه در ابتـدا دبـره را رد كـرد .علـت آن «یـک رشـته پـيشداورىهـا بـود» .كـه ایـن
پيشداورىها چيزى نبود جز اصول عام لنينيسم راجع به حزب ،پيشاهنگ و قيام.
پ گروه چهار انتقاد به دبره وارد كرد:
 .1رد كردن نقش حزب بهعنوان تنها نيرویى كه قادر است انقالب را رهبرى كند.
 .2دست كم گرفتن تئورى ماركسيسم ـ لنينيسم بهعنوان راهنماى عمل
 .1نادیده گرفتن نقش رهبرىكننده امر سياسى بر امر نظامى
 .1مقدم كردن امر نظامى بر امر سياسى

 .1زندگى دبره پانوشت

پلنگان ديلمان و طبرستان

333

حزب و پيشاهنگ
دبره مىگوید باید دیالكتيک پيشاهنگ ـ حزب را فهيمد .حزب شكل خاصى از سازمان
پيشاهنگ است .و این شكل مىتواند ت يير كند .و این ت يير به معناى نفى حزب نيست.
و نكته دوم آنكه پيشاهنگ لزوماً حزب نيسـت .مـىتـوان انقـالب را بـدون حـزب بـا
سازمان خاص پيشاهنگ آغاز كرد .در اینجا دو مسأله مطرح بود:
 .1مـرزبندى بـا احـزاب سنتى چپ كـه خــود را حـزب كمونيسـت مـىنــاميدند
(مثل حزب توده)
 .2حزب به شكل عام
دبره پيشاهنگ را برابر حزب نمىگيرد .و مىگوید پيشاهنگ مىتواند تشكيالتى جدا
از حزب باشد و دوم دبره این حق را براى پيشاهنگ قائل است كه احـزاب كمونيسـت
سنتى در صورتى كه سازمان زمان صلح خود را منطبق با شـرایط جدیـد نكـرده باشـند
مىتوانند جدا از حزب سازمان خاص خود را تشكيل بدهد.

احزاب چپ سنتى
در اینجا گروه باید تكليف خود را با احزاب چپ سنتى كه خود را حزب طبقه كـارگر
مىدانستند ،روشن كند .ارزیابى گروه از حزب توده بهعنوان یكى از این احزاب روشـن
است .گروه حزب تـوده را كاریكـاتورى از یـک حـزب پرولتـرى مـىدانسـت .و او را
لحظهاى حزب طبقه كارگر به حساب نمىآورد .اما مسأله فراتر از حزب توده بود .بایـد
تكليف گروه با كليه احزاب سنتى روشن مىشد.
گروه به تبعيت از دبره به این نتيجه رسيد كه بين محتواى حزب و شكل حزب باید
فرق گذاشت .احزاب سنتى در واقع شكل یک حزب ماركسيست ـ لنينيست را داشـتند.
اما از محتواى آن خالى بودند .محتواى یک حزب در وهله نخست باید پرولترى باشـد.
شكل سازمانى آن «تابع سختگيرىهاى دیالكتيک زمينىاند».
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يك فاصله ديگر
در اینجا گروه یک فاصله دیگر از حزب توده و دیگر احـزاب چـپ سـنتى گرفـت .و
بهاین نتيجه رسيد كه حزب بایـد بميـرد و در شـكل نـوینى زنـده شـود ،اگـر بخواهـد
پيشاهنگ طبقه باقى بماند .پ شكل سازمانى احزاب سنتى را كـه در واقـع گرتـهاى از
حزب بلشویک بودند را رد كرد.

مانيكانيسم حزبى و ضدحزبى
اگر این درست است كه انقالبى بودن یک فرد ،نه در امریكاى التين كـه مـورد ارزیـابى
دبره است ،بلكه در هركجاى جهان با وابستگى صورىاش به حـزب تعيـين نمـىشـود.
آنگونه كه مانيكائيسم حزبى مىگوید(« :هيچ انقالبى نباید خارج از حزب باشد)».
اما این حر درست مىتوانست به دركى غلط نيز منجر شود ،مانيكائيسم ضدحزبى
«هيچ انقالبى با حزب نباید باشد».

رابطه تئورى و پراتيك
گروه بر این اصل اساسى واقف بود كه «بـدون تئـورى انقالبـى ،هـيچ جنـبش انقالبـى
وجود ندارد» .اما آنچه مهم است دیالكتيک تئورى انقالبى و جنبش انقالبى است.
و «در تحليل نهایى این عمل انقالبى است كه قادر به كشف شرایط عينى هر كشـور
و تصحيح و تكميل تئورى انقالبى است».
«انقالب در تمام جوامع ،تحت یک رشته قواینن عام صورت مىگيـرد» ایـن قـوانين
آموختنى است .اما آموختن این قوانين به معناى انطباق خالقانه آنها بر شـرایط خـاص
ایران نيست مىشود به شكل مكانيكى آنرا بر شرایط حقنه كرد .اما این پياده كـردن راه
بهجایى نمىبرد «تنها با روشن بودن خطوط كلى و استرتژى كلى عملى مـىتـوان ميـان
اصول تاكتيكى یک پيوند ارگانيک برقرار كرد».
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در حين عمل مىتوان فهميد كه اشتباهات تاكتيكى كجاست و در رفـت و برگشـت،
تاكتيک ـ استراتژى ،تاكتيک را تصحيح كرد .و در رفت و برگشت تاكتيـک ـ اسـتراتژى
حتى استراتژى را ت يير ،تصحيح و تكميل كرد.
بههرروى هر عملى با جمعبندى تئورىها و تجربيـات پيشـين آغـاز شـود .اهميـت
تئورى در همين جا ست .اما در تحليل نهایى این عمل است كه نشان مـىدهـد تـا چـه
حد از تئورى براى تحليل شرایط سود جستهایم.

دركى غلط از تئورى

1

احمدزاده در اینجا مرزبندى مىكند با اپورتونيستهاى بىعمل .آنانىكه در پشت دفاى
از اهميت تئورى لميده بودند و جنبش را دعوت مـىكردنـد كـه بـا «تئـورى انقـالب و
شناخت همهجانبه شرایط عينى» نيازمند دورهاى طوالنى از مطالعه و مبارزه ایدئولوژیک
است ،و مىگفتند :مگر مىشود لنين نداشت اما انقالب كـرد .البتـه مـراد آنـان از دانـش
تئوریک اطالعاتى دائرهالمعارفى بود».2

سه نوع مبارزه
احمدزاه در اینجـا رجـوى مىكنــد بــه تــاریخ نــهضت كمونــيستى و ســه نــوى
مبـارزه را پى مىگيرد:
 .1مبارزه ایدئولوژیک
 .2مبارزه اقتصادى
 .1مبارزه سياسى
و نتيجه مىگيرد كه مبارزه ایدئولوژیک و اقتصادى امـروز در سـایه مبـارزه سياسـى
قرار گرفتهاند .و با نگاهى به اسناد جنبش كمونيستى خبر از كـم شـدن اهميـت تئـورى
 .1يك نكته مهم
 .2قبرى پانوشت
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نسبت بـه مبـارزه سيـاسى مىدهـد .و مىپـرسد چـرا امـروز بـا آثـارى مثل كـاپيتال و
آنـتى دورینـگ مـواجه نيسـتيم .و پـاسـخ مىدهـد« :عمل انـقالبى در امـروز نـه نيـاز
و نه فرصـت پرداختن به تئورى ناب را دارد امروز جنبـش به پراتيســين احتيـاج دارد،
نه بهتئوریسين.»1

تسلط سياست بر اقتصاد
مبارزه اقتصادى براى پيشاهنگ پلهاى است براى گذار به كشاندن توده و طبقه به مبارزه
سياسى .در كارزار مبارزه اقتصادى است كه پيشاهنگ فرصت مـىیابـد برنامـه خـود را
تبليغ كند و به توده و طبقه توضيح دهد كه خانه خرابى اقتصادى آنها ریشهاش دركجـا
ا ست .اما در شرایط ترور و خفقـان و سـلطه جهـانى امپریاليسـم هـر مبـارزه اقتصـادى
درنـخستين گـام رنـگ سيـاسى مىبـازد .مسعود ایـن پـروسه را تــفوق سيــاست بـر
اقتصاد مىداند.
مسعود مىگوید :محتواى انقالب بيش از پيش روشن است .آنچه باید روشـن شـود
فقط از طریق عمل مستقيم انقالبى است كه روشن مىشود .اشكال خاصى است كه این
محتوى در شرایط خاص به خود مىگيرد .دشوارى كار نه در تهيه برنامه انقالب ،تعيين
اهدا انقالب ،شناخت نيروهاى انقالب و ضدانقالب بلكه در تعيين طـرق و وسـایلى
قرار دارد كه باید بهكار گرفته شوند تا انقالب را به پيروزى برسانند.2

فصل هفتم :حزب و چريك ،امر سياسى و امر نظامى
گروه در ابتدا نظر یات دبره را در مـورد رابطـه چریـک و حـزب رد كـرد .دبـره گفـت:
«پيشاهنگ لزوماً حزب نيست» .نيروى چریكى نطفه حزب است .چریـک خـود حـزب
است .و این تا آن زمان طبق تعاریف ماركسيستى نوعى انحرا بود.
 .1شهاعياس
 .2انتقاد شهاعياس
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در بررسىهاى بعدى گروه به این نتيجه رسـيد كـه مسـأله انكـار وظيفـه پيشـاهنگ
ماركسيست ـ لنينيست نيست بلكه مسأله بر سر شكل سازمان و عمل انقالبى است .كـه
پيشاهنگ با توسل به آن مىتواند وظيفه خود را انجام دهد .در اینجـا دو سـؤال بـراى
گروه پيش آمد:
 .1سازمان نوین و عمل نوین چيست؟
 .2چرا این شكل و عمل ضرورى شده است؟
دبره گفت :عامل بقای سلطه امپریاليستى ماشين سركوب نظامى است .و این ماشـين
هرگونه مبارزه و فرصتى را ،كه منظور مبارزه احزاب كمونيسـت سـنتى بـود ،را بـىاثـر
كرده است .پ نخستين كار پيشاهنگ كسب قدرت سياسـى و درهـم شكسـتن سـتون
فقرات حكومت یعنى ارتش است.
پ دبره مىگوید در امریكاى التين دو سؤال باید پاسخ داده شود:
 .1چگونه دولت سرمایهداران را سركوب كرد؟
 .2چگونه ستون فقرات این حاكميت را درهم شكست؟
در اینجا چهار مسأله براى گروه مطرح شد:
 .1آیا حزب باید مبارزه مسلحانه را آغاز كند؟
 .2آیا این عمل مسلحانه است كه در پروسه رشد خود حزب را بهوجود مىآورد؟
 .1آیا حزب باید شرایط ذهنى را براى عمل مسلحانه آماده كند؟
 .1آیا شرایط ذهنى خود در عمل مسلحانه بهوجود خواهد آمد؟

نفوذ حزب بر عمل مسلحانه
گروه به مرزبندى با رفرميستها رسيده بـود ،پـذیرش مبـارزه مسـلحانه .امـا در همـين
پذیرش دو دیدگاه بود:
 .1تقدم حزب بر مبارزه
 .2تقدم مبارزه بر حزب
دیدگاهى كه به تقدم حزب بر مبارزه باور داشت اینگونه استدالل مىكرد:
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 . 1براى دگرگون كردن شالوده اجتماعى امر مهم تسخير قدرت دولتى است نه نابود
كردنش .دولت با ابزار سركوباش نباید اشتباه گرفته شود.
 .2طبقه كارگر توسط حزبش نمایندگى مىشود و این حزب باید انقالب را به انجام
برساند .نه یک دستگاه نظامى.
 .1حزب با معرفتى كه بر كليت جامعـه دارد .شـعارها ،اهـدا و اتحادهـاى الزم را
بهوجود مىآورد ارتش تودهاى صرفاً یک وسيله است.
اما دیدگاه دوم ،كه تقدم مبارزه بر حزب بود ،دالیل خودش را داشت:
 .1شرایط اساسى تسخير قدرت دولتى نابود كردن ارتش است.
 .2ارتش عمدهترین عامل بقاى سلطه امپریاليستى است.
 .1مبارزه مسلحانه آن شكلى از مبارزه است كه زمينه دیگر اشكال مبارزه را تشـكيل
مىدهد .تنها در این زمينه است كه دیگر اشكال سودمند مىشوند.
 .1حزب تنها در پروسه مبارزه مسلحانه بهوجود مىآید.

استدالل دبره براى رد حزب
 .1سازمان پيشرو یک معادله كنكرت و تاریخى است نه یک معادله الیت ير و دایمى.
 .2سازمان پيشرو الزاماً حزب نيست.
 .1بين وظيفه تاریخى پيشرو و سازمانش رابطهاى دیالكتيكى برقرار است.
 .1معادله حزب برابر است با پيشرو ،لزوماً مىتواند درست هم نباشـد .بایـد حـزب
بهمحتوا پيشرو باشد.
 . 2منتقدین به تقدم حزب بر مبارزه مسلحانه ،مىخواهنـد حـزبشـان را در دیگـر
اشكال مبارزه بهوجود آورند نه در مبارزه مسلحانه.
 .1این درك (تقدم حزب بر مبارزه) بين كار نظامى و كار سياسى فاصله مىاندازد.
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برخورد احزاب سنتى با مبارزه مسلحانه
احزاب سنتى سه برخورد با مبارزه مسلحانه مىكنند:
 .1بهطور كلى رد مىكنند.
 .2مىپذیرند و سازمان زمان صلح خود را دگرگون مىكنند.
 .1مىپذیرند و بخش نظامى و سياسى را یكى مىكنند.

برخورد پيشاهنگ با حزب
دو نظر وجود داشت:
 .1پيشرو حزب خودش را به وجود آورد .احزاب رفرميسم را منفرد كنـد و شـرایط
را براى مبارزه مسلحانه آماده كند.
 .2حزب را طى نبرد مسلحانه بهوجود آورد.
دبره مىگوید :رفتن پيشاهنگ به سوى تشـكيل حـزب و شـركت قـانونى و عـادى
درزندگى مردم براى آنكه حزب استحكام یابـد و شـرایط مبـارزه مسـلحانه را تـدارك
ببيند ،چيزى نيست جز بلعيده شدن پيشاهنگ توسط شرایط و راه به جایى نمىبرد .باید
كليه امكانات صر سازماندهى سازمانى سياسى ـ نظامى شود.
تجربه كوبا نشان داد كه تحت شرایط معينى امر سياسى و امر نظامى از یكدیگر جدا
نيستند بلكه یک كل ارگانيک را تشكيل مىدهند.
همچنانكه هسته ارتش تودهاى ارتش و چریكى است .نيروى چریكـى خـود نطفـه

حزب است .حزب مىتواند به شكل كانون چریكى وجود داشته باشد.

نتيجهگيرى

فصل هشتم:
گروه بعد از بررسىهایش به این سؤاالت رسيد:
 .1چه باید كرد؟
 .2در برابر جنبش كمونيستى چه راهى قرار دارد.
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 .1جنــبش كمونيســتى چگونــه مــىتوانــد خــود را بــه پيشــرو واقعــى مبــارزات
ضدامپریاليستى تبدیل كند.
 .1چگونه با تودهها رابطه برقرار كند.
گروه در آخر به این نتيجه مىرسد كه نه با كـار مسـالمتآميـز و نـه بـا كـار صـرفاً
سياسى و نه با كار مخفى نمىتوان به پيشرو تبدیل شد .در شـرایط كنـونى هـر مبـارزه
سياسى بهناچار باید براساس مبارزه مسلحانه سازمان یابد.
در ابتدا رژیم با سركوب حالتى منفعـل در ميـان تـودههـا ایجـاد خواهـد كـرد .امـا
همينكه پيشرو پا گرفت و توانست ضربههاى خود را وارد كند راه مبـارزه بـراى مـردم
روشن خواهد شد.

چگونه ارتش تودهاى بهوجود مىآيد
شرط پيروزى انقالب درهم شكستن نيروهاى مسلح ضدانقالبى است .و ایـن امـر نيـاز
بهارتش تودهاى دارد .اما این ارتش اینگونه بهوجود مىآید:
 .1تشكيل كانونهاى چریكى توسط پيشاهنگان انقالبى
 .2حمایت شهر از كانونهاى چریكى در شهر و روستا
اشتباه دبره در این است كه به مسأله حمایت شهر كم بها مىدهد.
گروه در اینجا با چند سؤال روبهرو مىشود:
 .1آیا در جریان عمل گروههاى كوچک به سازمانهاى بزرگ تبدیل نمىشوند.
 .2آیا گروهها به وحدت نخواهند رسيد.
 .1آیا گروهها به مردم شناسنانده نمىشوند.
 .1آیا گروهها به پيشاهنگ توده بدل نخواهند شد.
 . 2آیا عمليات در روستا نياز به حمایت سياسى ـ شهر ندارد.
 .1آیا حمایت شهر خود بهخودى است یا سازمان یافته است.
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انتقاد به گروه از زاويه چپ
گروه در اینجا با انتقاد از زاویه چپ روبهرو مىشود .مسعود مىگوید :عـدهاى ممكـن
است به ما بگویند شما مىخواهيد یک سازمان تودهاى ایجاد كنيـد ،حـال آنكـه هـد
ایجاد یک سازمان پرولتاریایى است .مسعود در جواب مىگوید :شرط نخسـت رهبـرى
پرولترى پيشاهنگى است و این ما هستيم كه مبارزه مسلحانه را آغـاز مـىكنـيم .و ایـن
عمل بر پـایه یک خط مشى مـاركسيستى ـ لنينيستى استوار است .هد مـا در اینكـار
كشاندن توده و طبقه به مبارزه است ،نه طبقه كارگر تنهـا .حـزب طبقـه كـارگر در طـى
عمل ایجاد مىشود و ما در پروسه مبازره با طبقـه ارتبـاط برقـرار مـىكنـيم .در همـين
پروسه است كه طبقه كارگر شایستگى خود را براى رهبـرى مبـارزه نشـان مـىدهـد .و
حضور سازمان پيشاهنگ در رهبرى مبارزات تضمينكننده رهبرى طبقه خواهد بود.

يك هشدار و يك پيشبينى تاريخ
در اینجا گروه دو مسأله را درست مىبيند:
 .1بىعملى
 .2واگذارى رهبرى
مسعود مىگوید :بـيم آن مـىرود كـه بـىعملـى ماركسيسـتهـا رهبـرى مبـارزات
ضدامپریاليستى خلق را به خردهبورژوازى بسپارد .و تضـمين رهبـرى پرولتاریـا تنهـا از
كانال پيشاهنگى ماركسيست ـ لنينيستها مىگذرد و راه دیگرى هم نيست.
پ باید خطر كرد ،باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به مسأله تعویض قدرت
و واگذارى قدرت به استثمارشدگان داد.

يادداشتها

فصل نهم:
در مسأله حزب و قيام ،گروه از لنينيسم عبور مىكند:
 .1لنين مى گوید :بدون حزب انقالبى ،پيروزى انقـالب ممكـن نيسـت و چـهگـوارا
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مىگوید :انقالب كوبا با اصل لنينـى فـوق در تضـاد اسـت .مسـعود مـىگویـد انقـالب
مىتواند بدون حزب شروى شود و حتى بـدون حـزب قـدرت را بـهدسـت گيـرد .امـا
پيروزى آن ،با وسعت تاریخىاش منوط است به بودن حزب.
 .2گروه در بررسىهایش به دو راه مىرسد :تشكيل حزب و مبارزه چریكـى بـدون
حزب و بعد به این نتيجه مىرسد كه نباید منتظر تشكيل حزب شد .باید دست بهمبارزه
مسلحانه زد .و در پروسه مبارزه حزب به شـكل مشـخص مطـرح خواهـد شـد .بـراى
تـشكيل حزب اتحـاد گـروههـاى مــاركسيست ـ لنينيسـت مطـرح اسـت .امــا ایــن
اتحـاد هماكنون به شكل مشخص مطرح نيست .در جریان عمل مطرح خواهد شد.
مسعود مىگوید« :ما ابتدا مبارزه مسلحانه را بهطور كلى پذیرفتـه بـودیم .امـا مسـأله
حزب به شكل مشخص مطرح بود .اما اینک مبارزه مسلحانه مسـأله مشـخص اسـت .و
ضرورت تشكيل حزب مسألهاى كلى است.
 .1لنين مىگوید :پيشاهنگ نمىتواند دعوت به قيام كنـد مگـر آنكـه اكثریـت تـوده
وظيفه را پشت سر خود داشته باشد .اما در كوبا نشـان داده شـد كـه پيشـاهنگ واقعـى
نمىتواند بهوجود بياید مگر آنكه قيام آغاز شود .وقتى لنين مىگوید :قيام كـار تـودههـا
است .بدان معنا است كه رشد روزافزون قيام و پيروزى قيام شـدنى نيسـت مگـر آنكـه
توده از آن حمایت كند .در روزگار لنين تصورى از جنگ چریكى طوالنى مـدت نبـود.
پ تصورى هم از آغاز قيام نبود .لنين قيام را یک پروسه كوتاه مدت بـا شـركت انبـوه
تودهها مىدانست .ولى امروز قيام را یک جنگ تودهاى مىدانند كه با حركت پيشـاهنگ
آغاز مىشود.

انتقاد گروه از دبره
گروه انتقادات خود از دبره را اینگونه جمعبندى مىكند:
 .1دست كم گرفتن امر سازماندهى و ال اى یک دید خودبهخودى
 .2پُربها دادن به جنبه كاتاليزورى مبارزه مسلحانه و كمبها دادن به امـور مقـدماتى و
تداركاتى مبارزه
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 .1تعميم جنبههاى فرعى انقالب كوبا به سراسر واقعيت امریكاى التين
 .1خطاهایى در مورد رابطه شهر و روستا
 . 2خطاهایى در مورد رابطه حزب و چریک
 .1خطاهایى در مورد رابطه تئورى و عمل
 .7دگمسازى همان خطایى كه خود مورد انتقاد قرار مىدهد.

آنك
برادرانم
كه مىآيند
و از رديف آتش
مىگذرند
سلطانپور

بازخوانى آنچه كه يك انقالبى بايد بداند

چند نكته
 .1این رساله در تابستان سال  1119نوشته شده اسـت .رسـالهاى اسـت مـوجز حاصـل
ارزیابى گروه جنگل.
 . 2این رساله در آستانه ورود گروه به فاز عمليـاتى تـدوین شـده اسـت .و درواقـع
پالتفرم گروه است .و نشان مىدهد كه گروه به آن درجه از رشد كمى و كيفـى رسـيده
است .كه مىتواند بهعنوان یكى از سازمانهاى پيشتاز طبقه كارگر خود را علنى كند.
 .1گفته مىشود این رساله از آن بيژن جزنى است .1كه از درون زندان براى فراهانى
فرستاده مى شود تا اتوریته او را كامل كند .كه چنين نيست .نثر و نگاه بيژن بـه گونـهاى
دیگر است .ضمن آنكه بررسىهاى گروه باید توسـط خـود گـروه كـه اشـرا كـاملى
1

.اخيطتستام هناقتيشىاهمستاب ناجزنی
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بهبح ها و بررسىها داشتند ،تدوین مىشد .و این رسـاله نشـان مـىدهـد كـه تـدوین
بالواسطه گروه است.
 .1كاتب رساله صفایى فراهانى است .اما در واقع جمعبندى كار گروه است .و تنهـا
نظریات شخصى او نيست.

مقدمه
مقدمه مبتنى بر سه نكته است:
 .1این رساله نتيجه بررسىهاى انجام شده گروه است .بههمين خاطر موجز است.
 .2این رساله براى پایان دادن به بنبست مبارزاتى است.
 .1ایـن رساله ضـمن قبـول ل زشهـایى در آن ،هـمه را دعـوت مىكـند كـه حول
محورهاى تعيين شده مبارزه را آغاز كنند.
در واقع این رساله مرز گذار از ركود به تحركى انقالبى است .اهميت ایـن رسـاله و
دو رساله «ه ااستاتسى وااهاه ااىيكا » احمدزاده و «رداابقميا»ى پویـان در همـين مـرز
گذار است .وگرنه دهها و صدها كتاب با غناى بيشتر و تحقيقاتى همهجانبهتر در مقـاطع
دیگر منتشر شدند اما آب از آب تكان نخورد.

بخش اول
این رساله شامل دو بخش است :بخش اول به وضعيت رفرم ارضى مىپـردازد و نشـان
مىدهد كه این رفرم چه ت ييرى در روستا و شهر بهوجود آورده است .بورژوازى ایـران
در چه مرحلهاى است و هيئت حاكمه چه مىكند.
بخش دوم :به ضرورت مبارزه انقالبى و سازمانهاى سياسى داخل كشور مىپردازد.
و به واقع پالتفرم گروه روشن مىشود.
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الف) رفرم ارضى و سير جامعه
رفرم به منظور ت يير دادن مسـير تحـوالت درونـى جامعـه و مسـخ شـعارهاى جنـبش
ترقىخواهانه ایران به اجرا درآمد .و در پایان دادن بـه عقـبمانـدگى جامعـه مـا نقشـى
ارتجاعى ایفا مىكند پ رفرم ماهيتى ارتجاعى دارد.
خلع ید از مالكان بزرگ به سود بورژوازى وابسته انجام شده است .بورژوازى ملـى
نيز در بورژوازى كمپرادور تحليل رفت .به گونهاى كـه بـوژوازى كمپـرداور بخشـى از
بورژوازى ایران نيست بكلی تمامى آن است .بورژوازى در سـه عرصـه مـالى ،صـنعتى،
بازرگانى به تمـامى بـه انحصـارات جهـانى وابسـته اسـت .پـ بـرخال بـورژوازى
كالسيک ،مخالف آزادى و طرفدار دیكتاتورى و متكى به امپریاليسم است.
رفرم سرآغاز طرحهاى دولتى بود كه حاكميت بورژوازى را تأمين مـىكـرد و بـازار
روستا را به روى آن مىگشود .اما این بورژوازى به دو دليل قادر نيست جامعه را بهیک
جامعه سرمایهدارى و توسعه یافته برساند:
 .1وسيلهاى است براى ادامه غارتگرى انحصارات جهانى
 .2به علت عقبماندگى قدرت رقابت با انحصارات جهانى را ندارد.
این رفرم ناقص بدون رفرم سياسى و اجتماعى امكان هر تحول بنيادى را از جامعـه
مىگيرد .رفرم بـا اسـتبداد سـلطنتى ،فسـاد ،دسـتگاه ادارى ،غـارتگـرى قشـر بـاالیى
بوروكراسى و نظامى و وابستگىهاى رو به تزاید به انحصارات به جایى نمىرسد.

ب) بورژوازى ايران
استعمار از قرن  19زمينه هاى رشـد طبيعـى ایـران را مسـدود سـاخت و یكـى از علـل
شكست انقالب مشروطه ضعف بورژوازى بهطور كلى و فقدان بورژوازى صنعتى بـود.
تالشهاى بعدى بورژوازى ملى به جایى نرسيد و در بورژوازى كمپرادور تحليل رفت.
بورژوازى كمپرادور بعد از كودتا رشد سریع یافت و اكنون حـاكم بالمنـازى كشـور
است .این بورژوازى شامل بخشى از فئودالها و بورژوازى ملى مىباشد و پایگاه اصلى
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استعمار نو است .این بورژوازى قادر نخواهد بود به رشـد كالسـيک بـورژوازى غـرب
نائل آید .و بقا و سود خود را در سایه غارت انحصارات جهانى مىبيند.
این بورژوازى براى گذرانـدن مراحـل رشـد نيـاز بـه دمكراسـى بـورژوایى نـدارد.
دیكتاتورى حاكم و فساد ادارى شرایط ایدهآل ادامه حيات است.
سركوب جنبش ترقىخواهانه ملى كامالً به سود این بورژوازى است .در پنـاه سـلطه
امپریاليسم است كه رشد مىكند و پروبال مىگيرد.
این بورژوازى بـهخـاطر غـارت و همكـارى در غـارت ثـروتهـاى ملـى ،تحكـيم
دیكتـاتورى ،فسـاد ادارى ،اجتمـاعى ،فرهنگى ـ طبقه منحط و فاسدى است كه سر راه
ترقى ملت است.

ج) دستگاه حاكمه
قبل از اصالحات دستگاه حاكمه نماینده فئودالها و كمپرادورها بود .و از سویى همكار
و كارگزار امپریاليسم .پ از اصالحات فئودالها نفوذ خـود را بـه سـود بـورژوازى از
دست دادند .و قشر عالى بوروكراسى با بورژوازى پيوند خورد .و هر دو بـا امپریاليسـم
جهانى بستگى دارند.
این اشتباه است كه دستگاه حاكمـه را صـرفاً نـوكر جيـرهخـوار و گـوش بـهفرمـان
امپریـاليسم بشنـاسيم .دستگـاه حاكمه ضمن داشتن وابستگىهـاى طبقـاتى منافعى دارد
كه او را به امپریاليسم وابسته مىكند .1سياست اقتصادى دستگاه حاكمه صدور مواد خام
و اجـراى پـروژههـاى صـنعتى ،وارد كـردن كـاال و تـبدیـل جـامعه به مصر كننـده و
دنبالهروى از غرب.
در زمينه داخلى تحكيم دیكتاتورى و سلب كليه حقوق اجتماعى و سياسـى ملـت و
تبدیل مجلسين و قوه قضایيه به آلت دست دیكتاتورى .در زمينه سياست خارجى پيوند
با محافل امپریاليستى و بهعهده گرفتن ژاندارمرى منطقه این است ماهيت و طـرز عمـل
دستگاه حاكمه.
 .1مرزبندى با م هود ازمدزاده كه شاه را نوكر گوش به فرماس امررياسي م مىدان ت.
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د) مسائل اجتماعى و فرهنگى
جامعه به دو بخش اكثریت و اقليت تجزیه شده است .امـا بـرخال دوران قبـل داراى
یک فرهنگ نيستند .بخش اقليت شامل :بورژوازى وابسـته ،قشـر بـاالى بوروكراسـى و
تكنوكراسى ،قشر مرفه خردهبورژوازى یعنى ،كارمندان و افسران و صاحبان مشاغل آزاد
و واسطههاى توزیع مىباشند.
تمامى امكانات رفاهى جامعه در اختيار این اقليت است .این اقليـت هـر روز بيشـتر
فرهنگ و ارزشهاى غرب را مىپذیرد و همبستگى فرهنگى خود را با ملت مـىگسـلد.
مش له فكرى روشنفكران این اقليت نيز برگرفتـه از غـرب اسـت .آنـان مـردم خـود را
نمىبينند اما دلشان به حال سياهان امریكا مىسوزد.
اكثریت جامعه اما به دو بخش تقسيم مىشود:
 .1شهرى
 .2روستایى
بخش شهرى شـامل كـارگران ـ پيشهوران بىچـيز ،كـارمندان جـزء است و بـخش
روستایى شامل قسمت اعظم خردهمالكان و دهقانان بىزمين است.
این اكثریت از حداقل ت ذیه ،بهداشت و تفریح محروم است .حق تشكيل هيچ دسته
و جمعيتى را ندارد و بهعلت سركوب مداوم ،از آگاهى سياسى نازلى برخـوردار اسـت.
عناصر آگاه آن در زیرفشار پلي سياسى امكانى براى فعاليت نمىیابند.
اما از فقر فرهنگى با وجود عقبماندگى و فرهنـگ ارتجـاعى حـاكم ،وارث بـالقوه
فرهنگ ملى است چون فرهنگ غرب هنوز در این بخش نفوذ نكرده است .و علىرغـم
عقبماندگى هنوز سجایاى اخالقى مثبت چون انساندوسـتى ،وطـنپرسـتى ،هـمدردى
طبقاتى در این بخش به چشم مىخورد.
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جامعهاى آزاد و مترقى
براى رسيدن به جامعهاى مترقى راهحل بورژوازى بهجایى نمىرسد .امروز دیگر امكـان
رشد كالسيک بورژوازى وجود ندارد .و بورژوازى ملى ایـران بـهتمـامى دربـورژوازى
وابسته تحليل رفته است .و فاقد پتانسيل انقالبى است .در واقع خـردهبـورژوازى وارث
تمایالت و افكار آن شده است.
ناسيوناليسم و ليبراليسم بورژوازى دیگر مصالح و منافع زحمتكشـان ایـران را دربـر
ندارد .در این تفكر عدالت اجتماعى و تقسـيم عادالنـه درآمـدها جـایى نـدارد .و قـادر
نيست استعمار را از ایران بيرون كند.
راهحل مشكالت انقالب تودهاى است .راهى كه به دمكراسى و سوسياليسم مىرسد.


اقتصاد
در مرحله نخست پ از پيروزى ،بانکها ،معادن ،صنایع و سرمایهدارى خارجى دولتى
مىشوند .و بخش خصوصى تحت ارشاد دولت قرار مىگيـرد .بازرگـانى خـارجى نيـز
دردست دولت قرار مىگيرد.
در مرحله دوم بخش خصوصى نيز به كمـک دولـت درمـىآیـد .امـا توليدكننـدگان
كوچک تا پایان این مرحله باقى خواهد ماند.

كشاورزى
 .1ملى كردن مؤسسات خارجى كشاورزى
 .2تأسي مزارى و مؤسسات مكانيزه دولتى
 .1ل و بدهى دهقانان و خردهمالكان
 .1تشویق دهقانان به تشكيل مزارى اشتراكى
 . 2در مرحله دوم مزارى اشتراكى و خردهمالكى به مزارى دولتى تبدیل خواهد شد.
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 .1خردهمالكان در هر دو مرحله آزادند.

تحصيل و بهداشت
دولت تعليم و تربيت و بهداشت را به سود مردم زحمتكش بهدست خواهد گرفت.

مسائل سياسى
 .1تصفيه ارتش
 .2تشكيل ارتش داوطلب ملى
 .1تشكيل چریک ملى از كارگران و دهقانان
 .1ایجاد سازمانهاى دمكراتيک
 . 2آزادى احزاب

سياست خارجى
 .1خروج از پيمانهاى نظامى
 .2ارتباط با كشورهاى سوسياليست و ضدامپریاليست
 .1رابطه با جنبشهاى رهایىبخش
 .1رابطه دوستانه با دیگر كشورها
 . 2رابطه برابر با اروپا

مسائل فرهنگى و ملى
 .1آزاد بودن تدری زبان تركى در مناطق آذربایجان
 .2زبان فارسى ،زبان علمى و ادبى خواهد بود.
 .1تشكيل دولت خودمختار و ایجاد مجال ایالتى و خودمختارى مالى و ادارى
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 .1حق كردها و بلوچها نيز در صورت تمایل خود براى خودمختارى محفوظ است.

بخش دوم
الف) ضرورت مبارزه و انقالب
دستگاه حاكمه كه راه هرگونه ترقى و اصالحى را برجامعه بسته است .و هيچ راهى جز
مبارزه نيست .مبارزه تام و تمام برای آزادى.
براى حاكميت ملت ،پایان دادن به عقبماندگى ،استبداد و راهى جز انقالب نيست.

ب) نيروهاى انقالب و طرز تفكر انقالبى
نيروى اصلى انقالب دمكراتيک ایران ،زحمتكشـان شـهر و دهانـد .سـركوب و اختنـاق
جنبش زحمتكشان را سركوب كرده و سازمانهاى قدیمى قادر بهرهبرى جنبش نيستند.
نيروهاى انقالب درشهر ،كارگران و قشرهاى پایينى خردهبورژوازىاند .اما درروستا:
 .1دهقانان در سى سال گذشته به مثابـه نيرویـى ارزنـده در مبـارزات ملـى شـركت
نكردهاند .دهقانان را هماكنون راحتتر مىشود به مبارزه برعليه مالكين بزرگ كشاند تـا
حكومت .در شرایط كنونى زمينههاى بالفعـل انقالبـى و جنـگهـاى چریكـى دهقانـان
درروستا نيست .با این همه عدم آمـادگى دهقانـان بـه معنـاى نفـى هسـتههـاى مسـلح
درروستا نيست .در مرحله اول انقالب ،دهقانان روى هم رفته تماشاچى خواهند بود.
 .2كارگران و زحمتكشان شهرى مساعدترین نيروى انقالب در مرحله اول بـهشـمار
مىروند .در حال حاضر اما سازمان باارزشى ندارند.
 .1روشــنفكران بالفعــلتــرین نيــروى جنــبشانــد .اینــان قشــر متحركــى از
خردهبورژوازىاند كه آگاهى سياسى الزم را دارند .این نيـرو تمـام ویژگـىهـا را بـراى
شروى حركت دارد .مـهمتـرین ضـعف ایـن نـيرو نـداشتن سـازمـانهــاى رهــبرى و
طـرز تـفكر و روش انقالبى است.
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 .1عشـایـر ،در كردسـتان و فـارس زمينـههـاى مسـاعدى براى جنبـش مسـلحانــه
وجود دارد.
در فارس جنبش دچار نارسایىهاى سياسى اسـت .و بـراى دامـن زدن بـه شـورش
مسلحانه ،موقعيت عشایر ،همبستگىهاى قومى و خونى مطرح اسـت .در كردسـتان امـا
جنبش مسلحانه در گرو مسائل ملى و قومى است .درگيـرى در ایـن منـاطق مـىتوانـد
كمک مؤثرى به جنبش بكنند.

پ) وجه سوسياليستى مبارزه
در جامعه امروزى ما مبارزه براى دمكراسى بدون هستهاى از سوسياليسم بىمعنا اسـت.
مبارزه براى آزادىهاى سياسى و اجتماعى و مبـارزه ضدامپریاليسـتى نمـىتوانـد بـدون
توجه به منافع طبقات محروم به جایى برسد.
سوسياليسمى كه ،به آن باور داریم با سوسياليسم اروپایى یكى نيست .سوسياليسـمى
قاطع و انقالبى است.

ت) رابطه با شوروى
ما مىتوانيم سوسياليسم را در كشور خود بنا كنيم بىآنكه مجبور باشـيم بـا مقتـدرترین
كشور جهان حتى رابطهاى بيش از یک رابطه فعلى دستگاه حاكمه داشته باشيم .ما نبایـد
ایـدئـولوژى انـقالبى را بـا تـمایالت «روسـوفيل» كـه بـازمـانده دوران خـاصى اسـت
اشتباه كنيم.
ما بهخاطر پرداخت كفاره انحرافات و اشتباهات دیگران مصالح ملـت را در توسـعه
رابطه با اتحاد شوروى و دیگر كشورهاى سوسياليستى زیر پا نخواهيم گذاشت.

ث) حزب توده
حزب توده رسماً ایدئولوژى مـاركسيسم ـ لنينيسم را برگزید و جنبش كارگرى را زمينه
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رسمى فعاليتهاى خود قـرار داد .امـا در زنـدگى سـى سـاله خـود دچـار كمبودهـا و
انحرافات نهادى شد .نبود رهبرى باتجربه و دوم درك مسائل اجتماعى باعـ شـد كـه
حزب نتواند رسالت تاریخى خود را انجام دهد.
از سویى دیگر ،ضعف رهبرى باع شد كه در مقابل سياست غلط دولـت شـوروى
و انحرافات استالنيستى به دنبالهروى بىچون و چراى سياست شوروى تبـدیل شـود .و
حيثيت خود را در بين تودهها بهخصوص قشر بورژوازى از دست بدهد.
بىتجربگى طبقه كـارگر و وسـعت خـردهبـورژوازى باعـ شـد كـه حـزب تـوده
جوالنگاه تمایالت خردهبورژوازى و اپورتونيسم چپ و راست شود.
حزب توده براى اصالح راهى جز موارد زیر ندارد:
 .1ایـدئـولـوژى انقالبى را مستقل از سيــاست خــارجى شــوروى اســاس كــار
خود قرار دهد.
 .2رهبرى حزب عوض شود.
 .1كادرهاى حزب تصفيه شوند.
 .1از مواضع سياسى خود نقد صریح كند.
 . 2سازماندهى دوباره شود.
 .1سنتهاى انحرافى را بهدور ریزد.

ج) جبهه ملى
جبهه ملى گرایشات ناسيوناليستى داشته و اساساً قشرهاى خردهبورژوازى را تحتتـأثير
قرار مىدهد .این جبهه در جنبش ملى كردن نفت كه بخشى از جنـبش ضدامپریاليسـتى
ایران است رهبرى را بهدست داشت كه با كودتا این نقش را از دست داد.
در سـالهـاى 12ـ 19نـتوانست نـيروهـاى ثـابت و پرقدرت و رهبرى و سـازمــان
شایستهاى ایجاد كند پ به خارج كشور رانده شـد و هـماكنـون در ميـان دانشـجویان
فعاليت مىكند.
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در جریان رفرم بهعلت نداشتن ایدئولوژى انقالبى و گرایشهاى محافظهكارانه دچار
تشتت و چنددستگى شد و در مقابل رفرم خلعسالح شد.
عقاید جبهه ملى بيشتر شبيه ایدهآلهاى بورژوازى ليبرال است .جنـاح چـپ آن نيـز
گرایشات سوسياليستى دارد .فاقد سوسياليسم انقالبى است.
جبهه ملى چارهاى ندارد جز آنكه از عقاید ليبرال ناسيوناليستى خود دست بكشـد و
خود را به آرمانهاى دمكراتيک نزدیکتر كند.
انقالب نيروهاى جبهه ملى را تجزیه خواهد كرد ،بخشى به سـوى انقـالب ،بخشـى
بهسمت ضدانقالبى پرتاب خواهد شد.

چ) نيروهاى خارج از كشور
این نيروها باید كليه امكانات خود را در خدمت و حمایت از جنبش انقالبى قرار دهنـد
و با كمکهاى مالى خود براى جنبش پایگاههاى سياسى و نظامى فراهم كنند.
جز اینها نيروهاى دیگرى هستند كه مىتوانند بالفعـل و بـالقوه درخـدمت جنـبش
قرار گيرد مشكل روشنفكران خارج از كشور بيگـانگى از مسـائل ملـى و نداشـتن درك
واقعى از موقعيت جامعه ایران است .اینان شدیداً تحتتأثير جریانهاى بينالملـل قـرار
مىگيرند و با همين معيارها شرایط كشور خود را تحليل مىكنند.
براى روشنفكر خارج از كشور مسأله صلح و خلـعسـالح و خطـر هسـتهاى عمـده
است .در حالى كه براى روشنفكران داخل اهميت كمى دارد .آنان به اصـرار بـه یكـى از
دو قطب (چين و شوروى) تمایل دارند در حالىكه در داخل چنين نيست.
اینان بيشتر یا جذب حزب توده مىشوند و دچار یک بوروكراسـى و یـک سـازمان
جـامـد مىشـونـد و یـا جـذب گـروههـاى پـروچينى مىشـوند كــه وقـت خــود را
بـا انقالبىنمایى مىگذرانند.
درك عميق تئورى انقالبى و تجارب انقالبهاى شوروى ،چين و كوبا به مـا راهـى
نشان مىدهد كه با راه این افراد (پروچينىها) تفاوت دارد.
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ح) رابطه با چين و شوروى
ما باید از تجارب انقالبى چين درس بگيریم .و از موفقيت بينالمللى چين استفاده كنيم.
اما مالك رابطه با قدرتهاى جهانى ،منافع ملمـوس انقـالب و واقعيـتهـا و امكانـات
عملى این نيروها و رابطه آنها با موقعيت خاص جنبش است.
مصالح انقالب به ما اجازه نمىدهد كه سياستهـاى تالفـىجویانـه را در قبـال ایـن
قدرتها در پيش بگيریم و اشتباهات و فرصتطلبى آنها را با لجاجت پاسخ دهيم.

در تدارك انقالب
پ از سالها بح سازمانهاى سياسى به ضـرورت مبـارزه مسـلحانه رسـيدهانـد .مـا
تردیدى نداریم كه مقابله سياسى با دستگاهى كه اساساً متكى به دیكتاتورى نظامى است
جز از راه قهرآميز ميسر نخواهد بود.
بنابراین تدارك انقالب از گامهاى نخست تدارك مسلحانه بوده و راه قهرآميز محور
و اساس مبارزات انقالبى ما خواهد بود ،در عين حال پيرامون چنين محورى هيچ امكان
مسالمتآميز را نادیده نخواهيم گرفت.
مهمترین مسأله این است كه تدارك انقالب باید اینگونه آغاز شود:
 .1تشكيل گروهها و یا هستههاى سياسى ـ نظامى در داخل كشور
 .2تشكيل مراكز رهبرى و هماهنگى در خارج كشور
 .1به اجرا درآوردن یک برنامه سياسى ـ نظامى
 .1تشكيل هستههاى 11ـ 1نفره
 . 2هستهها مىتوانند هسته محل كار ،مدرسه ،دانشگاه ،كارخانـه ،محلـه ،اداره و یـا
بازار باشد.
 .1هستهها در مراحل اوليه باید از لحـاظ تـدارك نيـروى انسـانى ،مـالى و نظـامى،
خودكفا باشد.
 .7گرفتن نيرو از داخل یا خارج كشور در مراحل نخست غلط است.
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 .1عمل انقالبى باید مبتنى بر توان هسته باشد .كوچک و بزرگ بودن عمليات مالك
كار انقالبى نيست.
 .9هستهها باید به تئورى انقالبى مسلح باشند .وگرنه كار به ماجراجویى و كـجروى
و انحالل مىكشد.
 .11آموزش سياسى از ابتدا باید در دستور كار هستهها باشد.
 .11یكپارچگى ایدئولوژیک هسته از مهمترین شرایط ایجاد و رشد هسته است.
 . 12داشتن ایدئولوژى انقالبى و ماركسيسم شرط مبرم تشكيل هسته نيست .هـرك
با هر دیدگاهى مىتواند در تدارك انقالب گام بردارد.
 .11یک هسته متوسط بين 11ـ 11نفر عضو دارد كه مىتواند نمایندهاى براى گرفتن
امكانات و رابطه به خارج اعزام كند.
 .11تشكيل هسته نيازمند سابقه و سـندیت سياسـى نيسـت .برنامـه مبـارزاتى آنهـا
مجوز كارى آنها است.
 .12آنانىكه تجربه كافى و پتانسيل الزم را براى تشكيل هستههاى مسلحانه ندارنـد،
گروههاى سياسى ـ صنفى تشكيل دهند و نيروها را به سوى جنبش انقالبـى بـهحركـت
درآورند.
 .11هستههاى سياسى ـ نظامى ،باید گروههاى سياسـى ـ صـنفى را حـول و حـوش
خود سازمان دهند .اما در سازمان باید جدا از هم و در استتار كامل باشند .كادرهاى هـر
دو گروه نمىتوانند مشترك كار كنند.
 .17ایجاد هستهها مرحله تداركاتى جنبش مسلحانه عمومى است .كه بایـد بـه یـک
جریان بسيار انقالبى و یک نيروى نظامى با قدرت منتهى شود.

وظايف تشكيالت خارج از كشور
 .1عناصرى كه از كشور خارج مىشوند بایـد بـا ایجـاد پایگـاههـایى در داخـل كشـور
بهتدارك انقالب كمک كنند ،ایجاد هسته در داخل و هماهنگ كردن هستهها براى ایجاد
یک جریان واحد از دیگر كارهاى عناصر خارج كشور است.
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 . 2شبكه خارج از كشور همچنين وظيفه تبلي ات و تعليمات و انتشار آثار كالسـيک
را باید انجام دهد.
 .1فرستادن نشریات انقالبى به داخل كشور اما این كانال باید مستقل از هسـتههـاى
داخلى كشور باشد.
 .1ایجاد پایگاههاى نظامى
 . 2شركت در مبارزه مسلحانه نهضتهاى آزادىبخش براى كسب تجربه
 .1تهيه و ارسال سالح به داخل
 .7ارسال كادر به داخل براى تدارك هستههاى سياسى ـ نظامى
 . 1دایر كردن مراكز تحقيقاتى و انتشاراتى
 .9بهدست آوردن امكانات تبلي اتى (مثل رادیو و تلویزیون)
 .11جمعآورى كمکهاى مالى
 .11معرفى جنبش انقالبى داخل به دیگر كشورها و دول شرقى

پايان مرحله نخست
مرحله نخست با اقدامات زیر به پایان مىرسد:
 .1تشكيل هستههاى انقالبى:
ـ گروههاى سياسى ـ نظامى
ـ گروههاى سياسى ـ صنفى
 .2تشكيل مراكز رهبرى
 .1ایجاد پایگاههاى تداركاتى در خارج از كشور:
ـ مالى
ـ انسانى
ـ تبلي ى
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مرحله دوم
مرحله دوم شامل سه بخش است:
 .1گسترش مبارزات در داخل كشور
 .2رهبرى مبارزات سياسى جامعه
 .1ایجاد عالىترین مركز رهبرى انقالبى براى جنبش و جامعه و ایجاد جبههاى ملـى
است كه حاكميت را در یک نبرد تودهاى از سریر قدرت بهزیر بكشد.

مبارزه مسلحانه شهر و ده
 .1مبارزات مسلحانه با تشكيل هستههاى انقالبى از شهر آغاز مىشود .زحمتكشان شهر
و روشنفكران آغازكننده این جنبشاند.
 .2دهقانان آمادگى انقالبى ندارند .پ جنگهاى چریكى دهقانى ممكن نيست.
 .1بسته به شرایط و موقعيت سوقالجيشى در خارج از شهر نيز پایگاههاى چریكـى
مىتواند برپا شود .اما باید آگاه بود كه به دهقانان محلى نمىتوان متكى بـود .و از آنهـا
ارتزاق كرد.
 .1از هماكنون باید به فكر یافتن راهى در مرزها براى خـروج و نجـات جـان افـراد
تحت تعقيب بود.
 . 2ایجاد پایگاههاى سيار و متحرك و متكـى بـه خـود در منـاطق دور از دسـترس
دشمن براى پناه دادن به نيروهاى شهرى باید در نظر گرفته شود .این پایگاهها مىتواننـد
در آماده كردن تدریجى دهقانان مؤثر باشند.
 .1هستهها باید قبل از شروى عمليات كارآیى خود را بيآزمایند و نقاط ضـعف خـود
را برطر كنند.
 .7عمليات از خلع سالح پلي تا ترور گروهى دشمن مىتواند گسترش یابد.
 . 1مصادره بانکها و انبارهـاى سـالح و ربـودن دیپلمـاتهـاى خـارجى و سـران
حكومت ،ربودن هواپيما همه و همه مىتواند در دستور كار قرار گيرد.
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ويژگىهاى مبارزه شهرى
 .1چـریک بـه سهولت در دسترس تودههـا است و تودههـا بـه سهولت مىتوانند بـه او
كمک كنند.
 .2حاكميت را در قلب خود بهخطر مىاندازد.
 .1حاكميت مىتواند توده را در بىخبرى مطلق قرار دهد.

همكارىهاى بينالمللى
از آنجا كه مبارزه یک امر جهانى است .جنبش مىتوانـد از هـر امكـانى در راه تـدارك
انقالب استفاده كند .اما مالك این رابطه منافع ملت و انقـالب ایـران اسـت .و در هـيچ
شرایطى به آلت دست قدرتهاى خارجى تبدیل نمىشود.
استفاده از امكانات خارجى نباید شخصـيت ،اسـتقالل و اصـالت و مصـالح انقـالب
ایران را لكهدار كنند.
بـههـر رو مـرز عبورنـاپذیرى است بين فرصتطلـبى و همكـارى شـرافتمندانه بـا
نيروهاى خارجى

وحدت
 .1وحدت مسأله مبرم ملت ایران است .اگر امكان آن بود كـه انقـالب در یـک سـازمان
وسيع متحد شود جاى هيچ درنگى نبود .ولى نمىتوان مبارزه را براى وحدت به حالـت
تعليق درآورد.
 .2سازمانهاى سياسى موجود فاقد سالمت انقالبىاند .اما همكارى با این سازمانهـا
بهشرط آنكه جنبش را به خطر نيندازند و بار جنبش را سبک كنند بالاشكال است .ایـن
توجيه مربوط به داخل نيست .مربوط به نيروهاى خارج كشور است.
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 .1و اما وحدت ،در پروسه وحدت هستههاى انقالبى ،سازمانهایى كـه خـود را بـا
انقالب هماهنگ مىسازند زمينهسـاز وحـدت خواهنـد بـود .وگرنـه وحـدتى صـورت
نخواهد گرفت.
وحدت امروز امرى نظرى نيست كه با مذاكره حل شود .اما در وحدت بایـد مـوارد
زیر را در نظر گرفت:
 .1وحدت با چه كسانى
 .2وحدت به چه خاطر
 .1وحدت به چه راهى
 .1وحدت براى كدام مقصود
جنبش نيروى خود را صر تبليغ برنامه و مرام خود مىكند :مبارزه ایدئولوژیک بـا
عقاید كهنه و منسوخ سازمانهاى سنتى (مثل حزب توده) در دستور كار نيسـت .بخـش
تبلي ات و تعليمات مسئول ت ذیه ایدئولوژیک نيروها است.

تذكرات فنى و سازماندهى
 .1مبارزه سياسى یعنى مبارزه متشكل و سازمانى
 .2تشكيالت باید براى برنامه و هدفى روشن باشد.
 .1اعضاى تشكيالت باید صالحيت الزم را براى تحقق برنامه گروه داشته باشند.
 . 1كميت گروه بستگى به نحوه عمل گروه دارد .باید دید براى اجراى برنامه به چـه
مقدارى افراد نيازمندیم.
 . 2براى عضوگيرى باید مالك وضعيت فعلى باشد نه گذشته افراد.
 .1باید دید آیا فرد توان بالقوه كسب آموزشهاى سياسى ـ نظامى را دارد.
 .7در هسته باید انضباط الزم برقرار باشد .باید نسبت به اصول مخفىكـارى ،انجـام
تعهدات و وظایف بشریت احساس مسئوليت كرد.
 . 1در صورت بىانضباطى در گروه ،تصفيه و یا انحالل گروه باید انجام شود.
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 .9در عضوگيرىها باید مطمئن بود فرد تحت نظر پلي نباشد.
 .11كسـانىكـه سـوابق سيــاسى دارنـد بــهتر اســت بــه تــشكيالت خــارج از
كـشور منتقل شوند.
 . 11گام اول در تشكيل گروه توافـق بـر سـر زیربنـاى ایـدئولوژیک هسـته و روش
مبارزاتى است.
 .12براى تدارك گروه باید برنامهریـزى معينـى كـرد و زمـان حـداقل و حـداكثر را
مشخص كرد.
 .11اعضا باید در تمام شئون زندگى تابع برنامههاى گروه باشند و هر زمان كه گروه
صالح بداند بهصورت حرفهاى درآیند.
 .11پلي از طریق فرستادن عوامل نفوذى یـا بـه كنتـرل درآوردن یكـى از اعضـاى
گروه و یا نظارت بر گروه بر سازمان سياسى مسلط مىشـود .رهبـرى گـروه بایـد ایـن
تاكتيک را خنثى كند.
 .12باید پيشاپيش براى نجات جان افراد در صورت لو رفتن چارهاى اندیشيد.
 . 11در صورت دسـتگيرى بایـد حـداقل اطالعـات را بـه پلـي داد .نبایـد فریـب
بلو هاى پلي را خورد.
 .17افراد باید بریا روابط خود پيشاپيش توجيهات طبيعى اندیشيده باشند.
 .11باید با شگردهاى بازجویى آشنا شد.
 . 19در طى مراحل بازجویى ،شكنجه و زندان ،باید مصالح انقالب را درنظر گرفـت
و با قهرمانى بنيادهاى انقالب را تحكيم كرد.
 . 21اعضا باید براى شكست نيز آماده باشند .باید خيانت رهبـران حـزب تـوده را از
ذهن توده پاك كرد.
 .21در شكست چون پيروزى باید آشتىناپذیر بود .تسليم ظاهرى بـه پلـي شـروى
مراحل بعدى خيانت است .باید از ایمان انقالبى خود چون گرانبارترین ودیعه انسانيت
دفاى كرد.
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پىنوشتهاى فصل دوم
 .1رسيدن به خط مبارزه مسلحانه محدود به گروه مسعود و گروه جنگل نبود .درسراسر
جنبش انقالبى این ضرورت احساس مىشود:
ـ گروه فلسطين
ـ گروه آرمان خلق
ـ جناح چپ ساكا
ـ بخش مهمى از كنفدراسيون دانشجویى
ـ بخش مهمى از سازمانهاى جبهه ملى در خارج از كشور
ـ بخشى از نهضت آزادى
مهندس بازرگان به حنيفنژاد كه در سال  1112از زندان آزاد مىشد گفت:
اینبار كه برگشتى با دست خالى نيا .و با دستش شكل هفتتير را نشان داده بود.

ـ دولت مصدق در یكى از نامههایش راه جنبش را راه الجزایر اعالم كرده بود.
ـ جناحى از حزب توده درسال  1112بـه بعـد بخشـى از تشـكيالت داخـل كشـور
حزب توده به خط مسلحانه رسيد .رهبرى حزب علی خاورى را براى بررسـى فرسـتاد
كه هنگام بازگشت دستگير شد .پ رهبرى حزب سرگرد رزمى و مهندس معصـومزاده
را فرستاد كه این دوطرفدار مبارزه مسلحانه بودند .و توسط شهریارى سربهنيست شدند.
 .2چریکها قبل از آنكه موفق به تدوین خط مشى خود شـوند تحقيقـات متنـوعى
درعرصههاى مختلف كردند.
ـ اصالحات ارضى و نتایج آن در مازندران ـ فرهودى
ـ مطالعهاى در مورد روستاهاى شرق آذربایجان ـ بهروز دهقانى
ـ مطالعهاى در مورد روستاهاى غرب آذربایجان ـ عليرضا نابدل
ـ مطالعهاى در مورد روستاهاى اصفهان ـ محمد تقىزاده
ـ مطالعهاى در مورد زندگى مردم بلوچستان ـ گلوى
مطالعهاى در مورد وضعيت كارگران ـ حسن نوروزى
مطالعهاى در مورد وضعيت كارگران ـ منا فلكى
مطالعهاى در مورد راه انقالب ـ  22نوشته.
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نارنجكى رها كن از دست
خورشيد را برويان
خونين و خشمگين
سعيد سلطانپور

وحدت دو گروه ،چريك فدايى خلق ايران
مذاكرات دو گـروه فراهـانى و احمـدزاده بـراى وحـدت دردور اول بـهنتيجـه نرسـيد.
اختال برسر تقدم استراتژیک شهر به كوه بود .كه نظر گروه مسعود اینگونه بود .رفتن
فراهانى به جنگلهاى شمال براى شناسایى دومين عامل ناكامى این مذاكرات بود.
در دور دوم مذاكرات بين حميد اشر از گروه فراهانى و احمدزاده از گروه مسعود
ادامه یافت گروه جنگل به تقدم تاكتيكى مبارزه شهر بر كوه باور داشت .امـا شـهر ایـن
تقدم را نه تاكتيكى كه استراتژیک مىدانست.
بعد از مذاكرات مفصل قرار بر ای ن شـد كـه مبـارزه در شـهر شـروى شـود و گـروه
فراهانى دنباله آنرا در جنگلهاى شمال پى گيرد .اما ضربه خوردن تـيم شـهر از گـروه
جنگل بهخاطر اعترافات یک محفل روشنفكرى سـاواك را هوشـيار كـرد و سـاواك بـا
بسيج تمامى نيروهایش تصميم گرفت .گروه جنگل را در نطفه خفه كند .پـ حركـت
سياهكل در بدترین فصل سال ،زمستان ،به گروه تحميل شد.
اگر در آن زمان این حركت انجام نمىشد .امكان تكـرار آن نبـود فراهـانى بـا درك
درست این امر بدون حمایت شهر به پاسگاه سياهكل حمله كـرد تـا جامعـه را متوجـه
فصل جدید مبارزه بكنيد و كرد.
بعد از درگيرى سياهكل و دسـتگيرى و اعـدام فراهـانى و یـارانش بازمانـده گـروه
جنگل كه دو تيم پنج نفره و سه نفره عملياتى بودند به رهبرى حميـد اشـر بـا گـروه
احمدزاده یكى شدند و چریکهاى فدایى خلق را بهوجود آوردند.

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

عمليات فرسيو
در هيجده فروردین  1121سرتيپ ضياءالدین فرسيو كه به تازگى رئـي اداره دادرسـى
ارتش ،جایگزین سرتيپ بهزادى ،شده بود و اعضاى گروه جنگل را محاكمـه و همـه را
به اعدام محكوم كرده بود توسط تيم رفيق اسكندر ترور شد.
ایـن عمليـات بـه فرمـانـدهى اسـكندر صـادقىنـژاد و شـركت صفـارى آشتيـانى،
رحمت پيرونذیرى و منوچهر بهایىپور انجام شد.

ترور ،امرى مذموم يا ممدوح
ماركسيسم تروریسم را بهعنوان روشى هد مند نمىپذیرد ،تروریسـم بـه تـرور سـران
حكومت و فروپاشى و بهقدرت رسيدن باور دارد .از انترناسيونال اول به بعد مـارك و
انگل با تروریسم و شيوه توطئهگرانه براى رسيدن به قدرت مخالف بودند .امـا تـرور،
تروریسم نيست.
وقتى غفور و مهدى سامع و نيرى و لنگـرودى را مـىگيرنـد و بـه شـدت شـكنجه
مىشوند این تروریسم دولتى است .وقتى بـه اسـناد سـاواك نگـاه مـىكنـيم از شـدت
شكنجه آگاه مىشویم .وقتى عدهاى روشنفكر و تحصـيلكـرده بـا هـر اتهـامى دسـتگير
مىشوند و بهجاى محاكمه عادالنه آنها در دادگاهى علنى با حق وكيل به دادگاه نظـامى
كه دادگاه زمان جنگ است سپرده مىشوند این تروریسم است.
وقتى متهمين یک پرونده بدون درنظر گرفتن كـردههـا و نـاكردههـاىشـان همگـى
بهاعدام محكوم مىشوند این تروریسم دولتى است.
جواب تروریسم دولتى چيست؟ آنانىكه ترور را محكوم مىكننـد و بـه ماركسيسـم
آویزان مىشوند .چشم بر یک سوى ماجرا مىبندند .سينه به تنور مىچسبانند كه كشـتن
یک مزدور چون فرسيو ترور است اما تيرباران سيزده نفر گروه جنگل را از یاد مىبرند.
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وقتى حكومتى به حقوق ملت خود را به وحشيانهترین شكل و وقيحانهتـرین شـيوه
از بين مىبرد .دست به تروریسمى دولتى مىزند .ترور در اینجا نه شيوهاى مـذموم كـه
پاسخى درست به عملى ناپسند است .از یاد نبریم كـه انسـان بـاالتر از هـر ایـدئولوژى
است .ماركسيسم براى انسان نوشته شده است .انسان خلق نشده اسـت كـه ماركسيسـم
تحقق پيدا كند .هيچ آیينى نمىتواند با قوانين خود انسان را براى رسيدن به حـق خـود
محروم كند .انسان باالتر از هر آیينى است.

جايزههاى كالن براى گردنهاى برافراشته
ترور تيمسار فرسيو بازتاب وسيعى در داخل و خارج از ایران داشـت .خبرگـزارىهـاى
مختلف این ترور را به سراسر جهان مخابره كردند.
خبرگزارى یونایتدپرس هفت آوریل
«عاال مسلح كاونيست امروز با مسلسل ژنرال ضياءالدين فرسيو دادستان ايزران
و پسرش را هنگامىكه از خانزه مسز ونى خزويش در قلهزك بزا اتومبيزل خزار
مىشد مورد حاله قرار داد.
تياسار فرسيو اخيراً چند تن از كاونيستها را مح وم به اعدام كرد».
در گزارشى دیگر:
«دولت ايران امروز جوايرى معزادل  111هزرار دالر بزراى دسزتگيرى نُزه تزن از
عناصر كاونيست كه روز چهارشنبه ژنرال فرسيو و فرزندش را هدف گلولزه قزرار
دادند ،تعيين كرد.
پليس ايران ع سهاى اين افراد را در اماكن عاومى ،تئاترها و رستورانها نصز
كرده و براى اطالعاتى كه منرر به دستگيرى هر يك از آنها شود  10111هزرار
دالر جايره تعيين كرده است».
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نُه تن چه كسانى بودند
 .1اميرپرویز پویان
 .2جواد سالحى
 .1حميد اشر
 .1منوچهر بهایىپور
 . 2اسكندر صادقىنژاد
 .1عباس مفتاحى
 .7احمد زیبرم
 . 1محمدرضا صفارى آشتيانى
 .9رحمت پيرونذیرى
بـبينيم زیـرتـيغ جـالد مسـعود احـمدزاده در بـازجـویىاش چـه روایـتى از تـرور
فرسيو مىكند:
«بعد از عاليات (بهويژه مردم آگزاه كزه از ش سزت هسزته چري زى سزياه ل و
هاچنين تيرباران عدهاى از رفقاى ما سنت اندوهگين و دلافسزرده شزده بودنزد
سنت به شور و هيران مىآيند .و دشان هم كه سزنت وحشزتزده و هراسزان
شزده بزود و علىرغم ادعزاى قبلىاش كه گروه مزا را نزابود كزرده و فزقط چزند
نارى فرارى هستند ،بهدست و پا افتزاده ،ع زس چهزار تزن از ديگزر رفقزاى مزا
(اس ندر صادقىنژاد ،رحات پيرونذيرى ،منزوچهر بهزايىپزور و احازد زبيزرم» را
درروزنامه چاپ مىكند .و براى سرشان جايره كالنى مىگذارد.»1

اعالم موجوديت چريكهاى فدايى خلق ايران
پ از ترور فرسيو ،گروه نام چریکهاى فدایى خلق ایران را برگزید .ایـن نـام توسـط
شاخه تبریز پيشنهاد شد .كه مورد قبول قرار گرفت .چریک نشانى از مسلح بودن گـروه
داشت و فدایى بودنش یادآور جانفشانىهاى فدایيان انقالب مشروطه بود.
 .1م هود ازمدزاده ،اسناد بايگانی
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چریکهـا طى سيزده اعـالمـيه تـوضيحى بـراى اقشـار مـختلف سـعى در مـعرفى
خود بهجامعه كردند .اعالميههـا تـوسط پویـان نـوشته شـد و بـعد از تـصویب تـوسط
مسعود احمدزاده و نابدل توسط اشر دهقانى تایپ و تكثير شد.

محفل تبريز

1

این واقعه در دهه  11در دانشسراى مقدماتى تبریز شكل گرفت ،توسط صـمد بهرنگـى،
بهروز دهقانى و كاظم سعادتى كه هر سه در حال گذراندن دوره آموزگارى بودند.
این محفل براى ارتباط با جوانان اقدام به انتشار هفتهنامه مهـد آزادى ویـژه آدینـه را
كرد كه روزهاى جمعه منتشر مىشد .صمد و بهروز 2نخستين نوشتههاىشان را در مهـد
آزادى چاپ كردند.
منا فلكى نيز اولين شعرهایش را در همين هفتهنامه منتشـر كـرد .گفتـه مـىشـود
صمد او را در یک كارگاه قالىبافى كشف كرد .هرچند او زمان آشنایىاش را با صمد به
دوران دبيرستانش مربوط مىداند.
ساعدى مىگفت :اولين بار كه جالل آلاحمد منا را مىبيند به او مـىگویـد« :چـه
نارنجک آماده انفجارى ضامن كشيده و پرقدرت» .این همه شجاعت زیر این همه فشـار
و خفقان مشتى عصب و دریاى ایمان و این همه آگاهى و شور طبقاتى.
عليرضا نابدل از طریق همين نشریه صمد را پيدا كرد .شعرى بـراى چـاپ فرسـتاده
بود كه با دستكارىهایى چاپ شد .براى اعتراض به روزنامه كيهان رفته بـود .و آنهـا
او را به نزد صمد فرستاده بودند و صمد در اولين دیدار او را «صيد» كرده بود.
بعدها این محفل گسترش یافت .و بزرگتر شد .رحيم رئي نيا ،غالمحسين فرنـود،
بهروز دولتآبادى ،مجيد ایروانى ،عباد احمدزاده ،اص ر عربهریسى ،عبـداهلل افسـرى،
اشر دهقانى ،ابراهيم عظيمپور ،جعفر اردبيلچى ،به این محفل راه یافتند.
 .1هژير پالسچى ى سايت آذربايجاس
 .2بهروز در دهه  29نوشتههاي را بهنام آيدين منتشر مىكرد .آيدين بىه مهنىاى روشىن اسىت و روشىن نىام
اسب كوراوغلى قهرماس اسطورهاى آذربايجاس است.
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نابدل با برادر سليمان معينى و در دانشكده حقوق تهران همكالس بود اعالميـههـاى
آنان را به تبریز مىآورد و به صمد مىداد.
این محفل از طریق ساعدى با محافـل روشـنفكرى تهـران رابطـه داشـت .از همـين
طریق صمد با پویان آشنا شد.
محفل تبریز با نقد حزب توده در سازمان و تشكيالت به اندیشههـاى مـائو نزدیـک
شده بودند و تجربه انقالب چين را كارساز مىدیدند .بههمين خاطر تراكتورى خریدنـد
تا با كار در روستا زمينه تودهاى پيدا كنند .عباد احمدزاده كارگر چاپخانه قرار شـد روى
تراكتور كار كند .اما كار آنها در روستا جواب نداد .بهعلت نبـود روحيـه انقالبـى ایـن
طرح شكست خورد روستاى بعدى قهرمانلو از توابع اروميه بود .كه بهعلت سوابق كـار
حزب توده در آنجا و بهعلت باال بـودن سـطح آگـاهى خـردهمالكـان آنجـا ،مناسـب
تشخيص داده شد .اما بهعلت رفرم و رفاه نسبى مردم روحيه انقالبى نيز آنجا نبود.
با رفتن بهروز به امریكا براى تحصيل و غرق شدن صمد در ارس بهعنوان مهمتـرین
و تأثيرگذارترین عنصر این محفل ،محفل رو به خاموشى رفت.
با آمدن بهروز از امریكا محفل دوباره فعال شد .بهـروز بـا محافـل چریكـى ارتبـاط
گرفته بود .و با مشى چریک شهرى آشنا شده بود.

ساختار تشكيالتى چريكها
ساختار تشكيالتى چریکها در این زمان ساختار شاخهاى بود.
 .1شاخه تهران
 .2شاخه تبریز
 .1شاخه مشهد

شاخه تبريز
پویان از طریق صمد به حلقه تبریز راه یافت اما مرگ غيرمنتظره صـمد رابطـه تهـران و
تبریز را از بين برد.
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بـعد از مـرگ صـمد پـویـان بـه تبریز رفت و از طریق بـهروز دهقـانى بـا حلقه تبریـز
تماس گرفت.

صمد كه بود؟
صمد در سال  1111در محله چرنداب تبریز بهدنيا آمد .پدرش زهتاب بود .پ از پایان
تحصيالتش در مهر  1111به دانشسـراى مقـدماتى تبریـز رفـت .و در خـرداد  1111از
آنجا فارغالتحصيل شد در آنجا بود كه با بهروز دهقانى و كاظم سعادتى آشنا شد و بـه
زودى به سه رفيق جدانشدنى تبدیل شدند.
از مهر  1111معلم مدرسههاى آذرشهر ،ممقان ،قاضىجهـان ،گرگـان و آخـىجهـان
درآذربایجان شد در مهر  1117براى ادامه تحصـيل در رشـته زبـان و ادبيـات انگليسـى
بهدانشگاه تبریز رفت و تا سال  1111در آنجا درس خواند.
اولين داستانش را درسال  1119بهنام عادت نوشت .تلخون را درسال  1111نوشت.
از انگليسى و تركى استانبول به فارسى ترجمه مىكرد و شعرهاى اخـوان و شـاملو
و فروغ و نيما را نيز به تركى ترجمه مىكرد .در زمينه فرهنگى كندوكاو داشت در زمينه
فولكلور آذربایجان ،قصهها و ادبيات شفاهى آذربایجان را همراه بهروز نوشت.
در شـهریـور  1117در رود ارس ،در سـاحـل روستـاى شـام گـواليـک بـههــمراه
حـمزه فـراحتى غـرق شـد و در  12شـهریور جـسدش را در نزدیكى پـاسـگاه كـالله
درچند كيلومترى محل غرق شدنش از آب گرفتند و او را در گورستان اماميه تبریـز بـه
خاك سپردند.
صمد با نام هنرى ص .قـارانقوش ،چنگيـز مرآتـى ،صـاد ،داریـوش نـواب مراغـى،
بهرنگ ،بابک بهرامى ،ص آدام ،آرى باتميش قصهها و مقاالت خود را چاپ مىكرد.

آثار او
 .1بىنام سال  .2 ،1111اولدوز و كالغها پایيز  .1 ،1112اولـدوز و عروسـک سـخنگو،
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پایيز  .1 ،1111كچـل كفتربـاز آذر  . 2 ،1111پسـرك لبـوفروش آذر  .1 ،1111افسـانه
محبت زمستان  .7 ،1111ماهى سياه كوچولو مرداد  .1 ،1117بيژن و جوجه طالیـىاش
 .9 ،1117یک هلو هزار هلـو بهـار  21 .11 ،1111سـاعت در خـواب و بيـدارى بهـار
 .11 ،1111كوراوغلو و كچل حمزه بهــار  .12 ،1111تلخـون و چــند قــصه دیــگر
سـال  .11 ،1111كالغها و عروسک و آدمها

كتاب و مقاله
 .1كندوكاو در مسائل تربيتى ایران زمستان 1111
 .2الفباى فارسى براى كودكان آذربایجان
 .1مجموعه مقالهها تير 1111
 .1فولكلور و شعر
 . 2افسانههاى آذربایجان از ترجمه فارسى ـ جلد  1اردیبهشت 1111
 .1افسانههاى آذربایجان (ترجمه فارسى) ج  2اردیبهشت 1117
 .7مثلها و چيستانها ـ بهار 1112
 . 1پاره پاره ،مجموعه شعر از چند شاعر تير 1112
 .9مجموعه مقالهها
 .11انشا و نامهنگارى براى كالسهاى دوم و سوم دبستان
 .11آذربایجان در جنبش مشروطه

ترجمهها
ـ ما االغها عزیز نسين پایيز 1111
ـ دفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارسى زبان
ـ خرابكار ـ قصههایى از چند نویسنده ترك زبان ـ تير 1111
ـ كالغه سياهه ـ ماسين سيبریک ـ خرداد 1111
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بهروز دهقانى كه بود؟
در سال  1111در تبریز بهدنيا آمد پـدرش شـ ل ثـابتى نداشـت .كـارگرى در كارخانـه
نخریسى و یا چاهكن و ميراب و خردهفروش بود .پ براى تأمين معاش خانواده چـون
خواهران و برادران كار مىكرد و بيشتر بههمراه پدرش به چاهكنى مىرفت.
پـدرش بىسواد بود .بـا اینهمه در وقایع سـالهاى 22ـ 21آذربـایجـان عضو فرقـه
دمكرات بود .پ با سياست از كودكى آشنا بود.
پدر به علت ميرابى و درد پاها باالخره از كار افتـاده شـد و معـاش خانـه بـه دوش
بهروز گذاشته شد و در شانزده سالگى تحصيل را رها كرد و بـه دانشسـرا رفـت تـا بـا
معلمى به معاش خانواده كمک كنـد .در دانشسـرا صـمد و كـاظم سـعادتى را یافـت و
زندگيش با آن دو پيوند خورد.
در هيجده سالگى معلم روستاهاى آذربایجان شد .بهـروز شـ ل خـود را بـا تحقيـق
درروستـاهـا و سـاخـتن نسـل نـویـنى در ميـان دانـشآمـوزان گـره زد .رفـيق شـهيد
اص ر عربهریسى و عبداهلل افسرى از جمله شاگردان اویند.
بخشى از كارهاى تحقيقى او بههمراه صمد به چاپ رسيد و بخشـى دیگـر مخفيانـه
در اختيار رفقاى محفل قرار مىگرفت یكـى از كارهـاى او رسـالهاى در بـاب روسـتاى
قرهباغ است.
به زبان انگليسى مسلط بود .و با نام مستعار بهروز تبریزى ترجمـههـاى خـود را بـه
چاپ مىرساند .كتاب افسانه هاى ایتاليـایى اثـر ماكسـيم گـوركى و زنـدگى آثـار شـون
اوكيسى نویسنده ایرلندى از جمله كارهاى او است.
هد او و صمد از كارهاى ادبى تأثيرگذارى بـر روشـنفكران بـود .بـه كمـک او و
صمد و دیگران روزنامه «مهد آزادى ،آدینـه» منتشـر شـد .كـه نيـروى محركـهاى بـراى
حركتهاى سياسى بود.
در همين دوران بـود كـه او بـههمـراه صـمد مشـ ول جمـعآورى ادبيـات شـفاهى
آذربایجان شدند .قصهها و ترانهها و رباعياتى (دو بيتىها) جمع شده در روزنامـه آدینـه
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و روزنامههاى مترقى آن روزگار چاپ مىشد افسانههاى آذربایجان حاصل كار مشـترك
او و صمد بخشى از فعاليتهاى این دوران او است بر اثر تالشهاى او و صمد محفـل
تبریز شكل گرفت .عليرضا نابدل ،اص ر عربهریسى ،اشر دهقـانى ،كـاظم سـعادتى،
محمد تقىزاده ،عبدالمنا فلكى و رحيم رئي نيا اعضاى این محفل بودند.
پ از سفر پویان به تبریز ارتباط حلقه تبریز با تهران منظمتر شد .در مالقـاتهـاى
ماهانه پویان نشریات و آثار ماركسيستى را به حلقه تبریز مىرساند.
در بهمن سال  1111ساواك از ارتباط بهروز با تهران مطلع مىشـود و طـى تلگـرام
رمزى در تاریخ هيجده بهمن  1111از ساواك تبریز مىخواهد مواظب بهروز باشند.

هسته مركزى شاخه تبريز
مركزیت شاخه تبریز سه نفر بودند:
 .1بهروز دهقانى با نام مستعار دامون
 .2عليرضا نابدل با نام مستعار ارنستو
 .1عبدالمنا فلكى با نام مستعار شيررژ
نابدل در سال  1112شعرى به زبان آذرى براى روزنامه كيهان فرستاد ایـن شـعر بـا
دخل و تصر چاپ شد .نابدل متعرض بود .بـه روزنامـه مراجعـه كـرد و آنهـا او را
بهویرایشگر شعرش ارجاى دادند و او كسى نبـود جـز صـمد بهرنگـى و ایـن سـرآغاز
آشنایى نابدل با صمد و بهروز شد.
منا فلكى در سال  1111با صمد آشنا شد یک روایت این آشـنایى را بـا یـافتن او
دركارگاههاى قالىبافى توسط صمد مىداند .اما منا خود در بازجوىهایش آشنایىاش
را با صمد در سال  1111مىداند هنگامىكه او دانـشآمـوز سـال آخـر دبيرسـتان بـوده
است .بعد از قبولى منا در رشته ریاضى دانشگاه تبریز این ارتباط ادامه پيدا مىكنـد .و
صمد در این زمان به او كتب و جزوات ماركسيستى مىداده است.1
 .1مناف فلكى ،اسناد بايگانى
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محفل مفتاحى
برادر عباس مفتاحى ،اسداهلل مفتاحى دانشجوى پزشكى تبریز بود .او تحت تأثير عبـاس
بـرادرش در سـال سـوم ـ چهـارم دانشـكده فعـال شد و محمدتقى افشـانىنقده و
محمدعلى گرامى یک محفل مطالعاتى ایجاد كرد.
در سال  1111عباس مفتاحى بـرادرش را بـه بهـروز دهقـانى وصـل كـرد و هسـته
مفتاحى زیر نظر بهروز تشكيل شد .نام مستعار مفتـاحى (خـوزه) و نـام مسـتعار محمـدتقى
افشانىنقده (حبش) بود .وظيفه این هسته مطالعه آثار ماركسيستى ،نایب كتب و جزواتى
بود كه از تهران مىرسيد .این هسته خود هسته دیگرى را ت ذیـه مـىكـرد .جـواد اسـكویى،
ناصر ایزدى و حسن جعفرى از اعضاى هسته زیر جمع هسته مفتاحى بودند.

گروه آرمان خلق
ناصر ایزدى توسط اسداهلل مفتاحى عضوگيرى شد .و قرار بود بـه گـروه جنگـل ملحـق
شود .اما بهخاطر جلو افتادن عمليات از بهار  1121بـه بهمـن  ،1119ایـنكـار صـورت
نگرفت .ایزدى مدتى بعد همایون كتيرایى را كه از اعضاى گـروه آرمـان خلـق بـود بـه
گروه معرفى كرد .مفتاحى مانيفيست آرمان را خواند و مذاكره وحدت آغاز شد.

همايون كتيرايى كه بود؟
كتيرایى در سال  1121در بروجرد بهدنيا آمد .در دوران تحصيل بههمراه بهرام طاهرزاده
و ناصر كریمى محفلى مطالعاتى تشكيل داد كه آثار ماركسيستى را مىخواند.
بعد از اتمام تحصيالت متوسطه به دانشگاه تبریز رفت تا روانشناسى بخواند .مـدتى
بعد بههمراه طاهرزاده و مهندس عباس رضایى كه بـه تـازگى از آلمـان برگشـته بـود و
دركارخانه نورد اهواز كار مىكرد سازمان آرمان خلق را تشكيل داد.
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گروه براى تأمين هزینههاى خود بانک صادرات شعبه خيابان آیزنهـاور در تهـران را
مصادره كرد مدتى بعد عباس رضایى با گروه اختال پيدا كرد و جدا شد.
در عمليات بعد گروه كه حمله به بانک ملى شعبه آرامگـاه بـود بهـرام طـاهرزاده و
ناصر كریمى دستگير شدند .كتيرایى و هوشنگ ترهگل موفق به فرار شدند.
در عمـليـاتى دیـگر كـه كـتيرایى ،تـرهگـل ،نـاصـر مـدنـى ،حــسين كـریــمى و
حسين دستپرورده شركت داشتند هنگام سرقت یک اتومبيل با ژاندارمها درگير شدند.
حسين كریمى بهشهادت رسيد و بقيه موفق به فرار شدند.
كتيرایى ،مدنى ،ترهگل و حسين دستپرورده در فروردین  1121دستگير شدند.
آرمان خلق حاكميت را فئودالى مىدید ،نه بورژوازى .با كانون شورشى مخالف بـود
و حزب را مقدم بر عمليات مسلحانه مىدانست .به كار سياسى در روستا باور داشـت و
بعد از ایجاد اتمسفر انقالبى ،جنگ چریكى را در نظر داشت.
كتيرایى كمى بعد از مواضع آرمان به مواضع چریکها رسـيد .امـا بـا دسـتگيرىاش
وحدت آرمان با چریکها از بين رفت.

منتخبين جنگل
حسن جعفرى و اسداهلل مفتاحى جزء نيروهایى بودند كه قرار بود به گروه جنگل ملحق
شوند كه انجام نشد.
مفتاحى مدتى بعد شناخته شد ،پ مجبور شد به تهران بياید.
با آمدن مفتاحى به تهران ،حسن جعفرى رابط تبریز با تهـران شـد .كـه مـدتى بعـد
عبدالرحيم صبورى را كه قبالً توسط مفتاحى عضوگيرى شده بود به مفتاحى وصل كرد.

عمليات شاخه تبريز
در مالقاتى كه دى ماه  1119پویان بـا نابـدل در تهـران داشـت .طـرح حملـه بـه یـک
كالنترى و بانک تصویب شد.

تولدی مبارك
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فلكى سه قبضه سالح از نابـدل تحویـل گرفـت و بـين تـيم

تيم مناف
 .1منا فلكى فرمانده تيم
 .2محمد تقىزاده
 .1چراغى
 .1اص ر عربهریسى
 . 2جعفر اردبيلچى
حمله به یک كالنترى در دستور كار قرار گرفت و تيم عملياتى به فرمانـدهى منـا
براى گرفتن مسلسل یک پاسبان به كالنترى در تبریز حمله كردند .مسلسل گرفته شد و
منا مجبور شد به پاسبانى كه آنها را تعقيب مـىكـرد شـليک كنـد .پلـي منطقـه را
محاصره كرد .اردبيلچى گرفتار شد .منا با شليک به یک پلي اردبيلچـى را نجـات
داد و همگى به سالمت به پایگاه خود بازگشتند .مسلسل مصادره شده به بهروز دهقانى
داده شد .و از طریق نابدل به رحمت پيرونذیرى رسيد.

آمدن نابدل به تهران
نابدل در سر قرارش در تهران با عباس مفتاحى مطلع شد كه به تهران منتقل شده اسـت
و باید به تهران بياید و خانهاى تهيه كند.

شاخه تبليغات
نابدل در اول اسفند  1119به تهران آمد و خانهاى در خيابان رى گرفت .یک هفتـه بعـد
اشر دهقانى بهعنوان خواهرش به او ملحق شد .و پویان نيز در لباس آخونـدى دایـى
نابدل شد .و این سه تن شاخه تبلي ات گروه را تشكيل داده بودند.
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طرح گروگانگيرى يك سفير
دستگيرى گروه جنگل ،گروه شهر را بـه فكـر یـافتن راهـى بـراى نجـات جـان آنهـا
واداشت .گروگان گرفتن سفير آلمانى در دستور كار قرار گرفت .حميد اشـر  ،چنگيـز
قبادى ،و مهرنوش ابراهيمى مأمور اینكار شدند .شناسایى نخسـتين انجـام گرفـت .امـا
اعدام غيرمنتظره گروه جنگل این عمليات را منتفى ساخت.

لو رفتن مفتاحى
ساواك براى دستگيرى او بـه خانـه

با دستگيرى گروه جنگل ،نام مفتاحى لو رفت .پ
آنها رفتند اما او را نيافتند.
مفتاحى نيمههاى شب به خانهشان مىرود و از آمدن ساواك مطلع مىشود .شـبانه از
شمال به تهران مىآید و به خانه مسعود احمدزاده مىرود.
در این زمان رابطه مفتاحى با پویان قطع مـىشـود او بـا حميـد ارضپيمـا و جـواد
اسكویى مرتبط مىشود.
نابدل به مركزیت ارتقا مىیابد و رابط تهران بـا شـاخه تبریـز مـىشـود .پویـان نيـز
مسئوليت شاخه مشهد را بهعهده مىگيرد.1

ادامه مباحثات
درمـذاكرات فراهـانى ـ مفتـاحى و بعـد اشـرا ـ احمـدزاده ،گـروه جنگـل بـهتقـدم
استراتژیک مبارزه كوه بر شهر بود .و گروه رفيق مسعود به تقدم استراتژیک مبارزه شـهر
بر كوه بود.
در اوایل بهمن  ،1119مسعود فكر فراهانى را پذیرفت .تقـدم مبـارزه كـوه بـر شـهر
درواقع غلبه مشى چهگوارا بود بر مشى انقالبيون برزیلى.
 .1م هود ازمدزاده ،اسناد بايگانى
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این مباحثات پ از حادثه سياهكل ادامه یافت .نابدل بـه تقـدم اسـتراتژیک مبـارزه
درشهر بر كوه باور داشت .در حالىكه احمدزاده و پویان به تقدم تاكتيكى مبارزه درشهر
بر كوه باور داشتند.

تغييرات در شاخه تبريز
بـا انتخـاب نـابدل بـهعنوان مسـئول شـاخه تبـریز او یـک تــيم عمــلياتى مــركب از
بهروز دهقانى ،افشانى و اكبر مؤید تشكيل داد .و یک تيم دیگر را بهعنوان تيم تداركاتى
مسئول ساختن تى.ان.تى كرد .رقيه دانشگرى و منا فلكى را هم به تهران آورد.

پايگاه جوانمردان
اوایل فروردین  1121منا فلكى بـه تهـران آمـد .و احمـدزاده او را بـه خانـه خيابـان
فرحآباد ،كوچه جوانمردان برد .خانهاى كه خليل سلماسىنژاد اجـاره كـرده بـود .همـان
شب دیگر اعضاى تيم به خانه آمدند:
 .1حسن نوروزى
 .2مجيد احمدزاده
 .1خليل سلماسىنژاد
فرماندهى تيم با رفيق مسعود بود.

عمليات قلهك
موضوى جلسه انتخاب كالنترى قلهک و كالنترى یازده براى عمليات بود .كه مطالعـات
مقدماتى روى آنها انجام شده بود.
باالخره پ از مباحثاتى در دو جلسه ،كالنترى قلهک انتخاب و طـرح عمليـاتى آن
تهيه گردید.
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ساعت  9:11شب افراد تيم «پایگاه جوانمردان» ابتدا اتومبيلى را سرقت كردند منا
خبر سرقت اتومبيل را به احمدزاده داد پ احمدزاده اسلحه و مهمات الزم را بـهمنـا
داد تا با اتومبيل سرقتى به محل قرار بروند .و احمدزاده كمـى بعـد بـه آنهـا پيوسـت.
راننده عمليات مجيد احمدزاده بود.
مسعود براى گرفتن مسلسل پاسبان جلـو در حركـت كـرد .پاسـبان مـىخواسـت از
مسلسل خود استفاده كند كه مسعود او را زد .مسعود و پاسبان درگير شدند .مسعود بعد
از گرفتن مسلسل ،كالنترى را به گلوله بست سلماسىنژاد خودروهـاى كالنتـرى را بـه
آتش كشيد منا پاسبانى را كه با مسعود درگير بود گلوله زد و دست حسـن نـوروزى
گلوله خورد دو تيم سالم به پایگاه خود برگشتند.

اشرف دهقانى
در اوایل مهر  1119اشر دهقانى از شاخه تبریز به تهران منتقل شـد .و توسـط پویـان
به جواد سالحى وصل شد .فرهودى نيز به سالحى سپرده شد .و پـنج مـاه بـا سـالحى
زندگى كرد .پ به حميد اشر وصل شد .و اشر او را به سياهكل بـرد و بـه گـروه
جنگل ملحق شد.

تغييرات در فرم تشكيالت
پایيز سال  1119بين اشر و مسعود بح بر سر تقدم مبارزه در كوه یا شهر بود .براى
«نظارت بيشتر و دادن نقش مؤثر به افراد شایسته» وضع هستهها ت يير یافت.
 .1هسته نورزى :حسن نوروزى ،مجيد احمدزاده و جواد سالحى
 .2هسته سالحى :كاظم سالحى ،جالل نقاش و ابراهيم دلافسرده
 .1هسـته جـمشيدى :عبـاس جـمشيدى رودبـارى ،سـعيد آریـان ،شـهين توكلى و
بهمن آژنگ
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نخستين ضربه
در اواخر دى ماه ،جالل نقاش در جریان اعتصاب دانشگاه دسـتگير شـد .خانـه نيـروى
هوایى لو رفت و ابراهيم دلافسرده ،كاظم سالحى و بيژن هيرمنپور در بيسـت و سـوم
دى  1119دستگير شدند پویان و جواد سالحى مخفى شدند.
جواد سالحى خانهاى را كه در آنجا با اشر دهقانى زندگى مىكرد تخليـه كـرد و
به خانه حسن نوروزى رفـت پویـان نيـز خانـه خيابـان هاشـمى ،محـل جلسـات او بـا
احمدزاده و عباس مفتاحى را تخليه كرد و به خانه سعيد آریان رفت .مسـعود و عبـاس
مفتاحى بهخانه خيابان شهباز رفتند.

زخمى شدن پويان
در یكى از شبها پویان هنگام پاك كردن اسلحه تيرى به سوى خود شليک كرد گلولـه
از پهلوى او خارج شد .احمدزاده ،پویان را به منزل چنگيز قبادى برد كـه پزشـک بـود.
پویان مدت سه هفته در منزل قبادى بسترى بود تا بهبود یافت.

شاخه تهران
شاخه تهران گستردهترین شاخه سازمان بود.

هسته قبادى
عباس مفتاحى نخست چنگيز قبادى و همسرش مهرنوش ابراهيمى را عضـوگيرى كـرد.
قبـادى بـرادرش بـهرام را (بـا نـام مستعـار آنـدرهآ) بـه گـروه وصــل كــرد .و بــعد
عباس جمشيدى رودبارى كه فارغالتحصيل دانشكده علوم دانشگاه تهران بود را در سال
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 1111عضـوگيـرى كـرد و رودبـارى (بـا نـام مسـتعار فوچيـک) حسـن سـركـارى را
جذب كرد.

هسته سالحى
كــاظم ســالحى قــبالً توســط پرویــز اســماعيلزاده ،دانشــجوى داروســازى ،بــا متــون
ماركسيستى آشنا شده بود .مفتاحى او را عضوگيرى كـرد و آثـار بيشـترى در اختيـار او
قرار داد.
كاظم این آثار را در اختيار برادرش جواد قرار مىداد كه معلمى در روستا بود.
بعــد از مــدتى مفتــاحى احمــد زیبــرم را بــه ســالحى وصــل كــرد .زیبــرم كارمنــد
كتابخانههاى عمومى شهردارى بود .كـاظم بـههمـراه بـرادرش جـواد و احمـد زیبـرم
هستهاى سه نفره را تشكيل دادند.
در سال  ،1119مفتاحى آنها را به پویان وصل كرد.
پ از مدتى كاظم ،حسين خوشنوی را عضوگيرى كرد.

نخستين عمليات
مسعود احمدزاده مهر  1111به سربازى رفت .و در مهر  1119بـه صـالحدیـد پویـان و
مفتاحى مخفى شد .و به پایگاه ستار رفت .ستار نام مستعار جالل نقاش بود.
در این پایگاه حسن نوروزى ،حاجيان سهپله زنـدگى مـىكردنـد .احمـدزاده رسـاله
«مبميرزهامسلنمينهاه استاتسى واهاه اىميكا » را در خـانه خـيابـان شـادمـان بـه اتفـاق
جالل نقاش ماشين كرد .براى شروى عمليات مسلحانه ،اولين عمل تداركاتى ،تهيه پـول
بود .پویان موضوى را با كاظم سالحى در ميان گذاشت .و از مهر  1119عمـل شناسـایى
آغاز شد.
بانک ملى شعبه ونک مناسب تشخيص داده شد .پویان سالحى را فرمانـده عمليـات
كرد پ خانهاى گرفته شد تا عدهاى كه از شهرستان براى عمليات گزینش شـده بودنـد
به آنجا بروند.
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شـانزده مـهر عبـاس مفتـاحى ،احـمد فـرهودى ،كـارمند اداره دارایـى مـازندران و
حميد توكلى را به كاظم سالحى وصل كرد.
براى عمليات احمد فرهودى با شناسنامهاى كه از سارى با خود آورده بـود بـه اسـم
اص ر مزدكار مقدم پيكانى خرید.
از بيست و هشت مهر كاظم سالحى ،احمد زیبرم ،حميد توكلى ،احمد فرهـودى بـا
تعــویض پــالك ماشــين بــه ســوى بانــک حركــت كردنــد .ســاعت  11:11صــبح مبلــغ
 2.211.111ریال پول بانک مصادره شد .در این عمليات احمد زیبرم گلوله خورد.

لو رفتن فرهودى
پ از عمليات اتومب يل در خيابان فرعـى توسـط حميـد تـوكلى پـارك شـد .و همگـى
بهپایگاه خود برگشتند .پ از چند روز به سراغ اتومبيـل رفتنـد و آنرا نيافتنـد .پویـان
تصور كرد ماشين را دزدیدهاند .1كه اشتباه بود .پلي ماشين را پيدا كرده بود و از طریق
نام خریداربه اداره ثبت شهر مراجعه مىكنند .مىگویند شناسنامه به سارى فرستاده شـده
است و در سارى معلوم مىشود كه شناسنامه در اختيار پدر فرهـودى كـه كارمنـد اداره
ثبت احوال است ،قرار داشته است .لذا فرهودى لو مىرود.

شاخه مشهد
پویان در سال  1117با حميد توكلى آشنا شد .حميـد پـ از اخـذ دیـپلم بـه دانشـگاه
مشهد رفت تا زبان انگليسى بخواند .و در آنجا با بهمن آژنگ آشنا شد .آژنگ ،تـوكلى
را بـا مـاركسيسـم آشـنا كـرد .امـا آشـنایىاش با پویـان شـناخت او را از مـاركسيسـم
غنىتر كرد.
شهين توكلى خواهرش و سعيد آریان همسر شهين از زیر جمعهاى حميد بودنـد .و
حميد آنها را ت ذیه فكرى مىكرد.
شهين دانشجوى سال دوم دانشسراى عالى بود كه بـهعنـوان سـخنگوى دانشـجویان
 .1عباس مفتازى ،اسناد بايگانى؛ ساواك
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اعتصابى به ساواك احضار شد .در این دوران شهين بيشتر تمایالت مـذهبى داشـت امـا
با مطالعه آثار صمد بهرنگى و تحت تأثير تبلي ات حميد به ماركسيسم گرایش پيدا كرد.
شهين در سال دوم دانشگاه ،با سعيد آریان ،كه پسرخالهاش بود ازدواج كـرد .آریـان
در سال  1117به دانشگاه مشهد رفت تا تاریخ بخواند.
سعيد آریان با غالمرضا گلوى نيز ارتباط داشت و او را ت ذیه فكرى مىكرد.

شهادت جواد سالحى
دهقـانى صـورت

پخش اعالميه زیر نظر پویـان و بـا شناسـایى قبلـى نابـدل و اشـر
مىگرفت .تيم مسعود نيز در اینكار شركت داشت.
اعالميههاى چریکها پخش مىشد .و بعد توسط محافـل و جریانـات فعـال تكثيـر
مىشد .حتى متن اعالميه با امضاى دیگران در بعضى جاها دیده مىشد.1
نصب و پخش اعالميه در اماكن و كوچهها بهعهده نابـدل و سـالحى بـود .سـاواك
درتاریخ بيست و دوم فروردین  1121جواد سالحى را كـه اعالميـههـاى چریـکهـا را
درمدرسه عالى بازرگانى پخش كرده بود شناسایى كرده بود.
در تاریخ بيست و پنج دى  1121نابدل و سالحى حـين پخـش اعالميـه در حـوالى
بازار با پلي درگير شدند .2سالحى به شهادت رسيد و نابدل از ناحيه پا گلولـه خـورد.
ضـارب نـابدل پـاسبـان خـاور زمـينى بود .خـليل بـادكوپه و خـاور زمينى سالحى را
بهشهادت رساندند.
بهدنبال این ضربه خانه خيابان صفارى كه پویـان و نابـدل و اشـر دهقـانى در آن
زنـدگى مىكـردند تخليه مىشـود .پویـان به خـانه سعيد آریـان مىرود .و اشـر هـم
بهتبریز میرود.

 .1عباس مفتازى ،هماس
 .2عباس مفتازى ،هماس
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يك نكته
شهادت جواد سالحى و دستگيرى نابدل حاوى دو نكته مهم است:
 .1نخست آنكه چریکها به تقسيم سازمان به رهبرى و بدنه بـاور نداشـتند .آنكـه
اعالميـه را مىنوشـت خـود نيـز پخـش مىكـرد .قرار نبود كسـى در كنار گود بنشـيند
و بـگویـد لنگـش كـن .آنكـه بيشـتر مىفهميد با شـور و عشـق بيشــترى در صــف
مقدم مىایستاد.
 .2نـكته دوم مـرحله رشـد آغـازین چریکهـا است .در این دوران سـازمـان بـدان
حد گسترش نيافته است كـه كارهـا تخصصـى شـده باشـند بـهناچـار نيروهـاى كيفـى
درمعرض آسيب قرار مىگيرند .و این نيز مراحـل رشـد جنينـى یـک تشـكيالت امـرى
اجتنابناپذیر است.

خلق حماسه
پویان ،گلوى ،نابدل و سالحى براى پخش اعالميه به اطرا بازار مىروند .هنگام پخش
اعالميه با یک استوار بازنشسته برخورد مىكنند و او سـعى مـىكنـد بـا خبـردار كـردن
پلي هاى آن نواحى آنها را دستگير كند .پویان و گلوى از منطقه خارج مىشـوند .امـا
نابدل و سالحى با موتور اشتباهى وارد كوچه روبهروى كالنترى پامنار مـىشـوند .پـ
تيراندازى شروى مىشود .نابدل از ناحيه ران گلوله مىخورد .سالحى تا آخـرین گلولـه
شليک مى كند .و چون فقط یک گلوله براى او باقى مانده است از پشـت سـر بـه خـود
شليک مىكند تا شناخته نشود.1
حماسه بعدى را نابدل خلق مىكنـد .او را در حـالىكـه بـه ران و شـكماش گلولـه
خورده است به زیر شكنجه مىبرند .بازجوها مىگویند :اگر حر نزنى ،گلولـههـا را از
بدنت بيرون نمىآوریم .نابدل مىگوید :تير مال شماست و حر مال من .مـن آنچـه را
كه متعلق به خلقام است حفظ خواهم كرد .پ شـكنجه شـروى مـىشـود .كـارش بـه
.1احميتهامقيهما،اسشتفادهقينى
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بيمارستان كشيده مـى شـود .در بيمارسـتان شـهربانى خـود را از طبقـه سـوم بـه پـایين
مىاندازد تا با مرگ خود اسرار جنبش را حفظ كند.
زنده مىماند و فقط بخيههاى شكماش پاره مىشود .پ با دستان خود سعى مىكند
رودههایش را بيرون بریـزد تـا كشـته شـود .مـأمورین از راه مـىرسـند و مـانع كـار او
مىشوند .حاصل این سقوط كوتاه شدن دست راستش بود .نابدل مـىگفـت :ایـن مهـم
نيست كه ما در مقابل دشمن مىشكنيم ،ولى هرگز خم نمىشویم.1

اتفاقات بعد از درگيرى پامنار
آن شب را پویان و اشر دهقانى در خانه مشتركشان بـا نابـدل ماندنـد .اشـر
بهتبریز رفت و پویان آن خانه را ترك كرد.

فـردا

آغاز شد
سالى بلند
سالى كه سروهاى جوان
برفهاى خونين را
از شانههاى خويش تكاندند
محمد مختارى

شهادت كاظم سعادتى
نابدل زیر شكنجههاى وحشيانه نام بهروز دهقانى را مىگوید .ساواك براى دستگيرى او
به خانه آنها هجوم مىآورد .بهروز را نمىیابند .پ كاظم سعادتى شوهرخواهر بهروز،
 .1زماسه مقاومت ،اشرف دهقانی
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و محمد دهقانى 1برادر او را مىگيرند و به زیر شكنجه مىبرند .سعادتى با آنكه یكى از
سمپاتيزانهاى پيشرفته 2سازمان بود حرفى نمـىزنـد .پـ او را بـهعنـوان طعمـه آزاد
مىكنند تا بهروز را بگيرند .كاظم براى آنكه بهروز را مطلع كند و خود بار دیگر در زیر
شكنجه حرفى نزند دست به خودكشى مىزند .سم مىخـورد و رگهـایش را مـىبـرد.
ساواك تالش بسيار كرد تا او را زنـده نگـاه دارد .چـون فهميـده بـود كـاظم اطالعـات
ارزشمندى دارد اما نتوانستند .مردم تبریز تجليل پرشكوهى از كاظم كردند.
كاظم به مادر بهروز قبل از مرگش گفت :مادر ممكـن اسـت دشـمن فرزنـدان تـورا
درزیر بدترین شكنجهها بكشد .اما تو هرگز به دشمن التماس نكن .دشمن پسـتتـر از
آن است كه تو از آنها كوچکترین چيزى بخواهى.
كاظم سعادتى در سال  1119به دنيا آمد .او در دانشسرا با صمد و بهروز آشنا شـد و
به زودى به یک یار جدانشدنى از صمد و بهروز تبدیل شد .همراه آنها معلم روستاهاى
آذربایجان شد و بعدها با خواهر بهروز دهقانى ازدواج كرد.
از بزرگى او همين ب كه صمد ،اولدوز و كالغها را بـه او و همسـرش روحانگيـز
دهقانى 1تقدیم كرده است.

تغيير در تركيب تيمهاى عملياتى
براى جلوگيرى از آسيبپذیرى تيم ها ،ت ييراتـى ضـرورى بـود .تـيم حميـد تـوكلى بـا
حضور اسكندر صادقىنژاد و رحمت پيرونذیرى و سعيد آریان احيا شد.
حميد اشر  ،محمد صفارى آشتيانى ،منوچهر بهایىپور و چنگيز قبادى تيم دیگـرى
را تشكيل دادند احمد زیبرم بعداً به آنها اضافه شد.
تيم مسـعود احـمدزاده بـا همـان تركيب قبلـى بـود .و تنهــا اسـداهلل مفتــاحى بـه
آنهـا اضافه شد.
 .1محمد دهقانى در سال  1171دستگير شد .در زير شكنجه دچار مشكالت روزى شد و مىدت چهىار سىال
در زنداس بود.
 .2سمرات پيشرفته؛ كانديداى عضويت بود.
 .1روحانگي دهقانى در سال  1169اعدام شد.
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با دستگير شدن نابدل كه رابط مركزیت با شاخه تبریز بود بهروز دهقـانى و اشـر
خواهرش به تهران منتقل شدند .منا فلكى و رقيه دانشگرى 1نيز كه جزء شاخه تبریـز
بودند در نيمه دوم اردیبهشت به تهران آمدند.
منا و دانشگرى ،احمد زیبرم و اسداهلل مفتاحى یک هسته را درست كردند و رابط
آنها مسعود احمدزاده شد.
اشر درتهران به حميد توكلى وصل شد و توكلى او را با نام مستعار الينور به خانه
جمشـيدى بـرد .و كمـى بعد او بـه بـهروز برادرش وصل شـد تـا در خيـابـان فرجـام
خانهاى بگيرند.

شهادت وان تروى ،خليل سلماسىنژاد
تنگناى مالى سازمان را تحت فشار قرار داده بود .بانک ملـى شـعبه آیزنهـاور شناسـایى
شـد تيم عمليــاتى مــسعود ،مــسئول ایــنكــار شــد .مجيـد احــمدزاده ،اســداهلل
مفتـاحى ،خليل سلماسىنژاد در این تيم بودند.
تيم عملياتى پيكانى سرقت مىكند و به حميد توكلى مـىدهـد تـا بـه خانـه نيـروى
هوایى ببرد .صبح روز عمليات خليل سلماسىنژاد (با نام مسـتعار وان تـروى) در حـين
تهيه كوكتل مولوتو آتش مىگيرد مجيد احمدزاده بـه او كمـک مـىكنـد تـا آتـش را
خاموش كند او نيز دچار سوختگىهایى مىشود.
مفتاحى خليل و مجيد را به بيمارستان مىبرد .در بيمارستان سينا ،خليل بانام مستعار
سيروس افخمىنژاد بسترى مىشود .و مجيد با مداواى سرپایى مرخص مىشود .در این
فاصله خانه خيابان نيروى هوایى تخليه مىشود.
عبـاس مفتـاحى بـا چـنگيز قبـادى كـه پـزشک بـود مشورت مىكند .بـا توصيه او
خليل بـهبيمـارستـان خصوصى آسيـا منتقـل مىشـود .در آنجـا به شهـادت مىرسـد.
 .1رقيه دانشگرى ،دانشجوى داروسازى بود .آشىنايي بىا ازمىد رياضىى او را بىه سياسىت كشىاند .رياضىى
كتاتهاى ساعدى و گوركى را به او مىداد .با تشكيل شاخه تبري مناف فلكى به رياضی پيشنهاد عضىويت
داد نرذيرفت وسی دانشگرى را به مناف وصل كرد دانشگری بهد از مدتی توسط مناف عضوگيرى شد.
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خليل سلماسىنژاد با نام وان تروى به شهادت رسيد .در حالىكه نام اصـلى او را كسـى
نمىدانست تا به خانوادهاش اطالى دهد.

وان تروى كه بود؟
كارگرى ویتنامى بود كه در سـال  1911بـه اتهـام سوءقصـد عليـه جـان سـفير امریكـا
درویتنام تيرباران شد.
توهوله شاعر ویتنامى در وصف نگوین وان تروى شعرى سرود .این شـعر در سـال
 1111توسط رفيق بهمن آژنگ به فارسى ترجمه شد .عليرضـا نابـدل او را بـه صـورت
شعرى درآورد و وان تروى در ایران بلندآوازه شد.
وان تروى كارگر كمونيستى بود كـه در سـال  1911دسـتگير شـد .در شـكنجهگـاه
«چـىهـوا» قهرمـانـانه مقـاومت كـرد .و در اكتبر  1911بـهدست رژیم نـگووین خـاى
تيرباران شد.
وان تروى هنگام تيرباران چشمبند را از چشم خـود برگرفـت و گفـت مـىخـواهم
درآخرین لحظات زندگيم ،سرزمينام را تماشا كنم .و با فریاد «مرگ بر نگـوین خـاى و
زنده باد هوشىمينه» تيرباران شد .و این هم بندى از شعر وان تروى
«لحظاتى هستند كه دورانسازند
كلماتى كه دلانگيرتر از آوازند
مردهايى كه تو گويى آنان در دل پاك حقيقت زادند
....
وان تروى ،مردهاى تو
نه نه ،زندهاى تا به ابد

طرح گروگانگيرى سفير انگليس
تيم عملياتى اسداهلل مفتاحى ،با نام مستعار پرویز ،به خانه تيمى منا
روى دو مسأله كار كنند:

فلكى منتقل شد تا

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق
براى گروگان گرفتن

 .1شناسایى مسير رفت و آمد سفير انگلي
 .2ساخت تى.ان.تى.
اعضاى این تيم عبارت بودند از :مفتاحى ،فلكى ،دانشگرى و احمد زیبرم

عمليات بانك آيزنهاور
با عمده شدن مسأله مالى ،تهيه پول به عهده تيم اسكندر صادقىنژاد گذاشته شد .بـانكى
در آیزنهاور شناسایى شد و در ساعت  11صبح بيست و سـوم اردیبهشـت  1121بانـک
آیزنهاور مصادره انقالبى شد .و تيم عملياتى سالم به پایگاه خود بازگشت.
تيم عملكننده عبارت بود از :اسكندر صادقىنژاد ،اميرپرویز پویـان ،حميـد تـوكلى،
رحمت پيرونذیرى ،احمد زیبرم و سعيد آریان.

دستگيرى اشرف دهقانى
دهقانى با چریـکهـا بـرد .پـ

با دستگيرى نابدل ،ساواك پى به رابطه بهروز و اشر
درصدد دستگيرى آنها برآمد.
اشر در آمدنش به تهران تا وصل شدنش به سازمان ،خانه رحيم برادرش و مـدتى
هم به خانه نزهتالسادات روحى آهنگران رفت و آمد داشت.
همسایه رحيم برادر اشر مخبر ساواك بود .و چند بارى هم اشـر را در اطـرا
دانشگاه دیده بود .پ ساواك از طریق این مخبر از حضور اشر در تهران باخبر شـد.
تور خود را در اطرا دانشگاه پهن كرد .تيم ستوان دو محمد منوچهرى ثابـت ،سـتوان
دو حسين فرى ،ستوان یک مرتضى سررشتهدارى بههمراه مخبر سـاواك در خيابـان 21
آذر در تاریخ بيست و سوم اردیبهشت  1121اشر دهقانى را دسـتگير كردنـد .اشـر
در آن روز همراه بهروز برای شناسایی علینقـی عاليخـانی رئـي دانشـگاه تهـران كـه
درسركوب دانشجویان نقش فعالی داشت رفته بود.1
هيكیپديياهابهتهزادهقينیانوشاهاسشتفادهقينی.
ا
 .1حميتهامقيهما؛اهمقيلهاا
علینقی اعيل خينی اىنص كتده افتسنسه ابود ادر ارشاه احقوق اب نسلمل اه اسقاصيد .ادر اتيل ا 9441ابه اعضوياا
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اشر با مأموران اطالعات شهربانى درگير شد ،فردى بهنام سيامک مهاجر قمـى كـه
ناظر این درگيرى بود مداخله كرد و مردم دیگر نيز كه شاهد این درگيرى بودند مداخله
كردند و كار به تيراندازى كشيد.1
اشر دهقانى بعدها در اطالعات شهربانى سيامک مهاجر قمى را دید كه بـه شـدت
شكنجه شده بود.2
قرار بر این بود كه اشر بعد از عمليـات خـودش را بـه عمليـات بانـک آیزنهـاور
برساند و در آنجا انجام وظيفه كند.
بر ما روشن نيست كه این مخبر سـاواك چـه كسـى بـوده اسـت اشـر نيـز خـود
درخاطراتش نامى از او نمىبرد.
اشر موقع دستگيرى به عمد با اطالعات درگير مىشود تا بهروز را از خطـر آگـاه
كند .بهروز درگيرى را مىبيند و از تور ساواك خارج مىشود.
با دستگيرى اشر  ،منزل جمشيدى رودبارى كه اشر در آنجا زنـدگى مـىكـرد،
درخيابان باغ شریعتى تخليه مىشود .و رودبارى بـه خانـه زیبـرم در خيابـان تهـراننـو
مىرود .و هم تيم بهمن آژنگ و گلوى مىشود.

دستگيرى و شهادت بهروز دهقانى
بودن يا نبودن ،حرف در هاين است
آيا بررگوارى آدمى بيش در آن است
كه زخم فالخن و تير بنت ستم پيشه را تاب آورد،
يا آنكه دربرابر دريايى فتنه و آشوب سالح برگيرد
تيهس ادرآمد .ابعد اسز ابتك يری اى مسير ابخا ير اسز اتيهس اك يره اگتفا اه ابه اشتكا انالا اه ابعد ابه ادفاتا
بيزرگينی ارفا .ادر اتيل ا 9439اهزيت اسقاصيد اشد اباهمدت ا ۸اتيل اه اسز اتيل ا 943۸ابه ارييتا ادسنشگيه اىهتسنا
رت داهاسزاتيلا94۰۵اسزاكيرك يرهاگتفااهادرابخشاخصوصیاباهكيرامشغولاشد.
 .1گ ارش ساواك ،كتات محمود نادرى؛ چريكهای فدايی خلق
 .2زماسه مقاومت؛ اشرف دهقانى
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و با ايستادگى خويش بدان هاه پايان دهد؟
مردن ،خاتن ،نه بيش ،و پندارى كه ما با خواب
به دردهاى قل تعص و هراران آسي طبيعى كه نصي
تن آدمى است پايان مىدهيم ،چنين فرجامى سنت
خواستنى است.
هملت ـ ترجمه بهآذين

اشر در بازجویىهایش مقاومتى حماسی كرد پ ساواك از اینكه از اشر به بهروز
برسد نااميد شد .ساواك در پيگيریهایش به نزهتالسادات روحـیآهنگـران رسـيد كـه
نزدیكیهایی با اشر خواهر بهروز داشت.

نزهت كه بود؟
نزهت اهل تهران بود .او از جمله دختران نادرى بـود كـه در دهـه  11بـراى یـافتن راه
مبارزه به هر درى مىزد .پ از شنيدن خبر مرگ مشكوك صـمد ،درس و دانشـگاه را
رها كرد و به تبریز رفت .او دانشجوى رشته ریاضى بود.
در ابتدا با اسد برابر صمد تماس گرفـت .اشـر از طریـق كـاظم سـعادتى ،شـوهر
خواهرش از وجود نزهت در تبریز مطلع شد .اشر در ایـن زمـان در حـال گذرانـدن
دوره سپاه دانش بود .تا معلم شود .نزهت نيز بههمراه اشر معلـم شـد .و بـهزودى آن
دو بسيـار صميمى شدند این رفـاقت خـانوادههــاى اشــر و نزهـت را نيـز بـههـم
نزدیک و آشنا كرد.
بهروز از آنجا كـه بعـد از مـرگ صـمد شـدیداً تحـت كنتـرل سـاواك بـود .بـراى
سفيدسازى سعى مىكرد نشان دهد كه سياسى نيست .این تالش نزهت را متقاعـد كـرد
كه بهروز كار سياسى نمىكند و یک آدم معمولى است.
نزهت یک سال بعد از تبریز به تهـران رفـت و در ایـن فاصـله اشـر بـه سـازمان
چریکها پيوست و نزهت نيز محفل مطالعاتى ـ تبلي اتى دایر كرده بود.
بعد از دستگيرى نابدل ،اشر دهقانى به نزهت نيز سر مىزد و مطلع شد كـه آنهـا
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كار سياسى مىكنند .و شبانه به پخش اعالميه مبادرت مىكنند .در ضمن اعظـم خـواهر
نزهت نيز براى تماس با كارگران در یک كارخانه كار گرفته است.
ساواك ابتدا نزهت را بازداشت كرد اما چيزى دستگيرش نشد .پ او را آزاد كرد تا
از او بهعنوان طعمه استفاده كند .ساواك در خانه نزهت به كمين بهروز نشست.
بهروز از تاریخ سى و یک اردیبهشت  1121با نزهت تماس گرفت .تا براى پيوسـتن
بهسازمان از او دعوت كند .در همان ساعتى كه سـاواك در خانـه نزهـت بـود یكـى از
دوستان نزهت نيز قرار بود ساكى پر از كتابهاى ممنوعه را به آنجا بيـاورد .نزهـت بـا
این تصور كه بهروز كار سياسى نمىكند .ساواك را به سر قرار بهروز مىبرد.
بهروز در سر قرار درگير مىشود و یكى از مأمورین را گلوله مـىزنـد .امـا سـاواك
موفق مىشود او را زنده دستگير كند.
طبق اسناد ساواك بهروز در تاریخ سى و یک اردیبهشت  1121دستگير مـىشـود .و
درتاریخ هفت خرداد  1121با حال عمومى بد به بيمارستان منتقل مىشـود و در تـاریخ
هشت خرداد  1121به شهادت مىرسد.
1
حدود هشت روز تمام بهروز به معناى اخص كلمه سالخى مىشود .
براى اینكه از جاده انصا نسبت به عناصر ساواك خـارج نشـویم .كـه بـهراسـتى
پژوهش تاریخ ،جاى غـرض و مـرض نيسـت .گـزارش پزشـكى قـانونى را بـازخوانى
مىكنيم تا ببينيم در همان حداقلى كه پزشكى قانونى رژیم شاه مىتوانسته است بنویسد،
چه نوشته است .هرچند این گزارش تمامى واقعيت نيست:
 .1كبودى در ساق پاى چپ
 .2كبودى در بازوى چپ
 .1كبودى در ساعد چپ
 .1كبودى تا ناحيه سرین راست
 . 2كبودى در بازوى راست
 .1كبودى در ساعد راست
 .7پوسترفتگى در آرنج راست
 .1زماسه مقاومت ،اشرف اين مدت را يازده روز میداند.
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 . 1پوسترفتگى در ساق پاى چپ
 .9پوسترفتگى در مفصل قوزك هر دوپا
 .11شكا هاى پوستى و خونمردگى مربوط به زمان حيات
 .11محل تزریقات متعدد در ناحيه سرین
 .12پوسترفتگىهاى سطحى در قدام بدن كه مربوط به زمان حيات نيست
 .11خونمردگى مختصر در زیر پستان راست مربوط به زمان حيات
 .11حفرههاى جنبى انباشته از مایع سيال
 .12حفره پریكارد انباشته از مایع
 .11قلب بزرگتر از طبيعى و در مایع غوطهور
 .17ریههاى متورم و پرخون
 .11در برش ریهها مایع و كف فراوان از ریهها خارج مىشود
 .19در حفره شكم مقدارى مایع وجود دارد
 .21حجم مایعات موجود در سينه و شكم پنج ليتر است.
 .21پوسترفتگى و كبودى سينهها در اثر برخورد با جسم سخت
 .22پارگى بخيه شده در كف پاى چپ

چند نكته
 .1پزشكى قانونى روشن نمىكند كه تزریقات مكرر چه علتى داشته اسـت .آیـا مـوادى
براى به حر درآوردن او تزریقاتى شده است .یا داروهایى بـوده اسـت كـه بهـروز را
سرپا نگاه دارد تا شكنجه ادامه یابد.
 .2پوسترفتگىهاى سطحى در قدام بدن كه مربوط به زمـان حيـات نيسـت .نشـان
مىدهد ضداطالعات شهربانى آنقدر از بهروز كينه داشتند كه جنازه او را یا روى زمـين
كشيدهاند یا جنازه او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
و باقى ماجرا كه پارگى ریه و قلب بهروز بوده است.
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دستگيرى عربهريسى و چراغزاده
اص ر عرب هریسى در روز سى و یكم اردیبهشت ،همان روزى كه بهروز دستگير شـد،
با او قرار داشت .اما به جاى بهروز محمدتقىزاده چراغى بـر سـر قـرار او آمـد و خبـر
دستگيرى بهروز را به او داد.
هریسى به تازگى از مراغه برگشته بـود و بـا خـودش دو قبضـه اسـلحه و مقـدارى
فشنگ خریده بود كه در تبریز به تقىزاده داده بود.
هریسى و تقىزاده به خانه مشترك بهروز و هریسى مىروند ،در بىسيم نجفآباد و
ضمن تخليه خانه روز بعد براى گرفتن هزار تومان ودیعه به بنگاهى كه خانـه را اجـاره
داده بود مىرود .افشانى ابتدا به بنگاه مىرود اوضـاى را عـادى مـىبينـد .امـا بـا رفـتن
هریسى براى گرفتن ودیعه تور ساواك بسته مىشود و او در تلـه مـىافتـد .تقـىزاده و
افشانى از تور مىگریزند .تقىزاده چهار ماه بعد در آذرشهر دستگير مىشود.

يك نكته
بنگاه معامالت ملكى هرچند بهكلـى از عناصـر شـرافتمند تهـى نبـودهانـد .امـا هميشـه
پربودهاند از عناصر ناشرافتمند و در شناسـایى چریـکهـا و همكـارى بـا سـاواك ایـن
فرومایگان ید طوالیى داشتهاند.
شاید نتوان حكم قطعى داد ولى بىشرافتى در كار كـه بـا كـار داللـى عجـين اسـت
بهبىشرافتى در همه امور تسرى مىیابد.
بعدها نيز اینان به همين ش ل ناشرافتمندانه خود ادامه دادند.

من اين گل را مىشناسم
من با اين گل سرخ
در قهوهخانهها نشستهام
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من به اين گل سرخ
در ميدان راهآهن س م دادهام
سعيد سلطانپور

پايگاه پويان

1

ساواك در جستوجوى خانه بهروز دهقانى قرار او با رابطش در تهران را یافـت .قـرار
درخيابان رى بود .نه بهروز حميد توكلى را دیده بود و نه حميد بهروز را مـىشـناخت.
رمز شناسایى بهروز تسبيحى قرمز در یک دست و قوطى خميردندان كلگيت در دسـت
دیگر بود .حميد با نام مستعار جواد كبریتى و زنجيرى در دست داشت.
ساواك با همين نشانهها به سر قرار رفت و حميـد تـوكلى را در دوم خـرداد 1121
دستگير شد.
با نيامدن حميد بين پویان و اسـكندر صـادقىنـژاد ،بـهعنـوان فرمانـده تـيم ،بحثـى
درگرفت .پویان «به حميد توكلى با یک دیدى دیگر نگاه مىكرد .»2و موافق ماندن بـود.
اما اسكندرمصر بر تخليه پایگاه بود.
اسكندر رحمت پيرونذیرى ،احمد زیبرم و شهين توكلى از این خانه رفتنـد و سـعيد
آریان و پویان ماندند.
فرداى آن روز (سه خرداد) اسكندر و رحمت پيرونذیرى به پایگـاه پویـان رفتنـد و
سعيد آریان و اسكندر براى تهيه خانه جدید بيرون رفتند .و خانهاى در نظامآبـاد گرفتـه
شد .در فاصله رفتن و برگشـت آنهـا در سـاعت  2:21سـاواك خانـه را بـه محاصـره
درآورده بود .در ساعت چهار بعد از ظهر عباس مفتاحى به منطقه رفت .منطقه همچنـان
در محاصره بود و فهميد كه پویان و رحمت پيرونذیرى به شهادت رسيدهاند.

 .1چريكها از سال  1172به بهد بهااى خانه تيمى از سفظ پايگاه را استفاده كردند كه درستتر بود.
 .2عباس مفتازى ،هماس
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شهادت پويان يك نقطه ضعف استراتژيك
ساختار مثلثى تشكيالت آسيبپذیر بود .پلي سياسى (كه منظور بخـش اطالعـاتى شـهربانى
و ساواك) به این نتيجه رسيده بود كه در ابتدا از چریک باید دو چيز را بخواهد:
 .1آدرس خانه امن
 .2قرار بعدى با تشكيالت
پ چریک دستگير شده بالفاصله زیر شكنجه برده مىشد و تالش ایـن بـود تـا بـا
استفاده از شدیدترین شكنجهها آدرس خانه تيمى در كمترین زمان ممكـن گرفتـه شـود
تا تيم فرصت نيابد جابهجا شود.
در ابتدا چریکها از دو مسأله درك روشنى نداشتند:
 .1شدت شكنجه
 .2توان واقعى چریک براى حر زدن
به واقع از آنجا كه از شدت سبوعيت ساواك اطالى نداشـتند دركشـان از ایمـان و
مقاومت ذهنى بود .اشر دهقانى پ از فرارش در سال  1122از زندان تجربيات خود
را براى مقاومت در زیر شكنجه چنين جمعبندى مىكند:
 .1ایمان به درستى راه انقالب
 .2نفرت از دشمن و عشق به رفقا
 .1تاریخى دیدن رابطه مقاومت با پيروزى انقالب
 .1عينى دیدن مسأله شكنجه و برخورد با مسأله ذهنى شكنجه كه وحشت آن بيشـتر
باع شكستن مىشود تا در خود شكنجه
 . 2بىاعتمادى كامل به دشمن
 . 1درك فلسفى از آزادى و اسارت .یک مبارز در زیـر شـكنجه هـم بایـد احسـاس
آزادى كند.
 .7شناخت قبلى از شيوههاى دشمن
 .1ایمان به نيروى اراده انسان و تلقين
 .9یادآورى مقاومت مبارزین دیگر
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اما مسأله بهاین سادگى نبود .فرمول دقيقى و قابل محاسبهاى نبود كه حـد تـوان
آدمى درزیر شكنجه ،كابل ،اتو برقى ،شوك الكتریكى ،دستبند قپـانى ،جوجـه كبـاب و
آپولو ،كجاست.
روان آدمى بيشتر از آنكه شبيه یک ماشين باشد ،شبيه یک كهكشان است.
كهكشانی با هزاران سياره و ستاره شناخته و ناشناخته ،صدها هزار سـياه چالـههـای
فضایى كه در حين شكنجههاى پيدا و ناپيدا برای بلعيدن آدمی دهان میگشایند.
نمىشد حر زدن آدمها را با ميزان دانش تئوریک ،زندگى گذشته ،عمق و وسـعت
آرمانهاى انسانىشان بهدرستى تبيين كرد .گاه یک چریـک بـىسـواد آنچنـان مقـاومتى
مىكرد كه یک روشنفكر انقالبى طبقه كارگر نمىكرد و گاه برعك بود.
هرچه بود ،تخليه خانه تيمى  11ساعت بعد از نيامدن هر چریک به پایگاه رفته رفته
در زیر ضربات كابل به شش ساعت تقليل یافت.
ساواك این امر را فهميده بود پ سـعى مـىكـرد در نخسـتين لحظـات چریـک را
بهاولين مقر پلي بكشاند و شكنجه را شروى كند.
چریکها براى پادزهر اینكار ،مسأله خودكشى بـا سـيانور ،نارنجـک و در صـورت
فرصت گلوله را پيشبينى كرده بودند.
ساواك نيز آموخته بود و فن خودكشى را بـدل مـىزد .دسـتگيرىهـا بـا پوشـش و
ناگهانى بود .در اولين لحظه گلوى چریـک گرفتـه مـىشـد و دهـانش را جسـتوجـو
مىكردند .و در مرحله بعد او را از نارنجک و كلت خلع سالح مىكردند.
چریکها نيز در ضرباتى كه مىخوردند بدلهایى ابداى مـىكردنـد .قرارهـاى كوپـل
درواقع بدل این ضربات بود.
یک نفر به سر قرار مىرفت .و نفر دوم سالمت قرار را كنترل مىكرد .و در صـورت
دستگيرى از تور خارج مىشد و پایگاه را مطلع مىكرد .اما اینكـار هميشـه ممكـن
نبود و نيازمند نيرویى زیاد بود این امر یكى از نقاطى بود كه ساواك به تشكيالت ضربه
خود را مىزد.
مسأله دوم گرفتن قرار بعدى بود .چریکها به تجربه آموختند كه براى سالمت قـرار
رمز سالمت تعيين كنند .بدین شكل كه چریک ابتدا با زدن عالم در جـایى قـبالً تعيـين
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شده سالم بودن خود را خبر مىداد .این عالمت توسط رابط كنترل مىشـد .در صـورت
درست بودن عالمت رابط به سر قرار مىرفت.
ساواك در پىگيرىهایش به این امر پى برد .پ بدل این فن را نيز زد:
 .1نخست با شكنجه ساعت و محل قرار را مىگرفـت .و بعـد از آن شـكنجه ادامـه
مىیافت براى رمز سالمت قرار .وقتى مطمئن مىشد دست از شكنجه مىكشيد و به سر
قرار مىرفت.
 .2كار دوم ساواك گسترش تور دستگيرىهایش بود .ساواك آنچنان منطقه را پليسى
مىكرد كه در صورت لو رفتن قرار سالمت و در واقع كلک زدن چریک زنـدانى رابـط
نتواند از تور خارج شود.

علل ديگر
در جمعبندى ضربات به دو دسته علل مىتوان اشاره كرد:
 .1علل اجتنابپذیر
 .2علل اجتنابناپذیر
علل اجتنابپذیر ،ساختار تشكيالت و ابزارى كه در دست ساواك بود بـراى ضـربه
زدن از شكنجه گرفته تا تعقيب و مراقبت.
اما علل اجتنابناپذیر برمىگشت به:
 .1بىتجربگى
 .2خوشبينى

خوشبينى مرگبار
در سـال  1111سـروان اخــراجى عبــاسى در حــين جـابــهجــایى چــند چــمدان
كتـاب و مـدارك حـزبى تـوسط مـأمورین فـرمـاندارى نظامى دستگير شد .عبــاسى از
رابطين سازمان افسران حزب با حـزب تـوده بـود .و از آن تشـكيالت ششصـد نفـرى،
حدود دویست نفر را مىشناخت.
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فرماندارى نظامى كه پدر ساواك بعدى بود او را زیر شكنجه بـرد .عباسـى از داخـل
زندان به حزب پي ام داد كه دیگر توان شكنجه را ندارد .و الزم است وسایل خودكشـى
را به او برسانند .حزب جدى نگرفت .و حتى پيشنهاد شد براى آزادى او سازمان نظامى
حزب به خانه امنى كه او را برده بودند حمله كنند كه موافقت نشد.
شهيد دالور خسرو روزبه كه عباسى براى او حكم برادر كوچکاش را داشت گفت:
«عباسى گرگ باران دیده است او حرفى نمىزند».
این خوشبينى مرگبار شروى نابودى سـازمان نظـامى حـزب بـود .امـا چـپ درس
نـگرفت .و بـا خود تكرار نكرد كـه در زیـر شــكنجه هـيچ آدمـى گـرگ بــاراندیـده
نيسـت .و هر كـ ممكن اسـت حر بزند این اصـل طالیى و خدشـهناپـذیر هركـار
تشكيالتى است.
در ضربه به خانه نيروى هوایى كه پویان و رحمت پيرونذیرى بـه شـهادت رسـيدند
پویان دچار چنين خوشبينى مرگبارى بود .به قول مفتاحى پویان «حميد توكلى را جور
دیگرى مىدید» .و این همان چيزى بود كه بهزودى فاجعه مىآفرید و آفرید.

جمعبندى اين ضربه
دو عامل علت اصلى این ضربه بود:
 .1ضعف سيستم ارتباطى
 .2خطاى پویان
پلي قرار رمز را در خانه بهروز دهقانى پيدا كرد .و خود به سر قرار حميـد تـوكلى
رفت .این ضعف باید بهگونهاى جبران مىشد كه پلي نتواند به سادگى به رمـز دسـت
یابد و به سـادگى خـود را رابـط جـا بزنـد .البتـه ایـن در شـروى كـار ،نبـود تجربـه و
پيچيدگىهاى اوليه شاید اجتنابناپذیر بود.
خطاى پویان هم حساب كردن غيرواقعى روى آدمها بود .آدمهایى كه ما نمـىدانـيم
در شرایط سخت و مرگبار بازجویى كجا و چگونه حر مىزنند .ضـمن آنكـه اصـول
كار باز نكردن هيچ حسابى روى زندانى است .كه اگر عك آن ثابـت شـد تشـكيالت
ضرر نمىكند.

399

تولدی مبارك

قلب مرا برداريد
اين قلب ،اين ستاره خونين را
اين خون خشمگين را
اين ارغوان كوهى را كه مىچرخد در توفان
سلطانپور

شهادت اسكندر
در تـخليه خـانه نـيروى هوایى حـق بـا اسـكندر بـود .خـطاى پویـان بـا جـان خود و
رحمت پيرونذیرى بازى كرد .این خطا تبعاتى داشت شب قبل اسكندر پيرونذیرى را بـا
خود بهخانهاش برد .روز بعد كه هر دو به خانه نيروى هـوایى بازگشـتند ،رحمـت نـزد
پویان ماند .و اسكندر و سعيد آریان براى گرفتن خانه به نظامآبـاد رفتنـد .در بازگشـت
خانه در محاصره بود .و از آنجا كه ممكـن بـود رحمـت پيرونـذیرى زنـده بـه دسـت
ساواك افتاده بود .خانه اسكندر باید تخليه مىشد .پ ضرباالجل خانـهاى در نارمـک
گرفته شد و قرار بر این شد كه فردا به خانه نارمک اسبابكشى كنند.
آن شب اسكندر با حميد اشر مالقات كرد و از شهادت پویان و رحمـت و رفـتن
خود به خانه جدید اطالى داد.

بنگاهى مزدور
ساعت  2:11سوم خرداد ،بنگاه مسكن در خيابان طاووسى به كالنترى نارمک اطالى داد
دو مرد و یک زن در حالت غيرعادى با ارائه یک شناسنامه اتاقى در خيابان طاووسـى از
او اجاره كردند .چون وضع آنها مشكوك بود مراتب را اعالم مىكنم .فولك استيشـن
آنها به رنگ آبى و به شماره  12921بود.
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منطقه فوراً محاصره شد .و اسكندر و دیگر رفقا كه در حال تخليـه اثاثيـه بودنـد بـا
پلي درگير شدند .درگيرى بيش از یک ساعت به طول انجاميد .اسـكندر صـادقىنـژاد
بـهشهـادت رسـيد ،سـعيد آریـان و شـهين تـوكلى دستـگير شـدند .و احـمد زیـبرم و
جمشيد رودبارى از محاصره گریختند.

چند نكته
 .1نكته نخست ،نقش فعال اراذل و اوباش است كه در سالهاى اخير انگـلوار زنـدگى
كردهاند و در اوضاى و احوال نابسامان مملكت و نظام بىدروپيكر بورژوازى كمپـرادور
رشـد كـرده از هميـنرو بـهشـكل غـریـزى منـافـع خـود را در ادامـه نـظام غـارتـگر
حاكم مىدیدند.
تمامى مسئولين بنگاههاى مسكن از سوى ساواك و مسئولين اتحادیـههـاى مربوطـه
توجيه شده بودند موارد مشكوك را گزارش كنند .در این عمل خيانتبار و ضـدانقالبى
البته ترس از رژیم هم در كار بود .بدون شک سـاواك آنهـا را تهدیـد كـرده بـود .كـه
درصورت گزارش ندادن با تنبيهاتى روبهرو خواهند شد .اما گزارشـى بـه ایـن دقـت و
برداشتن شماره فولك استيشن رفيق اسكندر دیگر چيزى نبود كه با تـرس از سـاواك
قابل توجيه باشد این قشر دالل و انگلصفت در دورانهاى بعـد نيـز بـا همكـارىهـاى
خائنانهشان ضرباتى جدى بر پيكره جنبش انقالبى ایران وارد كردند باشد تا با برقـرارى
نظامى سوسياليستى بساط زندگى انگلى اینان براى هميشه برچيده شود.
 .2نكته دوم ،دستپاچگى ،دادن شناسنامه نو ،و رعایـت نكـردن حفـظ ظـاهر بـود.
ناگفته پيداست كه شهادت پویان بهعنوان یكى از بنيانگذاران سازمان امر كوچكى نبـود.
اسكندر به خوبى از نقش پویان آگاه بود .با این همه ،باید گرفتن خانه ،مراجعه به بنگـاه،
با پوشش مناسبترى انجام مىشد كه نشد و فاجعه آفرید.
 .1در این دو ضربه ،چریکها دو عنصر كليدى خود را از دست دادند نخست پویان
كه در شكلدهى ایدئولوژیک و تشكيالتى چریکها نقش بىبدیل داشت .و درسالهاى
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بعد جنبش انقالبى نتوانست عنصرى همه جانبه در ردیف او بهدسـت بيـاورد .و دوم از
دور خارج شدن فرمانده اسكندر صادقىنژاد بود .كه شجاعت و كارسازى و كـاردانى او
اهميتى بسزا داشت .پویان تبحر و خونسردى او را در عمليات مىستود .بعضی او را یل
بیهمتای سازمان میدانند.
1
اما وقتى نگاهى كلى به این ضربات مىكنيم با اشر دهقانى همعقيدهایم كـه ایـن
ضربات در روزها و هفتهها و ماههاى نخستين حركت بهعلت نبود سابقه مبـارزاتى كـار
مخفى و چریكى در ایران ،بىتجربگى انقالب آن هم در جـدال بـا حكـومتى تـا بُـن و
دندان مسلح و پليسى پيچيده و آدمكش ،اجتنابناپذیر بوده است.
 .1یک سال بعد چریکها در جزوه «آموز اهييىابمتسواج مگاچتيكمىادراشمهتا» از
ضربه سه خرداد  1121چنين یاد مىكنند:
« .3سبكبارى و تحرك
يكى از سه اصل ط يى چريكى (تحرك مطلق) است .تحرك الزمه بقاى چريـك
است بنابراين هرگز نبايد به يك مكان ثابت وابسته باشيم.
معموال اين وابستگى بهعلت تمركز و انبار كردن وسـايل زيـاد در يـك مكـان يـا
تصور مناسب بودن يك مكان پيش مىآيد و همين جلـو تحـرك را مـىگيـرد .و
مانع مىشود كه در هنگام احساس خطر سريعا عكسالعمل نشان دهيم .و مكـان
را ترك كنيم .البته بايد ايستگاه بعدى آماده باشد .و امكانـاتى داشـته باشـيم تـا
درصورت تخليه يك مكان از مكان ديگر استفاده كنيم .در واقعـه نيـروى هـوايى
سه رفيق ارزنده بهخاطر همين عدم تحرك شهيد شدند».
2

 . 2حميد اشر ضربه سوم خرداد را چنين جمعبندى مىكند:
«ضربه نيروى هوايى و به دنبال آن ضربه طاووسى علىرغم آنكه بـزرگ بودنـد،
تأثير آشكار و زيادى ايجاد نكردند».
 .1زماسه مقاومت ،اشرف دهقانى
 .2امعبندى سه ساسه ،زميد اشرف
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عمليات اجرايى سازمان
در این زمان چهار كار در دستور كار قرار گرفت:
 .1سازماندهى جدید
 .2شناسایى سفراى خارجى
 .1ساخت تى.ان .تى
 .1شناسایى مناطق روستایى
رهبرى سازمان در این زمان تصميم گرفت ،موقتاً دست به عمـل نـزده و كـار را بـر
سـازمـاندهى متمركز كند .امـا در كنـار سـازمـاندهى جدید شناسایى سفراى خـارجى
و شـخصيتهـاى مـهم رژیـم بـه تيم مفتـاحى ،منـا فـلكى ،دانشـگرى محول شـد.
مسعود احمدزاده نيز در این شناسایىها شركت داشت سفير انگلي و سوی و سپهبد
صدرى رئي شهربانى كل كشور جز این شناسایىها بودند.
ساخت تى.ان.تى نيز به گروه مفتاحى واگذار شده بـود .دانشـگرى از آنجـا كـه در
رشته داروسازى تحصيل كرده بود با مواد شيميایى آشنایى داشت.
و اما در مورد فعاليت در مناطق روستایى كه مفتاحى پشت سر آن بود .دو مسـأله را
در نظر داشت.
 .1ناموفق بودن مركزیت سازمان در سازماندهى همه نيروها در شهر.
 .2تأثير زیاد عمليات كوهستانى مقارن جشنهاى شاهنشاهى.
مسعود احمدزاده نيز با این دو رویكرد موافق بود .اما حميـد اشـر بـا آن مخـالف
بود .و این مخالفت ناشى از آن بود كه اشر بهخاطر شـركت مسـتقيم در شـكلدهـى
بهعمليات سياهكل درك عينىترى نسبت به این پروژه داشت .اما از آنجا كه این طـرح
مصوب مركزیت سازمان بود ،مسئوليت اجرایـى آن بـه حميـد اشـر واگـذار شـد .و
«واحد بررسى فعاليت مجدد در روستا» زیر نظر او بهوجود آمد.
طرح اشر شامل دو مرحله بود:
مرحله اول :كه تا آخر مرداد باید به پایان مىرسيد .و شامل كارهاى زیر بود:
 .1آمادهسازى افراد
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 .2بسيج نيروهاى سمپات در شمال
 .1تهيه سالح
مرحله دوم :كه دو ماه طول مىكشيد و ایجاد پشت جبهه در نواحى جنگلى بود .كـه
در صورت لزوم سازمان بتواند از طریق ارتفاعات شمال تهران ،به نواحى البـرز مركـزى
خود را برساند و با استفاده از انباركها و وسایل تهيه شده بـهطـور اضـطرارى در ایـن
نواحى مش ول به عمليات شود .این اهدا حداكثر نتيجهاى بود كه سازمان مىتوانست
تا مهرماه داشته باشد .پ كارهاى زیر باید انجام مىشد:
 .1آشتيانى براى تهيه سالح به فلسطين فرستاده مىشد.
 .2سمپاتهاى محلى فعال شوند.
 .1تيم تداركات و ارتباطات در شهر سازمان داده شود.
 .1تيمى براى انبارزنى آماده شود.
در عمل حميد اشر با این حقيقت مواجه شد كه شـروى عمليـات در اول مهرمـاه
1
ذهنى است و با واقعيت تطبيق نمىكند.

واحد بررسى
براى شكل دادن به «واحد بررسى آغاز فعاليت در نواحى روستایى» خانـهاى در خزانـه
اتـابک تـوسط مـحمدعـلى پـرتوى (بـا نـام مستعـار رضـا احـمدى) خـریدارى شـد.
عباس جمشيدى رودبارى با نام حسن سركارى و منوچهر بهـایىپـور در آنجـا مسـتقر
شدند .كار این تيم «نقشهخوانى ،مطالعه كتـب ج رافيـایى و ورزش »2بـراى آمـادگى و
رفتن به كوه بود.

 .1امعبندى سه ساسه ،هماس
 .2ز ن سركارى ،اسناد ساواك
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واحد انبارزنى
چنگيز قبـادى (بـا نـام مستعـار جواخيم) مـهرنوش ابـراهيمى (بـا نـام مستعـار سـليا)
بهرام قبادى (با نام مستعار آندرهآ) و محمدعلى پرتوى (با نـام مسـتعار خسـرو) مـأمور
شناسایى مناطق كوهستانى در شمال ایران و ایجاد انبارك و تأمين مواد غذایى شدند.

اولين سفر شناسايى
پرتوى به همراه محمود پروانه از جاده هراز بـه سـوى آمـل حركـت كردنـد .روز بعـد
شناسایى را از جاده چمستان آغاز كردند راهها مناسب نبودنـد .فـرداى آن روز از جـاده
چالوس شروى كردند و در جادهاى كه به كجور منتهـى مـىشـد نقـاطى بـراى سـاخت
انبارك مناسب تشخيص دادند .روز بعد به سوى نور رفتند .و نقاط دیگرى معين شـد و
بعد به تهران بازگشتند.

سفر دوم
تيم انبارزنى به نور رفت و با ساخت اولين انبارك و انبار كـردن بـرنج ،شـكر ،نمـک و
عسل به تهران بازگشتند.

سفر سوم
در این سفر واحد انبارزنى از جاده هراز به سوى شمال رفتند ،و در نقطـهاى از دهكـده
بلده ،انباركى زدند و برنج ،شكر ،عسل ،نمک ،كشـمش ،دارو و سـيگار انبـار كردنـد و
بهتهران بازگشتند.
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آخرين سفر و دستگيرى تيم انبارزنى
تيم انبارزنى از طریق جاده هراز به شـمال رفتنـد شـب را در برابـر پـارك سـىسـنگان
گذراندند و فردا ماشين را در زیر درختان جنگل گذاشتند و براى شناسایى منطقه رفتند،
ساعت دو بعد از ظهر كه بازگشتند خود را در محاصره ژاندارمها دیدند.
بعد از حادثه سياهكل رژیم هوشيار شده بود و هر نوى تحركى را در مناطق جنگلـى
به دقت زیر نظر داشت .رها كردن اتومبيل زیر درختان و غيبت چند ساعته تيم انبـارزنى
از اشتباهاتى بود كه قابل انتقاد و اجتنابپذیر بود.
اول مرداد  1121تيم بازداشت و به ساواك نوشهر بـرده شـدند .در سـاواك نوشـهر
دكتر قبادى گفت كه براى چيدن تمشک به جنگل رفته بودند .پ در ساعت  22:11بـا
ماشين خودشان همراه دو مأمور ساواك به سارى فرستاده مىشدند .در بين راه چنگيز و
مهرنوش با دو مأمور ساواك درگير مىشود و ماشين واژگون مىشود چنگيز و مهرنوش
مىگریزند اما پرتوى و بهرام قبادى گلوله مىخورند و دستگير مىشوند.
دكتر قبادى و همسـرش مهرنـوش از سـوى سـاواك شـناخته مـىشـوند و دسـتور
دستگيرى آنها داده مىشود مهرنوش و چنگيز هر كدام به راهى مىرونـد مهرنـوش بـا
یک كاميون خود را به تهران مىرساند.
راننده كاميون وقتى مىفهمد او یک چریک فدایى است و ساواك دنبـال او اسـت او
را در كاميون مخفى مىكند و سالم به تهران مىرساند.1
بـعد از یـک هفتـه حميد اشـر اتفاقى آنها را در تـهران مىیـابد و بـه سـازمـان
وصل مىكند.

وضعيت تيمها پس از ضربه سوم خرداد
كادر مركزى پ از این حادثه عبارت بودند از:
 .1مسعود احمدزاده
 .1اسداهلل مفتازى ،هماس
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 .2عباس مفتاحى
 .1حميد اشر
مسعود خود مسئول سه تيم بود:
الف) تيم خانه مجيدیه:
ـ منا فلكى
ـ اسداهلل مفتاحى
ـ احمد زیبرم
ـ رقيه دانشگرى
بعداً جمشيد رودبارى به این تيم اضافه شد .مدتى بعد رودبارى حسـن سـركارى را
عضوگيرى كرد و به این تيم ملحق كرد.
ب) تيم خانه طوس:
ـ عبدالكریم حاجيان سه پله
پ) با شهادت پویان رابطه غالمرضا گلوى و آژنگ با سازمان قطع شـد .مسـعود از
طریق مجتبى قرهداغى با گلوى ارتباط برقرار كرد و تيم آنها را فعال كرد.
حميد اشر نيز مسئول دو تيم بود:
 .1تيم آشتيانى ،كه مركب بود از:
ـ صفارى آشتيانى
ـ چنگيز قبادى
ـ بهرام قبادى
ـ منوچهر بهایىپور
ـ مهرنوش ابراهيمى
 .2تيم عباس مفتاحى كه مركب بود از:
ـ عباس مفتاحى
ـ محمدعلى پرتوى (با نام مستعار خسرو)
ـ شيرین معاضد (با نام مستعار افسانه دليلى)
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شاخه تبريز
پ از دستگيرى عربهریسى ،پ از مدتى افشانى با اسداهلل مفتـاحى تمـاس گرفـت.
مفت احى او را به خانه خيابان مسعود برد و او را به عباس مفتاحى وصل كرد .از این پ
عباس مسئول شاخه تبریز شد .شاخه تبریز مركب بود از:
ـ اكبر مؤید (با نام مستعار الماركا)
ـ یحيى اميننيا (با نام مستعار مارتى)
ـ على توسلى (با نام مستعار لوئي )
ـ جعفر نجفى (با نام مستعار سياتو)
ـ حسن جعفرى (با نام مستعار پُل)
ـ ابوالفضل نيرىزاده (با نام مستعار پائول)
ـ احمد احمدى (با نام مستعار استپان)
ـ اورانوس پور حسن با (نام مستعار پانچو)
ـ شناخته نشد (با نام مستعار آون)

تيمهاى مفتاحى
عباس مفتاحى جز مسئوليت شاخه تبریز مسئوليت تيمى دیگر را بر عهـده داشـت ایـن
تيم مركب بود از:
ـ انوش مفتاحى
ـ ابراهيم سروآزاد
ـ حميد ارضپيما

عمليات ايذايى
سازمان همزمان با انتخابات بيست و سومين دور مجل

شوراى ملى ،براى آنكه توجـه
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نيروهاى امنيتى را از تهران به دیگر مناطق معطو سازد و مجـال سـازماندهـى مجـدد
بيابد .تصميم گرفت عملياتى را در شهرستانها سازماندهى كند.
 .1علىاص ر یزدى در تاریخ شش مرداد  1121مجسمه شاه را در ميدان اصلى گنبـد
منفجر كرد.
 .2جواد رحيمزاده اسكویى در ميدان گرگان طرح انفجار مجسمه شاه را داشـت كـه
موفق نشد.
 .1انوش مفتاحى به اتفاق علىمحمد خليلـى مجسـمه رضاشـاه را درسـارى منفجـر
كرد.
 . 1گلى شاهى و على نظرى مجسمه همسر شاه را در الهيجان بمبگذارى كردند.
 . 2احمد احمدى ساختمان حزب رستاخيز تبریز را منفجر كرد.
 .1فرخ سپهرى بمبى را در وزارت اقتصاد كار گذاشت كه عمل نكرد.

عمليات بانك صادرات
وضعيت بد مالى بار دیگـر سـازمان را واداشـت كـه مصـادره پـولهـاى یـک بانـک را
دردستور كار قرار دهد .بانک صادرات شعبه نيروى هوایى توسط اسداهلل مفتاحى (با نام
مستعار پرویز) شناسایى شد .فرماندهى عمليات با او بود .او بـههمـراه منـا و مسـعود
بهبانک رفتند و در تاریخ سى و یک تيرماه  1121پولهاى بانک را مصادره كردند.

دستگيرى دانشگرى ،مناف و احمدزاده
منا فلكى در سال  1117به حلقه دوستان صمد راه یافت .با مرگ صمد او تحت تأثير
بهروز دهقانى و عليرضا نابدل با ماركسيسم آشنا شد و گرایشات چپ یافت.
در سال  1111پویان به حلقه تبریز راه یافت و توسط نابدل و دهقانى شـاخه تبریـز
سازمان چریکها را سازماندهى كرد .در این زمان منا به عضویت سازمان درآمد.
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در حمله به كالنترى  2تبریز و مصادره مسلسل نگهبان نقش ایفا كرد.
رقيــه دانشــگرى ام ــا در س ــال 17ـ ـ ،1111در ح ــالىكــه دانشــجوى س ــال دوم
داروسازى دانشگاه تبریز بود با احمد ریاضى آشـنا شـد .ریاضـى بـا او كـار مطالعـاتى
مىكرد و دانشگرى سمپات او بود.
در سال  1119كه شاخه تبریز فعال شد .منا فلكى به احمد ریاضى كه سـمپات او
بود .پيشنهاد عضویت داد اما ریاضـى نپـذیرفت و از مبـارزه كنـاره كشـيد .پـ رابطـه
ریاضى با دانشگرى به رابطه منا با دانشگرى تبدیل شد.
و منا دانشگرى را به عضویت چریکها درآورد.

خائن يا مرعوب شده
ساواك در پىگيرىهایش براى دستگيرى منا فلكى به احمد ریاضى رسيد پـ او را
دستگير كرد شكى نيست كه احمد ریاضى بهخاطر آشنایى قبلىاش با منا مورد آزار و
اذیت قرار گرفته است ميزان شدت و عمق این آزار بر ما معلوم نيست .اما از آنجـا كـه
ریاضى رابطهاى با چریکها نداشت نباید این فشارها خارج از تحمـل او باشـد .امـا او
پ از دستگيرى پيش از آنكه ساواك بخواهد ،همكارى كـرد .و ایـن همكـارى منجـر
بهدستگيرى دانشگرى ،منا و احمدزاده شد.
1
پيش از هر قضاوتى ببينيم روایت خود او از این ماجرا چيست :
«من پانزده تير  3305در تبريز دستگير شدم .شانزده تير مرا به تهران فرستادند.
من ساعت پنج عصـر شـانزده تيـر در اط عـات تهـران بـودم .وقتـى بـا سـروان
نيكطبع صحبت كردم برايم گفتند مرا به خاطر مناف دستگير كردهاند.
من ب فاصله و بدون مقاومـت گفـتم حاضـرم بـا اط عـات در دسـتگيرى منـاف
همكارى بكنم.
من براى دستگيرى مناف چهار راه حل پيشنهاد كردم:
 .3دستگيرى فران (اسم دوم رقيه دانشگرى بود)
 .1ازمد رياضى ،اسناد ساواك
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 .2دستگيرى رحيم كياور
 .3دستگيرى ايوب
 .4گرداندن من در تهران براى شناسايى مناف
يك نامه براى خانوادهام نوشتم كه اكيپى را كه به تبريـز رفتـه بودنـد ،درمعرفـى
فران با اين اكي همكارى بكنند.
فران 32ـ 35روز بعد دستگير شد.
براى دستگيرى رحيم كياور من فقط يك شماره تلفن داشتم .كه آنرا بـهپلـيس
گفتم و رحيم دستگير شد .البته زير شكنجه مقاومت كرده بود .و من رفتم پـيش
رحـيم كيـاور و بـرايش گفتـم كـه مـن همه چيـز را گفتــهام .و او هـم مجبـور
شد اعتراف بكند.
تا اينكه روز سه مرداد  3305يك روز صبح با دو اكيـ مـن بـه يـك مأموريـت
رفتم .تا ساعت نُه خيابان گوتـه را از شـرب بـه غـرب دور زديـم .بـاالخره منـاف
پيدايش نشد و برمىگشتم به اداره...
سروان كاويانى كه من نيز همراهش بودم ماشين را برگرداند .مـن در يـك چهـار
راه يك نفر را از پشت ديدم .كه وارد ميازهاى شد .البته از فاصله  355مترى.
ب فاصله گفتم :مناف .مأموران باور نكردند رفتيم بـه محـل سـو ه ،آنجـا ديـدم
مناف را از پنجره اين ساختمان دارد بيرون را نگاه مـىكنـد .رفـتم تـا دو متـرى
مناف وقتى مناف منو ديد خنديد و برايم س م كرد .من ب فاصـله گفـتم :جنـاب
سروان اين شخ مناف است.
در فـاصـلهاى كـه منــاف از پــلههــا مـىخـواســت بيـايــد پـايــين و مــنو
بـبيند ...دستگيرش كردند».1

نگاه كنيم به ادبيات بهكار برده شده از اكيـپ و سـوژه و عمـق و شـدت همكـارى.
درآخر لبخند منا و اشتياق او براى دیدن یـک خـائن و مـزدور كـه آدمـى را بـه یـاد
آخرین شام مسيح و یهودا مىاندازد .تحسين ما براى مقاومت رحيم كياور كه نمىدانـيم
كيست و باید آشنایىاش با منا در حد همين ریاضى مزدور باشد.

 .1ازمد رياضى ،بازاويى 1179/3/21
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درزهايى در بدنه تشكيالت
آنچه ساواك و یا هر دستگاه پلي سياسى را در موقعيتى برتر نسـبت بـه سـازمانهـاى
انقالبى قرار مىدهد ناشى از چند عامل است:
 .1نداشتن تجربه و دانش كار مخفى
نباید از یاد برد كه پلـي سياسـى نيـز یـک سـازمان مخفـى اسـت .در واقـع یـک
ضدسازمان است .این ضد سازمان تمامى امكانات علمى و عملى را بهخدمت مـىگيـرد
تا بداند یک سازمان انقالبى چگونه زندگى مـىكنـد .كجاسـت و در حـال چـه اقـدامى
است؟ در اینكار تمامى تجربههاى داخلى و خارجى را به خدمت مـىگيـرد .ایـن روى
سكه سازمانهاى انقالبى است كه با دانش و تجربه اندك شروى مىكننـد .نـه امكانـات
مالى و لجستيک حكومت را دارند .و نه مىتوانند در كنگرههاى جهـانى پلـي سياسـى
شركت كنند و به تجارب جهانى دسترسى پيدا كنند.
سن متوسط یک عنصر انقالبى بين 21ـ 21سال است .كل تجربه او شركت در یكـى
از تظاهرات و اعتصاب دانشگاه و خواندن چند جزوه ترجمـه شـده از دیگـر كشـورها
است .اگر در پروسه مبارزه تجربهاى هم بهدسـت بيایـد .در حـد فـرد بـاقى مـىمانـد.
درتشكيالت جریان نمىیابد.
حميد اشر به شهادت مىرسد تمامى تجربيات او در همان خانـه مهرآبـاد مـدفون
مىشود .چرا كه این تجربيات مكتوب نيسـت .سيسـتم آمـوزش در تشـكيالت مخفـى
بيشتر گوشى است درست مثل موسيقى سنتىمان.
اما در یک سازمان پليسى ،سازمان قائم به ذات است .آدمهـا مـىآینـد و مـىرونـد.
سازمان باقى است .تجربيات مكتوب و بـاقى اسـت .هـر عنصـر از پلـهاى كـه همكـار
قبلىاش بوده است شروى مىكند هيچ كارى از صفر شروى نمىشود.
 .2درزها و حفرههاى تشكيالتى
یک سازمان سياسى به خصوص در شروى كار درزها ،حفرههـاى بسـيارى در بدنـه
تشكيالت دارد این درزها وقتى با روابط غيرتشكيالتى ،بـىتجربگـى و خيانـت همـراه
مىشود .درظر مدت كوتاهى به شكا هایى هولناك دربدنه تشكيالت تبدیل مىشود.

212

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

اشر دهقانى بعد از دستگيرى نابدل و متـوارى شـدنش از تبریـز بـه خانـه رحـيم
برادرش در تهران مىرود او در آنجا یک مخبر ساواك او را شناسایى مىكند .همين امر
باع دستگيرى او مىشود.
رقيه دانشگرى براى عادى سازمانى به خانه بـرادرش مـىرود در حـالىكـه سـاواك
دربهدر به دنبال منا فلكى است .احمد ریاضى دوست سابق منا دستگير مىشـود و
ردّپاى منا را به ساواك نشان مىدهد.
ساواك به دنبال دستگيرى دانشگرى به خانه او مىرود .و در آنجـا فـاكتور شـركت
كفا را پيدا مىكند و به دنبال آن ایزدى دستگير مىشود.
اینها همه درزها و حفرههایى بودند كه ساواك از طریق آنها قادر بود بـه سـازمان
ضرباتى وارد كند .زمان الزم بود تا چریکها برنا شوند و با اندوختن تجربههـاى بسـيار
برگردند و این درزها و شكا ها را پر كنند .اما زمان به نفع آنها نبود.

دستگيرى علىاصغر ايزدى



اشتباهات و بىتجربگىها
رقيه دانشگرى در زیر بازجویى پاسبانى او را فریب مىدهد 1و اینگونه وانمود مـىكنـد
كه به چریکها سمپاتى دارد رقيه آدرس خانهاى را مىدهد كه فكر مىكند رفقایش باید
آنجا باشند .در حالىكه بعد از دستگيرى او آنها خانه را تخليه مىكننـد .سـاواك فـوراً
بهخانه مىرود و در جستوجوهایش فاكتورى از شركت كفا بهدست مـىآورد .فـاكتور

كه طى آن چریکها مواد شيميایى براى ساخت بمب تى.ان.تى خریده بودند.
ساواك مدیر شركت كفا را توجيه مىكند كه در صورت آمـدن مشـتریانى مشـكوك
ساواك را در جریان بگذارد.
بيست و هفت مرداد  1121اسداهلل مفتاحى با ایزدى مالقات مىكند و به او ليستى را
مىدهد تا از ناصرخسرو تهيه كند .طبق هماهنگى با ساواك ،مدیر شركت كفا ساواك را
خبردار مىكند و ایزدى دستگير مىشود.
 .1زماسه مقاومت؛ اشرف دهقانی.
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بـا نيـامـدن ایـزدى مفتـاحـى خـانه خـواجـه نـصير را تخـليه مىكنـد و او هـمراه
حسن نوروزى و احمد زیبرم به سـمت جـاده كـرج مـىرونـد .شـب را در كنـار یـک
هندوانهفروش كنار جاده مىخوابند و فردا (بيست و هشت مرداد) در قرارى كه مفتاحى
با مسعود احمدزاده داشت شرح ماوقع را به او مىگوید.

چهار اصل طاليى
چهگوار سه اصل طالیى را براى بقاى چریک برمىشمارد:
 .1تحرك مطلق :كارى كه مفتاحى بالفاصله بعد از نيامدن ایزدى كرد.
 .2بىاعتمادى مطلق :كارى كه رقيه دانشگرى نكرد .و به یک مأمور اطالعات اعتماد
كرد و آدرس خانه خود را داد.
 .1هوشيارى مطلق :كارى كه ایزدى نكرد.
اما باید یک اصل دیگر را به این سه اصل اضافه كرد .پاكسازى مطلق ،خریـد جـن
با فاكتور و آوردن فاكتو ر به خانه تيمى و نگاه داشتن فاكتور و تخليه خانه بـدون آنكـه
سرنخها را پاك كنند .این نشان از عمق بـىتجربگـى اسـت .در مـوارد بسـيارى همـين
فاكتورها یا قبض اتوشویىها سرنخهایى را به ساواك داد.

آه،
اى اسفنديار ميموم
تورا آن به
كه چشم فرو پوشيده باشى
احمد شاملو

دستگيرى مسعود
منا

در زیر شكنجه قرار خود با بهمن (مسعود احمدزاده) را به پلي

داد .قرار ساعت
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 21:11روزهاى سه مرداد و چهار مرداد  1121در خيابان مولوى بود .روز چهـار مـرداد
 1121مسعود در تور ساواك افتاد .موتورسواران ساواك او را واژگون كردنـد و مسـعود
نتوانست از سالح خود استفاده كند.
اسداهلل مفتاحى و حسن نوروزى كه بهعنوان سالمت قرار او را همراهى مـىكردنـد.
سعى كردند با انداختن نارنجكى در ماشين او را نجات دهند نارنجک به كاپوت ماشـين
اصابت كرد و در كنار ماشين منفجر شد.

كوپل دائم و انتقاد از خود
همراه بودن اسداهلل مفتاحى و حسن نوروزى با مسعود در آن روز یک تصاد بـود كـه
متأسفانه نتوانستند مسعود را نجـات بدهنـد یـا او را بكشـند .ابتـدا روایـت مسـعود را
بخوانيم و بعد ادامه دهيم مسأله كوپل دائم را.
«در هنگام دستگيرى اسداهلل مفتاحى و بابوشكين (حسن نوروزى) تصادفا همـراه
من بودند( .نه كوپل دائمى ،هنوز آنقدر خودخواه نشده بودم گرچه از اين لحـا
شايد تا حدودى اشتباه مىكرديم ،كه سعى مىكنند با پرتاب نارنجك مرا بكشند
(اين رهنمود گروه و رهنمود خود من بود) كه موفق نمىشوند و چنين شـد كـه
من اينك در اختيار شما هستم.»1
مسعود در این قسمت از بازجویىاش به دو نكته مهم اشاره مىكند:
 .1داشتن كوپل دائم
 .2كشتن افراد با اطالى زیاد در آخرین لحظه
چریکها كه از عمر عملياتىشان چيزى حدود نيم سـال مـىگذشـت ،هنـوز بـه آن
درجه از تجربه نرسيده بودند كه بدانند درجه سبوعيت ساواك به چه حد است.
 .1اسناد ساواك؛ م هود ازمدزاده
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كوپل دائم در سازمانهاى باتجربه مخفى سه كاركرد داشت:
 .1بررسى سالمت محل قرار قبل از اجراى قرار و نظارت بر سالمت قرار
 . 2درصورت دستگيرى درصورت امكان كمک به فرار فرد دستگير شده یا كشتن او
 .1اطـالى بـه سـازمـان و سـوزانـدن خـانـه تـيمى و قـرار بـعدى او و اطـالعـات
جانبىاش از تشكيالت.
بىانصافى است كه از سازمانى كه در مرحلـه جنينـى مبـارزه اسـت انتظـار بلـوغ و
بُرنایى داشته باشيم ساواك در دستگيرى و در لحظات نخستين براى گرفتن آدرس خانه
و قرار بعدى چریک دستگير شده را سالخى مىكرد.
چریکها هنوز به ميزان این سالخى آگاه نبودنـد ،زمـان مـىخواسـت تـا نخسـتين
دستگيرشدگان به زندان برسند و تجربيات خود را به بيرون منتقل كنند.
مسعود با حسرت از زنده ماندن و گرفتار شدن خود در دست سـاواك بـه دو نكتـه
مهم اشاره مىكند.

مقاومتى مردانه
مسعود با آنكه مىدانست كه مفتاحى و حسن نـوروزى دسـتگير شـدن او را دیـدهانـد
مدت هفت روز مقـاومت كرد .هفت روز زیر كـابل و دستبند قپـانى و اجــاق برقـى و
شـوك الكتریكى كه هر ثانيه آن سالى به حساب مىآید.
پ آدرس دو خانه مشتركش بـا عبـاس مفتـاحى را در خيابـان مسـعود و مجيدیـه
مىدهد كه در خيابان علمدارى ساواك با تله انفجارى روبهرو مىشود.
دو روز بعد از دستـگيرى مسعود ،عبـاس مفتـاحى به خـانه مشتركشـان مـىرود و
یک نارنجک و مقدارى پول از آنجا برمىدارد فرداى آن روز هم به آنجـا مـىرود امـا
دستگير نمىشود.
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دستگيرى مسعود ،ضايعهاى جبرانناپذير
دستگيرى احمدزاده بهفاصله دو ماه بعد از شهادت پویان سازمان چریکها را از وجـود
دو تئوریسين بىبدیل و دو ارگانيزاتور خوب محروم كرد.
این ضربات اجتنابناپذیر بود كسانىكه بقا را در حمله مىدیدند باید خود بهعنـوان
طالیهداران این حركت در صحنه حضورى فعال داشته باشند .پ دیـر یـا زود گرفتـار
تکتيراندازى دشمن مىشوند .با خيانت یک آدم غيرتشـكيالتى بـهنـام احمـد ریاضـى
بهرقيه دانشگرى مىرسند .و بعد بهایزدى و منا فلكى و از فلكى به مسعود احمدزاده.
راه دیگرى نبود .امكان خروج مسعود و پویان از صـحنه و رفـتن بـه منـاطق دور از
دسترس ساواك نبود به دو دليل:
 .1نخست اینكه اینان خود را نسل فدا مىدانسـتند مـىخواسـتند بـا حضـور خـود
درصحنه نبرد ،ننگ فرار و زبونى رهبران حزب توده را از دامن جنبش چپ بشـویند .و
اعتماد توده به پيشاهنگ را باز گردانند.
 .2دوم آنكه دور شدن از تيررس ساواك نيازمند مناطق آزاد شدهاى بود كـه جنـبش
باید براى خود ایجاد مىكرد .دیدیم كه تـوده ناآگـاه روسـتایى چگونـه تحـت فشـار و
ارعاب و تطميع ساواك چهار نفر از گروه سياهكل را دستگير و تحویل ساواك دادند.
ایجاد مناطق امن در نبود جنبشهـاى خـود بـهخـودى روسـتایى در نخسـتين كـام
درحركت سياهكل به جایى نرسيد .اگرچه مىرسيد جاى مناسبى نبود .حضور شـوروى
در همسایگى این مناطق یک نكته منفى به حساب مىآمد .شوروى عالقـهمنـد نبـود در
مرزهایش آشفتگى و درگيرى باشد همچنانكه در قيام افسران خراسان كه به گنبد آمـده
بودند با سردى و بىتفاوتى برخورد كرد و آنها را به دم تيغ فرستاد .بههرروى با خارج
شدن مسعود از دایره چریکها ،جنبش چپ از دو تئوریسين بزرگ محروم شـد اثـرات
مرگبار نبود مسعود و پویان در سالهاى بعد خود را نشان داد .بيژنـى شـدن سـازمان از
سال  1122به بعد حاصل این غيبت بزرگ است .و دیدیم كه از سال  1127به بعد كـار
چریکها به ادبار كشيد و رهبرى آنها بهدست ميان مایه و موجوداتى از این قبيل افتاد.
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با كشورم چه رفته است
كه زندانها
از شبنم و شقايق سرشارند
سلطانپور

دستگيرى مجيد احمدزاده و مفتاحى
با دستگيرى مسعود ،مجيد احمدزاده به تركيب رهبرى افزوده شد .در این زمان رهبـرى
چریکها مركب بود از حميد اشر  ،عباس مفتاحى و مجيد احمدزاده.
در همين زمان جعفر طيبى كارمند شهردارى خـرمآبـاد هنگـام توزیـع اعالميـههـاى
سياهكل دستگير شد .طيبى زیر شكنجه اعترا كرد كه اعالميـههـا را از حميـد گرفتـه
است .كـه از معــلمين رشـت اسـت .تــا بــه مــنوچهر درودى بــدهد و حــميد از
دوستـان منوچهر معينزاده است.
طيبى نام واقعى حميد را نمىدانست .اما از صوفى تكنيسين دفتر مهندسى رشت نـام
برد كه حميد را مىشناخت ،ساواك در بازجویىهایش به قاسـم ارضپيمـا رسـيد .او را
درتاریخ پنج مرداد  1121دستگير كرد ارضپيما در سال  1119به خانـه نـادر معـينزاده
بهرشت مىرود .در آنجا مطلع مىشود كه معينزاده دستگير شـده اسـت .امـا در خانـه
معينزاده با جعفر طيبى آشنا مىشـود .پـ از مالقـات رشـت دو بـار دیگـر طيبـى را
درتهران مىبيند .در آخرین مالقات تعدادى اعالميه را كه از عباس مفتاحى گرفتـه بـود
به طيبى مىدهد تا به منوچهر درودى دوست مشتركشان برساند.

دستگيرى سرو آزاد
ارضپيما در زیر شكنجه اعترا مىكند بمبهایى كه در رشـت منفجـر شـده اسـت از
عباس مفتاحى در خانه سرو آزاد گرفته است .پ خانه ميدان  21اسفند لو مىرود.
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مفتاحى پيشاپيش به سرو آزاد توصيه كرده بود كه به این خانه تـردد نداشـته باشـد.
اما سرو آزاد توجه نمىكند در خانهاى كه لو رفته بود دستگير مىشود.

دستگيرى مجيد احمدزاده
مجيد در سر قرارش با سرو آزاد دستگير مىشود .امـا هنگـام انتقـال بـه سـاواك موفـق
مىشود نارنجک خود را بيرون بكشد .كه سرو آزاد مىخواهد آنرا به بيرون پرتاب كند
در نتيجه سرو آزاد و جالل آذرنگين مأمور ساواك كشته مىشود.

دستگيرى اكبر مؤيد
در جریان تصميم مركزیت سازمان بـراى بازگشـت مجـدد بـه جنگـل ،حميـد اشـر ،
صفارى آشتيانى را مأمور آوردن سالح مىكند صفارى به عـراق مـىرود و سـالحهـا را
مىآورد و در بيابانهاى خرمشهر خاك مىكند.
براى آوردن سالح ،آشتيانى و سوالونى و اكبر مؤید راهى جنـوب مـىشـوند .مؤیـد
پيش از سفر به جنوب با جعفر نجفى (با نام مستعار سيائو) كه یكى از سـمپاتهـاى او
است ،روز چهارشنبه مالقات مىكند .و از او مىخواهد به تبریز برود و رابطـه تبریـز و
تـهران را بـرقـرار كند .و قـرار مالقات بعدى خود را بـا او یکشنبه بـعد در خيـابــان
فرهنگ مىگذارد.
مؤید ،سيد نوزاد و سالمى را به اهواز مىرسـاند و خـود بـه تهـران بـازمىگـردد .و
درمالقاتش با جعفر نجفى در یکشنبه دستگير مىشود .نجفى باید در سفر تبریز بـه دام
ساواك افتاده باشد.

دستگيرى عباس مفتاحى
ساواك بعد از دستگيرى اكبر مؤید به قرار او با عباس مفتاحى مىرسد.
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دستگيرىهاى زنجيرهاى
ساواك دراین دوران اساس كار خود را بر شكنجه تا حـد مـرگ گذاشـته بـود .اشـر
دهقانى درخاطراتش از شكنجهگاه اطالعات شـهربانى مـىگویـد« :نمـىدانـم بهـروز را
چگونه شكنجه مىكردند كه بعد از قطع شدن صداى شالق او باز هم فریاد مىكشـيد».1
بهروز هفت روز بيشتر زیر شكنجه تاب نياورد .با قلب و ریه پاره پاره شده به شـهادت
رسيد .ساواك از حداكثر فشار دو مسأله را مىخواست:
 .1آدرس خانه امن
 .2محل قرار بعدى با رابط سازمان
2
اشكال كار در «سازماندهـى فشـرده و تنيـدگى هسـتههـا در یكـدیگر » بـود .بـدل
چریکها براى مقابله با ساواك مبتنى بر دو امر بود:
 .1مقاومت در زمان تعيين شده براى سوزاندن خانه امن و قرار مالقات
 .2خودكشى
در مسأله خودكشى دیدیم كه نه مسعود و نه حميد نتوانستند به موقع دست بهسالح
ببرند .ساواك این فن را شناخته بود .و بدل ساواك دستگيرى بـرقآسـاى چریـک بـود.
دردستگيرى منا نيز همين بدلزده شد.
اما در مورد مقاومت نيز درك چریکها از شـدت شـكنجه و تـوان پایـدارى اعضـا
ذهنى بود .ساواك و اطالعات شهربانى ،بازجویى نمىكردند ،سالخى مىكردنـد .كـافى
است نگاه كنيم به گزارش پزشكى قانونى رژیم از جسد بهروز دهقانى ،او را بـه معنـاى
اخص كلمه ،سالخى كرده بودند.
در تاریخ ایران از مادها تـا سـال  ،1121هـيچ حكـومتى بـه ایـن درجـه قسـاوت و
سبوعيت نسبت به مردم ایران اعمال نكرده بود كـه سـاواك محمدرضـا پهلـوى اعمـال
مىكرد .شاه میخواست از كميته مشترك و اویـن و بـا كمـک سـاواك ملتـى بـزرگ و
كهنسال را به «دروازههاى تمدن بزرگ» برساند.
 .1زماسه مقاومت؛ اشرف دهقانى
 .2سازماس چريكهای فدايی خلق؛ محمود نادرى
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دستگيرى سوالونى
مالقـات كنـد

سوالونى در سرقرار الماركا (اكبر مؤید) كـه قـرار بـود بـا حميـد اشـر
درنوزده مرداد  1121دستگير شد.
سـوالونى در زیر شـكنجه از مـأموریت تـيم جـنوب براى آوردن سـالحهـایى كـه
صفـارى آشتيـانى از عـراق آورده بـود و در بيـابـانهـاى خرمشـهر پنهـان كـرده بـود
سخن گفت.

عمليات بانك ظفر و ميرداماد
باز هم مشكل مالى حمله به بانک را در دستور كار قرار داد .تيم حميد اشـر (قاسـم)
كه مركب بود از حسن سركارى (مسعود) ،جمشيدى رودبارى (فوچيک) و زیبـرم وارد
عمل شدند بيست و هفت مردادماه هنگـام عمليـات چـون اوضـاى را مناسـب ندیدنـد
بهبانک ميرداماد رفتند .اوضاى مناسب بود .موجودى بانـک را مصـادره كردنـد در حـين
بازگشت اوضاى بانک ظفر را مناسب دیدند این بانک را هم مصادره كردند.
چنگيز قبادى قرار بود در این عمليات شركت كند اما چون مفتاحى به او ت يير قـرار
را نگفته بود قبادى موفق به شركت در این عمليات نشد.

دستگيرى انوش مفتاحى
دو هفته پيش از دستگيرى عباس مفتاحى ،برادرش اسداهلل مفتاحى خانهاى در وصـفنارد
اجـاره كرد عبـاس به سـروآزاد سفـارش كرد تـا ترتيب مالقـات با انـوش مفتـاحى را
با اسداهلل مفتاحى بدهد .این ارتباط برقرار شد و انوش به خانه وصفنارد رفت.
بعد از انوش حميد اشر  ،چنگيز قبادى و مهرنوش ابراهيمى را به خانـه وصـفنارد
فرستاد .جمشيدى رودبـارى نيز پ از سرقت بـانک ميردامـاد ـ ظفر به خانه وصـفنارد
منتقل شد.
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عباس مفتاحى قبل از دستگيرى كریميان و یـک نفـر دیگـر را از سـارى بـه انـوش
معرفى كرد .تا آنها را به تهران بياورد .تا زنـدگى مخفـى را شـروى كننـد .بـه سـفارش
اسداهلل ،انوش با كریميان قرار گذاشـت امـا آنهـا سـرقرار حاضـر نشـدند پـ انـوش
بهسارى رفت تا با آنها مالقات كند.

نقش مخرب خانواده
انوش مفتاحى شب را در خانه دایى خود بهسر مىبرد .و فردا با پدرش مالقات مىكنـد
و بعد خود را به ساواك معرفى مىكند.
هرچند انوش در بازجویىاش در ساواك آمدنش بـه سـارى را فـرار از خانـه تيمـى
اعالم مىكند .اما این روایت با بازجویى برادرش اسداهلل كه رفتن او به سارى را مالقات
با كریميان مىداند مطابقت نمىكند.
اما هرچه باشد دایى و پدرش نقش مؤثرى در متقاعد كـردن او بـراى معرفـى خـود
بهساواك ایفا مىكند .ممكن است انوش در ميانه كار پشـيمان شـده باشـد و مأموریـت
سارى براى او بهانهاى براى بيرون آمدن از خانه تيمى باشد این هم بعيد نيست .طبيعـى
هم مىتواند باشد در جریان سياهكل هم دیدیم كه ایرج صالحى به بهانـه جمـع كـردن
هيزم از گروه جدا شد و خود را به تهران رساند .ایـن امـر دليـل خيانـت نيسـت دليـل
ضعف یک آدم است قرار نيست در یک مقطع زمانى تمامى جنبش به درجه آخر فـدا و
جانبازى برسند .این امر نه شدنى است و نه عاقالنه است.
در پروسه مبارزات انقالبى ،آدمها به نسبتهاى مشخصى حاضـر مـىشـوند هزینـه
كنند .این نسبت برمىگردد به درجه آگاهى ،انگيزههاى طبقاتى و دهها علل دیگر.
هيچ اشكالى ندارد كه آدمى مخفى شود .اما در زنـدگى مخفـى بفهمـد كـه جـاى او
اینجا نيست .و او توان و انگيزههاى الزم را براى این زندگى ندارد.

یک سازمان سياسى باید به آن درجه از بلوغ و پختگى برسد كه هر عضـوى در هـر
لحظه فارغ از هر فشار سياسى ،عاطفى ،تشكيالتى و یا ترس از خـوردن انـگ خيانـت،
قادر باشد آزادانه جاى خود را در جنبش تعيين كند .قـرار نيسـت همـه ،حميـد اشـر
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باشند .هيچ اشكالى ندارد كه انوش مفتاحى یک هوادار خوب و حتـى یـک آدم عـادى
خوب در جامعه باشد .اما یک چریک مخفى نباشد.
فاجعه از آنجا آغاز مىشود كه بههر دليلى ،فشار خانواده و یا ضعفهاى شخصـى،
انوش مفتاحى تصميم مىگيرد دیگر به خانـه تيمـى بـاز نگـردد .راه درسـت خـروج از
كشور و دور شدن از تيررس سازمان امنيت است .خروج یـک چریـک از خانـه تيمـى
دروهله نخست خارج شدن از زیر پوشش حفاظتى سازمان بـود .یـک طعمـه حاضـر و
آماده براى ساواك و دسـتگيرى چنـين آدمـى مـىتوانسـت خسـارات جبـرانناپـذیرى
بهسازمان بزند .پ این حق براى سازمان بود كه براى حفاظت از خود اقدام به حـذ
فيزیكى او بكند .از آن سو ساواك بود ،دستگيرى و خيانت.
بههر روى انوش در هفت شهریور  1121خود را به سـاواك معرفـى كـرد و تخليـه
اطالعاتى شد.
پ خانه وصفنارد تخليه شد و اسداهلل مفتاحى خانهاى در خانىآبـادنو اجـاره كـرد
رودبارى و قبادى به خانه خيابان ابطحى رفتند و مهرنـوش ابراهيمـى بـه خانـه جدیـد
حسن سركارى مىرفت.

دستگيرى اسداهلل مفتاحى
اسداهلل مفتاحى در سرقرار یحيى غنىنژاد دستگير شد ،غنىنژاد توسط انوش بـه اسـداهلل
معرفى شد .انوش گفته بود« :غنىنژاد گروهى را مىشناسد» .و اسـداهلل مـىخواسـت از
طریق غنىنژاد به آن گروه برسد.
ساواك به احتمال زیاد از طریق انوش به غنىنژاد رسيده بود.

طرح ربودن سفراى خارجى
مفتـاحى در بـعد از ظهر همـان روزى كه دستـگير شـد در جلسـهاى بـا حميد اشر ،
حسن نوروزى ،چنگيز قبادى مسأله ربودن سفراى خارجى را مطرح كرد .قبادى نظـرش
روى سفير فرانسه بود .چون معتقد بود كه فرانسوىها برخال انگليسىها بـراى سـفير
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خود ارزش قائلاند .حميد اشر نظرش روى سفير امریكا بود .اما ردّى از او نداشـتند.
مفتاحى اما نظرش روى سفير انگلي بود .چون تا حدودى شناسایى شده بود.

محفل برادران سپهرى
این محفل مركب بود از:
 .1فرخ سپهرى
 .2سيروس سپهرى
 .1شاهرخ هدایتى
كه از طریق عبدالرحيم صبورى كه با فرخ همخانه بود به اسداهلل مفتاحى وصل شـد.
رابط این محفل با مفتاحى ،شاهرخ هدایتى بود.
هدایتى دانشجوى دانشكده كشاورزى بود .در سال  1111بههمراه هوشنگ تيزابـى و
محمد فصيحى دستگير شده بود و یک سال حب هـم كشـيده بـود .كـار ایـن محفـل
شناسایى سفراى خارجى بود .بههمين خاطر باغى در علىشاه عوض خریـده بودنـد تـا
درصورتى كه موفق به ربودن یكى از سفراى كشورهاى اروپـایى شـوند او را در آنجـا
مخفى كنند.

شهادت سپهرى
آيا كسی هست
كه درميان اين تُندباد مر ،مرا ياری دهد
دستی كه پرچم فرو افتاده را دربر گيرد
و اين كاانهای ش سته را زه كند
و در ملتقای اين آساان و زمين پراندوه بايستد
و با جان خود
اين خيل پتياره و ديو و اهرمن را به عق براند
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تيم مفتاحى مركب بود از او بهعنوان فرمانده تيم و سه نفر دیگر
 .1فرخ سپهرى
 .2سيروس سپهرى
 .1شاهرخ هدایتى
مفتاحى براى قرار غنىنژاد بيرون رفت .و تا سـاعت ده شـب برنگشـت .تـيم بـراى
خروج از خانه هم خانه زاپاس داشت و هم وسيله نقليه (موتور دندهاى) در ایـنجـا دو
اصل مهم چریكى فراموش شد:
 .1تحرك مطلق
 .2عدم اطمينان مطلق
مفتاحى خود گفته بود كه اگر او نيامد مـىتوانيـد شـب را صـبح كنيـد یعنـى زمـان
مقاومت را گذاشته بود یک روز .پ تيم تصميم گرفت صبح خانه را تخليه كند.
اما در ساواك قضایا صورت دیگرى داشت .تهرانى (كه نام واقعىاش بهمـن نـادرى
بود) شكنجهگر معـرو سـاواك در بـازجوىهـایى خـود مـىگویـد« :در بـازجویى از
مفتاحى ،پرویز ثابتى (معاون ساواك و نظـام امنيتـى معـرو ) عمـوى مفتـاحى را هـم
دستگير كرده بودند .عبـاس و انـوش مفتـاحى را هـم آورده بودنـد .مفتـاحى زیرفشـار
خانوادهاش ،آدرس خانه امن و قرارهایش را با حميد اشر و دیگران را نوشت».

يك شگرد ساواك
ساواك در بازجویىهایش از شگردهاى بسيارى سود مىجست .شكنجه با كابـل حـر
اول را مىزد .بعد قپانى و شوك و داغ و ماساژ بيضهها و آویزان كردن جسم سـنگين از
بيضه ها و كشيدن ناخن و اتو برقى و از این دست آلت و ابزار آریامهرى هم بود .اما بـا
همه اینها ممكن بود چریک حر نزند در اینجا زن و بچه و پدر و مادر و خـواهر و
برادر و عمو و دایىها دستگير مىشوند .و با فشار روحى آنها سعى مىكردنـد زنـدانى
را به حر بياورند در موارد بسيارى با آوردن همسر و دختر و لخت كردن و تهدید بـه
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تجاوز در مقابل چشمان زندانى ،زندانى را به حـر زدن و یـا پـذیرش مصـاحبه وادار
مىكردند ،آیتاهلل طالقانى و دخترش ،قليچخانى و همسرش ،از این دست موارد بودند.
بهقول مارك ما همه انسانيم و تمامى ضعفهاى انسانى در مـا خانـه دارد بـه ضـرس
قاطع نمىتوان حكمى صادر كرد كه آدمى در چنين شرایطى چه واكنشى نشان مىدهد.

خطاى نابخشودنى
در گزارشى كه بعدها شاهرخ هدایتى و سيروس سپهرى به سازمان مىدهند و چریکها
در كتاب «ىجتب يتاچتي اشهتو» چاپ مىكنند .از خطایى نابخشودنى یاد مـىكننـد و
آن ماندن در خانهاى است كه فرمانده آن خانه (مفتاحى) دستگير شده است.
آنــان شــب را در خانــه مــىماننــد .امــا در ســاعت  1:21شــب ،نگهبــان خانــه از
رفتوآمدهاى مشكوك اتومبيلهاى خاموش در اطرا خانه گزارش مـىدهـد .هـدایتى
پيشنهاد مىكند خانه را ترك كنند .اما سيروس سپهرى خوشخياالنـه مـىگویـد :وضـع
عادى است (خطاى دوم).
آنها مىخوابند (خطاى سوم) و نيم ساعت بعد نگهبان خبـر از آمـدن چنـد ماشـين
دراطرا خانه مىدهد باز هم سپهرى آنها را دعوت به صبر مىكند (خطاى چهـارم) و
مىگوید :مگر ممكن است مفتاحى یک شبه خانه را لو دهد (خطاى پنجم).
نگهبان خبر مىدهد عدهاى دارند از ماشينها پياده مىشوند و به سـرعت در اطـرا
خانه محو مىشوند سپهرى مىگوید :بهعلت سردى هوا به طر خانههایشان مـىرونـد
(خطاى ششم).
و خالصه ساواك حمله را آغاز مىكند .چریکهـا جـواب مـىدهنـد .و سـپهرى بـا
پـرتاب یـک نـارنجـک از سـوى سـاواك مـجروح مىشـود و هـدایتى و سيــروس از
محاصره مىگریزند.

شهادت زير شكنجه
طبق اسناد ساواك اسـداهلل مفتـاحى در تـاریخ بيسـت و یكـم شـهریور  1121دسـتگير
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مىشود .و طبق گزارش چریکها در جزوه ىجتب يتاچتي اشهتوا(گزارش هدایتى بـه
سازمان) مفتاحى باید ساعت نه به پایگاه برمىگشـت ،و برنگشـت و آنهـا در سـاعت
یازده شـب مشـورت كردنـد كـه برونـد یـا بماننـد .و سـاواك در سـاعت  1:21صـبح
سروكلهاش پيدا شد و ساعت چهار صبح حمله كرد پ سپهرى باید در تاریخ بيست و
دوم شهریور درحالىكه مجروح شده بود دستگير شده باشد .امـا در تـاریخ پـانزده مهـر
 ،1121یعنى سه هفته بعد ،دادرسى ارتش به ساواك گزارش مىدهد كـه افسـر نگهبـان
قضایى این اداره درتاریخ سه مهر در پزشكى قانونى از جسد غيرنظـامى مجهـولالهویـه
كه علت مرگ آن بر اثر اصابت گلوله به سر تشخيص داده شده است بازدید كرده است
در فاصله بيست و دوم شهریور كه سپهرى دستگير مىشود و در تـاریخ سـوم مهـر كـه
م ز متالشى شده او با گلوله در پزشكى قـانونى توسـط افسـر نگهبـان قضـایى ر یـت
مىشود ،مدت دو هفته فرخ سپهرى به زیر شكنجه مىرود .و جسد نيمـه جـان او را از
زیر شكنجه بيرون مىآورند و با شليک گلولهاى به م ز او ،اینگونه وانمود مىكنند كـه
او در درگيرى كشته شده است.

شما كه مىدانيد
هر وقت كه باالى باغ پُر گريـه ،چراغـى روشـن
شد
ع مت نابهنگام رازى از آواز امشب است
يعنى كه امشب نيز يكى از ميان ما خواهد رفت
سيدعلى صالحى

شهادت قبادى
در تاریخ هشتم مهر  1121خانه دكتر قبادى مورد یورش پلـي واقـع شـد تـيم قبـادى
مركب بود از :قبادى ،حسين نوزادى ،محمدعلى سالمى ،عبـدالرحيم صـبورى و سـكينه
جعفرى این خانه در شهرك وليعهد واقع بود.
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سكينه جعفرى (عاطفه) خواهر حسن جعفرى بـود كـه در تابسـتان  1119در تبریـز
براى دیدن برادر خود با اسداهلل مفتاحى و صبورى آشنا شد.
صبورى پ از دستگيرى حسن جعفرى مخفى شد( .هفت مرداد  )1121و از طریق
فرخ سپهرى با سكينه جعفرى تماس گرفت و او را مخفى كرد .صبورى سكينه را با نـام
مستعار عاطفه به تيم قبادى منتقل كرد.
كار این تيم شناسایى رئي مستشارى امریكا و شناسایى هتل پاالس بـود كـه محـل
اقامت خارجيان بود.
تهرانى ،شكنجه گر معرو ساواك در بازجویى خود و لو رفتن خانـه سـه راه آذرى
را مربوط به گزارشى مىداند كه ژاندارمرى ساكن كوى وليعهد به ساواك داده بود.
ساعت  2:11صبح نگهبان خانه وضعيت را مشكوك مىبيند.
عاطفه و حسين سيدنوزادى (با نام مستعار مصطفى) بيرون مىآیند و درگير مىشوند
نوزادى به شهادت مىرسـد چنگيـز قبـادى و محمـدعلى سـالمى نيـز در تبـادل آتـش
بهشهادت مىرسند .سكينه جعفرى دستگير مىشود.
عبدالرحيم صبورى آن شب در خانه تيمى نبود .و به تـک اتـاق خـود رفتـه بـود .و
دردرگيرى حضور نداشت .صبورى فردا در راه بازگشت به خانه تيمى در سه راه آذرى
متوجه حمله پلي به خانه مىشود .صبورى در قرار ساعت پنج جاده آرامگـاه كسـى را
نمىبيند .اما همان شب دستگير مىشود.
اكنون
از قلههاى خون
مىخوانم
آيا گروه ستارههاى دنبالهدار خون را
بر خنجر شكستهى منقارم مىبينى
سلطانپور

شهادت مهرنوش و منوچهر
خـانه خيـابـان ابـطحى تـوسط حسن سركـارى اجـاره شـد .پ
مهرنوش ابراهيمى و منوچهر بهایىپور به آنجا منتقل شدند.

جمشيدى رودبـارى،
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كار این تيم شناسایى كالنترىها ،پاسگاهها و مسير تـردد و سـفرا و عبـداهلل ریاضـى
رئي مجل شورا بود .بيشتر این شناسایىها توسط مهرنوش ابراهيمى انجام مىشد.
بعد از مدتى احمدرضا شعاعى نائينى (با نام مستعار فریبـرز) بـه آنـان ملحـق شـد.
نائينى دانشجوى سال چهارم راه و ساختمان بود .على آرشى كه همكالسى او بـود او را
عضوگيرى كرد .به حميد اشر وصل شد و حميد او را به حسن سركارى وصل كرد.
با دستگيرى حسن سركارى خانه لو رفت .با دیر آمدن او مهرنوش ابراهيمى (با نـام
مستعار مهين) و منوچهر بهایىپور با كليه مدارك و اسلحههاى موجود در خانه ،خانه را
ترك كردند .اما با ساواك كه خانه و منطقه را محاصره كرده بودند درگير شدند و هر دو
به شهادت رسيدند .ساواك به طر خانه گازهاى خفهكننده پرتاب مىكرد .كل مهمـات
خانه هفده فشنگ بود .مهمات از خانه قبالً خارج شده بـود .1نـائينى نيـز هنـوز مسـلح
نشده بود .و سالح شخصى نداشت رودبارى از محاصره گریخـت امـا نـائينى در یـازده
مهر  1121دستگير شد.

اين شب سنگى
در هزاران قاب تصوير است
پاسدار شط نفت و نبض تقدير است
ما به اميد مسلسلهاى وحشى زنده مىمانيم
سلطانپور

شهادت عبدالحسين براتى
روز سهشنبه سيزده مهر  ،1121سه تن با كرایه كردن یک اتومبيل پيكان بـراى شناسـایى
چند بانک راهى غرب تهران مىشوند .حوالى ظهر به جاده قدیم كرج مىروند تـا نهـار
بخورند .در راه بازگشت به گشت پلي برمىخورند كه به آنها مشـكوك شـده اسـت.
 .1كتات پارهاى از تجربيات انگهاى چريكى
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در همين حين در تقاطع بابایيان اميرى تصادفى روى مىدهد .چریکها پایين مىآینـد و
با تيراندازى به سوى گشتهاى ساواك از محل مىگریزند.
ساواك براى پوشاندن این شكست عبدالحسين براتى را كه در همين روز در خيابان
خزانه به شهادت رسيده بود .به این ماجرا مربوط مىكند.

فضاى پليسى
بعد از رستاخيز سياهكل ،فضاى شهرهاى بـزرگ پليسـى شـد .گشـتهـاى سـاواك و
اطالعات شهربانى در پوششهاى نامحسوس ،وانت ،تاكسـى و اتومبيـلهـاى شخصـى،
پيكان و ولوو ،در سطح شهر گشت مىزدند .و افـراد مشـكوك را دسـتگير و بـازجویى
مىكردند .این دستگيرىها مبتنى بود بر:
 .1دفترچه افراد تحت تعقيب كه در اكيپها بود با نام و مشخصات و عك .
 .2مشخصات ظاهرى از نظر نوى پوشش و نوى آرایش مو و سبيل كـه تـا حـدودى
گرایشات چپ و مجاهدین در آن هویدا بود.
 .1پرسه زدن در خيابانها در ساعات كار و ادارى كه علىالقاعده هر جوانى باید یـا
در دانشگاه باشد یا در اداره و كارخانه.
 . 1حضور در شمال شهر و یا اطرا امـاكن و منـاطقى كـه ادارات مهـم سـاواك و
دولت یا خانه مقامات بود.
بههرروى براى پلي امنيتى هر دختر و پسر جوانى مىتوانست یـک چریـک باشـد
مگر آنكه عك آن ثابت مىشد.
چریکها نيز براى این فضا شيوههـایى پيـدا كـرده بودنـد كـه در جـزوه «ىجتب ميتا
چتي اشهتو» بدان اشاره شده است.
اميرپرویز پویان از آنجـا كـه عكـ او را در معـابرزده بودنـد بـا لبـاس آخونـدى
رفتوآمد مـىكـرد .چریـکهـا در سـاعات ادارى در مركـز شـهر و یـا چهـارراههـا و
خيابانهاى اصلى قرار نمىگذاشتند از نظر ظاهر عادىسازى مىكردند و بـراى حضـور
خود در هر محل محملهایى پيشاپيش آماده مىكردند .تا در صورت برخورد بـا گشـت
پلي دچار تناقضگویى نشوند.
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شكار در شهر
كار اكيپهاى ساواك و اطالعات شهربانى شكار در شهر بود .در جنگل شهر مىگشـتند
و با دیدن طعمه تور خود را پهن مىكردند .و با قرار گرفتن در چهارسـوى شـكار او را
ناگهان دستگير مىكردند تا در صورت مسلح بودن نتواند دسـت بـه سـالح ببـرد و یـا
سيانور خود را بخورد .از جلو و عقب و پهلوها او را مىگرفتند.
اگر چریکها فرصت مى یافتند تا در زیـر ایـن فشـار جهنمـى نفـ بكشـند .بـدل
گشتهاى سطح شهر ساواك ،تيمهاى عملياتى چریكى در سطح شهر بود.
چریکها نيز باید با فرستادن تيمهاى عمليـاتىشـان اكيـپهـا را شـكار مـىكردنـد.
آنوقت ایجـاد فضـاى پليسى بـراى رژیـم بـا هزینههـاى سـنگين مواجـه بـود .كــافى
بود چند اكيپ گشت پلي به رگبار بسته مىشد ،آنوقت معلوم بود سوراخ موش چـه
قيمتى داشت.

دستگيرى حسن سركارى
بعد از شهادت قبادى حسن سركارى در سر قرار نازىآباد دستگير شد .علت دسـتگيرى
او روشن نيست.
آخر
به چه كار من مىآيند
آفتاب و ماه
وقتى تو نباشى
شمس لنگرودى

شهادت شاهرخ هدايتى
پ

از دستگيرى احمدرضا شعاعى نائينى ،علىنقى آرشـى كـه شـعاعى را عضـوگيرى

تولدی مبارك

133

كرده بود براى اینكه مطلع شوند نزد ساواك شناخته شده است یا نه .در تاریخ بيست و
هفت مهر  1121براى ثبتنام به دانشگاه رفت .در اتـاق آمـوزش دانشـكده بـا سـاواك
روبهرو شد .پ بهسرعت از دانشگاه خارج شد .اما در ميدان  21اسفند دستگير شد.
ساواك از طریق آرشى به خانه دركه رسيد .این خانه محـل زنـدگى حميـد اشـر ،
عباس جمشيدى رودبارى و هدایتى بود .ساواك در ساعت  21همراه پایگاه ژانـدارمرى
دركه به خانه حمله كرد و هدایتى به شهادت رسيد.

طرح ترور امام جمعه تهران
امام جمعه تهران در دانشگاه پایگاهى براى ساواك درست كـرده بـود و ایـن پایگـاه را
رهبرى مىكرد .تيم حميد اشر كه در این زمان در خانـه سـليمانيه مسـتقر بـود طـرح
ترور او را آماده كرد.
خـانه سليمـانيه توسـط صفـارى آشتيـانى (بـا نـام مستعـار عـلى) گـرفـته شــد و
شيرین معاضد (با نام پرى) همسر او و حميد اشر (بـا نـام هرمـز) بـرادر پـرى بـود.
جمشيدى رودبارى نيز جزء همين تيم بود شناسایى توسط آشـتيانى و رودبـارى انجـام
شد .اما شيرین معاضد مخالف این ترور بود و به تأثير منفى آن در افكـار عمـومى بـاور
داشت .پ با مجاهدین كه به تازگى با هم ارتباط برقـرار كـرده بودنـد .مشـورت شـد.
آنها نيز تأثير مثبت این ترور را رد كردند .پ این طرح عملى نشـد و از دسـتور كـار
تيم خارج شد.1

عمليات بانكها
زندگى یک انقالبى حرفهاى ،آن هم از نوى مخفى و چریكـىاش ،مسـتلزم هزینـههـایى
بود .كه در حد توان یک حزب فراگير بود .تهيه خانه و وسایل حمل و نقل ،تهيه سالح
و موادى كه بتوان با آن كوكتل مولوتف و بمبهاى آتشزا سـاخت .و ضـربه خـوردن
 .1امشيدى رودبارى؛ هماس اسناد
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مداوم امكـانـات و رهـا سـاختن و گریـختن به خـانه بعدى مستلزم یک پـایگـاه قوى
مالى بود.
دیگر گروهها در خارج از ایران این مسأله را به شكلی حل كرده بودند:
 .1حمایت خارجى
 .2حمایت داخلى
 .1خودكفایى گروه
حمایت خارجى براى چریکها ممكن نبود .نخست آنكـه اینـان خـود از منتقـدین
وابستگى حزب توده به شوروى بودند .و اثرات مرگبار ایـن وابسـتگى را دیـده بودنـد.
شوروى نيز بهدنبال آدمها و جریانی از جن و سنخ حزب تـوده بـود .و بـا جریانـات
چریكى موافقتى نداشت .و خواهان بههم خوردن رابطه خود با رژیم شاه هم نبود.
مىماند دولتهایى مثل ليبى و گروههایى مثل سازمان آزادىبخش فلسطين كه كمک
آنها نيز مستلزم تثبيت پایگاه داخلى و جهانى بود .و چریکها هنـوز فاقـد ایـن پایگـاه
بودند چيزى حدود هفت ماه از عمر آنها نگذشته بود.
حمایت داخلى مستلزم پایگاه گسترده مردمـى بـود .و ایـن مسـتلزم زمـان بـود كـه
چریکها كانالهایى براى گرفتن كمک مالى در مردم ایجاد كننـد .مجاهـدین بـه شـكل
طبيعى از این كانالها برخوردار بود .بازار و روحانيت و كانالهاى سنتى در اختيار آنها
بود .اما براى چریکها چنين كانالهایى وجود خارجى نداشت .حـزب تـوده بـهعنـوان
جریان چپ ایران در عمر سى سالهاش تمامى چشمههاى حمایتى را درمردم خشـكانده
بود .مىماند خودكفایى گروه و آن راهى نداشـت جـز مصـادره بانـکهـا؛ امـوال خلـق
دردست ضدخلق بود.
وضعيت مالى گروه در روزهایى به حدى بد بود كه به قـول عبـاس جمشـيدى رودبـارى
«گروه براى دادن كرایه اتوبوس و تهيه غذاى روزمره »1پولى در جيب نداشت.
پـ به بـانک صـادرات سمنگـان حمله شـد .در ایـن عمليـات حسن نوروزى بـه
احمد زیبرم ،فرخ سپهرى ،جمشيدى رودبارى و علىاكبر جعفرى شركت داشـتند .كـل
موجودى بانک  17,111ریال بود( .بخشكى شان )
 .1امشيدى رودبارى؛ هماس اسناد
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بانک بعدى بانک ملى شعبه صفویه بود كه در جنب زندان قزلقلعه بود كه در واقـع
نوعى دهنكجى به رژیم به حساب مىآمد.
تـــيم عمليـــاتى ایــن بـــانک عبـــارت بـــود از نـــوروزى ،آشتيـــانى ،ســـپهرى،
جمشيـدى ،حميد اشر و علىاكبر جعفرى.
در این عمليات رئي بانک و یک نگهبان كشته شدند.
ساواك براى آنكه در برابر عمليات چریکها خودى نشان بدهد .سـيروس سـپهرى
را كه در زیر شكنجه كشته بود .و شاهرخ هـدایتى كـه در عمليـات دركـه بـه شـهادت
رسيده بود .در حادثهاى ساختگى در كوى كن اعالم كرد كه در تاریخ بيسـت و هشـت
دى  ،1121سپهرى و هدایتى كشته شدهاند.
تهرانى شكنجهگر ساواك در بازجویىهایى كه بعد از بهمن  1127از او گرفتـه شـده
است این طرح را از آن عطارپور ،یكى از بازجوهاى ساواك مىداند.

عمليات چريكها در آستانه جشنهاى  0744ساله
رژیم از مدتها قبل جشنهاى  2211ساله شاهنشاهى ایران را تدارك دیـده بـود تـا بـا
جمع كردن رهبران دیگر كشورها ،در یک نمایش دروغين از رژیمى آدمكش ،چهـرهاى
مدرن و دمكرات ارایه دهد .چریکها در صدد برآمدند تـا بـا عمليـاتى توجـه رهبـران
حاضر در ایران را متوجه عمق نارضایتى مردم كنند.
 .1شناسایى سروی هاى ساواك توسط شاهرخ هدایتى انجام مىشد .از هفـده مهـر
هدایتى و حميد اشر مسير تردد ساواكىها را از سه راه ضرابخانه دنبال مىكردند قرار
بود عملياتى در بيست و دوم مهر برعليه مأمورین ساواك انجام شود .تيم اشر مسئول
پوشش تبلي اتى عمليات بود .اما از روز بيست و یكم مهر قرار سروی ها نامرتب شـد.
پ عمليات به تعویق افتاد.
 .2شناسایى هتلها كه خبرنگاران خارجى ساكن بودند براى بمبگذارى انجام شـد،
اما تدابير شدید پلي اجازه عمليات را نداد.
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 .1بيست و چهار مهر  1121كه ميهمانـان خـارجى از شـيراز وارد تهـران شـدند دو
دكل برق را چریکها منفجر كردند هد خاموشى مطلق تهران بود.
یكى از این دكل ها درمدخل دره كن بود .كه خط انتقال نيروى برق كرج ـ تهران بود.
بههمين منظور اشر و هدایتى به منطقه رفتند شب را در آنجا خوابيدنـد و صـبح
دیناميتها را به پایه دكلها بستند .دكلها منفجر شد .اما بهخاطر اشتباه محاسبه درميزان
مدار منفجره ،نتيجه صددرصد نبود.

بيانيه بهمن 1174
همزمان با سالگرد حماسه سياهكل در بهمن سال  1121چریکها طى بيانيهاى به شـرح
مواضع خود پرداختند .نخست آنكه مبارزه مسلحانه را ضرورتى اجتنابناپذیر از سـوى
پيشاهنگ دانستند و اعالم كردند مبارزه ضرورتـاً سيــاسى ـ نظـامى اسـت كـه ایـن دو
وجه رابطهاى ارگانيک و جدایىناپذیر دارند.
طرح مبارزه صرفاً سياسى و یا جدا كردن مبارزه سياسى از نظامى در زمانىكه رژیـم
هر حركتى را قهرآميز سركوب كند .حاكى از اپورتونيسـم بيكـران و بـىعملـى صـر
است .تنها با ضربات نظامى و نشان دادن ضربهپذیرى دشمن است كه مىتـوان تـوده را
به انقالب كشاند.
و اما جمعبندى مبارزه یک ساله:
 .1اعتصاب قهرمانانه كارگران جهان چيت تحت تأثير مبارزات مسلحانه .كه بـاالخره
رژیم مجبور به سركوب خونين آنها شد.
 .2اوجگيرى بىسابقه مبارزات دانشجویى
 .1شروى عمليات قهرآميز توسط دیگر گروهها
 .1كسب هرچه بيشتر تجربه بهعنوان چریک شهرى
 . 2بههم زدن ثبات سياسى رژیم
 .1ضربه زدن به سيستم مالى رژیم با مصادره بانکها
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 .7ترس سرمایهداران خارجى از سرمایهگذارى در ایران
 . 1تشدید تضادهاى داخل ارتش و بوروكراسى
در این زمان مبرمترین وظيفه همه آغاز كردن مبارزه مسلحانه در همه جبههها است.
اما شروى باید با هوشيارى توسم باشد .هرچند اپورتونيستها شكستهاى تاكتيكى مـا را
كه الزمه یک عمل انقالبى است .جاروجنجال راه مىاندازند و آنرا شكست استراتژیک
ما اعالم مىكنند .انقالب آغاز شده است و خونبهاى ما بيدارى خلق خواهد بود .بيانيـه
با مرگ بر امپریاليسم ،مرگ بر حكومت خائن ،شاه خودفروخته ،زنده باد خلـق قهرمـان
ایران و برقرار و ناگسسته باد اتحاد تاریخى خلق و پيشاهنگان انقالبىاش پایان مىیابد.

جمعبندى سال 1174
سال  1121به پایان رسيد .سالى سنگين و سخت .آنهم بـراى جنـبش بسـيار جـوان و نوپـا.
اهميت و عظمت كار چریکها آنگاه آشكار مىشود كـه بـدانيم در اوج قـدرت رژیـم
پهلوى ،از نظر سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،و سركوب همه جریانات و از صحنه بيرون
راندن تمامى احزاب و در زمانىكه ساواك مدعى بود در هر خانـه او یـک مـأمور دارد.
عدهاى جوان باتجربه اى كم و امكانـاتى نـاچيز ،رژیـم را بـه مبـارزه بخواننـد .و رژیـم
علىرغم تمامى سبوعيتها و درندهخویىهایش ،علىرغم بسيج تمامى امكانـات مـالى،
نظامى و امنيتىاش ،علىرغم بهكار گرفتن تمامى امكانات تبلي اتى سـمعى و بصـرىاش
نتوانست این جریان نوپا را ریشهكن كند .بهراستى راز این سخت جانى این جنبش چه بود؟
منتقدین مشى چریكى و اپورتونيستهاى سخنور و طراحان بىعمـل و لميـدگان و
خفتگان در پيادهروهاى سياست كه هر سال اول ماه مـه را بـا ودكاهـاى روسـى جشـن
مىگرفتند از كنار این راز مىگذرند.
جریانى كه بنا به اعترا جمشيدى رودبارى ،كرایه اتوبوس و حتى امكان تهيه یـک
وعده غذاى روزانه را نداشتند .برابر رژیمى سراپا مسلح و پشت گرم به دالرهـاى نفتـى
و حمـایتهـاى سيـاسى ـ اطالعـاتى ،امـنيتى و نظـامى امـپریـاليسم جهـانى یک سال
تاب مىآورند.
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سالى كه لحظه به لحظه آن با خون و فدا آبيارى مـىشـود .بهـروز دهقـانى در زیـر
شكنجه سالخى مى شـود .نابـدل خـود را از طبقـه سـوم بيمارسـتان شـهربانى بـه زیـر
مىاندازد تا اسرار جنبش را حفظ كند سپهرى دو هفته زیر شكنجه تكه تكه مىشود.
این راز را شاه نفهميد .ساواك و كارشناسان امنيتى نفهميدند .اپورتونيستهاى هـزار
چهره نفهميدند و نخواهند فهميد كه چرا پيشاهنگان یـک خلـق مبـارزه مـىكننـد و راز
ماندگارىشان چيست .شاه اگر مىفهميد سرنوشت دیگرى داشـت .امـا نبایـد فرامـوش
كرد كه كورفهمى طبقاتى یک بيمارى عالجناپذیر است.

بازخوانى جمعبندى يكساله
گروه جنگل در شرایطى بهوجود آمد كه بـهعلـت فشـار پلـي گـروههـاى سياسـى از
حركت باز داشته شده بودند و ترس و خفت بر توده و روشنفكران سنگينى مىكرد.
هد از تشكيل گروه ضربه زدن به دشمن براى درهم شكستن اتمسفر خفقان بـود.
گروه جنگل بر مبناى فعاليت سه تن از كادرهاى سابق جزنى تشـكيل گردیـد .1دو تـن
براى كسب تجربه نظامى به فلسطين رفتند.2
با فعاليت آن سه نفر ،بيست و دو نفر سازماندهى مـىشـوند و شـروى بـه عمليـات
تداركاتى كردند پایيز  1117گروه جنگل با هشت كادر سازمان یافت و تا زمستان 1111
بهبيست و چهار كادر افزایش یافت.

فعاليتهاى تداركاتى گروه
 .1خرید سالح ،چهارده قبضه
 .2تهيه نقشه مناطق شمال ایران
 .1اجراى برنامههاى شناسایى سيستماتيک مناطق كوهستانى
 .1ایجاد بایگانى اطالعاتى
 .1غفور ز نپور ،مهدى سامع و زميد اشرف
 .2علىاكبر صفايىفراهانى و صفارى آشتيانى
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در سال  1111فراهانى بازگشت تا یک جنبش روستایى را سـازماندهـى كنـد و بـا
كمال تعجب بسيارى از عوامل را آماده دید.
در بهـار  1119فـراهـانى كـه بـراى تـهيه سـالح بـه فـلسطين رفته بـود همـراه بـا
صفارى آشتيانى به ایران بازگشت .آمدن این دو ضمن مسلح كردن گروه ،اميـد تـازهاى
به گروه داد.
براى حل مسائل مالى بانک ملى شعبه وزرا با  111هزار تومـان پـول مصـادره شـد.
درضمن گروه توانست توسط رفقاى شمالى یـک سيسـتم آذوقـهرسـانى و ارتبـاطى را
سازمان بدهد.
در شهریور  1119همه چيز براى حركت آمده بود:
 .1نقشه
 .2سالح
 .1تجهيزات انفرادى ـ جمعى
 .1سيستم ارتباطى
پانزده شهریور ،دسـته شـش نفـرى پيشـگامان كوهسـتان از دره مكـار در نزدیكـى
چالوس به سمت غرب حركت كردند .قرارهاى ارتباطى در كوهپایههایى بود كه رفقـاى
بومى سكنى داشتند.

برنامه گروه
 .1شناسایى مناطق جنگلى گيالن و مازندران
 .2حمله به یک پاسگاه
 .1وارد كردن ضربه بعدى در منطقه دیگر

هدف
 .1ت يير دادن اتمسفر سياسى
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 .2طرح علمى مبارزه مسلحانه

مسائل تكنيكى فاز اول
 .1آشنایى و خو گرفتن با زندگى دشوار در كوه و جنگل
 .2آشنایى با معابر جنگلى و كوهستان
 .1تهيه آذوقه
 .1تهيه ملزومات انفرادى و جمعى

تماس با گروه احمدزاده
گروه هم زمان بـا عمليـات در كوهسـتان بـه عمليـات در شـهرهاى شـمالى و مركـزى
مىاندیشيد و حتى گفتوگو از تقدم عمليات شهر بـر كـوه بـود .ولـى امكانـات گـروه
محدود بود .و كادرهاى شهر جز دو نفر بقيه حرفهاى نبودند ،پ لزوم تماس بـا گـروه
احمدزاده احساس مىشد.
گروه احمدزاده به چریک شهرى مبتنى بر تجـارب و تئـورى انقـالب برزیـل بـاور
داشت و معتقد بود جنبش باید اول در شهر دور بگيرد و سـپ كـار در روسـتا متكـى
برمبارزه دور گرفته شده در شهر آغاز شود.
گروه جنگل به شروى همزمان معتقد بود .و اگر به تقدم عمليات در شـهر هـم نظـر
داشـت ایـن تـقدم یـک تقدم تـاكتيكى بـود و بيشتر آمـاده كردن افكـار عمومى بـراى
جـذب و تـأیيدپـذیرى بـيشتر از عمـل كـوه بـود .امـا گـروه احـمدزاده ایـن تـقدم را
استراتژیک مىدانست.
گروه احمدزاده از آنجایى كه از امكانات گروه مطلع نبـود ،توافـق بـيش از دو مـاه
زمان تعيين شده طول كشيد.
در اوایل زمستان  1119به توافق رسيدند كه كار در كـوه را بایـد سـازمان داد .ولـى
شروى عمليات در كوه را وابسته به شروى عمليات در شهر مىكرد.
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اما ادامه این شرایط دو خطر داشت:
 .1طوالنى شدن مدت شناسایى مىتوانست منجر به برخورد با قواى ژاندارم شود.
 .2انتظار نامحدود روحيه كادرهاى كوه را پایين مىآورد.
شناسایى منطقه شرقى مازندران خارج از برنامه گروه بود .و براى رسيدن به توافق با
گروه احمدز اده بـود .در ایـن زمـان یـا بایـد عمليـات شـروى مـىشـد و یـا بـه شـهر
بازمىگشتند .دو برنامه شناسایى  1/2ماه طول كشيد گروه جنگل در نيمه دوم بهمن مـاه
آماده عمليات بود .اما گروه شهر آماده نبود.
در نيمه دوم غفور حسنپور دستگير شد .بعد از بيسـت روز اعتـرا كـرد و گـروه
جنگل افشا شد .اشتباه بزرگ حر زدن غفور در رابطه با گـروه جنگـل بـود .چـون او
دررابطهاى دیگر دستگير شده بود .پ باید از افراد مرتبط خود را مخفى مىكردند.
سيزده بهمن ساواك ضربه خود را زد .سه نفر از گيالن ،پنج نفـر در تهـران دسـتگير
شدند .در روزهاى بعد دو نفر دیگر دستگير شدند .كالً كادرهاى شـهر از گـروه جنگـل
بهجز پنج نفر بقيه دستگير شدند .شبكه شهرى از هم پاشيد.
در این زمان دسته كوهستان كه با احمد فرهودى از گروه احمدزاده به نه نفر رسيده
بودند از منطقه شرقى مازندران به سياهكل رسيدند.
در تاریخ شانزده بهمن در جنگلهاى جنوبى سياهكل با رفقـاى كـوه تمـاس گرفتـه
شد .و ضربه شهر اطالى داده شد اما هنوز از دستگيرى ایرج نيرى كـه در كوهپایـههـاى
سيـاهكل معـلم بـود ،اطـالعى نـداشتند .نـيرى زیـر شـكنجه انبـارك غذایى سيـاهكل
را افشا كرد.
نوزده بهمن هادى بندهخدا از كوه پایين آمد تا در دهكده (شـاغوزالت) نيـرى را از
خطر دستگيرى آگاه كند .نيرى قبالً دستگير شـده بـود و خانـه در محاصـره بـود .پـ
هادى نيز دستگير شد.
در نوزده بهمن گروه براى نجات جان هادى به پاسگاه سياهكل حمله كـرد .هـد
پاسگاه و پست جنگلدارى بود.

211

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

معاون پاسگاه و فرد دیگرى در این حمله كشته شدند .و نه قبضه تفنگ و یک برنـو
و مسلسل به دست گروه افتاد .اما هادى همراه رئي پاسگاه قبالً به رشت برده شده بود.
از شانزده بهمن تا هشت اسفند گروه مـورد حملـه متمركـز نيروهـاى دشـمن قـرار
گرفت .و بيش از شش افسر و درجهدار و سرباز دشمن از پاى درآمدند.

چرا گروه به اين سرعت متالشى شد
تداركات خوب نيازمند زمان طوالنى بود .و اینكار براى عمليـات الزم بـود ،امـا ادامـه
زمان به پلي امكان ردیابى را مىداد .این تضاد را گروه مىدانست اما قادر بـه حـل آن
نبود .پ تمایل به شروى عمليات بـا امكانـات كـافى گـروه را از دسـت زدن در زمـان
تعيين شده باز داشت .و این امر به سود دشمن و به ضرر گروه تمام شد.

علل تاكتيكى شكست
 .1تأخير در شروى عمليات
 .2نبود یک سازمان زیرزمينى با كادرهاى مخفى در شهر
 .1نبود یک سيستم ضداطالعاتى دقيق و حساب شده
 .1نبود هماهنگى گروههاى دیگر از لحاظ عملى و نظرى با گروه جنگل
 . 2عدم قاطعيت افراد كوه در برخورد با حوادث.

ناآگاهى روستاييان
چهار نفر توسط روستایيان ناآگاه دستگير شدند .آنها غافل شدند كه در مرحله ابتـدایى
جنگ چریكى نيات سياسى چریک بر روستایيان روشن نيسـت و آنهـا برطبـق روابـط
جارى عمل مىكنند.
ضامن بقاى چریـک قاطعيـت و قـدرت اسـت نـه مالیمـت و مالطفـت .مالیمـت
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بهحساب ضعف گذاشـته مـى شـود .چریـک بایـد بـا قـدرت تمـام و خشـونت كامـل
موجودیت خویش را اثبات كند و در مرحله بعد با استفاده از ایـن قـدرت و اسـتفاده از
آن دربرنامههایى به سود دهقانان ،پى مىبرند كه چریک چه مىخواهد.

علت استراتژيك شكست
در هفتههاى آخر برنامه شناسایى گروه به این نتيجه رسيد كه عمليات باید طورى تنظيم
شود كه بر منطقه تحت عمـل تـأثير بگـذارد .بـدین ترتيـب تئـورى تـأثيرات منطقـهاى
عمليات جاى تئورى تأثيرات سراسرى عمليات را گرفت .تـأثير ایـن ت ييـر اسـتراتژیک
برحركات تاكتيكى این بود كه پ از ضربه آنها نمىبایست به سرعت منطقـه را تـرك
كنند .بلكه باید مىماندند تا بتوانند ضـربات بعـدى را در همـان منطقـه وارد سـازند تـا
تداوم ضربات خلق منطقه را به مبارزه بكشاند .پ قرار شد سى روز در منطقه بماننـد.
و بعد منطقه را بهسمت شرق ترك كنند .با استفاده از انبارهاى آذوقه بدون گذاشتن ردپا
از منطقه دور شوند .و پ از پيوستن نفرات جدید از شهر دوباره به سياهكل بيایند.
با اتكا به شناسایى تاكتيكى بيست روز ،یک سرى عمليات بـهمنظـور تـأثير بخشـى
درمنطقه الهيجان انجام دهند .البته منطقه الهيجان بهعلت درگيـرى بـين چـاىكـاران و
دامداران بـا منـابع طـبيعى و بــين بـوروكــراسى و متنفـذین و مـردم منــاسبتــر از
دیـگر مناطق بود.
مسأله دیگر ارزیابى فرمانده گروه از نحوه برخورد حاكميت بود .كه نهایت گروهـان
ژاندارمرى الهيجان به مقابله مىآید .و هرگز تصور نمىكردند هنگ ژانـدارمرى گـيالن،
تمام نيروى پلي و ارتش در منطقه بسيج شوند و بـا اسـتفاده از هلـىكـوپتر ،شـخص
اویسى فرمانده عمليات را به عهده بگيرد .و یک گردان ارتش از پادگان منجيل به طر
منطقه حركت كند.
بعد از عقب نشينى گروه به ارتفاعات جنوبى ،آذوقه بيست روزه گروه در انبار كاكوه
توسط نيرى لو رفته بود.
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بههرروى استفاده از هلىكوپتر ،لو رفتن انبارهاى آذوقه ،نبود پوشـش طبيعـى بـراى
استتار بهخاطر زمستان ،محاصره پيشاپيش منطقه باع شكست گروه شد.

نتايج
 .1گروههاى كوچک مىتواند مبارزه مسلحانه را آغاز كنند.
 .2باید در لحظه مناسب وارد عمل شد.
 .1در آغاز گروه باید متكى به خود باشد.
 .1سـازمـاندهـى شـهر بـایـد بـا قـواعـد فنـى و كـادرهـاى حـرفـهاى و مخفــى
پىریزى مىشود.
 . 2عناصر با اطالعات زیاد از تيررس پلي دور شوند.
 .1باید از رمانتيسيسم انقالبى پرهيز كرد .باید توده ناآگاه را به گلوله بست.
 .7باید روى عك العمل نظامى تمركز یافته دشمن حساب كرد .و با رعایـت اصـل
تحرك مطلق اقدامات دشمن را بىثمر گذاشت.
 . 1سه اصل طالیى چریک باید رعایت شود:
ـ تحرك مطلق
ـ عدم اطمينان مطلق
ـ هوشيارى مطلق

دستگيرى عباس جمشيدى رودبارى
چریکها سال  1121را با به جریان انداختن طرح حمله به اتومبيلهاى سـاواك شـروى
كردند این طرح در مهر  1121توسط حميد اشر و شـاهرخ هـدایتى شـروى شـد كـه
نيمهتمام ماند.
در اواخر سال  1121با فرمان شاه كميته مشترك ضدخرابكارى درست شـد .هـد
آن هماهنگى شهربانى ،ژاندارمرى و ساواك بود.
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در سال  1121عدم هماهنگى نيروهاى سركوب رژیـم را هـم در بسـيارى از مواقـع
بهنفع چریکها تمام شده بود یا در حالىكه یک چریک در اسارت اطالعـات شـهربانى
بود ساواك نيروى بسيارى براى دستگيرى او بسيج كرده بود.
پ شناسایى گشتىهاى كميته مشترك در دستور كار چریکهـا قـرار گرفـت .ایـن
طرح تا تابستان  1121طول كشيد.
در بيست و چهارم تير  1121جمشيدى رودبارى با یـک موتورسـيكلت در تعقيـب
یكى از گشتى هاى كميته مشترك بـود شناسـایى شـد و طـى یـک درگيـرى در خيابـان
اللهزار پنج گلوله خورد ساواك اعالم كرد او مرده است اما او نمرده بود.

يك شگرد ساواك
یكى از شگردهاى ساواك اعالم كشته شدن چریک در درگيرى بود .ایـنكـار دو فایـده
براى رژیم داشت:
 .1نخست آنكه همتيمىهاى او مطمئن مىشدند كه اطالعاتى از تيم آنها درز پيـدا
نكرده است پ سرجاى خود مىنشستند تا ساواك مىرسيد و خانـه را محاصـره كـرد.
آنوقت شستشان خبردار مىشد .رفيقشان زنده است در زیر شكنجه به حساب اینكه
خانه تخليه شده است آدرس خانه تيمى را داده است.
 .2دوم آنكه دست ساواك براى شكنجه تا مرگ باز بـود .و مـىتوانسـت بـا خيـال
راحـت چریـک را شـكنجه كنـد و در صـورت مـرگ زیـر شـكنجه خيـالش از حيـ
سازمانهاى حقوق بشرى راحت بود .چون نمـىتوانسـتند مـدعى شـوند سـاواك زیـر
شكنجه چریک را كشته است.

مجروح شدن حميد اشرف
با دستگير شدن جمشيدى ،حميد اشر خانه تيمى مشترك با جمشيدى را تخليـه كـرد
بيست و پنج تير حميد بعد از انتقال نارنجکهـا ،مقـدارى مـواد منفجـره در خـورجين
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موتورش گذاشت و حركت كرد .در كوى نهم آبان مواد خودبهخود منفجر شد .و حميد
از ناحيه پا آسيب دید حميد با كمک یک موتورسوار از مهلكه گریخت و مـدارك زیـر
بهدست ساواك افتاد:
 .1شناخت بيشتر ساواك (جزوه)
 .2بحران در نهضت انقالبى امریكاى التين
 .1شرایط و پيدایش و رشد جنبش نوین كمونيستى
 .1روستاهاى سارى
 . 2اشتباهات گروهى (جزوهاى از رضا رضایى از مجاهدین خلق)
 .1تجربيات گرانبار ،و خونين جنگ شهرى یک ساله اخير ،از رضا رضایى
 .7دو صفحه یادداشت به رمز به خط حميد اشر
 . 1یک نوشته از حسن نوروزى درباره مبارزه مسلحانه

دو نكته
نشانه رابطه تنگاتنگ چریکهـا بـا

 . 1وجود دو جزوه از مجاهدین در نزد حميد اشر
مجاهدین بود.
 .2نوشتن یادداشت به رمز نشان مىدهد كه نامهنگارىها و ردوبدل كردن اطالعـات
به رمز بوده است.

نه!
شهامت اين در من نيست
كه از زندگی شاا بگويم
تنها از مر ،شاا میگويم
از كدام خاک شاا را سرشتهاند
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كززه مززر ،چنززين حقيززر و سززراف نده از
كنارتان میگذرد
از كدام چشاه سيراب شدهايد
كه چنين جاودانه به زندگی نشستيد

شهادت صفارى آشتيانى
عباس جمشيدى رودبارى بيست و چهارم تير دستگير شد .اما ساواك اعالم كـرد كشـته
شده است .و همين امر باع شد كه خانه سليمانيه تخليه نشود.
پ خانه در تاریخ یک مرداد  1121یعنى نه روز بعد شناسایى شـد و چهـار اكيـپ
ساواك به منطقه رفت.
آشتيانى در ساعت  11:12از خانه خارج شد و احساس مىكرد در تور ساواك قـرار
دارد .پ درگير شد و به شهادت رسيد.
از سوى دیگر خانه زیر آتش ساواك قرار گرفت .شيرین معاضد و حميد اشر كـه
درخانه بودند هر دو مجروح شدند پ هر دو در حالىكه از ناحيه پا مجروح بودنـد از
محاصره ساواك گریختنـد معاضـد فـرار خـود و حميـد را از حلقـه محاصـره سـاواك
پيرهسواسزاىجتب يتاج گاشهتوادراسيتسن» بازگفته است.
درجزوه « ا

اسناد خانه سليمانيه
درميان اسناد و مداركى كه به دست ساواك افتاد مىتوان به وسعت كار چریـکهـا پـى
برد نگاه كنيم به گزارش ساواك از اسناد به دست آورده از خانه سليمانيه:
 .1شناسایى كامل درزمينه محل تردد محمدرضا پهلوى و محلهاى مورد بازدید وى
 .2محل تردد اكثر كارمندان وزارت دربار با آدرس منزل و شماره تلفن آنها
 .1شناسایى اكثر سفراى خارجى و محل تردد آنها
 .1شناسایى وابستگان مطبوعاتى خارجى در تهران
 . 2تهيه عك و مشخصات افسران و كارمندان ساواك
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 .1شناسایى محل سفارتخانههاى موجود در تهران
 .7شماره خودروهاى اكيپهاى شناسایى و تحقيق كميته مشترك
 . 1تهيه نمونه مهرها و كارتهاى پایان خدمت
 .9تهيه آدرس و مشخصات و شماره خودروهاى افسران دادرسى نيروهاى مسلح
 .11شناسایى محل كليه روزنامههاى سياسى
 .11تهيــه نقشــه كامــل فرودگــاه لوشــان تپــه ،منــازل افســران ،اســلحهخانــه ،دفتــر
ضداطالعات محلهاى پاركينگ هواپيماها ،و محلهاى استقرار ستاد بهطور كامل
 .12شناسایى فرودگاه مهرآباد به طور كامل
 .11شناسایى مؤسسات صنعتى شهر رى
 .11شناسایى سيستم مخابرات كشور

سيستم بايگانى چريكها

1

چریکها اسناد و امكانات خود را در پایگاهها (خانههاى تيمى) خود بـه چهـار كالسـه
تقسيمبندى كرده بودند .و در تقسيم كارى كه انجام شده بود یـک نفـر مسـئول از بـين
بردن این اسناد بود.
در صورت حمله به پایگاه ظر بنزین و كبریت در كنار جاسازىهـا آمـاده بـود .و
دركوتاهترین زمان اسناد طبقهبندى شده از بين مىرفت .و اما سيسـتم بایگـانى بـه ایـن
شكل بود:
 .1اسناد دو صفر
این اسناد شامل كليه امكانات و قرارهاى زنده مىشد كه با لو رفتن آنها ،جان افـراد
و یا امكانات مهمى به خطر مىافتاد.
 .2اسناد صفر
امكانات بالقوه و منابع مالى و تداركاتى سـازمان بـود بـا لـو رفـتن آنهـا امكانـات
سازمان ضربه مىخورد.
 .1نقى زميدياس؛ نشريه عصر نو
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 .1اسناد یک
شامل كليه آیيننامهها ،یادداشتها ،نامهها ،مقاالت ،كتابها و تحليلهـاى درونـى و
فرمول هاى مواد منفجره و وسایل موجود در پایگاه شامل اسلحه ،پول و ...مـىشـد .كـه
باید با خود برده مىشد.
 .1اسناد دو
كليه امكانات در پایگاه بود .تایپ ،چاپ و صحافى ،استنسيل و فيلمها و نظایر آن.

در برابر تُندر مىايستند
خانه را روشن مىكنند
و مىميرند
شاملو

شهادت تيم فضيلت كالم
در مرداد  1121درگيرى خيابان فرحآباد ژاله پيش آمد .و طى آن فـرخ سـپهرى ،فرامـرز
شریفى و مهدى فضيلتكالم ،برادر ناتنى شيرین معاضد به شهادت رسيدند.
شيرین در سال  1119توسط حميد اشر عضوگيرى شد مهدى نيز بایـد در همـين
زمانها به چریکها وصل شده باشد.
تيم فضيلت كالم ،شناسایى رئي مستشارى امریكا و پرویز ثابتى معـاون سـاواك را
برعهده داشت .كلوبى در شميران نيز كه محل خوشگذارانى سران حكومت بود توسـط
ایـن تيم شنـاسـایى شـده بود .بمبى نيز توسط ایـن تيم در حيـاط شـركت نفت منفجر
شده بود.
بيست و پنجم خرداد مستخدم «گروه مهندسين مشاور هنر» در اصفهان اعالميههـاى
چریکها و مجاهدین را در كشو ميز عباس فضيلت كالم مىجوید .پـ موضـوى را بـا
دوستش كه كارمند بازنشسته بانک ملى اصفهان بود در ميان مـىگـذارد .آن دو بـه نـزد
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سرهنگ ادیب شيرانى رئي اداره اطالعات شهربانى مىدهند .و عبـاس فضـيلت كـالم
دربازگشت از تهران در تاریخ بيست و هشت خرداد دستگير مىشود.
عباس فضيلت كالم دهه  21عضو شوراى متحد كارگرى وابسته به حزب توده بـود.
در سال  1111بازداشت و مدت چهار ماه در زندان بود .پ از پيوستن مهـدى پسـرش
به چریکها او نيز به چریکها پيوست.
سـاواك نـسریـن معـاضـد ،شـمسى مـنصف (همسر عبــاس فضيــلت كــالم) و
مهرداد فضيلتكالم را دستگير كرد.
ساواك براى رسيدن به مهدى در تاریخ ده تير ،خواهر و بـرادر مهـدى را آزاد كـرد.
نسرین در مالقاتى در  21اسفند به مهدى اطالى داد كه او تحت تعقيب است .و مهـدى
توانست بگریزد پ نسرین مجدداً دستگير شد.

نگاه كن
چه برر ،وارانه در پای تو سر نهاد
آن كه مر ،اش ميالد پر هياهای هرار شه زاده بود
شاملو

شهادت زيبرم
در مـرداد چریـکهـا تصــميم داشـتند سـالگرد كودتـاى بيســت و هشـت مـرداد را بــا
بمبگذارى بههم بزنند .گشتهاى كميتـه مشـترك نيـز بـراى مقابلـه فعـال بـود .پـ
درتاریخ بيست و سه مرداد آمادهباش دادند .در ساعت پنج صبح بيست و هشـت مـرداد
یكى از پاسبانهاى كالنترى هفده در چهارراه خانىآباد سرپل راهآهن به احمد زیبرم كه
سوار بر موتور بود دستور توقف داد .زیبرم پاسبان را گلوله زد و گریخـت گشـتیهـاى
كميته مشترك محل را محاصره كردند و در تبادل آتش زیبرم به شهادت رسيد .همراه او
بمبى براى ساعت هشت و سی دقيقه صبح بود.
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شهادت اسداهلل بشردوست
بهدنبال دستگيرى محمدحسن حجت انصارى دانشجوى سـال آخـر دانشـكده پزشـكى
دانشـگاه تـهران سـاواك پى برد كـه اسـداهلل بشـردوسـت بـا اكـبر دوسـتدار صنـایـع،
مهدى زارعيان و شاهرخ هدایتى در بروجرد ،اهواز و بوشهر ارتباط دارد.
بشردوست ،همشهرى و دوست دوران كـودكى حميـد ارضپيمـا بـود .و از طریـق
حميد به ابراهيم سروآزاد وصل شده بود .سروآزاد بعد از آشنایى با بشردوسـت فهميـد
كه او مسئوليت یک محفل را بـه عهـده دارد پـ مـذاكره بـراى وصـل آن بـه محفـل
بهچریکها آغاز شد .و در این زمان ارضپيما دستگير و بشردوست مخفى شد.
بشردوست به اتفاق یكى از دوستانش اتاقى در خيابان غياثى اجاره كرد.
در تاریخ یازده مهر  1121بين نوه صاحبخانه و یكى دیگر از اهالى محل درگيـرى
پيش آمد .و گروهبان سـوم حسـين مصـطفىپـور از اسـداهلل بشردوسـت خواسـت كـه
بهعنوان شـاهـد بـا آنهـا به پـاسـگاه بـرود در بــين راه بـشردوســت گـروهبــان و
شـاكـى و محمدباقر مشایخى را مضروب كرد و گریخت .پ ساواك وارد صحنه شـد
و هویت بشردوست لو رفت.
ساواك در تاریخ پـنج آذر  1121در اهـواز مهنـدس زارعيـان را دسـتگير كـرد و او
آدرس اكبر دوستدار صنایع و رضا توفيقى و اسداهلل بشردوست را داد.
در ساعت  11همان روز رضا توفيقى در اهواز بازداشت شد .ساواك از آنجا راهـى
اصفهان شد و با تلهگذارى در خانه بشردوست در تـاریخ هفـت آذر  1121بشردوسـت
طى یک درگيرى به شهادت رسيد.

آرم سازمان
شكلى كلى آرم عبارت بود از یک دایره كه نماد كره زمين بود و نشاندهنده آن بود كـه
مرام سازمان انترناسيوناليستى است .بعد نقشه ایران بود كـه نمـاد ایـران بـودن و محـل
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فعاليت سازمان بود ،چكش نشاندهنده افكار كارگرى سازمان بود ،داس سمبل دهقانـان
بهعنوان تنها حاميان كارگران بود .دستى كه مسلسل را باال گرفته بود نماد بـاور سـازمان
به مبارزه مسلحانه بود .و اینكه كارگران و دهقانان باید مسلحانه حق خود را بگيرند .و
ستاره سرخ نماد خون سرخ انقالبيون بود و زیر همه این نمادها نام سازمان چریکهاى
فدایى خلق ایران بود .رنگ آرم كامالً سرخ بود كه نماد انقالبى بودن سـازمان بـود .آرم
سازمان اولين بار از طریق كتاب «حميتهامقيهما» پخش شد .فرامرز شـریفى طـراح آرم
سازمان بود .در طرح شریفى دستى كه مسلسلى دارد در داخل نقشه ایران رسم شده بود
بعدها این دست توسط كيومرث سنجرى و فریدون جعفرى از دل ایـران بيـرون آمـد و
آرم كمى ت يير یافت داس و چكش در هر دو طرح اوليه آرم وجـود نداشـت .در سـال
 1121داس و چكش به آن اضافه شد.

آموزشهايى براى جنگ چريكى در شهر
این جزوه شامل شش فصل است:
 .1مسأله حفاظت امنيتى چریک شهرى
 .2شهرشناسى
 .1اصول ابتدایى شناسایى و كسب خبر
 .1تهيه نقشه و ساخت سنجى
 . 2تعقيب و درگيرى
 .1طراحى عمليات و اجراى آن

فصل اول :حفاظت و امنيت
چریک براى امنيت خود باید به موارد زیر دقت كند:
 .1كنترل كادرها
الزم است روى تمام ارتباطات و حركات تک تک افراد یک سيستم كنترل باشـد ،و
براى هر حركتى پيشاپيش روى آن بررسى كافى شود.
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تيمهـایى كـه در یـک بـخش كـار مىكنند بـاید روزانـه از وضعيت سـالمت هــم
باخبر شوند.
 .2ارتباطگيرى
قبل از هر ارتباط باید از سالمت فرد موردنظر مطمئن شد .براى ایـنكـار بایـد یـک
سيستم حضور غياب بيست و چهار ساعته داشت در صورتىكه رفيقى به سر قرار نيامد
و یا عالمت سالمت خود را بهجاى نگذاشت باید او را دستگير شده تلقى كرد.
در قرارهاى مشكوك باید ابتدا از سالمت فرد در منطقه مطمئن شـد .قـرار سـالمت
باید زده شده باشد .مكان قرار هم باید مناسب باشـد .سـر چهـارراههـاى مهـم و جلـو
سينماها نباید باشد.
در صورت مشكوك بودن وضع با دادن عالمت باید محل قرار را ترك كرد.
كادرهاى فدایى هرگز محل قرار رفيق خود را زیرشكنجه افشا نمىكنند.1
 .1امكان زیستى
یک چریک باید عالوه بر خانه تيمى یک خانه مستقل داشـته باشـد .تـا در صـورت
خطر خود و یا دیگران را به آنجا ببرد.
 .1حركت در شهر
از نقاط تمركز پلي  ،در ساعات خلـوت شـب و روز ،در خيابـانهـایى كـه مـورد
مراقبت پلي است نباید عبورومرور كرد.
براى كنترل پشت سر نباید به سرعت برگشت .رانندگى بـا موتـور بایـد بـا احتيـاط
باشد الزم است مناطق شهرى را بهخوبى بشناسيم.
 . 2ت يير قيافه و تيپ
براى شناخته نشدن باید ت يير قيافه داد و با اصول گریم نيز آشنا بود.
 .1تحرك
یک چریک نباید وابسته به یک مكان شود .باید در هر لحظه آمـاده باشـد كـه یـک
 .1اين ا وه در سال  1171نوشته شده است .و چريكها هنوز از مي اس سبوعيت ساواك و زدومرز شكنجه
اقالع درستى نداشتند.
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مكان را ترك كند و به خانه دیگرى كه پيشاپيش آماده شده اسـت بـرود .واقعـه نيـروى
هوایى ،سه راه آذرى ،خيابان ابطحى ،شهر شاپور خانىآباد نو ،كـوى مهرآبـاد بـهخـاطر
فراموش كردن اصل تحرك مطلق ،یكى از سه اصل طالیى چریكى بود.
 .7آمادگىهاى فردى
یک چریک باید از آمادگى الزم فيزیكى براى فرار و درگيرى برخوردار باشد .فنـون
دفاعى و كشيدن سریع سالح جزء همين آمادگىهاى فردى است.
 . 1مقدمات ضداطالعات
از نوشتن بىرویه یادداشت باید اجتناب كرد .مدارك باید بهگونهاى باشد كـه بتـوان
آنرا به سرعت از بين برد .اطالعات هر فـرد بایـد در حـد ضـرورت باشـد .از حـر
زدنهایى كه اطالعاتى را بروز مىدهد باید اجتناب كرد.
 .9زنده دستگير نشدن
زنده نباید دستگير شد .در آخرین لحظه باید با آخرین گلوله یا نارنجک و یا سيانور
خودكشى كرد.1

فصل دوم :شهرشناسى
هد از شهرشناسى آشنایى با مسيرها و خيابـانهـا و كوچـه پـ كوچـههـا اسـت .و
مشخص كردن محل استقرار نيروهاى دشمن .این شناسایى كمک مـىكنـد تـا در موقـع
خطر و با آشنایى قبلى از شناخت ،از منطقه خطـر دور شـویم .و در صـورت برقـرارى
ایستهاى كنترل پلي از مسيرهاى فرعى این ایستها را دور بزنيم.
ابزار كـار عبـارتند از .1 :نـقشه شـهر .2 ،وسيله نـقليه .1 ،كتـاب راهنمـاى شـهر و
نقشه مخصوص.
شهرشناسى ابتدا با شناسایى منطقه زندگى خود شروى مىشود.
 .1سرنوشت چريك دستگير شده م أسه مبهمى نبود .كار از هماس سحوه نخ ت با شكنجه شروع مىشد .اگر
مقاومت مىشد مثل بهروز دهقانى مرگ در زير شكنجه زتمی بود .اسبته بهد از روزهاى ب يار و عذاتهايى
مافوق تصور ان اس .اگر مقاومت نمىشد يا كم میشد تبهىات آس دسىتگيرى و شىكنجه و شىهادت ديگىراس
بود .و در پاياس دادگاه و اعدام فراام آخرين بود .پس راهى ا مرگ با افتخار نبود.

تولدی مبارك

153

براى شناسایى تهران ،ما تهران اصلى را به بيست و یـک منطقـه تقسـيم كـردهایـم و
محالت و اطرا تهران را به بيست منطقه.
پ از شناسایى تهران با دوچرخه ،حومه تهران با موتور باید شناسایى شود.

فصل سوم :اصول ابتدايى شناسايى و كسب خبر
نظـامى

منظور از شناسایى مشخص ساختن جميع عوامل و شرایطى است كه یک هد
را بهوجود مىآورد.
نخستين گـام تمـاس بـا سوژه است .تمـاس بـاید به تدریج بـاشد تا موجب هوشيارى
سوژه شود.
در تماس ابتدایى ما باید تمامى مشخصات را یادداشت كنـيم .بـه ترتيـب و بـا ذكـر
زمان و با ذكر منبع ،یادداشتها باید بهصورت رمز باشد كه به دست دشمن نيفتد.
پ از جمعآورى اطالعات ،مرحله بررسى و یافتن صحت و سقم اطالعات اسـت.
پ با جمعبندى اطالعات متوجه نقض اطالعات خود مىشویم.
مرحله بعد تهيه نقشه است.
اینكار باید در نهایت دقت انجام شود .براى رسـم نقشـه بایـد زاویـه خيابـانهـا و
كوچههـا و فواصل دقيقـاً اندازهگيرى شود .بـاید تمـام عوامل صحنه از قبيل م ازههــا،
باجههاى تلفن ،یکطرفه بودن خيابان وضعيت منازل روشن شود.

فصل چهارم :تعقيب و ردّگيرى
بهترین متد تعقيب ،مدل فرانسوى است .با قرار گرفتن سه نفر در جلو و عقـب و پهلـو
فرد موردنظر را در داخل مثلثى قرار مىدهيم كه امكان گم كردن آن نيست .از موتـور و
ماشين براى تعقيب سوژهاى استفاده مىكنيم كه سـواره اسـت .همـواره بایـد در سـمت
راست سوژه باشيم كه در دید آیينه نباشيم.
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طراحى عمليات و اجرا
انتخاب هر هد نظامى نباید از قدرت و توان تيم چریكـى خـارج باشـد ،هـد بایـد
كمتر از قدرت ما باشد تا ضریب اطمينان براى حوادث غيرمترقبه حفـظ شـود .پـ از
انتخـاب هد شنـاسـایى شروى مىشود كـه در مرحــله شنـاســایى پـنج فــاكتور را
بـاید در نظر گرفت:
 .1شناسایى مكان
 .2شناسایى زمان اجرا
 .1شناسایى نقاط ضعف دشمن
 .1شناسایى عوامل بازدارنده
 . 2شناسایى راههاى گریز
بعد از مرحله شناسيایى مرحله طراحى عمليـات اسـت .بـا توجـه بـه قابليـتهـا و
تجارب افراد وظایف تقسيم مىشود.
فرمانده تيم مسئوليت مسـتقيم طـرح را برعهـده دارد .در مـوارد اختالفـات جزیـى
فرمانده تصميم مىگيرد اما اگر اختال كلى بود .باید شناسایى تكرار شود .تا بـا كسـب
اطالى بيشتر اختال حل شود.
در هـر عمليـات بـاید احتمـاالت مختـلف بـررسى و وظـایف بعد از عمليـات نيز
مشخص شود.
بعد از طراحى مرحله نوشتن صورت عمليات است .وظایف هر فـرد بایـد مكتـوب
شود .نقشه محل عمليات كشيده شود .و روى نقشه محل و وظایف روشن شود.
پ از این مرحله بازخوانى كل عمليـات اسـت تـا در صـورت نظـرات اصـالحى،
اصالحات صورت گيرد .پ از این مرحله ،مرحله تدارك عمل اسـت .سـالح ،وسـایل
نقليه ،و پوشش مناسب.
لباسها باید از هر نوى مدرك و آثار شناسایى پاك شده باشد.
در صحنه عمليات ،حر اول و آخر را فرمانده مىزند .و پ از اجـراى عمليـات،
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جلسه نقد و بررسى شروى مىشود .و تمام خطاهاى جمعى و فردى بررسى مىشـود و
تجارب كار جمعبندى مىشود .تا عمليات بعدى بهتر اجرا شود.1

خانه تيمى
واحد پایه یک سازمان چریكى تيم بود .همانطور كه واحـد پایـه یـک حـزب سياسـى
حـوزه است .تـيم مـركب بـود از  2ـ 1نفر .البته بسته به شرایط این مـقدار مىتوانست
كم یا زیاد شود.
تيم بـه عنـوان واحـد پایـه عملكردهـا و كاركردهـاى مختلفـى داشـت .و بـا توجـه
بهكاركردهایش نام مخصوص به خود داشت:
 .1تيم آموزشى
 .2تيم تبلي ى
 .1تيم ترویجى
 .1تيم عملياتى
تيم آموزشى كسانى بودند كه مراحل سـمپاتيزانى را گذرانـده بودنـد .و عضـوگيرى
شده بودند امـا الزم بود چند مـاهى (حدود  2ـ  1/2ماه) آموزشهایى ببينند و بعد وارد
تيمهاى عملياتى شوند.
تيم تبلي ى در پخش و نوشتن اعالميههاى سازمان نقش داشت.
تيم ترویجى كارهاى تئوریک سازمان را انجام مىداد .و مسئول نوشـتن نشـریههـاى
درون و بيرون سازمان بود.
تيم عملياتى هم كه طرحها و برنامههاى نظامى سازمان را اجرا مىكردند.
بـههـرروى خـانه تيمى ،پـایگاه نظامى ـ سياسى ـ تبلي ى و ترویجى چریک بـود .و
چون یک حوزه حزبى وظایف و عملكردهایى داشت.

 .1اين ا وه توسط انتشارات سازماسهاى ابهه ملى ى خارج از كشىور بخى
چاپ شد.

خاورميانىه در فىروردين 1171
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مطالعه در تيمها
در درون خانههاى تيمى برنامه ثابت مطالعه جمعى وجود داشـت .1ایـن برنامـه توسـط
مسئول سياسى تيم تعيين مىشد .رئوس برنامه مطالعاتى به قرار زیر بود:
 .1نوشتهها و تحليلهاى رهبران سازمان ،احمدزاده ،پویان ،حميد مؤمنى
 .2تحليلها و تجربيات جریانات چریكى ،مثل ماریگال ،تئوریسينهـاى توپومـارو و
نوشتههاى ژرى دبره
 .1نوشتهها و تجربيات ویتنامىها مثل جياب
 .1آثار ماركسيستى ـ از مائو ،لنين و استالين
 . 2نوشتههاى بيژن جزنى در سالهاى بعد
 .1مطالعه نشریات سازمان (نبرد خلق ،نشریه داخلى ،نشریه تئوریک درونى)

فرم سازمانى
سازمان از تيمهاى چریكى تشكيل مىشد .چند تيم یـک شـاخه را درسـت مـىكردنـد.
شاخهها معموالً منطقهاى بودند .شاخههاى آذربایجان از تيمهاى مقيم آذربایجـان شـكل
مىگرفت همينطور شاخه خراسان ،مازندران و گيالن.
رهبران سازمان  2ـ 1نفر بود .كه معموالً هر كدام مسئول یک شاخه بودند.
رهبرى شاخه توسط مركزیت تعيين مىشـد .كـه معمـوالً از بـين مسـئولين تـيمهـا
انتخاب مى شد .انتخاب مسئولين كالً از باال و توسط رهبرى سازمان بود .در مواردى هم
تيمها خود مسئولشان را انتخاب مىكردند.
در جلسات تصميمات به بح گذاشته مىشد تا همه قانع شوند و در بح شركت
كنند .ولى نظر مسئول تعيينكننده بود.

 .1مصازبه مهدى فتاحپور با سهيل وزدتى؛ ز ت مشروقه ايراس
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معيار عضوگيرى
معيارها به ترتيب اهميت به قرار زیر بود:
 .1فداكارى
 .2شهامت
 .1آمادگى پذیرش شرایط دشوار زندگى چریكى
 .1پذیرش آمادگى براى مردن
 . 2تجربه كار سياسى
این معيارها با توجه به شرایط ت يير مىكرد .از سال  1121به بعد تجربه كار سياسـى
مطرح بود .چرا كه سازمان در حال ورود به فاز تودهاى شدن بود .در سـال  1127رتبـه
سياسىكـار بـودن به مرحله بـاالترى آمد .چـون رهبرى نيـازمند تقویت از نـظر كيفيت
سياسى بود.
بـرنـامههـایى هم براى شنـاخت ورود آمـادگى او بـراى زنـدگى چـریــكى قبــل
از مخفى شدن بود .مثل سفر به شهرهاى مختلف با پول كم و یا كار در شـهر بـهعنـوان
كارگر ساختمانى.

برنامه روزانه
هر چریک موظف بود هر شب برنامه فردایش را تنظيم كنـد .كـه بـه آن برنامـهنویسـى
مىگفتند كه عبارت بود از:
 .1مطالعه جمعى ـ حدود دو ساعت
 .2ورزش ـ جمعى و فردى
 .1كـار بـا اسـلحه و كـشيدن كـلت كه سـرعت آن در نـجـات زنـدگى چـریــک
اهميت داشت.
 .1نگهبانى
 . 2تمرین برنامه فردا .در صورت لو رفتن خانـه تيمـى هـر فـرد وظيفـه مشخصـى
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داشت كه باید تمرین مىشد .اسناد مهم در محفظـهاى قـرار داشـت كـه در آن كوكتـل
پيچيده شده باشد و یک نفر مسئول منفجر كردن آن بود.
 . 1این تمامى وظایف درونى بود .چریک وظایف بيرونى دیگرى نيز داشت.
 .7اجراى قرار
 . 1تنظيم اطالعيه
 .9شناسایى
 .11تكثير نشریات
 .11كارهاى تداركاتى

انضباط و مجازات
چریک یک حزب است .بـه معنـاى آن بـود كـه عنصـر آگـاهى و فـرد نقـش ویـژهاى
درسازمان دارد .درست بود كه یک خانه تيمى یک پایگاه و یـک واحـد نظـامى بـود .و
واحد نظامى بدون انضباط معنایى ندارد .اما انضباط چریک یـک انضـباط آگاهانـه بـود
برخال واحدهاى نظامى در ارتشهاى ضدخلقى كه انضباطى كوركورانه عمل مىكـرد
یک چریک از بد روزگار و از گرسنگى به ارتش نيامده بـود تـا بـراى گـذران زنـدگى
هرچه فرمـانده بگوید اطاعت كند .او براى نجـات مردم خود به واحدى نــظامى آمـده
بـود تـا بـا نثـار جـان خـود تـوده وظيفه را بـه انـقالب بـكشانـد و این شـدنى نبـود
اال با مؤلفه آگاهى و اختيار.
در خانههاى تيمى یكى از كارها انتقاد و انتقاد از خـود بـود .مقولـهاى كـه ریشـهاى
درباورهاى ماركسيستى داشت .نوعى پاالیش فردى و گروهى .و در همين انتقاد و انتقاد
از خود خطاهاى امنيتى و یا ضعفهاى فردى و ایدئولوژیک شكافته مىشد.
یک بخ ش كار بـا توجيـه تئوریـک و مطالعـه بيشـتر قابـل حـل بـود امـا در زمينـه
ولنگارىهاى امنيتى كه جان تيم را به خطر مىانداخت برخوردها سخت و پادگانى بود.
و تنبيهات زیر اعمال مىشد:
 .1اخراج موقت از خانه تيمى و زندگى موقت فردى
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در خانه بـود .چریـک بـدون سـالح حـق

 .2ضبط موقت اسلحه كه بهمعناى حب
حركت نداشت.
 .1محروميت از ورزش جمعى
 .1محروميت از مطالعه جمعى
 . 2محروميت از نوشيدن آب و خوردن غذا

نقش زن در خانههاى تيمى
چریک شهرى نيازمند زندگى در شهر بود .و زندگى در شهر نياز به خانه داشت و تهيـه
خانه با خرید یا اجاره ممكن بود خرید خانه از دو زاویه در دستور كار سازمان نبود:
 .1مسأله مالى ،كه سازمان آنقدر قدرت مالى نداشت كه براى هر تيم خانهاى بخرد.
 .2نبود ضرورت اینكار ،خانه تيمى مدام در معرض لـو رفـتن و گذاشـتن و رفـتن
بهمكانى دیگر بود .مگر در مواردى خاص كه سازمان مـىخواسـت در آن خانـه كـارى
لجستيک انجـام بدهد .پ اجـاره خـانه در دستور كـار بود .و سـازمـان بـا دو مشكل
روبهرو بود:
 .1بافت سنتى جامعه اجازه نمىداد و یا كمتر اجازه مىداد كه خانـه بـه یـک جـوان
مجرد اجاره داده شود ،مسأله ناموسى در جوامع سنتى مطرح بوده اسـت .ضـمن آنكـه
مردم در یک محالت سنتى به یک جوان مرد با نگاهى مثبت نگاه نمىكنند.
 .2مشكل دوم بسيج ساواك و استفاده از بنگاههاى معامالت ملكى بود كه به محض
مراجعه افراد مشكوك ساواك را مطلع كنند.
پ نقش زنان در وهله نخست پوشش امنيتى براى خانههاى تيمى بود .زن چریـک
موظف بود براى عادىسازى با همسایهها ارتباط بگيرد .و نشان دهد كه بـهعنـوان یـک
همسر جوان در حال گذران زندگى عادى است .اما وظيفـه یـک چریـک زن در همـين
محدوده نبود .او نيز چون مردان یک چریک بود .با مسئوليتهاى خاص خودش.
تيمها اغلب در جابهجایى سالح از زنان چریـک اسـتفاده مـىكردنـد ،چـادر محـل
مناسبى براى حمل سالح و مشكوك نشدن گشتىهاى پلي بود.
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در خانه تيمى در تقسيم مسئوليتها زنان با مردان برابر بودنـد .كـار پخـت و پـز و
نظافت به تساوى ،جدا از مسأله جنسيت تقسيم مىشد .یک زن همانقـدر ظـر هـا را
مىشست و غذا مىپخت كه یک مرد.
جز اینها قابليتهاى فردى مطرح مىشد .از سه خاطره مهم چریکها دو تـاى آنرا
زنان نوشتهاند .اشر دهقانى ،حماسـه مقاومـت را نوشـت ،مرضـيه احمـدىاسـكویى
خاطرات یک چریک را نوشت و یوسف زرگارى ،نيز خاطرات خود را .در عمليات نيز
باز همين قابليتها نقش داشت در تيمهاى عملياتى زنان نقش ویژهاى داشتند.
در سازماندهى و رهبرى نيـز بـه همـين گونـه بـود .نسـترن آلآقـا ،صـبا بيـژنزاده
بـ همـركـزیت سـازمـان راه یـافتند .مـرضيه احـمدىاسـكویى ،زهـرا آقـانبى قـلهكى و
اشر دهقانى از كادرهاى كيفى و برجسته سازمان بودند.

عشق در خانههاى تيمى

1

چریکها مرتاض نبودند قدی هم نبودند دچار مازوخيسم و سادیسم هم نبودند آدمى
بودند با مؤلفههاى همه آدمها ،تنها فرق آنها با دیگر زنان و مردان همسن و سال خود،
كه همگى در محدوده 11ـ  22سال بودند ،عنصر آگاهى در آنها بود.
پ عشق چه روحانى و چه جسمانى ،چه جنسى و چه افالطونى براى آنها چـون
دیگر آدمها مطرح بود .اما عنصر فدا كه ضرورت مبارزه بود از آنها مىخواست به ایـن
ميل انسانى مهار بزنند« .اما شرایط سخت مبارزه چریكى با عُلقه عاطفى بين یـک دختـر
و پسر چریک در خانه تيمى در تعارض بود»
 .1مريم سطوت عشق را در خانههاى تيمى مؤسفه چهار عامل مىبيند:
 .1تماس مداوم آدمها در شرايطى كه هر سحوه بىا خطىر مىرگ روبىهرو بودنىد ،امكىاس شىكلگيىرى رابطىه
عاقفى را تشديد مىكرد.
 .2تمامى آدمها كه از گذشته هم چي ى نمىدان تند بهعلت نبود پي داورى شىكلگيىرى رابطىه عىاقفى را
تشديد مىكرد.
 .1بازى كردس نق زس و شوهر اين رابطه را در ذهن ني تداعى مىكرد.
 .2عشق بهعنواس دفاع از فرديت در محيطى كه همه چي مُهر امىع خىورده بىود يىك واكىن خودآگىاه و
ناخودآگاه زندگى چريكى بود.
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«چریک هر لحظه در خطر درگيرى و مرگ بود» .پ زنده ماندن ،نه عاشق شـدن و
عشق ورزیدن ،اولين و مبرمترین مسألهاى بود كه یک چریک ،چه زن و چه مـرد ،بایـد
به آن پاسخ مىداد.
«هر عاملى كه با حفظ جان چریک در تضاد قرار مىگرفـت» مـردود بـود .و عشـق
یكى از این عوامل بود.
یک خـانه تيمى مركب از  2ـ 1نفـر بـود و خانـه چریكـى یــا خــانه تيمـى لفـظ
نامناسبى بود .اداى معنا نمىكرد بههمين خاطر از سالهاى بعد محل تجمعهـاى تـيم را
پایگاه ناميدند كه بيشتر اداى معنا مىكرد .چرا كه خانه محل رزم و نبـرد نيسـت .محـل
آرامش و آسایش است .پناه آدمى است از كـار روزانـه .تـا كمـى بـه آرامـش برسـيم و
خستگى كار را چون لباسهاىمان از خود دور كنيم .اما یـک خانـه تيمـى ،محلـى بـود
براى آمادهسازى جسم و روح براى نبـرد .محـل طراحـى عمليـات و سـاخت بمـب و
نارنجک بود .محل نوشتن شبنامه و بيانيه بود .محل روغن زدن بـه سـالح و آمـوزش
جنگهاى تن به تن بود .پ یک ستاد جنگ و یک پایگاه نبرد بود .آدمهایش بـا لبـاس
آماده مىخوابيدند و به نوبت نگهبانى مىدادند و هر لحظه آماده شبيخون دشمن بودنـد.
خانه تيمى مرز بين نيكى و بدى بود.

امروز
امروز  ....اما امروز
مىدانى پايگاه كجاست؟
امروز از كدامين سنگر آتش مىشود
ماشههاى اين صميمىترين پيكار؟
گلسرخى

پ وقتى مىگویم یا مىگویند خانههاى تيمى باید بدانيم كـه مـراد چيسـت .رابطـه
درچنين مكانى ،رابطهاى است نظامى ،نظامى و حتى امنيتى .اما در یـک رابطـه عاشـقانه
آدمها به هم با اغماض مىنگرند« .ميان آن دو نفر و دیگر افراد تيم فاصـله مـىافتـد» و
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مشكالت پيچيدهاى در زندگى و كار تيمى ایجاد مىكرد مشكالتى كه با زندگى آنهـا و
دیگران بازى مىكرد.
ضرورت مبارزه ،ضربه خوردن مداوم تيم و آدمها ،باع مىشد كه جابهجایى مـدام
صورت بگيرد ،عشق باع مىشد كـه «افـراد در برابـر جـدایى مقاومـت كننـد»« .ایـن
مقاومت آگاهانه یا ناآگاهانه به شكل بهانهجویى یا كمبها دادن به خطر منعك مىشد».
عاشق و معشوق براى حفظ رابطه و فقط خانه تيمى به عوامل مشكوك كمبها مىدادنـد
و از واكنشى سریع غافل و عاجز بودند .و این بهمعناى مرگ خود و دیگران بود.
زندگى چریكى مستلزم قاطعيت و تصميمهاى بزرگ در شرایط خطر بود .هر لحظـه
امكان درگيرى بود و هر آن الزم بود كه رفيقى زخمى را رها كـرد و گریخـت و حتـى
الزم بود براى آنكه اطالعاتش حفظ شود او را كه زخمى و نيمهجـان بـود كشـت و از
مهلكه گریخت .درست مثل زخمى شدن علىاكبر جعفرى در تصاد اتومبيل در جـاده
مشهد .كه او خود به رفيق منصور دستور تير خالص خود را مـىدهـد .بـا آنكـه قـرار
مشكوك بود« .و ضرور بود كه سر قرار مشكوك نرفت» .اما ایـن تصـميمات خطيـر بـا
عشق دو آدم به یكدیگر سازگار نبود .جان خود و دیگران را به خطر مىانداخت.
تمامى اینها یک سوى داستان بود .سوى دیگر بهرهبـردارى سـاواك بـود و آنهـم
دریک جامعه سنتى.

پىنوشتهاى فصل سوم
 .1رهبرى سازمان در اواخر سال  1121عبارت بودند از:
 .1حميد اشر
 .2حسن نوروزى
 .1چنگيز قبادى
بعداً مهدى فضيلتكالم ،علىاكبر جعفرى ،بهروز دهقانى به مركزیت اضـافه شـدند.
در اواخر سال  1121با تدوین اساسنامه سازمان ،مركزى و شوراىعالى بهوجود آمد.
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 .2عباس جمشيدى در تعقيب گشتىهاى ساواك شناسایى شد .و در یک درگيـرى
با خوردن گلوله به سر و بدنش بيهوش شد .و دستگير شد .پ مستقيما به زیر شكنجه
رفت .تا دو سال زیر شكنجه بود و باالخره در زیر شكنجه بـه شـهادت رسـيد .سـاواك
پيشاپيش اعالم كرده بود .در درگيرى به شهادت رسيده است .جمشيدى مىگفـت :اگـر
خونبهاى ما آگاهى خلق است .بگذار از خون ما رودخانهاى خروشان جارى شود.

 .1جمعبندى علت دستگيرىهاى سال 1121
ـ گذار از شكل مبارزه سياسى علنى به تشكيالتى مخفى ـ نظامى
ـ بىتجربگى
ـ مخفى نشدن بيشتر نيروها
ـ جا نيفتادن سيستم قرارهاى تشكيالتى و گذاشتن قرارهاى طوالنى مدت،
ـ زود تخليه نكردن خانههاى تيمى
ـ احتياط نكردن بر سرقرارهاى مشكوك
ـ نداشتن درك روشن از شكنجه
در ابتدا درك از مقاومت مطلق بود و رفته رفته بهمقاوت شش سـاعته كشـيده شـد.
دیـگر گـفتن خـانه تيـمى بـالاشكال بـود( .شـدت شـكنجه را از ســاعت مقـاومــت
مىتوان فهميد).
چریکها عالوه بر تصویب زمان مقاومت ،مسأله خودكشى را نيـز تصـویب كردنـد.
اپورتونيسم سخنور از آنجا كه در كنار گود نشسته بود .مسأله خودكشى را با عشـق بـه
مرگ یكى گرفت و مدعى شد این مسأله ریشه در سنت شيعى جامعه دارد .و چریکها
یک پا در سنت و یک پا در مدرنيته مبارزه مىكنند .و ایـن در حـالى بـود كـه چریـک
دستگير شده در كمتر از هفت روز سالخى مـىشـد .بهـروز دهقـانى و بهمـن روحـى
بهمعناى درست كلمه در مدت یک هفته مُثله شدند.
 .1در جریان مصادره بانک ونک ،بعد از مصادره بانک ،كاظم سـالحى مـىخواسـت
چخماق اسلحهاش را بخواباند تا سالح از حالت مسلح خارج شود .بـه علـت فرسـوده
بودن از اسـلحه تـيرى خـارج شـد و سـر زیبرم را مجروح كرد .امـا خوشبختـانه به او
آسيب نرساند.
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 . 2ساواك بعد از اعدام افراد گروه جنگل عك نه نفر را بهعنوان مـرتبطين جنگـل
چاپ كرد و براى سر هر كدام آنها جایزهاى صد هزار تومانى تعيين كـرد .و امـا آن نـه
سر بىبدیل و پربها:
امـير پـرویـز پویـان ،عبـاس مفتـاحى ،مـحمد صفـارى آشتيـانى ،جـواد ســالحى،
اسـكندر صـادقىنــژاد ،مـنوچــهر بقــایىپــور ،حميــد اشــر  ،احــمد زیــبرم و
رحمتاهلل پيرونذیرى
 .1دادگاه رهبران سازمان در زمسـتان  1121برگـزار شـد .در اولـين جلسـه  21نفـر
سرود «من چریک فدایى خلقم ،جان من فداى خلقم» را خواندند.
 .7محفل آذربایجانىهاى دانشگاه صنعتى حدود سى نفـر بودنـد .كـه همگـى آنهـا
بهسازمان پيوستند .بهروز عبدى ،ابراهيم پوررضاى خليق ،فریـدون شـافعى (دانشـجوى
صنعتى نبود بلكه پسرخاله نریمان رحيمى بود) مهدى دبيرىفـرد (بـرادر حيـدر) شـهيد
شدند .اسماعيل خاكپور ،و نریمان رحيمى دستگير شدند .بقيه مثل محمـود دبيـرىفـرد
(حيدر) یا به بخش خارج از كشور سازمان ملحق شدند و یا در داخل فعال بودند.
 . 1حيدر (محمود دبيرىفرد) در سال  1117وارد دانشـكده صـنعتى شـد .از كانـال
پرویز نویدى كه با محفل كارگرى كه از حزب توده جـدا شـده بودنـد ارتبـاط گرفـت.
دراواسط  ،1121پرویز نویدى حيدر را به فضيلتكالم وصل كرد.
بعدها ملكى برید و خود را به ساواك معرفى كـرد .و پرویـز نویـدى دسـتگير شـد.
حيدر اواسط  1121به خارج رفت.
 .9بعد از شهادت صفارى آشتيانى ،ایرج سپهرى و حرمتىپور كانال تهيه سالح براى
سازمان بودند.
 .11در عراق سپهرى و حرمتىپور با بخش خاور ميانه جبهـه ملـى تمـاس گرفتنـد.
رفقاى جبهه آمادگى خود را براى پيوستن به سازمان اعالم كردند .هسـته اصـلى جبهـه
ملى خاور ميانه و اروپا گروهى ماركسيستى بـود بـه نـام سـتاره .كـه خواهـان پيوسـتن
بهسازمان بود .سازمان پذیرفت و وحدت را منوط به پروسه تجـان كـرد .و بحـ هـا
شروى شد.
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منوچهر حامدى از جبهه ملى به ایران آمد كه شهيد شد .در پروسه بح ها فاصلههـا
بيشتر شد .حميد مؤمنى خواهان توقف پروسه بود .اما حميد اشـر نظـر معتـدلتـرى
داشت .و معتقد بود باید بخشى از گروه را جذب كنند .تا امكانات بيشترى پشت جبهـه
سازمان كه نتيجه این همكارى بود آسيب نبيند.
 .11در اوین مدت كوتاهى چریـکهـاى دسـتگير شـده را بـه یـک سـلول جمعـى
فرستادند .مسعود احمدزاده پيشنهاد كرد همه بازجویىهاىشان را بىكم و كاست بازگو
كنند .تا به یک ارزیابى جمعى برسند .و خود قبل از همه بازجویىهایش را بـراى همـه
شرح داد.
شهرت احمدزاده فقط به خاطر نقش برجستهاش در پـرداختن بـه تئـورى مسـلحانه
نبود .مقاومت درخشان او در زیر شكنجه از او چهرهاى حماسى ساخت.
محمدرضا شالگوتى ـ آرش

 .12عباس مفتاحى در دادگاهش گفت:
«مر ،و نابودى امرى دلپذير نيست كه مبارزان از روى ميل و بزهطزور اختيزارى
بهاستقبال آن بروند.
ما در مقام پيشرو توده شروع به تحليل جامعه و انتناب راه مبارزه ناوديم ديديم
در كشور ما هيچگونه ام انات دم راتيك براى اينكه حرفهزاىمزان را بزه تزوده
برنيم وجود ندارد مطبوعات در زير سانسور شديد قرار دارند.
كارخانهها به صورت پادگان نظامى درآمدهاند .و ام ان تش يل سندي ا و گروهاى
صناى و حرفهاى آزاد وجود ندارد .و هر جنبشزى كزه صزورت پزذيرد بزه شزدت
سركوب مىشود تش يل اجتااعات غيرما ن است.
ما عادتاً سالح را به دو منظور به خدمت گرفتهايم .اول به منظزور دفزاع از خزود
بهش ل مسلحانه و دوم جهت تبليغ مسلحانه.
ما آنقدر كمخرد نبودهايم كه ف ر كنيم با تعدادى اندک بتوانيم اساس ح زومتى
را واژگون كنيم انقالب كار تودهها است .اين تودهها هستند كه ح ومزت دلنزواه
خود را به روى كار مىآورند .ما تنها مىخواستيم آژيتاتور مبارزه تودهها باشيم».
نقى حميديان ـ بر بالهاى آرزو
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 .11شهين توكلى با داشتن یک كودك شـيرخوار فعـال بـود .در مهـر  1121هنگـام
تعویض یک خانه تيمى دستگير شد.
 .11مسعود احمدزاده و برادرش مجيد بههمـراه سـه نفـر دیگـر در زمسـتان ،1121
تيرباران شدند محمد تقىزاده نيز در همين زمان اعدام شد.
اص ر عربهریسى نيز كه در خرداد  21دستگير شده بود .در زمستان تيرباران شد.
رقيه دانشگرى كه در تابستان دستگير شده بود ،به ده سال زندان محكوم شد .حبيب
فرزاد ،ده سال حب گرفت.
كاظم سالحى در دى  1119دستگير شد و در اردیبهشت  1121تيرباران شد.
 .12گروه آرمان خلق در سـال  1121تيربـاران شـدند .همـایون كتيرایـى ،هوشـنگ
ترگل ،بهرام طاهرزاده ،ناصر كریمى و ناصر مؤمنى.
 .11مهندس محمدرضـا حـدادپور در سـال  1121دسـتگير شـد .او در سـال 1121
بهاتفاق همسرش مهرى معمار حسينى به عضویت سازمان درآمد .جزء نيروهاى پشتيبان
سازمان بود.
كار این نيروها اجاره خانه و اتومبيل ،آموزش افراد جدید ،تهيه مواد منفجره بود.
جوادپور حب ابد گرفت.

احمد زيبرم
در سال  1121در خانوادهاى فقير ماهيگير در بندر انزلى به دنيا آمد .براى تكميل هزینـه
تحصيل و كمک به خانواده خود در كار باربرى مش ول بود .و به دليل ممنوعيـت صـيد
ماهى براى صيادان فقير به استخدام اداره شيالت بندر انزلى درآمد.
پ از پایان تحصيالت و سربازى با ش ل كتابدارى در كتابخانه پارك شهر فيشرآباد
تهران مش ول بهكار شد.
زیبرم مدتى بعد به بنيانگذاران سازمان پيوسـت و در اواخـر سـال  1119بـههمـراه
احمد فرهودزاده ،كاظم سالحى و حميد توكلى در عمليات مصادره بانـک ملـى ميـدان
ونک شركت كرد.
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در  1خـرداد  1121پـ از محـاصره خـانه تيمى سـازمـان در خيـابـان طاووســى
كه توسـط یک بنگاهدار كه افسـر بازنشسـته بود لـو رفته بـود بـا كمک پوشـش آتـش
اسـكندر صـادقىنژاد بههمراه عبـاس جمشـيدى و سـه رفيق دیگر از حـلقه محــاصره
ساواك گریخت.
در زمستان  1121بههمراه حسن نوروزى به سـفارت امریكـا حملـه كـرد و پـ از
انجام موفقيتآميز عمليات به پایگاه خود بازگشت.
در حمله به كالنترى قلهک و ترور سرتيپ فرسيو دادسـتان جنایتكـار شـاه شـركت
داشت .پ از پایان این عمليات عك او به همراه هشت نفـر دیگـر بـا تعيـين جـایزه
 111هزار تومانى به طور گسترده در سراسر كشور پخش شد.
در روز  21مرداد  1121در سر پل سيمان مورد محاصره قرار گرفت و زخمـى شـد.
و به خانه پيرزنى پناه برد و با چادر پيرزن زخمهاى خود را بست در حالىكه پول چادر
را به زن داد .و خود به طبقه باال رفت و شهيد شد.
مأمورین ساواك تا ساعتها از نزدیک شدن به جسدش هراس داشتند.
او در قطعه  11بهشت زهرا دفن است.
ساواك باالفاصله برادر كوچک احمد را كه سرباز بود دستگير و زندانى شد درزندان
قصر او همبند احمد خرم آبادى بود .خواهران او از پذیرش در دانشگاه منع شدند .برادر
 11ساله او توسط ساواك روبوده شد به تهران برده شد تا خانه احمد را شناسایى كند و
حتى برادر  11ساله او را مدتى براى بازجویى بردند.
شهادت زیبرم برای نخستين بار توسط دو خبرنگار حرفهای از لحظـه بـر خـورد بـا
پلي و محاصره و پناه بردن زیبرم به خانه آن پيرزن و گرفتن چادر برای بستن زخمش
و دادن پول چادر و فرستادن اهل خانه به زیرزمين برای صدمه ندیدن هنگـام درگيـری
درروزنامههای عصر منعك شد و بازتاب خوبی داشت .برای ساواك كه چریـکهـا را
در بایكوت خبری داشت ایـن انعكـاس قابـل تحمـل نبـود و دسـتور بازداشـت آن دو
خبرنگار داده شد و آن دو مجبور شدند تا مدتی مخفی شوند.
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تحتتأثير همين انعكاس شاملو «ميالد آنكه عاشقانه بر خـاك مُـرد» را نوشـت .كـه
یكی از زیباترین شعرهای او است .نگاه كنيم:

1
نگاه كن
چه فرو تنانه برخاک میگسترد
آن كه نهال نازک دستانش
از عشق
خداست
و پيش عصيانش
باالی جهنم پست است
آن كو كه به ي ی آری میميرد
نه به زخم صد خنرر
و مرگش در نایرسد
مگرآن كه از ت وهن دق كند
قلعهای عظيم
كه طلسم دروازهاش
كالم كوچك دوستی است
2
ان ار عشق را
چنين كه به سرسنتی پا سات كردهای
دشنهای مگر
به آستين اندر

تولدی مبارك
نهان كرده باشی
كه عاشق
اعتراف را چنان به فرياد آمد
كه وجودش هاه
بانگی شد
0
نگاه كن
چه فروتنانه بر درگاه نرابت به خاک مینشيند
رخسارهای كه توفاناش
مسخ نيارست كرد
چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک میافتد
آنكه در كار گاه دريا
دست حلقه توانست كرد
نگاه كن
چه بررگوارانه در پای تو سرنهاد
آنكه مر،اش ميالد پر هياهای هرار شهزاده بود.
نگاه كن!
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تولدی مبارك

فصل چهارم
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مباجث نظری

051

ا
ا

زنان چريك
در گروه جزنى تا آنجایى كه اسناد كمک مىكنند ردپایى از زنان دیده نمىشود .در سـه
محفل تشكيلدهنده گروه پيشتاز (جزنى ،سوركى و ظریفى) زنى عضو نيست .امـا ایـن
به معناى بىرابطه بودن آنها با زنان هوادار نيست .در دسـتگيرىهـاى سـال  1111نيـز
زنى دیده نمىشود .در فاصله سالهـاى  1111تـا  1119در گـروه جنگـل كـه در واقـع
احياى گروه پيشتاز است زنى دیده نمىشود.
اما در گروه احمدزاده ،در رابطه با محفل تبریز زنى به عضویت چریکها در مىآیـد
كه در ضربه به گروه جنگل ،ساواك از «دختر تبریزى» اسم مـىبـرد .ایـن دختـر همـان
رباب عباسزاده دهقانى آن روز و اشر دهقانى سالهاى بعد است.
در تــدوین ایــدئولوژى و در تركيــب بنيــانگــذاران زنــى وجــود نــدارد .امــا در
عضوگيریىهاى نخستين زنها حضور پيدا مىكنند .ناهيد قاجار شاید نفـر بعـدى باشـد
كه از طریق دایى خود رحيم كریميان با گروه احمدزاده در تماس بود.
رستاخيز سياهكل كه چون نـارنجكى در بـاتالق سـكوت و سـركوب بهمـن 1119
منفجر شد زنان را نيز از خواب بيدار كرد و به مبارزه كشاند.
زنان چون مردان به حمایت مادى و معنوى از چریکها پرداختنـد و بـه چریـکهـا
روى آوردند .اولين شهيد آنها دكتر مهرنوش ابراهيمى بود كه در درگيـرى مهـر 1121
بهشهادت رسيد .و اولين زن چریكى كه تيرباران شد منيره اشرا زاده كرمانى در بهمـن
 1121بود.
آمار ثبت شده از زنانى كه در درگيرى به شهادت رسيدند و یا تيربـاران شـدند رقـم
 11را نشان مىدهد.
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درهاى سازمان از هما ن ابتدا به روى زنان باز بود .و هيچ محدودیت جنسيتى وجود
نداشت باور به مبارزه مسلحانه براى ورود كافى بود.
نقش زنان در سازمان تابع شرایط و ویژگىهاى مبارزه بود .و از آنجـا كـه سـازمان
درمبـارزهاى سخت بـا سـاواك بـود مـدام در شـرایط گریـز بـه سـر مـىبـرد .بخـش
عمدهاى از نـيروى تـشكيالت صـر تـرميم و بـازســازى تـيمهــاى ضـربه خـورده
مىشـد .و در «چنين شرایطى زنان نقش كليدى براى حفـظ و تطبيـق شـرایط و تـأمين
ایمنى و جابهجایىها داشتند».
وظایف محوله یکسان بود اما نوى مبارزه طبيعتاً فرصت بيشترى به مردها در انجـام
كارها و مسئوليتها مىداد.
درجامعه مردساالر و پراتيـک تـاریخى مـردان ،توانـایىهـاى بيشـتر و قابليـتهـاى
بيشترى به مردان داده بود .و این خود را در سازمان نيز نشان مىداد .اما این بـه معنـاى
آن نبود كه زنان محدودیتى در رفتن به رهبرى سازمان داشته باشند.
از فرصتهـاى بـه دست آمـده مـرضيه اسـكویى ،صبـا بـيژنزاده ،نــسترن آلآقــا
و زهرا آقانبیقلهكی توانستند با نشان دادن قابليتهاى خود به رهبرى سازمان برسند.

براى ستايش تو
همين گل و سنگريزه كافى است
تا از تو بتى بسازم
شمس لنگرودى

شهادت پوران يدالهى و بهروز عبدى در مشهد
در تاریخ  1121/11/1در خيابان خواجه ربيع مشهد انفجارى صورت گرفت و پوران یـدالهى
(با نام مستعار زهرا حسينى) دانشجوى سال آخر شيمى دانشگاه تهران و بهـروز عبـدى
به شهادت رسيدند .عبدى دانشجوى سال سوم مهندسى صنایع دانشگاه صـنعتى بـود و
در سال تحصيلى 22ـ 1121مخفى شد.
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ابراهيمپور رضا خليق و نریمان صميمى توسط بهروز عبدى عضوگيرى شدند.

دستگيرى فتاحى و خاكپور در مشهد
دراوایل خرداد  1121ابراهيمپور رضا خليق (با نام مستعار عباسى) بهعبـاس جمشـيدى
رودبارى وصل شد خليق دانشجوى سال آخر رشته مكانيک دانشگاه صنعتى بود.
خليق از همكالسىاش هادى راستروان خواست عضـویت سـازمان چریـکهـا را
بپذیرد .اما نپذیرفت و در عوض جمشيد طاهرىپور را بـه خليـق معرفـى كـرد .خليـق
بهاسماعيل خاكپور نيز پيشنهاد عضویت داد .خاكپور پـذیرفت و بـا نـام مسـتعار كـاظم
مخفى شد و در مرداد  1121به زیبرم وصل شد.
خــاكپور تحــت آمــوزشهــاى زیبــرم و نســترن آلآقــا (بــا نــام مســتعار جميلــه)
موتورسوارى ،شهرشناسى و تيراندازى را فرا گرفت.
بعد از شهادت زیبرم ،خليق ،خاكپور را به علىاكبر جعفرى (بـا نـام مسـتعار سـيد)
وصـل كرد خـاكپور و خليق به شـاخه مشهد منتقل شـدند و در كوى طـالب خـانهاى
اجاره كردند.
خليق و خاكپور با یک گارى دستى ظرو مـىفروختنـد .امـا وظيفـه اصـلى آنهـا
شناسایى اتومبيلهاى ساواك مشهد و مسير بـرق بـود ميـادین نيـز بـراى بمـبگـذارى
شناسایى شدند.
خليق و خاكپور در نزدیكىهاى قند آبكوه انبارى بـراى پنهـان كـردن وسـایل خـود
ساخته بودند آن دو طبق جزوههاى كه على باكرى 1نوشته بود از اسـيد پركلریـک مـواد
منفجره مىساختند.
بعد از مدتى خانه خود را عوض كردند و سازمان براى عادىسازى اشـر دهقـانى
را (با نام مستعار نگار) به جمع آنان افزود .این تيم كار تایپ و انتشار «حماسه مقاومت»
را كه شرح زندانى شدن و فرار اشر دهقانى از زندان بود را بر عهده داشت.
 .1باكری از كادرهاى برا ته مجاهدين بود.
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از مرز زمان میگذری
تا در خاطرهها و يادها منتشر شوی
و اندوه زمين
هرايی مبهم بر لبان تو باشد

حماسه مقاومت
اشر دهقانى در فروردین  1122از زنـدان گریخـت و بـه سـازمان پيوسـت .رهبـرى
سازمان از او خواست گزارشى از دیدههاى خود بنویسد .وقتى این گزارش نوشـته شـد
سازمان تصميم به چاپ گرفت ویرایش این كتاب توسط مرضيه احمدى اسكویى انجام
شد .تایپ نوشتهها روى استنسيل توسط نسرین معاضد انجام شد .و براى اینكه صداى
تایپ بيرون نرود با استفاده از لحا و تشک در گوشهاى از اتاق ،اتاقكى براى این كـار
درست كرده بود.
كار تكثير توسط تيمهاى مشهد صورت گرفت .ابراهيمپور رضا خليق صـفحه اول و
تيترهاى كتاب را اسماعيل خاكپور با چاپ سـربى زد نـام كتـاب را سـازمان برگزیـد و
مقدمه را حميد اشر نوشت.

اشرف دهقانى كه بود
در سال  1121در خانوادهاى فقير به دنيا آمد پدرش ميراب بود .در سالهاى 22ــ1121
عضو فرقه دمكرات بود.
هشت خواهر و برادر بودند .اشر از همان ابتدا تحت تأثير عاطفى و سياسى بـرادرش
بهروز دهقانى بود .در كالس یازدهم به دوستش نامهاى نوشت كه بهدست ساواك افتاد.
و باع گرفتاری آنان شد.
او از ماهيت حكومت شاه و پدرش چيزهایى نوشته بود پ با قيد تعهد ساواك هـر
دو را آزاد كردند.
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دیپلم كه گرفت .صمد در آراز غرق شد .و این مرگ تأثير شـگرفى در او داشـت او
بهعنوان معلم راهى روستاهاى آذربایجان شد.
با فعال شدن شاخه تبریز او نيز به عضویت شاخه تبریز درآمد.

مقدمه حميد اشرف
حميــد اشــر در مقدمــهاش از دوران شــروى مــىكنــد و دوران خــود را بــرخال
ایدئولوگهاى شوروى نه عصر صلح و سوسياليسم ،بلكه عصر جنبشهاى رهایىبخش
ارزیابى مىكند .كه ارزیابى درستى بود .عصر صلح و سوسياليسم روسهـا و مـدلهـاى
ایرانىشان ،به روزگارى بود كه نه صلحى بود نه سوسياليسم .و بعد مىرسـد بـه دوران
اساسى آغاز جنبش مسلحانه و دالیل زیر را برمىشمارد:
 .1تشدید تضادهاى خلق با امپریاليسم و ارتجاى داخلى
 .2شكست برنامههاى رفرميستى شاه
 .1خفقان سياسى و سلب هرگونه فعاليت علنى و شبه علنى
 .1بىثمر بودن شيوههاى مسالمتآميز
 . 2تأثير حركت انقالبى خلق در منطقه خاورميانه و سه قاره
 .1رشد آگاهىهاى تاریخى ـ سياسى بر نسل جوان
 .7جمعبندى تجارب و شيوههاى گذشته
در شرایطى كه بسيارى بر این باور بودند در ایران فعالً كارى نمـىتـوان كـرد نسـل
جوان ميهن ما رستاخيز خود را آغاز كرد .در حالىكه
 .1از هرگونه حمایتى بىبهره بود.
 .2و هيچ تجربه عملى از گذشته موجود نبود.
اما با اتكا به خلق خود و با فدا كردن همه چيز راه نوین را باز كردند.

زندگى چريكى
در همان زمانى كه رژیم با به درودیوار زدن عك

نه چریک و جایزه صدهزار تومـانى

271

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

براى سر هر یک از آنها منتظر دستگير شدن آنها بـود .اشـر همـراه پویـان و نابـدل
دریک خانه تيمى زندگى مىكرد .وظيفه این تيم چاپ و پخش اعالميههاى سازمان بود.
اواخـر فـروردین  1121سـاعت  1:11عـصر پـویـان و نـابـدل براى پخش اعالميـه
بيرون رفتند.
نابدل و جواد سالحى با موتور حركت مىكردند و پویان و گلوى هم با هـم بودنـد.
نابدل هنگام چسباندن اعالميههاى سازمان با یک استوار بازنشسته برخـورد مـىكنـد بـا
سروصداى او به همراه سالحى از محل دور مىشوند اما چون منطقـه را نمـىشـناختند
داخل كوچهاى مىشوند كه روبهروى آن كالنترى پامنار بود پ بـا مـأمورین كالنتـری
درگير میشوند .نابدل گلوله مىخورد و بيهوش مىشـود و سـالحى تـا آخـرین گلولـه
مىجنگد و بعد خودكشى مىكند به گونهاى كه صورتش شناخته نشود.
نابدل زیر شكنجه رفت و مقاومتى قهرمانانه كرد.
فرداى آن روز خانه مشترك تخليه شد.
با دستگيرى نابدل ساواك رد مشخصتـرى از اشـر و بـرادرش مـىیابـد .اشـر
درجریان سياهكل تا حدودى به عنوان یک دختر تبریزى 1شناخته شد .اما نام مشخصـى
از او نبود .پ تالش گسترده ساواك براى دستگيرى او آغاز شد .به خانه آنها درتبریز
حمله شد .و برادرش محمد و شوهر خواهرش كاظم سـعادتى كـه از دوسـتان نزدیـک
صمد و بهروز بود دستگير شدند.
كاظم كان دیـداى عضـویت سـازمان بـود امـا سـاواك را فریفـت و خـود را فـردى
غيرسياسى نشان داد ساواك او را آزاد كرد تا طعمهاى براى دستگيرى بهروز شود .كاظم
براى آنكه بهروز را متوجه خطر كند و بيم آن نيز مىرفـت در صـورت دسـتگير شـدن
بهروز او دستگير و زیرشكنجه برود شبانه رگ خود را زد و به شهادت رسـيد .سـاواك
با شنيدن این خبر متوجه شد كه سعادتى اطالعاتى در مورد بهـروز و تشـكيالت تبریـز
داشته است .پ تالش كرد او را نجات دهد كه بىثمر ماند.
با این همه ساواك بيكار ننشست و توانست بهـروز را در سـر قـرار نزهـت روحـى
 .1ازمد فرهودى در بازاويىهاي

گفته بود مدتى با يك دختر تبري ى همخانه بود.

زنان چريك

179

آهنگران دستگير كند اما پيش از دستگيرى بهروز ،اشر دستگير شد اشر در جریـان
رفت و آمد به خانه برادرش در تهـران توسـط همسـایه آنهـا كـه مخبـر سـاواك بـود
شناسایى شد و چون او را چند بارى در اطرا دانشگاه دیده بـود .اطالعـات شـهربانى
تور خود را در اطرا دانشگاه پهن كرد و در تاریخ  21اردیبهشت پنجـاه در حـالىكـه
اشر و بهروز براى شناسایى علی خانی رئي دانشگاه تهران به خيابـانی كـه در كنـار
دانشگاه قرار دارد رفته بودند دستگير شد.

زندان شهربانى
رئي اطالعات شهربانى خطایى بود و شكنجهگر اصلى سـروان نيـکطبـع ،و شـكنجه
توهين و تحقير و فحشهاى ناموسى و مشت و لگد و به عنوان چاشنى ،تخت و شالق
كه حر اول و آخر را مى زد .فرم شكنجه هم روشن بود .تهدید ،مشت و لگـد و بعـد
نصيحت و شالق و نصيحت  ...و هر كدام به عهده یكى از جالدان.
اشر آنها را به خانى آباد فرستاد كه مثالً خانه تيمى او باشد .و در این فرصت كـه
وقت غذا بود ،سعى مىكند كه با چنگال غذا خودكشى كند كه موفق نمىشـود .در ایـن
فاصله اكيپهاى اطالعات برمىگردند و معلوم مىشود آدرس دروغى است پـ او را
لخت مىكنند و با باتوم برقى به مناطق حساس او شوك مىدهند.
در همان روز سازمان موفق شده بود بانک آیزنهاور را مصادره كند.
سروان نيکطبع در این مرحله به اشر و در جلو جمع تجاوز مىكند و بعد دوباره
او را به تخت و شالق میبندند و شكنجه با شالق شروى میشود و بعد او را به نيمكتى
صليب مىكنند.

شكنجهگاه اوين
اشر را شبانه به اوین منتقل مىكنند در بازجویى او ثابتى و حسـينى معـرو حضـور
دارند .در آنجا نيز او را به صليب مىكشند و شـكنجه شـروى مـىشـود .كابـل ،تهدیـد
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بهتجاوز ،كندن گوشت و پوست و قيچى ،و الى پرس گذاشتن انگشـتان بعـد مـارى را

بهتن او مىاندازند .شكنجهگران اصلى حسينزاده ،نيکطبع و جوان بودند .بعد او را بـا

استعمال بطری داغ شكنجه كردند .اما چارهساز نبود .او را از تخت باز كردند و با مشت
و لگد به جان او افتادند تا او بيهوش شد .شب نخست در اوین این گونه گذشت.

بازگشت به اطالعات شهربانى
او را بار دیگر به شـكنجهگـاه شـهربانى بازگرداندنـد بـراى بـه حـر درآوردن او زن
برادرش را دستگير كرده بودند تا او بخواهد اشر آدرس خانه تيمى را بدهد.
یكى از دوستان او را مجبور كرده بودند كه بياید و بگوید بين بهروز و پویـان اخـتال
افتاده است و قرار است بهروز را ترور كنند.
برادر بزرگ و كوچکاش را نيز دستگير كرده بودند .همه را بـه سـختى شـكنجه كـرده
بودند .اشر در اینجا دست به اعتصاب غذا مىزند تا بميرد امـا بـا زدن سـرم او را از
مـردن بـاز مىدارنـد اشـر در تمـام مـدت به تـخت بـسته بـودند و به طرق مختلف
شكنجه مىشد.
بگذار مر ،شاا تاوان اوراد كهن آنها باشد
بگذار در سردابهها
مردگان ما را لگدكوب كنند
باشد
اين تابستان گران هم میگذرد

دستگيرى و شهادت بهروز
باالخره موفق شدند بهروز را دستگير كنند موقع دستگيرى پاى بهروز شكسته بود بـراى
شكنجه او ساواك به اطالعات شهربانى آمد .رهبرى شكنجه با حسـينزاده بـود .بهـروز
مدت یازده روز زیر شكنجه بود تا بر اثر ضربات وارده به شهادت رسيد.
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مالقات با حميد توكلى
حميد توكلى را در ميدان شوش گرفتند از وسایل بهروز سـاعت و محـل قـرار او را بـا
حميد پيدا كردند .براى به حر درآوردن اشر او را با حميد توكلى روبهرو كردنـد و
حميد گفت كه او را نمىشناسد.

مالقات با عليرضا نابدل
اشر را براى آنكه بازجویى پ بدهد با نابدل روبهرو مىكنند .اشر متوجه مىشـد
دست راست نابدل بعد از پرتاب كردن خود از طبقه سوم بيمارستان شهربانى بـه علـت
شكستن پنج سانت كوتاه شده است.

شروع دستگيرىها
اواخر بهار و اوایل تابستان دستگيرىها شروى شده بود .و شكنجه تا صبح ادامه داشـت
پول ،مقام و جهالت دست به هم داده بود تا جنایت در بدیش فعال شود.

انتقال به زيرزمين شهربانى
اشر با تنبيه كردن یكى از زنهاى نگهبان همچنان بسته به تخت به زیـرزمين مخـو
شهربانى منتقل مىشود .هنوز كميته مشترك درست نشده اسـت .و اطالعـات شـهربانى
دررقابت با ساواك در دستگيرى و شكنجه فعال است.

اداره اطالعات شهربانى
اداره اطالعات شهربانى سه طبقه بود طبقه باال مربوط بـه گذرنامـه بـود .همكـف اتـاق
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شكنجه و رئي عمليات بود و طبقه پایين كه زیرزمين بود شامل  12سلول یـک متـر و
نيم در دو متر بود در حياط نيز  11سلول درست كرده بودند روال كار هم بستن مـداوم
به روى تخت بود.
اشر در اینجا از شهادت پویان و رحمت پيرونذیرى آگاه مىشود .نبرد پویـان بـا
ساواك به حدى قهرمانانه بود كه مأموران اطالعات را شگفتزده كرده بود و مدام از آن
حر مىزدند.

همبندىهاى او
در زیرزمين شهربانى او با رقيه دانشگرى ،شهين توكلى و یكى از اعضاى گـروه آرمـان
خلق كه تمام پشت او را سوزانده بودند آشـنا مـىشـود .اصـ ر عـرب هریسـى را نيـز
درهمين جا شكنجه مىكنند حبيب فرزاد نيز در همين جا زندانى بود.

اوين
با گسترش دستگيرى توسـط اطالعـات شـهربانى زیـرزمين اطالعـات دیگـر گنجـایش
زندانى نداشت پ اشر  ،شهين توكلى و رقيه دانشگرى به اوین منتقـل شـدند .و بـار
دیگر بازجویى شدند .در اوین حسينزاده به اشر گفت :از كشته شـدن بهـروز خيلـى
متأسفم چون اطالعات او وسيع بود .و مىتوانست خيلـى مـا را كمـک كنـد .او خيلـى
چيزها را با خود برد.
اشر در زندان شهربانى از زن نگهبـان خـود مـىشـنود كـه شـاه هـر روز جریـان
بازجویىها را دنبال مىكند و بعد از شهادت بهروز گفته بـود از ایـن موضـوى متأسـفم.
اطالعات زیادى از او مىتوانستيد به دست بياورید .بعـد از سـه روز انفـرادى هـر سـه
بهیک سلول منتقل مىشوند.
در اوین با مسعود احمدزاده مالقات مىكنند .با سـعيد آریـان و حميـد تـوكلى نيـز
مالقات مىكنند .شهين توكلى همسر آریان و خواهر حميد بود.
اشر با برادرش محمد نيز كه اختالل حواس پيدا كرده بـود نيـز مالقـات مـىكنـد
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محمد به علت شكنجههاى روحى و جسمى دچـار اخـتالل حـواس شـده بـود بعـدها
بهچهار سال زندان محكوم شد.

در این بخش اشر به خيانت منا اشاره مىكند كه مربوط بود به گفتن قرار خـود
با مسعود .در آن زمان چریکها هنوز دركى عينى از شدت شكنجه نداشتند.

زندان قصر
با دستگير شدن اعضاى سازمان آزادىبخش خلـقهـاى ایـران ،اویـن دیگـر جـا بـراى
زنـدانيـان قدیمى نداشت پ بـاید بـه قصـر منتقـل مـىشـدند .ایـن ســازمان بخـش
انشـعابى از سـازمــان انقالبــى حــزب تــوده بــود .كـه بــه مبــارزه مسـلحانــه رو
مىآورنـد .بعدهـا سيروس نهاوندى با صحنهسازى ساواك از زندان گریخت و عـدهاى
را به چنگ ساواك انداخت و خود از ایران رفت .اشر از ایـن مـاجرا اطالعـى در آن
روزگار ندارد.

دادگاه رهبران
به علت جو خفقان امكان دسترسى به دفاعيات رهبران سـازمان نبـود .بـراى اولـين بـار
بـهجـاى دفـاى مسـأله تهـاجم مطرح شـد .دفـاى تهـاجمى ،پـایهریزى دفـاعيـات ليدر
سرگروه مىشد.
دادگاه  21نفره با سرود فدایى چریکها آغاز مىشود .چریکهـا در جـواب منشـى
دادگاه كه مىپرسد :تابعيت و ش ل شما چيست مىگویند ،ما تبعه خلق ایران هسـتيم .و
ش لمان انقالبى حرفهاى است چریک فدایى خلق هستيم فدایى بودن در راه خلـق ایـن
است حرفه و تمام موجودیت و هستى ما.
مسعود مدت دو ساعت در دادگاه تحليل درخشانى از اوضاى خاورميانـه و ایـران و
نقش امپریاليسم مىدهد .و اعمال امپریاليسم و رژیم را محكوم مىكند.
و در نهایت  21نفر به اعدام محكوم مىشوند .بسيارى پيش از اعدام در زیر شكنجه
به شهادت رسيدند و در بهمن  1121دادگاه اشر  ،دانشگرى و توكلى تشكيل شد.
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در دادرسى اشر با احمدى دانشجوى دانشگاه تبریز برخـورد مـىكنـد كـه اعـدام
گرفته است .اما همچنان شاد و سرزنده بود.
دانشگرى با عبداهلل افسرى كه شاگرد صمد بود هم دادگاه بود .صمد به او نامههـایى
داشت دفاى قاطع افسرى نشان داد كه صمد چه شاگردى پرورش داده است.
اشـر بـا طرح زنـدگى روستـایيـان آذربـایجـان و در اصالحـات ارضى رژیـم را
بهمحاكمه مىكشد.

زندان قصر
در زندان مبارزه براى گرفتن حقوق اوليه زندانى مثل روزنامه و رادیو شروى مىشود.

فرار از زندان
عيد سال  1122مالقات حضورى به خانوادهها دادند .با آمدن خانوادهها و قـاطى شـدن
زندانيان عادى و سياسى فكر فرار از ذهن اشر و ناهيد جاللزاده (همسـر سـعادتى از
اعضاى مجاهد) مىرسد .پ هر دو تصميم مىگيرند در یک فرصت مناسب فرار كننـد
برنامه فرار توسط مجاهدین ریخته مىشـود ناهيـد دسـتگير مـىشـود و اشـر موفـق
مىشود از زندان خارج شود.

كندوكاوى در حماسه مقاومت
شيوه كار ساواك بعد از حماسه سياهكل و ترور فرسيو بـر پليسـى كـردن جامعـه بـود.
نابدل و سالحى در آمادهباش همه جانبه پلي گرفتار مىشـوند .سـالحى بـه شـهادت
مىرسد و نابدل گلوله مىخورد و به اسارت درمىآید.
از این به بعد شكنجه تا مرگ شروى مىشود.
چریکها درك روشنى از ميزان و عمق شكنجه ندارند .پ تصور كلى بر حـر نـزدن
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است یک چریک نباید قرار خود را افشا كند و اگر كرد خيانت كرده است همان كـارى
كه با منا فلكى كردند.
منا زیر شكنجه قرار مسعود احمدزاده را گفت و به خيانت متهم شد.
بعد از شكنجه و به دست آوردن اطالعات ،ساواك كار خـود را بـا دسـتگيرىهـاى
گسترده و شكنجه دستگيرشدگان ادامه مىداد .مهم نبـود چـه كسـى را و چـرا شـكنجه
مى كند .وقتى قانون نباشد وقتى فرد مصونيت قانونى نداشته باشد دست پلي براى هـر
جنایتى باز است .مهم آن بود كه از هر ك كمى اطالعات به دست بياورند.
در اینجا دو مسأله به كمک ساواك مىآید:
 .1بىتجربگى و نوپایى جنبش
 .2خلل و فرجهاى طبيعى
وقتى نابدل دستگير مىشود چریکها ،پویان و اشـر در همـان خانـه مشـترك بـا
نابدل تا فردا مىمانند نمىدانند كه نابدل با گلوله در بدن دارد شكنجه مىشود و هـر آن
ممكن است تاب نياورد و آدرس خانه را بدهد .بعد اشر به تبریز مىرود و نمـىدانـد
كه ممكن است نابدل اسم او و بهروز را گفته باشد .به تهران باز مـىگـردد و بـه خانـه
برادرش مىرود .در همين خانه است كـه او توسـط یـک خبـرچين سـاواك شناسـایى
مىشود و این همه ناشى از بىتجربگى بود.
خلل و فرجهاى طبيعى كه همان درزها و شكا هاى طبيعى بـود .ناشـى از نوپـایى
جنبش بود زمان الزم بود كه جنبش فرصت پيدا كند برگردد و این سوراخها را با مالتى
سخت بگيرد.
سـاواك احمد ریـاضى ،كـاظم سعـادتى ،مـحمد دهقـانــى ،زن بــرادر اشــر و
نزهت روحى را كه هر كدام رابطههاى دور و نزدیک دارند را مىگيرند در زیر شـكنجه
بهاطالعاتى دسترسى پيدا مىكنند درزیر این فشارها احمد ریاضى تن به خيانت مىدهد

درحـالىكه رابطهاى دور بـا منـا و رقيه دانشگرى داشته است تن بههمكارى مىدهد
و درهمين رابطه منا دستگير مىشود .بهـروز هـم از طریـق نزهـت روحـىآهنگـران
دستگير مىشود در حالىكه نزهت هيچ رابطـه تشـكيالتى بـا چریـکهـا نـدارد و فكـر
مىكند بهروز دهقانى سياسى نيست.
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بـا دستـگيرى اشـر  ،شـيوه كـار سـاواك و اداره اطـالعـات شـهربـانى بـراى مـا
روشن مىشود:
 .1شكنجه .2 ،توهين و تحقير و  .1فریب
شكنجه با مشت و لگد شروى مىشود و با شالق ادامه مىیابد دادن شوك به منـاطق
حساس كشيدن ناخن ،سوزاندن انگشتان و نشاندن روى اتـوى برقـى ،انـداختن مـار و
تجاوز جنسى در همين كاتگورى قرار دارند.
اما شكنجهها به جسمى ختم نمىشود ،شكنجههاى روحـى نيـز یكـى از ابـزار كـار
است .دستگيرى نزدیكان و شكنجه آنها كسانى كـه در ایـن جنـگ طبقـاتى وارد ایـن
معركه نشدهاند.
به هر روى فرار اشر از دو حي حائز اهميت بود:
 .1تبلي ى
 .2عملى
این فرار ضربهاى جدى به تبلي ـات شكسـتناپـذیرى سـاواك زد .و نشـان داد كـه
علىرغم ظاهر نفوذناپذیر سـاواك چریـکهـا مـىتواننـد از سـدهاى آنهـا بگذرنـد .و
درجنگ زندان و زندانى پيروز بيرون بيایند.
در بُعد عملى چریکها درك روشنترى از شكنجه و شيوه سـاواك پيـدا كردنـد .و
فهميدند كه از كدام درز و سوراخ ضربه مىخورند .و شـكنجه تـا چـه حـد مـىتوانـد
كشـنده و بـ هحـر

آورنـده باشـد .و آنهـا از درك ذهنـى سـكوت در زیـر شـكنجه

فاصله بگيرند.

دستگيری خاكپور و فتاحی
در دى مـاه  1122عـلىاكبر جعفرى مسـئول شـاخه مشـهد ،جـالل فتـاحى را (بـا نـام
مستعار حسين) به خـاكپور وصـل كـرد .فتـاحى تيـر  1122توسـط خشـایار سـنجرى
عضوگيرى شده بود .مدتى در اصفهان بود و بعد به مشهد منتقل شده بود .تا در كارگـاه
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كوچكى در جاده سرخ پوسته نارنجک بتراشد .پوستههـاى نارنجـک را جعفـرى بـه
فتاحى و خاكپور مىداد تا در آنجا سنگ بزنند و صيقل دهند .و بعد از آمـاده شـدن در
یک موتورخانه پمپ آب متروكه در شمال شرقى مشهد گذاشته مىشد و جعفرى آنهـا
را بهتهران مىفرستاد.
1
در این زمان خاكپور «نشریه نبرد خلق » را كه به تازگى جعفرى از تهران آورده بـود
و براى مطالعه نزد او بود گم كرد .نشریه در فاصله م ازه تراشكارى تا خانـه گـم شـده
بود پ الزم بود م ازه تخليه شود .چون اگر نشریه به دست سـاواك مـىافتـاد شـروى
مىكرد به بازرسى م ازهها و م ازه تراشكارى با پوستههاى نارنجک قابل توجيه نبود.
م ازه تخليه شد .اما به علت پنچر شدن الستيک دوچرخـه و سـنگينى بـار و آمـدن
بر مجبور شدند از ده ابراهيمآباد عبور كنند .در آنجا دهاتىهـا مشـكوك شـدند كـه
آنهـا قـاچـاقچى هسـتند خـاكپور بـراى آنكه شـک آنهـا را بـرطر كـند یــكى از
پوستهها را نشان داد و گفت :اینها قراضه آهن هستند یكـى از دهـاتىهـا پوسـتههـا را
پيش سپاهى دانش و كدخدا برد و آنها فهميدند كه پوسته نارنجکاند پ دهاتىهـا بـا
چوب و چماق بهآنها حمله كردند .خاكپور سعى كرد با شليک تير آنها را بترساند .اما
اسلحه گير كرد و آنها را گرفتند علـىرغـم آنكـه هـر دو سـيانور خوردنـد نمردنـد و
دستگير شدند.

سختى مبارزه
منتقدین مشى چریكى كـه بيشـتر خـوش داشـتند و امـروز نيـر خـوش دارنـد در پنـاه
دترمينيسم تاریخى لم بدهند با سخنورى منتظر آمدن انقالب شوند .تا آنها سوار برموج
انقـالب را رهـبرى كنند نـفهميدنـد كه مبـارزه بـا یک دوچرخه پـنچر و مشـتى تـوده
ناآگاه یعنى چه.
چه خون و دلها باید خورده مىشد و چه ذره ذره باید كار مىشد تـا روى پـاى خـود
.1اسرگيناىئوري

اچتي اهي
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ایستاد و با گردنى كشيده حكومتى وحشى و سراپا مسلح را به مبارزه فرا خوانـد( .چـه
جهان نامردى؟)

انارهای رسيده!
خون كدام شهيد در دهان شاا آب شده است
كه آب اين رودخانه چنين عطری دارد

شهادت خليق زير شكنجه
با دستگيرى خاكپور و فتاحى ساواك متوجه مشهد شد .پ دو اكيپ از كميته مشـترك
راهى مشهد شد تا با تردد در مناطق مهم شهر سرنخهایى به دست بياورند.
در بيست و چهارم اسفند  1122ساواك به خليق مشكوك شد و او را دستگير كـرد.
هنگـام بـازرسى بـدنى خليق سيـانور خـورد و بيهوش شد .امـا مزدوران سـاواك او را
نجات دادند.
تهرانى شكنجهگر ساواك در بازجویىهایش چنين مىنویسد:
« به دستور عطاپور به مشهد رفتم تا با سزاواک مشزهد در بزازجويى مزتهم فزوق
ها ارى كنم.
ي ى دو ساعت بعد خليق را آوردند او به شدت شز نره شزده بزود عزالوه بزرمن
حسين ناهيدى و چند نار ديگر در اتاق بودند .دست و پاى او را بسته و بزا كابزل
او را زديم .و بعد من و ناهيدى بيرون آمديم تا در مورد ادامه كار صحبت كنيم.
در اين موقع افراد گارد ساواک شايد براى خوش خدمتى دستهزاى خليزق را بزا
دستبند به پنرره اتاق بسته و آويران كرده بودند .وقتى وارد اتزاق شزدم وضزع را
بحرانى ديدم.
وقتى دستبندها را باز كردم بيهوش شده بود .و تالشهاى بعدى بىاثزر مانزد و او
شهيد شد».1
 .1شكنجهگراس سخن مىگويند؛ قاسم ز نپور
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شعاعيان و مؤمنى در مشهد
با پيوستن شعاعيان و گروهش به چریکها در خـرداد  ،1122سـازمان بـراى راهانـدازى
یـک نشـریه تـئوریــک و ســاختن بــرخى جنـگافزارهــا ،مـؤمنى و شعـاعيــان را
بهمشهد فرستاد.1
اما متأسفانه نزدیكى او دو كادر برجسته و تئوریک جنبش انقالبى به بـار نشسـت و
خاطره تلخى براى هر دو ميوه این رابطه بود.
شعاعيان در آن روزگار چریكى ضد لنينيسم بود .و مؤمنى بـه لنينيسـم بـاور داشـت
شعاعيان نتوانست مؤمنى را به نظریـات خـود نزدیـک كنـد .و مـؤمنى نيـز قـادر نبـود
شعاعيان را قانع كند كه مسائل آن گونه نيست كه او مىپندارد پ كار به نقار كشـيد و
شعاعيان در نامههایش به تلخى از این دوران سخن مىگوید.
حقيقت ماجرا آن بود كه لنينيسم اندیشهاى چيره بر جنبش جهانى كمونيستى بود .و
زمان مى خواست تا روشن شود لنينيسم حقيقت مطلق كمونيسم نيست و لنينيسـم دواى
هر درد بى درمانى در جنـبش جهـانى هـم نيسـت .برداشـتى اسـت و قرائتـى اسـت از
ماركسيسم كه مىتواند درست هم نباشد.

شعاعيان كه بود
در سال  1112در تهران به دنيا آمد كودك بود كه پدرش را از دست داد به ایـن خـاطر
درفقر بزرگ شد روزها كار مىكرد و شبها درس مىخواند.
نوجوان بود كه عضو حزب پانایرانيست شد در سالهاى بعد به ماركسيسم گـرایش
پيدا كرد در سالهاى  11جذب گروه «ماركسيستها» شد كه جریان جدا شده از حـزب
توده بود اما بعدها از آنها نيز جدا شد و به نقد آنها نشست.
در سالهاى 11ـ 1117به دانشسراى عالى فنى تهران رفت تا مهندس جوشكار شود.
 .1نامه هشتم؛ مصطفى شهاعياس
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پ به كاشان رفت و معلم هنرستان شد 1 .سال بعد به تهران آمد و  2سال درهنرسـتان
نازىآباد درس داد در نوشتن رسالهاى در انتقاد از حزب توده با توكلى شركت داشت.
در جبهه ملى دوم به عضویت جبهـه درآمـد .در ســالهــاى 11ــ 1111بـهعنـوان
نماینده دانشجویان مراكز دانشگاه تهران به اولين كنگره جبهه ملى دوم رفت.
براى كنگره جزوهاى نوشت به «نس اجموسناهاجبهمهاملمىا» .كـه رهبـرى جبهـه ملـى
صالح ندید خوانده شود این جزوه با نام مستعار سرباز به دكتر مصدق تقدیم شده بـود.
بعدها این جزوه به نام «چهانبييداكتد» منتشر شد.
در سال  1112با نهضت آزادى مرتبط شد .تالش او تقویت جبهه ملى سـوم بـود .و
«ىزوابتسواىنت » را در این دوران نوشت كه براى دكتر مصدق و رهبران جبهه ملى و
نهضت آزادى و آیتاهللهاى قم و مشهد فرسـتاده شـد .دكتـر مصـدق و نهضـت آزادى
پذیرفتند اما علما زیر بار آن نرفتند این رساله از سویى حركتـى اقتصـادى و فلـجكننـده
براى رژیم بود.
در سال  1111نقدى بر كتاب «سنقمالبادراسنقمالبا» رژى دبـره را نوشـت كـه مـورد
توجه قرار گرفت چرا كه كتاب دبره مورد توجه نيروهاى مبارز بود.
در فـاصله سـالهـاى 11ـ 1111كتـاب جنگل را نوشت :كه نقدى بود بـر عملكـرد
شوروى در انقالب گيالن .پ از این كتاب بود كه به نقد لنينيسـم رسـيد و بـا نوشـتن
كتاب «شور » به یک نظریهپرداز مستقل جنبش چریكى تبدیل شد.
در سال  1121جبهه دمكراتيک خلق را درست كرد اما گروه لـو رفـت و او مخفـى
شد .ضربه اول مرداد  1121و ضربه دوم ساواك بر گروه دوم خرداد  1122بود كه طـى
آن شایگان ،حسن رومينا و نادر عطایى به شهادت رسيدند بعد از ایـن ضـربه شـعاعيان
بـهچریکهـا پيوست .و بـا چریکهـا بود تـا هيجدهم شهریور  1121كه از چریـکهــا
جدا شد.

دستگيرى فاطمه سعيدى (مادر شايگان)
چریکها بعد از دستگيرى خاكپور ،مرضـيه اسـكویى را بـراى بررسـى وضـعيت خانـه

زنان چريك

193

خاكپور فرستادند ارزیابى اوليه سالمت خانه بود اما در نوبت بعد كـه فاطمـه سـعيدى بـراى
بررسى خانه رفت با همكارى زن صاحب خانه در تور ساواك افتاد و دستگير شد.

شاا از تنهايی آدمی
در ماه مرداد چه میدانيد
مادرم آمده بود
در دربدریهايش را با ما قسات كند
و از ش های پرگريه و بیستاره بگويد
مادرم در تنهاترين خيابان جهان نشسته بود
و تنهايی آدمی را
در ماه مرداد
با صدای بلند تحرير كرده بود

فاطمه سعيدى كه بود
فاطمه سعيدى مادر ناتنى نادر شایگان شـام اسـبى و مـادر ارژنـگ ،ناصـر و ابوالحسـن
شایگان شاماسبى بود.
بعد از شهادت نادر شایگان ،حسن رومينا و نادر عطایى و دستگيرى عدهاى دیگر از
اعضــاى «جبهــه دمكراتيـک خلــق» بازمانــدگان جبهــه بــه رهبــرى مصــطفى شــعاعيان
بهچریکها ملحق شدند .فاطمه سعيدى ،مصطفى شعاعيان ،ناصـر و ارژنـگ بـه شـاخه
مشهد منتقل شدند .و ابوالحسن به شاخه تهران منتقل شد .مرضيه احمدى اسكویى نيـز
جزء این گروه بود.
شعاعيان در ششمين نامهاش به چریکها ،دستگيرى رفيق مادر را بـه سـهلانگـارى
علىاكبر جعفرى مسئول شاخه مشهد منتسب مىكند و مىگویـد رفـتن رفيـق مـادر بـه
خانهاى مشكوك غلط بود .و بعد از به دام افتادن رفيق مادر جعفرى كـه در منطقـه بـود
كارى براى نجات جان او نكرد.
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همين نامه مستمسكى مىشود براى مخالفين چریکها كـه فرسـتادن رفيـق مـادر را
بـهخـانه لو رفته خـاكپور تـوطئه چـریکهـا بـراى از بـين بـردن نـيروهــاى نــزدیک
به شعاعيان بدانند.
اما رفيق مادر در بازجویىهایش رفتن خود را به خانه خاكپور را منتسـب بـه رفيـق
جواد مىكند كه مصطفى شعاعيان است .به راستى حقيقت ماجرا چيست؟
خاكپور  22بهمن دستگير شد .خليق  21بهمن دستگير شـد .فاطمـه سـعيدى خـود
دربازجویىاش چنين مىنویسد:
1

«روز پنرشنبه بيست و پنرم بهان  1032بود .در منرل نشسته بودم كه جزواد
ضان صحبت به من گات بزا ي زى از رفقزاى گزروهش ارتبزات داشزته و او سزر
مالقات نيامده و از من خواست كه به درب منرل آنها بروم تا اطالعاتى در مزورد
آنها پيدا كنم .به هاين خاطر به اتااق جواد از منرل خار شديم.
نردي ى هاى منرل جواد به من گات ... :و از من جدا شد .از هاسايههزا سز االتى
كردم كه ي ى از زنها به من مش وک شد و شروع به داد و فرياد كزرد .مزن هزم
فرار كردم ...گرفتار شدم .در هاين موقع تصايم گرفتم كه نارنر ى را كه هازراه
دارم استااده كنم ...نتوانستم .سپس كپسول سيانورى كه هاراه داشتم بلعيدم .تا
كشته شوم پس از خوردن ديگر ناهايدم چى شد».2

تغيير و تحول در شاخه مشهد
با دستگيرى خاكپور ،جالل فتاحی و فاطمه سعيدى و شهادت خليق ،به دستور علىاكبر
جعفرى مسئول شاخه مشهد شعاعيان به همراه ارژنگ و ناصر شعاعيان بهتهـران رفتنـد.
در تهران شعاعيان بچهها را به حميد داد تا آنها را به جایى امن برده شوند.

 .1اواد نام م تهار مصطفى شهاعياس
 .2فاقمه سهيدى ،اسناد بايگانى
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جدايى شعاعيان
شعاعيان از همان زمانى كه به چریکها پيوست (خرداد  )1122شرط پيوسـتن خـود را
طرح و بح «انقالب» در سازمان گذاشت .چریکها هم پذیرفته بودند.
جزوه انقالب یک نظریه ضدلنينى بود .و براى سازمان چریکها كه از سوى حـزب
توده مورد هجوم بود كه مبارزه مسلحانه با لنينيسم منطبق نيسـت .و چریـکهـا اصـرار
داشتند كه آنان به روح لنينيسم وفادارند .مسألهاى نبود كه در آن روزگـار وانفسـا قابـل
طرح و قابل دفاى باشد.
شاید زمانى كه حميد اشر این شرط را براى وحدت پذیرفت .به سختى كار آگـاه
نبود .براى اشر این مسأله یک امر نظرى بود .و براى چریكى كه در پراتيک مـرگبـار
غوطهور بود امرى عاجل نبود .مهم بقا و تثبيت بود لنينيسم در زمان دیگرى مىتوانست
مورد بح قرار گيرد .اما براى شعاعيان كه بيشتر یک نظریهپرداز بـود ایـن گونـه نبـود
پ بر خواست خود پاى فشرد.
چریکها كميتهاى را مسئول برخورد با نظریات شعاعيان كردند بخشـى از كـار ایـن
كميته در هجوم ساواك به یكى از خانههاى تيمـى و در محلـه شـترداران از بـين رفـت
سازمان حميد مؤمنى را مسئول این كار كـرد .و حاصـل كـار نقـد مـؤمنى رد نظریـات
شعاعيان بود« .شورش نه ،گامهاى سنجيده در راه انقالب».
پيتخهيوانس ج دهابهاقدماهيواتم ج داه» به جنگ مؤمنى رفـت و حاصـل
شعاعيان با « ا
كـار فـاصله گـرفتن مؤمنى از شعـاعيـان و جدایى نظرى و سـازمـانى شعـاعيـان شـد.
حميد اشر درآخرین قرارش با شعاعيان ( 11شهریور  )1121نظر سازمان و جدایى او
را از سازمان بهاو ابالغ كرد.

نقاط وحدت و افتراق شعاعيان با چريكها
شعاعيان در مبارزه مسلحانه با چریکها وحدت نظر داشت .اما او از لنينيسـم بـه مشـى
مسلحانه پيشتاز نرسيد .او از نفى لنينيسم به مبارزه مسلحانه رسيد .و بر این باور بود كه
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درك لنينيستى به انقالب ،حزب و سوسياليسم دركى غلط است .به همين خاطر انقالب
اكتبر به جایى نرسيد .و كار انقالب به ادبار منجر شد.
اما چریکها مصر بودند كه آنهـا بـا درك خـالق از لنينيسـم بـه مبـارزه مسـلحانه
رسيدهاند و درك آنها از مبارزه ،حزب و انقالب سوسياليستى م ایرتى با لنين نـدارد و
رژیم شوروى رژیمى سوسياليستى با انحرافات رویزیونيستى است.

ارژنگ ،ناصر و ابوالحسن شايگان
ارژنگ (با نام مستعار احمد) و ناصر (با نام مسـتعار مرتضـى) در خـرداد  1121توسـط
نزهتالسادات روحى آهنگران به خانه خيابان حسامالسلطنه منتقل شدند كه خانه تيمـى
زهرا آقانبى قلهكى و شهاب رضوى بود.
پ از دستگيرى رضوى ،نزهت ،ارژنگ را به نزد خواهرش در مردآباد كرج بـرد و
ناصر به خانه تيمى نسترن آلآقا ،همراه زهرا آقانبى قلهكى رفت.
در خانههاى تيمى بچهها درس مىخواندند و كمى هم در كوچهها بازى مىكردنـد.
و همچنين در كارهاى تكنيكى مثل درست كردن پرتاب كن ،درست كردن بدنه تایمر و
یا سوهان زدن كليد كمک مىكردند تایپ هم یاد گرفته بودند و در كارهـاى تـایپى
كمک مىكردند.
ابوالحسن اما همراه حميد مؤمنى به مشهد رفت .مدتى كار او و مـؤمنى شهرشناسـى
بود .ابوالحسن مدتى شيرینى به نام فالى مىفروخت .و بعد مدتى همـراه حميـد مـؤمنى
جوراب و زیرپيراهن مىفروختند .بعد كه مسـأله بررسـى كتـاب «سنقمالبا» از شـعاعيان
پيش آمد ابوالحسن به تنهایى براى فروش مىرفت و حميد مؤمنى به باغى كه در پشـت
گاراژ تى.بى.تى بود مىرفـت و روى كتـاب شـعاعيان كـار مـىكـرد .پـ از سـه مـاه
ابوالحسن بههمراه مؤمنى به تهران بازگشت و به كارهاى تكنيكى مش ول شد.
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خانواده روحى آهنگران
از خـانواده روحـى ،سـه تن بـه چـریکهـا پيوستند .نزهتالسـادت ،اعظمالســادات و
اص ر (بهمن).
نزهت ،از كالس چهارم دبيرستان بـه سياسـت كشـيده شـد .در آن روزگـار نزهـت
مذهبى بود و به مسجدى مىرفت كه آیتاهلل طالقانى امام جماعت آن بود.
پ از گرفتن دیپلم به دانشگاه رفت تا ریاضى بخواند .اما ریاضى او را جذب نكرد
پـ تـصميم گـرفت معمـارى بـخواند .او كــالس طــراحى و مجسـمهشنــاسى بــا
محمود اميدیان آشنا شد اميدیان نزهت را با ماركسيسم آشنا كرد اميدیان سپاه دانش بود
و درخوى خدمت مىكرد .پ به خواستگارى نزهت رفت و بـا مخالفـت پـدر نزهـت
روبهرو شد نزهت در رشته معمارى قبول نشد و بار دیگر به ریاضى بازگشت.
در اواخر سال دوم با بهروز راد آشنا شد .راد دانشجوى دانشكده علوم بود .در جبهه
ملى فعال بود اما روابط مخفى نيز با گروه دام انى «پروسه» داشت.
بهروز راد به علت تکروى از نهضت آزادى اخراج شد .و پـ از فـروكش كـردن
فعاليتهاى جبهه ملى راد و دام انى تصميم گرفتند .جنگ چریكى ـ دهقانى را تـدارك
ببينند .به همين منظور در تربت حيدریه مزرعهاى خریدند .این مزرعه لو رفـت و همـه
آنها دستگير شدند.1
نزهت مدتى تحت تأثير راد بود .اما سر اعتصابى كه بر عليه استادشان دكتـر عباسـى
ریاضى كرمانى دانشكده به اعتصاب كشيده شد .و نزهت رهبرى اعتصـاب را بـر عهـده
داشت .بين او و بهروز راد كه مخالف اعتصاب بود فاصلهاى افتاد.
نزهت در آغاز  1111در حالىكه دانشجوى سال چهارم بود ازدواج كرد.
نزهت در اواخر سال  1112از طریق حجازیان با حسن سركارى آشنا شد .سـركارى
شنـاخت نـزهت را بـا مـاركسيسم بـيشتر كـرد و بـين آن دو بـح هــایى در مــورد
ماركسيسم بود.
 .1بيژس ا نى تاريخ سى ساسه الد دوم
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در اعتصاب  11خرداد  1111دانشكده علوم كـه رهبـرى اعتصـاب بـا نزهـت بـود،
دانشجویان با پلي درگير شدند و نزهت مدت كوتاهى بازداشت شد.
در شهریور  1117نزهت خبر مرگ ناگهانى و مشكوك صـمد را شـنيد .پـ درس
دانشگاه را رها كرد بـه تبریـز رفـت و ضـمن تمـاس بـا دوسـتان صـمد معلـم شـد و
بهروستاهاى آذربایجان رفت.1
ساواك در دنبال كردن رد بهروز دهقانی به نزهت رسيد .و در خانه نزهت به كمـين
بهروز نشست تا بهروز با نزهت تماس بگيرد .كه باالخره بهروز تماس گرفـت و منجـر
به دستگيرى او شد.
نزهت مىپنداشت بهروز كـار سيـاسى ـ تشـكيالتى نمـىكنـد .پــ بـراى بيـرون
بردن ساواك از خانه و لو نرفتن محفل كه او به آن مربوط بود به سر قرار بهروز رفت و
بهروز دستگير شد .نزهت از این واقعه به حدى متأثر شد كـه بـه قصـد خودكشـى رگ
دستهاى خود را زد .اما نمرد .ساواك در تاریخ  9بهمن  1121از طریق بازجویىهـاى
حسن سركارى پى برد كه نزهت با یک گروه ماركسيستى كار مىكند پ در تـاریخ 11
بهمن به خانه آنها براى دستگيرى نزهت رفتند اما او را پيدا نكردند.

بهمن روحى آهنگران
بهمن پ از ورود به رشته اقتصاد دانشگاه تهران با حميد مؤمنى آشنا شد .این آشـنایى
منجر به خرید یک تاكسى شد .تا آنها مشتركاً روى آن كار كنند .حميد مـؤمنى در ایـن
دوران نقش مهمى در آموزش ماركسيسم بر خانواده روحى داشت.
مؤمنى پ از اخذ ليسان به استخدام كانون پرورش فكـرى كودكـان و نوجوانـان
درآمد .پ نزهت را با خود به كانون برد.
با افزایش فعاليتهاى نزهت ،محمود اميدیان ،همسر نزهت به مخالفت برخاسـت و
كار این مخالفت به جدایى منجر شد.
 .1اشرف دهقانى؛ زماسه مقاومت
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در پایيز  1121نزهت مخفى شد .او و گروهش به چریکها پيوست.1
مدتى بعد بهمن نيز مخفى شد .سربازیش را رها كرد و به چریکها پيوست در ایـن
زمان مجتبى لشگرى رابط نزهت با خواهرش اعظم بود.
مجتبى لشگرى شاگرد عمـوى نزهـت در دبيرسـتان هـد بـود نزهـت در جریـان
كوهنوردى با عمویش ،با لشگرى آشنا شد .و این آشنایى رفته رفته عميقتر شد لشگرى
یک مالقات بين بهمن و پدرش ترتيب داد.
مدتى بعد اعظم نيز تصميم گرفت به چریـکهـا ملحـق شـود پـ بـه بهانـه سـفر
بهامریكا از كانون پرورش فكرى استعفا داد و در خرداد  1122توانست با بهمن مالقات

كند .مدتى بعد اعظم به خانه تيمى بهمن و حميد مؤمنى منتقـل شـد .اعظـم بـا حميـد
مؤمنى سه ماه زندگى كرد مؤمنى در همين زمان مشـ ول نوشـتن« ،شمور انمه،اقمدماهميا
ت ج دهادرارسهاسنقالب» بود .كه نقدى بود بر كتاب انقالب نوشته مصطفى شعاعيان.

مرضيه احمدى اسكويى
در سال  1121در اسكو به دنيا آمد پدرش را در كودكى از دست داد و تـا كـالس نهـم
دراسكو بود .دوره دو ساله دانشسراى مقدماتى را در تبریز خواند و معلم شد .بعد دیپلم
گرفت و به دانشگاه تبریز رفت تا تاریخ بخواند.
در سال  1117به دانشسراى عالى سپاه دانـش رفـت .در دانشسـرا او منشـى كميتـه
سخنرانى بود و از این رهگذر با بسيارى از نویسندگان و روشنفكران آشنا شد .از همين
كانال بود كه بعد از سـخنرانى بـاقر پرهـام بـا مصـطفى شـعاعيان آشـنا شـد .شـعاعيان
درنامههایش به چریکها از چگـونگى عضـوگيرى مرضـيه سـخن مـىگویـد شـعاعيان
مىگوید« :كه گروه آن ها درصدد رخنه بـه خوزسـتان بودنـد پـ بـا نوشـتن مقـاالتى
درجهان نو ،خود را به محافل روشنفكرى معرفى كرد و در سفر پرهام بـراى سـخنرانى
به مامازن او نيز رفت و در آنجا با مرضيه آشنا شد».
1

.انشتيهادسخلىاچتي اهيامتسدا،94۰3ا
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اسكویى پ از دریافت ليسان در خرداد  1121به زادگاهش برگشت و معلم شـد.
درسال  1121براى دوره فوق ليسان راهى مامازن شد .پ به اتفاق صـدیقه صـرافت
كه درسال  1117در دانشسراى عالى سپاه دانش با او آشنا شده بـود در خيابـان خواجـه
نصير خانهاى گرفت در بازگشت به تهران ارتبـاط او بـا شـعاعيان دوبـاره برقـرار شـد.
صرافت نيز وارد این رابطه شد در نيمـه اسـفند  ،1121شـعاعيان ،صـرافت را بـه نـادر
شایگان وصل كرد .و به دنبال آن اسكویى ،صبا بيژنزاده نيز با شایگان ارتباط یافتند.
در نورز  1122شایگان براى پلي شناخته شد .پ صدیقه صرافت نيز مجبور شـد
بعد از مخف ى شدن شایگان مخفى شود .او به عنوان همسر بيژن فرهنـگ آزاد و خـواهر
نادر شایگان با آنان هم خانه شد.
پ از پيوستن به چریکها ،مرضيه با شيرین معاضد و ابوالحسن شایگان در خيابان
شترداران هم خانه شد .مسئول این تيم حميد اشر بود .در همين خانه بود كـه مرضـيه
«چتسااچتي ااشدم» را نوشت .كه بعدها به نام خاطرات یـک رفيـق توسـط چریـکهـا
منتشر شد.
اسكویى مدتى بعد به همراه حميـد مـؤمنى و صـبا بيـژنزاده و ابوالحسـن شـایگان
بهمشهد رفت مرضيه در فروردین  1121به تهران بازگشت.

يك توضيح
بعدها این خاطرات زمينه مناقشه بين چریکها و شعاعيان شد .چریـکهـا در نقـدهاى
شفاهىشان به شعاعيان به مواردى اشاره مىكردند كه مربوط بود به فعاليت شـعاعيان در
«جبهه دمكراتيک خلق» .و شعاعيان حدساش بر آن بود كـه منبـع ایـن انتقـادات بایـد
نوشتههاى مرضيه باشد.
وقتى خاطرات مرضيه منتشر شد .اسكویى به شهادت رسيده بود .كه در آن نـامى از
شعاعيان و انتقادى به او نبود .شعاعيان نپذیرفت كه این كتاب تمامى خاطرات اسـكویى
باشد .و براین باور بود كه بخش مربوط به او حذ شده اسـت .و ایـن خـاطرهنویسـى
نوعى محاكمه درون سازمانى و نوعى پروندهسازى برعليه او بوده است .ایـن خـاطرات
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را رفيق مادر (فاطمه سعيدى) در زمانى كه در خانه شترداران بوده است خوانـده اسـت،
و به عنوان تنها شاهد زنده مى تواند گـواهى دهـد كـه آیـا در ایـن خـاطرات اسـكویى
بهشعاعيان نقدهایى نوشته است یا نه.


تمام روز
از پشت در صداى تكه تكه شدن مىآيد
و منفجر شدن
فروغ فرخزاد

شهادت حسن نوروزى
حسن نوروزى كارگر راهآهن بود و در محفل بيژن هيرمنپور عضویت داشت.
به دنبال دستگيرى ابراهيم دلافسرده نام او در كنار كـاظم سـالحى ،جـالل فتـاحى،
فروغ عبدالحسيننژاد و الهيارى براى پلي شناخته شد.
ساواك از همان ابتدا به شكل جدى در پى دستگيرى او بود در نامههـاى سـاواك او
را فردى «فوقالعاده هوشيار» ارزیابى مىكنند .اما ساواك در ردهایى كه از او در حـوالى
راهآهن و ميدان شوش و خيام نو مىیابد ،موفق به دستگيرى او نمىشود.
در اوایل شهریور  1122ساواك مدعى شد كه او به اتفاق ایرج سپهرى از مرز عبـور
كردهاند و در خسروآباد آبادان با مأمورین به زدوخـورد پرداختـهانـد .سـپهرى كشـته و
حسن نوروزى موفق به فرار مىشود .نام مستعار او بابوشكين بود .و رفقایش او را بابى
مىخواندند در تيم او زیبرم (واله) علىاكبر جعفرى (یارمحمد) و نسترن آلآقا (جميلـه)
عضویت داشتند.
حسن نوروزى به اتفاق یک نفـر دیگـر در  19دى  1122از تهـران عـازم اليگـودرز
مىشود علت این سفر روشن نيست .و معلوم نشد كه نوروزى در پى چه مـأموریتى بـه
اليگودرز مىرود .در قریه ده نو آن دو از اتوبوس پياده مىشـوند و بـه طـر عزیزآبـاد
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مىروند و نوروزى با سوار شدن به یک مينىبوس به چمن سلطان مىرود كه روسـتایى
در  21كيلومترى اليگودرز است و دیگرى به طر دوزان مـىرود كـه روسـتایى در 12
كيلومترى اليگودرز است.
در قهوهخانه چمن سلطان نوروزى توقف مىكند قهوهچى بـه رئـي پاسـگاه خبـر
مىدهد كه فردى مشكوك در قهوهخانه است .نوروزى در قهوهخانه غافلگير و دسـتگير
مىشود و به پاسگاه برده مىشود در پاسگاه نوروزى با خوردن سيانور به زنـدگى خـود
پایان مىدهد.
در جيب او شناسنامهاى به نام محمد رویين فرزند علىاكبر بيرون مىآورنـد .جسـد
او به تهران منتقل شد و در تهران توسط ساواك شناسایى شد.
رفيق نوروزى در تدوین تئورى مبارزه مسـلحانه نيـز نقـش مـؤثر داشـت .او جـزء
گروهى بود كه مأمور كار در ميان كارگران شد .و پ از جمعبنـدىهـا بـه ایـن نتيجـه
رسيد كه «كارگران را دیگر نمىشود با حر به مبارزه كشيد .آنها بایـد پشـتيبانى یـک
پيشاهنگ را بهطور ملموس ح كنند».1

سوگواران
به خاك پشته بر شدند
و خورشيد و ماه
به هم
برآمد
شاملو

شهادت يوسف زركارى
در  17بهمن  1122یوسف زركارى به شهادت رسيد .در اصفهان گشت كميتـه مشـترك
 .1اعوماس ادات روزىآهنگراس؛ اسناد ساواك
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مقـابل گـاراژ مسـافـربرى گيتىنورد به او مشـكوك شـد و در تبـادل آتــش یــوسف
به شهادت رسيد.
زركارى كارگر راهآهن بود در راهآهن با حسن نوروزى آشنا شـد .و تحـت تـأثير او
گرایشات ماركسيستى پيدا كرد با رفتن نوروزى از راهآهن رابطه او با حسن قطع شد.
زركارى در آموزشگاه بزرگمهر با یحيى رحيمى دبير خود آشنا شد .رحيمـى مـدتى
با او كـار تئوریک كرد .و بـا وقوى حـادثه سيـاهـكل چـون تـحت نـظر بــود یوسـف
را به حميد اشر وصل كرد اشر كار تكثير جزوههاى گروه را بـه او سـپرد زركـارى
در رابطه با جذب عباس هوشمند دستگير شد.
از نيمه اول شهریور  1121به مدت یک سال در زندان بود ساواك نتوانست پـى بـه
رابطه او با چریکها ببرد.
بعــد از آزادى بــه ســازمان پيوســت و «خمميطتستايم اچتيم » را نوشــت ســاواك
دربررسىهایش پى برد كه نویسـنده ایـن كتـاب یوسـف زركـارى اسـت .پـ نـام او
درليست افراد فرارى گذاشته شد .در وسایل كشف شده از او دفترچه كوچكى بـه رمـز
پيدا شد.

اينان
دل به درياافكناناند
به پاىدارنده آتشها
زندگانى
دوشادوش مرگ
پيشاپيش مرگ
شاملو

شهادت شيرين معاضد و اسكويى
درپى پخش اعالميه چریکها در تبریز ،رسول عباس قلىزاده در دانشگاه تبریز دسـتگير
شد .و این امر باع افشاى هستههاى تبلي ى در دانشگاه شد.
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در تــاریخ  29فــروردین  1121دو اكيــپ از مــأمورین عمليــاتى و تحقيقــات كميتــه
مشترك به تبریز رفتند در این هجوم تيم تداركاتى شاخه تبریز ضربه خود و
 .1ابراهيم محجوبى نمين .2 ،بهجت محجوبى نمين .1 ،یوسف كشىزاده و  .1فرزاد
كریمى دستگير شدند.
بهجت محجوبى نمين در زیـر شـكنجه قـرار روز  1اردیبهشـت  1121خـود را در
تهران با آذر داد و آذر كسى نبود جز شيرین معاضد.
وقتى شيرین معاضد براى اجراى قرار از خانه بيرون رفت حميد اشر متوجـه شـد
كه شيرین در دام مرگ پاى مىگذارد.
گـفته مىشـود مجـاهدین خـلق كـه روى موج بىسيــم كميتــه مشتــرك بــودند
متوجه حركت ساواك براى عمليات شدند .و این تحركات را به حميـد اشـر اطـالى
دادند .چـریکهـا خـود نـيز بـا سـاختن رادیویى مدام روى موج گيرنـدههــاى كميتـه
مشترك بودند ابوالحسن شایگان از وجود چنـين رادیـویى از خانـه محلـه شـترداران و
اعظمالساادات روحى آهنگران نيز از قـول نزهـتالسـادات خـواهرش از وجـود چنـين
رادیویى خبر مىدهند.
اشر و اسكویى همتيم بودند با آگاه شدن آنها ،اسكویى به سر قرار شيرین رفـت
تا او را از آلوده بودن قرار مطلع كنند .حميد اشر نيز خود را به شـيرین رسـاند و لـو
رفتن قرار را به او اطالى داد اما این آگاهى زمانى صورت گرفت كـه شـيرین و مرضـيه
هر دو در تور ساواك بودند.
مرضيه نيز شيرین را در خيابان حافظ دید و لو رفتن قرار را به او گفت :پ تصميم
مىگيرند از تور ساواك خارج شوند.
شيرین در ميدان فوزیه دستگير شد اما با خوردن سيانور خودكشى كرد مرضـيه نيـز
درحوالى محله شترداران درگير شد و به شهادت رسيد.

شيرين معاضد كه بود
شيرین توسط گروه سياهكل عضوگيرى شد در سال  1121با نام مستعار افسانه به خانـه
مجيدیه رفت و با حميد اشر  ،عباس مفتاحى و محمدعلى پرتوى همتيم شد.
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او در چند انفجار و عمليات شـركت داشـت .از جملـه در انفجـار انجمـن ایـران و
امریكا و انفجار ماشين مستشارى ،در انفجار انجمن ایران و امریكا او همراه محمـدعلى
پرتوى بود در محل اسلحه و مهمات از جنوب او همراه مهدى سوالونى بود.
در پایيز  1121به خانه سـليمانيه رفـت .و بـار دیگـر هـمتـيم حميـد اشـر شـد.
درهمـانجـا بود كه بـا حميد گلوله خورد امـا هر دو موفق شدند از محـاصره سـاواك
خارج شدند.

تحوالت بعدى
پ از شهادت اسكویى و معاضد خانه محله شترداران كه محل زندگى حميد اشـر و
اشر دهقانى بود تخليه شد .اشر دهقانى با نام مستعار نگار همراه علىاكبر جعفـرى
به مشهد رفت و همتيم كيومرث سنجرى و ابوالحسن شایگان و حميد مؤمنى شد.
مؤمنى در این زمان كتابهاى لنين و مائو را به اشر دهقانی آموزش مىداد.
صبا بيژنزاده مسئول تيم شد.

اعدام انقالبى فاتح يزدى

1

ترور انقالبى فـاتح یزدى بهنـام «طرح تـارى وردى» نـامگذارى شـد .تـارى وردى نـام
حيدر عمواوغلى بود كه از سوسيال دمكراتهاى پرآوازه انقالب مشروطه بـود و شـهيد
حسن نوروزى نام تارى وردى را بهعنوان نام مستعار خود برگزیـده بـود در واقـع ایـن
طرح با نام و خاطره حسن نوروزى اجرا شد.

علت ترور چه بود
در اردیبهشت سال  1121دوهزار نفر از كارگران جهان چيت به خاطر كمى دسـتمزد از
 .1نبرد خلق شماره 2
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كرج به سوى تهران حركت كردند تا از شرایط بد كـار بـه وزارت شـكایت كننـد .طـى
توطئه مشتركى كارگران را در كاروانسراى سنگى ،بين كرج و تهران ژاندارمها به گلولـه
بستند 21 .كارگر شهيد و ده ها تن مجـروح شـدند ایـن جـوابى بـود كـه شـاه و فـاتح
بهكارگران گرسنه دادند .فاتح یكى از مالكين یزدى بود كه با استفاده از نزدیكى با دربار
توانسته بود با زور دهقانان حاجىآباد كرج را از زمينهاىشان بيرون كنند و زمـينهـاى
غرب كرج را تصاحب كنند .او با احداث كارخانجات بزرگ جهان و استثمار وحشـيانه
كارگران ثروت هنگفتى به دست آورده بود.
كارخانه جهان چيت ،روغن نباتى جهان ،آرمه ،اینترنـول ،اینترلـوب از آن او بـود .او در
كرج باغهاى وسيع ميوه و سردخانهاى عظيم بـراى نگهـدارى ميـوه داشـت .در شـمال
باغهاى وسيع چاى و كارخانجات چاى و بهترین امالك وسيع و كارخانجات پتوبافى و
پشمبافى در مشهد كارخانه كبریتسازى درشهریار امالك وسيع ،در هندوستان باغهـاى
چاى و در تهران هتلى بسيار بزرگ داشت .او همچنـين صـاحب یكـى از شـركتهـاى
مقاطعهكارى بزرگ بود.
فاتح با دربار رابطهاى ویژه داشت لقب فاتح را رضاشاه به او داده بود و شاه هرچند
وقت یکبار ميهمان او بود.

اجراى عمليات
ال انجام شده بـود .و سـير رفـت و آمـد فـاتح مشـخص بـود پـ
عمليات شناسایى قب ً
شناسایى به تيم عمليات داده شد .و تيم عملياتى در بررسىهایش جاده فرعـى را كـه از
اتوبان ایوبى به طر آریاشهر منشعب مىشد را براى عمليات برگزید.
در این عمليات سه مرد و یک زن شركت داشتند كه پ از متوقـف كـردن ماشـين
فاتح ،راننده او را از محل دور كردند و فاتح را كشتند .و اعالميههـا توسـط چریـک زن
در محل پخش شد.
سازمان اعالميهاى در این مورد منتشر كرد اعالميه عملياتى كه در محل پخـش شـد.
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كه در آن گفته مىشد پ از سه سال انتقام خون كارگران بىگناه جهـان چيـت گرفتـه
شد .و طى توضيح كوتاهى از ستمى كه بـر كـارگران مـىرود و نقـش فـاتح در كشـتار
كاروانسرا سنگى پرده برمىداشت و علت ترور او را توضيح مىداد.
اعالميه دوم ،اعالميه توضيحى بود كه خطابش كارگران بود و طى تحليل مفصـلى از
وضعيت كارگران سخن مىگفت و پرده از سياستهاى ضدكارگرى شاه برمىداشت.

شرح ترور
در اواخــر دى  1122در محلــه «مردآبــاد» كــرج تيمــى مركــب از اعظــمالســادات
روحىآهنگران ،مارتيک قازاریان و نزهتالسادات روحىآهنگران تشكيل شد مسـئوليت
این تيم با نزهت بود .دو هفته بعد نزهت خبر آمدن حميد اشر را داد كه در آن زمـان
علىاكبر ناميده مىشد كه قرار بود به تيم برنامـهنویسـى و طـرز كـار بـا سـالح و مـواد
منفجره را آموزش دهد.
براى دست یافتن به اطالعات دقيق در مـورد فـاتح ،قـرار شـد كـه اعظـمالسـادات
روحى آهنگران به استخدام كارخانه جهان چيت درآید .اما كارخانه اعالم كرد كـه دیگـر

كارگر زن استخدام نمىكند پ اعظم در كارخانهاى در چهارصد دستگاه كرج مشـ ول
بهكار شد .بيشتر كارگران چهارصد دستگاه از كارگران كارخانه جهان چيت بودند .اعظم
طى دو ماه كار در كارخانه اطالعات جامعى در مورد فاتح به دست آورد.
طرح ترور آماده شد .قرار بر این بود كه همزمان در پاسگاه كاروانسراى سـنگى كـه
عـامل كشتـار كـارگران بـود بـمبى منفجر شـود .شنـاسـایىهـا توسط اعـظم روحى و
مارتيک قازاریان (با نام مستعار ناصر) انجام شد.
اسناد مربوط به عمليات فاتح و پاسگاه ژاندارمرى در خانه تيمى در دبهاى نهاده شد
در كنار آن نيز بنزین تعبيه شد تا در صورت خطر آنرا سریعاً آتش بزنند.
در اواخر اسفند  ،1122حبيب مؤمنى (برادر حميد مؤمنى) به جمع آنان افـزوده شـد
درشناسایى پاسگاه او نيز شركت داشت.
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حميد مؤمنى مدتى با اعظمالسادات روحى آهنگران همخانه بـود امـا وقتـى حبيـب
برادرش به آن خانه آمد حميد آنجا را ترك كـرد و قـرار شـد اعظـم و حبيـب مـؤمنى
خانهاى پيدا كنند.
اعظم خانهاى در خيابان حسامالسلطنه یافت و با نام عصمت كرباسى و مؤمنى با نام
رضا همسر او شد اعظم نيز بهعنوان كارگر به كارخانه كفـش ملـى رفـت .تـا در مـورد
ایروانى صاحب كارخانه و موقعيت كارگران آنجا اطالعاتى كسب كنند .حبيـب مـؤمنى
نيز به شناسایى شهرى پرداخت.
پ از مدتى این تيم منحل شد .حبيب مؤمنى بـراى آمـادگى بيشـتر بـراى زنـدگى
تيمى به جایى دیگر منتقل شد و تيم مردآبـاد دوبـاره تشـكيل شـد .مارتيـک قازاریـان،
اعظمالسادات روحى و نزهت روحى .نزهت رابط تيم بود.
شناسایى فاتح به عهده تيمى در تهران گذاشـته شـد .نزهـت تلفـن پسـر فـاتح را از
طریق دفترچه تلفن یافت و از طریق او شماره پدرش را گرفت و با تماس با منزل فاتح
اعالم كرد كه آنها از سوى یک شركت تبلي اتى ،شماره تلفن آنها برنده یک تلویزیـون
شده است و آدرس خانه آنها را گرفت شناسایى ساعت رفت و آمد فاتح توسط نزهت
صورت گرفت .با تكميل شناسایى تيم عملياتى خود را براى ترور آماده ساخت .اعالميه
مربوط نيز توسط نزهت نوشته شد.
در تاریخ  21مرداد  1122فاتح ترور شد .فرمانده عمليات با خشـایار سـنجرى بـود
چریکها در اعالميهاى كه بعد از ترور فاتح منتشر شد چنين نوشتند:
دادگاه انق بى خلق ،فاتح را به خاطر نقش مـثثر كـه در كشـتار كـارگران جهـان
چيت به عهده داشت و به خاطر حـقكشـىهـاى االمانـهاش در حـق كـارگران
بهمرگ محكوم كرد .و فاتح خونخوار را به سزاى اعمال ننگينش رساند.
قرار بود هم زمان پاسگاه كاروانسرا سنگى منفجـر شـود امـا بـه علـت آمـاده نبـودن
امكانات این عمليات منتفى شد.
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ترور نيكطبع بازجوى ساواك
فرمانده عمليات ترور نيکطبع با نسترن آلآقا بود و این عمليات به نام «بهروز دهقـانى»
كه در زیر شكنجه به شهادت رسيده بود نامگذارى شد.
نيکطبع از عناصر اصلى بازجویىهاى بهروز و خواهرش اشر بود .همو بـود كـه
درجلو چشم بقيـه بـه اشـر تعـرض كـرده بـود اشـر در حماسـه مقاومـت چنـين
مىنویسد:
«كام لختم كرده بودند و باتوم برقى را همراه با ركيكترين فحشها و متلكهـا
با نقاط حساس تنم ...تماس مىدادند نيكطبع اين جانور كثيـف و متخصـ در
امور بىناموسى در اتاب نبود .وارد اتاب شـد .مـرا دمـر بـه يـك نيمكـت بسـت و
بىشرمانه جلو چشم همكـارانش شـلوارش را پـايين كشـيد و روى مـن خوابيـد
بهاصط ح تجاوز ناق بود .و به خاطر تحقير و خرد كـردن اعصـاب مـن صـورت
مىگرفت ...هدف پليد اينكه اسرار مرا بـه ايـن وسـيله بيـرون بكشـد بـهخـاطر
پيشبرد آرمان پرشكوهم به خاطر حفظ اسـرارى كـه فـاش نكـردن آن بـه سـود
مبارزه و انق ب بود اين تحقير و شكنجه براى من گذرا و كوتاه مدت بود.
بعد از آن دوباره مرا به تخت بست و ش ب زدن را از سر گرفتند»1 .
گفته مىشد آدرس نيـکطبـع از طریـق كـاظم ذواالنـوار (از كادرهـاى مجاهـدین)
بهبيرون از زندان انتقال یافت و به دست چریکها رسيد.
پ شناسایىهاى الزم انجام شد .در ساعت  7:11دقيقه روز دوشنبه نهـم دى 1121
خيابان متين دفترى منشعب از خيابان پاستور كه مسير هر روز نيکطبع بود بسته شـد و
اتومبيل او به مسلسل بسته شد .پ چریکهـا تيـر خـالص او را زدنـد در اتومبيـل او
بمبى گذاشتند این بمب به دستور نزهت توسط مارتيک قازاریـان سـاخته شـد .پـ از
آنكه مأمورین كميته مشترك براى بردن ماشين نيکطبع آمدند اتومبيل در سـاعت 7:12
دقيقه منفجر شد.
ساواك اعالم كرد نيکطبع به علت انفجار بمب كشته شده است كه این گونه نبود.
 .1زماسه مقاومت؛ اشرف دهقانی
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پرندهاى در رگبار
با جامه تاريك
مىگذرد
و خنرر صاعقه
فرود مىآيد
پرندگان در رگبار مىميرند
شاملو

تيم آموزشی در كرج
چریکها همچنان از كرج به عنوان منطقهاى نسبتاً امن بـراى تـيمهـاى آموزشـى سـود
مىجستند در تيمهاى بهمن  1121اعظم به دستور خـواهرش نزهـت در كـرج خانـهاى
اجاره كرد و خشایار سنجرى با او همخانه شد.

خشايار سنجرى كه بود
خشایار در سالهاى 11ـ 1117در دوره شبانه دانشسراىعالى نارمک تحصيل مىكـرد .و
همــواره از رهبــران دانشــجویى بــود .در ســال  1121بــه همــراه بــرادرش ،محمدرضــا
ميرهاشمى حقيقى را كه متوارى بود پناه داد همين امر سـبب مخفـى شـدن كيـومرث و
دستگيرى او شد .هيجدهم اردیبهشت  1121دستگير شد و مـدت یـک سـال درزنـدان
ماند .در تاریخ سىویكم فروردین  1121آزاد شد در تاریخ بيست و چهارم اردیبهشـت
 1121به سربازى رفت و در تاریخ یكم بهمن  1121بـراى هميشـه پادگـان بجنـورد را
ترك گفت.
در اسفند  ، 1121توسط جعفر داورى ،او و برادرش به همراه مرتضى داورى و رضـا
بيژنى به چریکها وصل شد.
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خشایار در ترور فاتح و ترور نيکطبع فرمانده عمليات بود.
خشایار پ از وصل به سازمان چریکها و جذب جـالل فتـاحى كـه در سـال اول
دانشكده همكالس او بود به اتفاق برادرش به اصـفهان رفـت و پـ از مـدتى فتـاحى
بهمشهد و او به تهران منتقل شد.

تيم سنجرى
در بهمن  1122سنجرى با اعظمالسادات روحىآهنگران مالقات كرد تا تيمـى آموزشـى
سازمان دهند .و چند ماه بعد على دبيرىفرد (آرش) و حسين الهيارى (كـاظم) بـه آنـان
وصل شدند.

على دبيرىفرد كه بود
دبيرىفرد در سال  1127در تهران به دنيا آمد پدر او سرهنگ و دایىاش سرلشـگر بـود.
خواهرش سولماز در سال  1121كارمند دفتر فرح پهلوى بود.
در سال  1111به دانشكده فنى رفت .و در سـال  21( 1121اردیبهشـت) بـه خـاطر
شركت در اعتصاب دستگير و هفت ماه بعد آزاد شد .پ به سربازى رفت و در بهبهان
با خشایار سنجرى آشنا شد.
دبيرى در تهران با پرویز نویدى چراغتپه كه هوادار چریکها بود ارتباط داشت و او
كتابهاى پویان ،احمدزاده را براى مطالعه به او داده بود.
در تاریخ یكم مهر  1122دبيرى دوباره دستگير شد و یک ماه بعد آزاد شد و پ از
آزادى به سربازى رفت و در  11آذر  1121ترخيص شد اما پ از مدتى به چریـکهـا
پيوست و مخفى شد.
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خانه نزديك كرايهها
درهمــين ســال خشــایار ســنجرى زینــبالســادات ميرهاشــمى را بــه اعظــمالســادات
روحىآهنگران وصل كرد تا تحت آموزشهاى اعظم قرار گيرد.

و اعظم در كرج خانهاى اجاره كرد كه به آن «نزدیک كرایهها» مىگفت و حسينعلى
الهيارى و على دبيرىفرد تحت آموزشهاى او قرار گرفتند .آنها اعظم را بـا نـام عطيـه
مىشناختند حميد اشر نيز مسئول آموزش و تنظيم برنامه هفتگى تيم بود .اعظم كار با
سالح ،مُهرسازى ،سراجى و دیگر امور تكنيكى را به آنها یاد مىداد این تيم مدت یـک
ماه و نيم آموزش دید حميد اشر چند بارى به این تيم سر زد و كار با چاشنى و فتيله
را به آرش (دبيرىفرد) و كاظم (الهيارى) آموزش داد.

شهادت سعيد پايان
در  22بهمن سال  1121در خانه تيمى در اهواز سـعيد پایـان هنگـام كـار بـا نارنجـک،
ضامن رها شد و او به شدت زخمى شد.
او را به مطب دكتر ملکمحمود یاقوتفام رساندند .امـا دكتـر شـرافتمند! و سـوگند
خورده؟ ! از درمان سعيد پایان سرباز زد .و با داد و فریاد سعى در كشاندن پلي بهمطب
داشت سعيد در مطب دكتر به شهادت مىرسد .بر ما معلـوم نيسـت كـه سـعيد چگونـه
بهشهادت مىرسد .حميد اشر در پایگـاه جـوى مردآبـاد كـرج از انفجـار نارنجـک و
مجروح شدن و شهادت سعيد خبر مىدهد .و گزارش ساواك از قتلى خبر مىدهـد كـه
در مطب دكتر ملکمحمود یاقوتفام رخ مىدهد.
«پيرو شماره ( 12117ه  1ـ  )22211/11/21همانطورى كه قبالً اعالم گردیـد .بعـد
از ظهر روز  1121/11/22درمطب دكتر یاقوتفام در خيابان رضاشاه كبيـر اهـواز قتلـى
اتفـاق افتـاد و قـاتلين كـه سـه نـفر بـودند بـا استفـاده از یک دستگـاه اتومبيل سوارى
متوارى شدند».
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ادعا مىشود كه بعد از خوددارى دكتر یاقوتفام از معالجه سعيد ،هـمتيمـىهـاى او
تير خالص او را مىزنند و از منطقه دور مىشوند.1

واحد آموزشى كرج
واحد آموزشى كرج در اردیبهشت  1121تشكيل شد .محمود عظيمى بلوریان دانشجوى
دانشـگاه صنعتى و یـداهلل زارى كـارگر كـارخـانجـات تـهران در ایـن واحـد زیـر نظـر
مـارتيـک قـازاریـان ،مـش ول فـراگيرى سيستمـاتيک مسـائل سيـاسى ـ تشــكيالتى و
تكنيكى بودند.
محل استقرار این واحد در دولتآباد كرج بود كه یكى از منـاطق كارگرنشـين بـود.
این واحد یكى از واحدهاى تحت مسئوليت نزهت روحى آهنگران بود.
دليل لو رفتن این واحد به احتمال قوى مورد شناسایى قرار گرفتن مارتيک قازاریـان
بود .نيروهاى ضربت كميته حوالى ظهر ششم تيـر  1121منطقـه را محاصـره مـىكننـد.
اعظم روحى آهنگران كه براى آوردن آب از پایگاه خارج شده بـود مـورد هجـوم قـرار
مىگيرد و به علت آنكه سطل آب در دستانش بود فرصـت پيـدا نمـىكنـد از سـالح و
نارنجک خود استفاده كند و دستگير مىشود نزهت روحى كه در حال آمدن بـه پایگـاه
بود منطقه را ناامن مىبيند .پ خود را به پایگاه مىرساند تا تيم را از خطـر آگـاه كنـد.
در صدد دستگيرى او برمىآیند و او با كشيدن نارنجک خود و عدهاى از سـاواكیهـا را
از بين مىبرد .تيم سعى مىكند با تيراندازى و پرتاب نارنجک از محاصره خـارج شـوند
اما موفق نمىشوند ساواك تقاضاى هلىكوپتر مىكند و هلىكوپتر توسط چریکهـا زده
مىشود و مجبور به ترك منطقه مىشود .دو نفر موفق مىشوند از حلقه محاصره خـارج
شوند .اما به علت به پایان رسيدن مهماتشان به شهادت مىرسـند .مارتيـک قازاریـان بـا
آخرین گلولهاش خودكشى مىكند گفته مىشود  11نفـر از نيروهـاى سـاواك و پلـي
دراین درگيرى كشته شدند.
 .1محمود نادرى؛ كتات چريكها الد دوم
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شهادت حسينعلى الهيارى
در مورد شهادت الهيـارى دو روایـت اسـت یـک روایـت شـهادت او را در تـاریخ 17
فروردین  1121مىداند و علت شهادت او شليک تيرى مـىدانـد كـه خشـایار سـنجرى
هنگام آموزش از سالح بهسوی او شليک مىشود .1و روایت دوم شهادت او را بعـد
از شهادت سنجرى اعالم مىكند.2
هايشه روبهروى نيره و فشنن سينههايى هست
هايشه پاى منرنيق و با سينههايى هست
محمد مختارى

شهادت خشايار سنجرى
خشایار مسئوليت تيم آموزشى كرج ،مسئول تيمى دیگر در قزوین بود این تـيم مركـب
بود از:
 .1انوشيروان لطفى .2 ،محمود نمازى و  .1منصور فرشيدى
لطفى در سال  1121توسط ناصر كریمى از اعضاى آرمان خلق با خشایار آشنا شـد.
در اوایل اسفند  1121لطفى توسط على دبيرىفرد به سـازمان وصـل شـد .لطفـى چنـد
مالقات با سنجرى داشت و در مالقات آخر مخفى شد .لطفى محمـود نمـازى را كـه از
زندان قزلقلعه مىشناخت بـه سـنجرى معرفـى كـرد .و نمـازى در مالقـاتهـایش بـا
سنجرى ،منصور فرشيدى را به سازمان معرفى كرد قرار بر این شد كـه تيمـى آموزشـى
درقزوین تشكيل شود و بعد از یـک مـاه و نـيم آمـوزش ایـن تـيم عمليـاتى شـود 21
 .1اعوماس ادت روزىآهنگراس؛ اسناد ساواك
 .2كار ارگاس سراسرى چريكها؛ سال 1177
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فروردین  1121رشيدى و نمـازى بـه قـزوین مىروند و روز بعد لطفـى و سـنجرى در
قـزوین بـه آنهـا ملحق مىشوند.

چگونگى لو رفتن تيم قزوين
ساواك در تعقيب مرتضى ماهرویان (هوشـنگ) بـه محمـود نمـازى رسـيد .در تعقيـب
نمازى خانه امن او در  11مترى نواب شناسایى شد و از نمازى به سـنجرى رسـيدند و
در تعقيب آنها خانه تيمى در قزوین لو رفت.
در شب بيست و چهارم فروردین  1121سنجرى و لطفى به خانه نمازى و فرشيدى
رفتند لطفى به خانه تكى خود در قزوین رفت و قرار شد ساعت  1:11صبح برگردد.
از ساعت  12شب تا  2صبح منصور فرشيدى نگهبانى داد از ساعت  2صبح بـهبعـد
نـوبت كشيـک خشـایـار سنجرى بود 2:11 .صبح نمـازى بـراى تـهيه صبحـانه بـيرون
رفت و برنگشت.
با آمدن لطفى مسأله تأخير نمازى مطرح شد .لطفى بـراى پـىگيـرى مسـأله بيـرون
رفت .او هم در تور ساواك افتاد و دستگير شد .خشایار متوجه شد بـراى آنهـا اتفـاقى
افتاده است پ با دادن قرار وصل مجدد به فرشيدى به منصـور گفـت چـون او مسـلح
است بـيرون مىرود تـا در صورت امكـان خـود فـرار كنـد اگـر موفـق نشـد ،امكــان
فـرار او را فراهم كند.
با بيرون رفتن سنجرى ،درگيرى آغاز شد و سـنجرى بـه شـهادت رسـيد بـه دنبـال
شهادت سنجرى ،فرشيدى نيز دستگير شد.

صداى گلوله
صداى محاصره
صداى باروت
صداى زندهباد...
آه....
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برداريد
آن پرنده را برداريد
خون روى خيابان پرپر مىزند
سلطانپور

شهادت فرشيدى و نمازى زير شكنجه
تيم قزوین یک تيم آموزشى بود و جز مسئول تيم بقيه مسلح نبودند پ لطفى و نمازى
و فرشيدى زنده دستگير شدند اما ساواك اعالم كرد كه سنجرى و فرشيدى در درگيـرى
كشته شدهاند.
منصور فرشيدى بيستم اردیبهشت و نمازى چند روز بعد در زیر شكنجه به شهادت
رسيدند لطفـى هـم بـه شـدت شـكنجه شـد بـه گونـهاى كـه تهرانـى شـكنجهگـر در
بازجوییهایش گفت به او و دیگران دستور دادند هر سـه را زیـر شـكنجه بكشـند و او
علیرغم شكنجههای سختی كه به لطفی داد او را نكشت و در دادگـاهش كـه در سـال
 1121برگزار شد بهخاطر شكنجههایی كه به لطفی داده بود از او تقاضاى بخشش كرد.1

از نامها و نشانهای مردگان میگذريم
جهان بايد
از ترانههای زندگان لبال باشد
از ثقل فشرده اندوه آدميان میگذريم
جهان بايد
از سرود و عشق لباب باشد
از تاامی نامها و نشانها میگذرم
اما چون به نام تو میرسم
 .1شكنجهگراس سخن میگويند؛ قاسم ز نپور
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قرار از كف میرود
و گريههای جهان بي باره
از چشم ستارگان میريرم

خط كشتن زير شكنجه
انوشيروان لطفى در بازجویىهایش به نكته مهمى اشاره مىكند سنجرى به او مىگویـد:
«جنبش مبارزه مسلحانه از مرحله تثبيت گذشته است و هماكنون در سـطح منطقـه پـنج
سالگى ما را تبریک مىگویند وقتى مخالفان سرسختى چون حزب توده به حقانيـت مـا
اذعان دارند از امروز به بعد براى سازمان مرحله تودهای شدن جنبش مطرح است».1
اهدا استراتژیک چریکها در سه مرحله خالصه مىشد:
 .1مرحله تدارك
 .2مرحله تثبيت
 .1مرحله تودهاى شدن
به شهادت رسـانـدن مـحمود نمـازى و منـصور فـرشيـدى را بـایـد در ایـن نـكته
جستوجو كرد.
تيم قزوین در تاریخ بيست و چهارم فـروردین ضـربه مـىخـورد .فرشـيدى بيسـتم
اردیبهشت و نمـازى چند روز بعد به شهادت مىرسـد .سـاواك  21روز فرصت داشت
كـه فرشيـدى و نمـازى را تـخـليه اطالعـاتى كنـد بـبينيم اطالعـات لـطفى ،نمـازى و
فرشيدى چه بود؟
تيم قزوین یک تيم آموزشى بود هر سه به تـازگى بـه سـازمان وصـل شـده بودنـد
اطالعات چندانى از چند و چون كارها نداشتند و هرچه داشتند ساواك همـان روزهـاى
اول بيرون كشيده بود.
اگر سنجرى را زنده گرفته بودند و بعد او را در زیر شكنجه مىكشتند قابل فهم بود.
سنجرى در مدت چهار سال فعاليت تشكيالتى اطالعات زیادى داشت اما این سه فاقـد
 .1انوشيرواس سطفى ،اسناد ساواك
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چنين اطالعاتى بودند ساواك این را مىدانست اما خط سـاواك ،خـط نـابودى فيزیكـى
چریکها بود دیگر براى ساواك گرفتن اطالعات تمامى بازجویى نبـود .بخشـى از كـار
بود ساواك بهنحوى مىدانست كه دیگر نمىشود چریکها را به طور كامل نـابود كنـد.
پ در پى آن بود كه چریک ها دیگر بـه دادگـاه نرسـند .كشـتن در خيابـان و یـا زیـر
شكنجه .وگرنه نمازى و فرشيدى اگر به دادگاه مىرسيدند جرمـى نداشـتند پـ رژیـم
درآخر حد خباثتاش مىتوانست به اینها حكم باالیى بدهد .همچنانكه به انوشـيروان
لطفى داد .زندان ابد لطفى در سال  1127به سه سال هم نكشيد .پ كار ساواك بيشـتر
بهانتقامگيرى و ارعاب جنبش قابل توجيه بود.
دستهايم را در باغچه مىكارم
سبر خواهد شد.
فروغ

شهادت حبيب مؤمنى
یک روز پ از شهادت خشایار سنجرى خانه مردآباد كرج تخليه شد و همگى به خانه
على دبيرىفرد در چيدز رفتند.
پنج روز بعد حميد اشر و نزهت روحىآهنگران به دیدار اعظـم روحـىآهنگـران
رفتند و اعظم شرح ماوقع را براى حميد گفت.
با تخليه خانه مردآباد ،ارژنگ شایگان ،پوران و حبيب مؤمنى به خانهاى دیگر منتقـل
شدند و اعظم روحىآهنگران خانهاى در خيابان خيام در كرج گرفت.
در ســاعت نــه صــبح  7اردیبهشــت  1121در خيابــان اميركبيــر مــأمورین شــهربانى
م ازهاى را محاصـره كردنـد و درصـدد بازرسـى افـراد برآمدنـد .بهانـه پلـي  ،یـافتن
قاچاقچيان حشيش بود پ مؤمنى سالح خود را كشيد و درگيرى آغاز شـد .در تبـادل
آتش مؤمنى تير خورد و دستگير شد.
مؤمنى در بيمارستان شهربانى زیر عمل جراحى مثانه قرار گرفت و بالفاصله بهكميته
مشترك منتقل شد.
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مؤمنى با شكم بخيه شده زیر شكنجه رفت .اما نتوانست شكنجه را تاب بياورد و دو
روز بعد از كميته مشترك به بيمارستان منتقل شد اما معالجه مؤثر واقع نشد و بهشهادت
رسيد .خانه تيمى مؤمنى در قلعه حسنخان بود كه با ارژنگ شـایگان و پـوران زنـدگى
مىكرد و قبالً تخليه شده بود .و وقتى ساواك به آنجا رفت ،كسى را در آنجا نيافت.
كشتن مؤمنى در زیر شكنجه همان خط كشتار بود كـه سـاواك در مـورد نمـازى و
فرشيدى بهكار بست.

خانه دولتآباد
این خانه توسط اعظم روحىآهنگران و مارتيک قازاریان اجـاره شـد امـا قبـل از انتقـال
بهاین خانه یداهلل زارى كاریزى به اعظم وصل شد.

يداهلل زارع كه بود
یداهلل زارى كارگر كارخانه نپتون بود تحت تأثير برادرش گرایشات چپ پيدا كرد پ از
سال  1121فعال بود .در واسط  1122دستگير شد .هيجده ماه زنـدانى بـود و در تـاریخ
اول بهمن  1121آزاد شد.
در زندان قصر با انوشيروان لطفـى آشـنا شـد .لطفـى بـا او در پيوسـتن بـه سـازمان
صحبت كرد .و هنگامىكه آزاد مىشد لطفى نام او را به خشایار سنجرى داد .سنجرى او
را بهسازمان وصل كرد و حميد اشر او را به اعظـم هنگـران وصـل كـرد و او بـا نـام
مستعار یوسف به عنوان برادر اعظم به خانه دولتآباد رفت.

محمود عظيمى بلوريان
بلوریان نيز مدتى در زندان بود از طریـق تشـكيالت زنـدان بـه سـازمان وصـل شـد و
بهعنوان همسر نزهتالسادات روحىآهنگران به خانه دولتآباد رفت.
تيم دولتآباد یک تيم آموزشى بود .و تشـكيل مـیشـد از اعظـم روحـىآهنگـران،
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محمود عظيمى ،یداهلل زارى كاریزى ،مارتيک قازاریان و نزهتالسادات روحـىآهنگـران
بهعنوان رابط تيم با مركزیت بود.

زهرا آقانبى قلهكى و عليرضا شهابرضوى
زمانىكه نزهتالسادات روحىآهنگران دبير ریاضى دبيرستان فروردین بود .زهرا آقـانبى
قلهكى و زهره مدیره شانهچى در كالس ششم دانشآموز و شيفته رفتار او بودند.
زهرا آقانبى قلهكى در مورد نزهت چنين مىگوید« :فوقالعاده او را دوست داشتم او
براى من خدا بود هرچه مى گفت حر او بود .تمامى فكر و حرفم او شـده بـود .یـک
روز اگر در مدرسه او را نمىدیدم كسل مىشدم».1
زهرا در خانوادهاى مذهبى به دنيا آمده بود به همين خاطر از كالس نهـم پـدرش او
را به خياطى گذاشت و از ادامه تحصيل باز داشت .اما بر اثر اصرار زهرا رضـایت داد او
دیپلم بگيرد.
زهرا با نزهت روحى آهنگران ،اعظم بهمنى ،خواهر و برادر نزهـت ،و زهـره مـدیره
شانهچى رابطه داشت و به كوه مىرفت.
بعد از گرفتن دیپلم در یک كارگاه در بوذرجمهرى كـار گرفـت .امـا بعـد از مـدتى
خانوادهاش از رفتن او به كار ممانعت كرد.
در این زمان سازمان چریکها تصميم گرفت كه زهرا را وارد تشـكيالت كنـد .پـ
عليرضا شهابرضوى به خواستگارى زهرا رفت و با او ازدواج تشكيالتى كرد.

عليرضا شهابرضوى كه بود
رضوى در جریان كوهنوردى با حبيبپوردشتى آشنا شد از طریق پوردشتى رضـوى بـا
مجتبى لشگرى و از طریق مجتبى با كاظم كه نام مستعارى 2بود آشنا شد كاظم او را بـه
نزهت روحى آهنگران وصل كرد نزهت در این رابطه اسماش مریم بود.
 .1زهرا آقانبى قلهكی ،اسناد ساواك
 .2نام م تهار بهروز ارمغانی كاظم بود .شايد اين كاظم هماس بهروز ارمغانى بود.
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زهرا و شهاب مدتى تحت آموزشهاى حميد مؤمنى (با نام مسـتعار اسـقف) بودنـد
مؤمنى جزوه تضاد مائو را به آنها آموزش مىداد.
نزهت مسئول این تيم بود و كارهاى تكنيكى را او به آنها آموزش مىداد.
زهرا پ از ازدواج به عنوان كارگر به كارخانه كفش بال رفت.
سه ماه پ از ازدواج زهرا ،مرضيه شفيع دوست زهرا مخفى شد پـ دیـر یـا زود
ساواك متوجه مىشد و دست به دستگيرى دوستان دور یا نزدیک او مـىزد پـ زهـرا
نيز مخفى شد.

زيباترين حرفات را بگو
ش نره پنهان س وتات را آش ار كن
و هراس مدار از آنكه بگويند
ترانهيى بىهوده مىخوانيد
چرا كه ترانه ما
ترانه بىهودگى نيست
چرا كه عشق
حرفى بىهوده نيست
فروغ

شهادت شهاب رضوى
در اواخر خرداد  1122زهرا آقانبى و شهاب رضوى به خانه خيابان حسامالسلطنه رفتنـد
بعد از مدتى ارژنگ و ناصر شایگان (با نام مسـتعار احمـد و مرتضـى) بـه آنـان ملحـق
مىشوند كار این تيم پخش اعالميههاى سازمان بود.
در تاریخ هيجدهم خرداد  1121هنگامىكـه عليرضـا شـهابرضـوى از خيابـان رى
كوچه حمام نواب عبور مىكرد ،عمه زهرا آقـانبى قلهكـى او را دیـد .پـ بنـاى داد و
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فریاد و گریه گذاشت كه آدرس برادرزادهاش را به او بدهد .شهاب با مردم درگير شد و
دستگير و به كالنترى برده شد .از اینجا به بعد سروكله ساواك پيدا شد كه دنبال زهرا و
او بود.
شهـاب پـ از هشت روز شــكنجه در تــاریخ بــيست و ششــم خــرداد 1121
بهشهادت رسيد.

به هر وقت اين غروب
به پير ،به پيغابر
خودم نيايم
مُردهام برخواهد گشت
سيدعلى صالحى

شهادت عباس كابلى
پ

از دستگيرى رضوى ،خانه خيابان حسامالسلطنه تخليه شد .ارژنگ شایگان به خانـه

اعظم روحىآهنگران برده شد و زهرا آقانبى قلهكى و ناصر شایگان بـه خانـه جدیـدى
رفتند .یک هفته بعد آنها به نسترن آلآقا وصل شدند و نسترن آنها را به خانـهاى بـرد
كه حسن جان لنگرودى (با نام مستعار فرخ) در آنجا بود.
در اواخر مرداد  1121نسترن به اتفاق زهـرا راهـى اهـواز شـدند .در اهـواز زهـرا و
نسترن به خانه عباس كابلى رفتند.
در اوایل سال  ،1122عباس كابلى ،حسن جـان لنگـرودى ،غالمعلـى خـراطپـور و
محمدعلى خسرواردبيلى مخفى شدند.
كـابلى در سـاعت  7بـعد از ظـهر جـمعه پـانزده شـهریور  1121هنگـام كـار روى
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مواد منفجره به شهادت رسيد .زهرا آقانبى قلهكى بعد از برداشتن وسـایل الزم خانـه را
تخليه كرد.

اگر از پاى افتادهاى ،برخير
اگر ش ست خوردهاى ،باز برنن!
آن كس كه جايگاه خويش را بازشناخت ،چگونه مىتوان بازش داشت!
چرا كه ش ستخوردگان امروز ،فاتحان فردايند
برشت

شهادت لنگرودى
زهرا آقـانبى قـلهكى بـعد از شـهادت كـابلى بـه تهران آمـد و در سـر قرار ثـابت خود
حسن جان لنگرودى را دید .بعد با چشمان بسته به خانه او رفت .زهرا با اسـم مسـتعار
مهرنـوش همـسر لنـگرودى و نـاصر شـایگـان بهعنوان فرزند آنهـا شـد .مـدتى بـعد
صدیقه غروى مادر شهيد محمود خرمآبادى به آنان پيوست.
یک هفته بعد در ساعت  ،19:21بيست و پنج شهریور  ،1121گشت كميتـه مشـترك
بين سينما مولنروژ و ریولى ،به لنگرودى مشكوكش شد .و كار به تيرانـدازى كشـيد و
لنگرودى به شهادت رسيد.
لنگرودى دبير بود و در حال نوشتن زندگى عباس كابلى بـود .امـا روزگـار فرصـت
نداد تا او داستان زندگى كابلى را به تمام بنویسد .و او خود به كابلى پيوست .تـا كـاتبى
دیگر بياید و زندگى هر دوى آنها را به رشته تحریر درآورد.
نوشتن تاریخ ،درروزگارى كه آدمى خود جزیى از تاریخ است .حكایتى است.
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بهروز ارمغانى
با شهادت لنگرودى ،علىاكبر جعفرى ،زهرا آقانبى قلهكى را به بهـروز ارم ـانى وصـل
كرد .و آن دو خانهاى در خيابان كوكاكوال گرفتند.
دراین خانه بهروز و زهرا به عنوان زن و شوهر ،بهمن روحىآهنگران به عنوان برادر
1
زهرا و فرهاد صدیقى پاشاكى (با نام مستعار اسكندر) ،و فردى بـا نـام مسـتعار احمـد
زندگى میكردند رابط تيم علىاكبر جعفرى و مسئول تيم بهمن روحىآهنگران بود.
بهروز ارم انى توسط ایوب موحدىپور كه در سال  1121از زندان آزاد شده بود بـه
علىاكبر جعفرى وصل شد .جز ارم انى ،محمود ذكىپور ،سعيد قهرمانى و سعيد پایـان
را نيز ایوب موحدىپور عضوگيرى كرد و به سازمان وصل كرد.

تيم ايوب
در آذر  1121ایوب موحدىپور با سليمه دخترعمـویش ازدواج كـرد و خانـه و شـ لى
گرفت بهروز ارم انى مسئول آن دو شد.

انفجار پاسگاه سليمانيه
درتاریخ نوزده بهمن  1121به مناسبت پنجمين سالگرد حماسه سياهكل بمبى درپاسـگاه
ژاندارمرى سليمانيه منفجر شد .در این عمليات بهـروز ارم ـانى ،زهـرا آقـانبى قلهكـى،
بهمن روحىآهنگران و فرهاد صدیقى پاشاكى و احمد دخالت داشتند.
چریکها در اعالميهشان انتخاب این پاسگاه را به خاطر نقش فعـال آن در درگيـرى
خانه چریک ها در سليمانيه و ميدان نهم آبان ذكـر كردنـد .در درگيـرى خانـه سـليمانيه
صفارى آشتيانى به شهادت رسيد.
 .1مهلوم نشد كه ازمد نام م تهار چه ك ى بود.
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بزرگداشت  11بهمن
جز عمليات تيم بهمن روحىآهنگران و انفجار پاسـگاه سـليمانيه بـه مناسـبت حماسـه
سياهكل چند انفجار دیگر به همين مناسبت توسط چریکها انجام گرفت:
 .1انفجار مركز گروهان ژاندارمرى الهيجان در تاریخ نوزده بهمن
 .2انفجار در شهربانى بابل در تاریخ بيست و دوم بهمن
 .1انفجار در استاندارى خوزستان در تاریخ بيست و یكم بهمن

اعدام انقالبى سروان نوروزى
در روز شنبه دوازده اسفند ساعت  1:11صبح چریکها سروان یـداهلل نـوروزى فرمانـده
گارد دانشگاه صنعتى را ترور كردند.
نوروزى یكى از وحشىترین و منفورترین افسران گارد شاهنشاهى بود.
گارد شاهنشاهى در سال  1121در جریان كنفران رامسـر تصـویب شـد .و از اول
مهر  1121حریم دانشگاه مورد تاخت و تاز افسران گارد قرار گرفت.
هد از بردن نيروهاى گارد در دانشگاه سركوب مستقيم اعتراضات دانشجویى بـود
كه با حماسه سياهكل اوجى بىسابقه گرفته بود.
سروان یداهلل نوروزى در سركوب و به شهادت رساندن دانشجویان نقـش مسـتقيمى
داشت او خود پيشاپيش سربازان گارد سپر و كاله خود برمىداشت و به ضـرب و شـتم
دانشجویان مىپرداخت .از ضرب و شتم و توهين به دانشجویان دختر نيز ابایى نداشت.
این عمليات به نام «مجيد احمدزاده» شـهيد سـرفراز ،اولـين دانشـجوى تيربـاران شـده
دانشگاه صنعتى نامگذارى شد.

121

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

اعدام انقالبى عباسعلى شهريارى
ترور عباسعلى شهریارى به تيم عملياتى بهمن روحىآهنگران سپرده شد.
شهریارى از دهه  11به خدمت ساواك درآمد و با تشكيل ،تشكيالت تهـران حـزب
توده نقش مهمى در شناسـایى و دسـتگيرى هـواداران حـزب تـوده داشـت .در ضـربه
خوردن گروه پيشتاز جزنى او در دستگيرى حسن ضـياءظریفى و مشـعو كالنتـرى و
دوستانش در مرز نقش مؤثرى داشت.
حسن ضياءظریفى در بررسىهایش در زندان به این نتيجه رسيد كه شهریارى عامـل
ساواك در حزب توده است و این مسأله را به رفقاى بيرون اطالى داد.
علىاكبر جعفرى رابط تيم «بهمن» عكـ شـهریارى را در اختيـار تـيم گذاشـت و
گفت خانه او در جنوب خيابان پرچم است.
بهروز ارم انى به منطقه رفت و شهریارى را شناسایى كـرد از منـزل او مـاكتى تهيـه
كردند و مسير ترور او كامالً مشخص شد.
در تاریخ چهاردهم اسفند  ،1121عباسعلى شهریارى معـرو بـه مـرد هـزار چهـره
ساعت  7:11صبح در خيابان پرچم ترور شد.
این عمليات بهنام «خسرو روزبه» نامگذارى شد.
چریکها در اعالميـه منتشـر شـدهشـان پـرده از خيانـتهـاى عباسـعلى شـهریارى
درتشكيالت ساواك ساخته تهران برداشتند .و حضور یک خـائن را در رسس تشـكيالت
حزب نتيجه بىلياقتى و بىعملى و انحرا رهبرى حزب توده دانستند.1

جمعبندى سال 1171
چریکها سال  1121را با ده عمليات موفق پشت سر گذاشتند هر طـرح معنـا و مفهـوم
خـاص داشـت و سـعى شـده بود تـا بـا اهدا و تمـایالت اقشـارى از جـامعه رابطه
برقرار كند.
.1اسعالم هاچتي اهيوافدسيىاخلق؛اطتحارف قارهزبه
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ترور فاتح در جهت حمایت از كارگران و تشویق آنان به پيوستن بـه سـازمان بـود.
ترور نيکطبع در راستاى جلب نظر خانوادههاى زنـدانيان سياسـى و روشـنفكران بـود.
ترور سروان نوروزى همراهى با دانشـجویان و حركـتهـاى دانشـجویى بـود .و تـرور
شهریارى تالشى براى اعاده حيثيت سازمان و پاسخ دادن به خيانت بود.
انفجار پاسگاهها و مراكزى از سازمان امنيت به معناى رویارویى با پلي و نيروهـاى
امنيتى بود.

ميهمانان را
غالمان
از ميناهاى عقيق
زهر در جام مىكنند
شاملو

شهادت جزنى و يارانش
ترور نيکطبع بازجوى اطالعات شهربانى و سروان یداهلل نوروزى رئي گارد دانشـگاه
صنعتى و ترور زنـدىپـور 1دومـين رئـي كميتـه مشـترك ضـدخرابكارى بـه وسـيله
چریکهاى فدایى و مجاهدین خلق بىپاسخ نماند و در تـاریخ بيسـت و نـه فـروردین
 1121رژیم اعالم كرد« :نه زندانى حين فرار كشته شدند ».هفت فدایى و دو مجاهد.
 .1سرتيپ زندىپور بهد از سرهبد صدری در سال  1172بىه دسىتور شىاه رئىيس كميتىه مشىترك شىد .دوره
اقالعات و ضداقالعات را در امريكا ديده بود.
در سال  1179به ساواك مأمور شد و مدتی مشاور ثابتی بود.
در زمىىاس او كميتىىه بىىه مجه تىىرين وسىىايل و شىىيوههىىای شىىكنجه و بىىازاويی مجه ى شىىد و آمىىوزشهىىای
سرويسهای امنيتی امريكا و انگليس و اسراييل به خدمت گرفته شد.
زندیپور در  26اسفند  1171در خياباس فرح شماسی توسط تيم وزيد افراخته از تيمهای عمليىاتی مجاهىدين

ترور شد .صمديه سباف ،محمدقاهر رزيمى ،سيدمح ن خاموشى از اعضای اين تيم بودند.
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 .1بيژن جزنى
 .2حسن ضياءظریفى
 .1عباس سوركى
 .1مشعو كالنترى
 . 2محمد چوپانزاده
 .1احمد جليلافشار
 .7عزیز سرمدى
 . 1كاظم ذواالنوار
 .9مصطفى جوان خوشدل
تهرانى شكنجهگر ساواك در خرداد  1121این جنایت را اینگونه روایت مىكند:
«طراح اين جنايت پروير ثابتى بزود .در سزاعت دو نزيم بعزد ظهزر بيسزت و نُزه
فروردين در رستوران هتل امري ا روبهروى ساارت امري ا جلسزهاى برگزرار شزد
عطارپور ،پروير هنرنژاد (معروف بزه دكتزر جزوان  ،محادحسزن ناصزرى (دكتزر
عضدى  ،سزرگرد سزعدى جليزل اصزاهانى (معزروف بزه بابزك  ،ناصزر نزوروزى
(رسولى  ،حسين شعبانى (معروف به حسينى و بهازن نزادرىپزور (معزروف بزه
تهرانى .
سرهنن وزيرى رئيس زندان اوين را نير در جريان اجراى طرح بود .عطارپور علت
طرح را ترورهايى مىدانست كه مراهدين و فدايىهزا انرزام دادهانزد .پزس بايزد
تالفى كرد.
نُه زندانى را به جلو قهوهخانه اكبر اوينى آوردند كه بقيه در آن جاع بودنزد پزس
به راهناايى سرهنن وزيزرى داخزل قريزه اويزن شزدند و بزه تپزههزاى اطزراف
بازداشتگاه رفتند .در آنجا زندانيان را كه دستها و چشمهايشان بسته بزود روى
زمين در يك رديف نشاندند عطارپور ،براى آنها سننرانى كرد« .هازانطزور كزه
رفقاى شاا ها اران و رفقاى ما را در دادگاههاى انقالبى خودتان به مر ،مح وم
مىكنند ما هم تصايم گرفتهايم شاا را كه رهبران ف رى آنها هستيد بزه مزر،
مح وم كنيم و ح م را درباره شاا اجرا كنيم».
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جرنى و چند نار ديگر اعتراض كردند .عطارپور بزا مسلسزل يزوزى رگبزارى روى
آنها خالى كرد .و هر كدام يك خشاب روى آنها خالى كردند.
پس سعدى جليل افشار كه قهرمان كلت سنتو بود باالى سر آنها رفت و بزه هزر
كدام كه نياه جانى داشتند .تير خالص زد.
بعد تهرانى و رسولى چشمبندها را آتش زدند جنازههزا را بزه داخزل مينزىبزوس
منتقل كردند و رسولى و حسينى آنها را به بياارستان  311ارتش بردند».1

يك پيشبينى تاريخى
جمشيد طاهرىپور روایت مىكند كه« :در بند شماره  2زندان قصـر بـودیم كـه اخبـار
تأسي حزب رستاخير را اعالم كرد جزنى دستم را گرفت و به حياط برد و گفت :ایـن
یک جهش در دیكتاتورى شاه است ما را زنده نخواهند گذاشت».

از قم كه گذشتم جليل را ديدم
پرسيدم :خوبی
و او گات :خوب يعنی چه
سویتر مصطای را ديدم
آن 
میداد
داشت به پدرش سيگار اشنو 
بيژن را هم ديدم
نشسته بود و داشت بر متن باران تاريخ روزهای نيامده را
مینوشت

چوپانزاده را ديدم

پرسيدم :عرير كراست
و او گات :كدام عرير؟
و كای هم خنديد
 .1شكنجهگراس میگويند؛ قاسم ز نپور
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عرير داشت كاشهای كوهش را پا میكرد
میخنديد
مشعوف هم مثل هايشه 
و داشت برای كاظم از سار دماوند چيرهايی میگات
عباس را هم ديدم
می دويد
افقهای دوردست 
داشت به سوی 

جنايت بزرگ شاه
به دنبال به شهادت رساندن جزنى و یارانش به همراه دو مجاهد دلير؛ جوان خوشـدل و
ذواالنوار ،رژیم در روزنامهها اعالم كرد این نه نفر هنگام جابهجایى قصد فـرار داشـتند
كه طى آن توسط نگهبانان كشته شدند .و در ضمن دو نگهبان نيز مجروح شدند.
سازمان طى اعالميهاى تحت عنوان «جنایت بزرگ شاه عليه جنـبش نـوین انقالبـى»
پرده از این جنـایت بـرداشت و اعـالم كـرد ایـن نـه تن یـا زیر شكنجه كشته شـدهاند
و یـا دسته جمعى اعـدام شـدهاند بيژن جزنى ،حسن ضيــاءظریفى ،عبــاس سـوركى،
عزیز سرمدى ،محمد چوپانزاده ،احمدجليل افشـار در سـال  1111در رابطـه بـا گـروه
جزنى كه درحال تدارك مبارزه مسلحانه بودند دستگير و زندانى شدند مصـطفى جـوان
خوشدل و كاظم ذواالنوار نيز در درگيرىهاى مسلحانه دستگير شده بودند و حب هاى
سنگينى گرفته بودند.
پ از اعدام عباس شهریارى ،گروه جزنى زیر شكنجه بـرده شـدند سـاواك تصـور
مىكرد كه سازمان چریکها رد عباس شهریارى را از طریق گروه جزنى به دست آورده
است اعدام این نه نفر از سویى عملى انتقامجویانه است و بـه تالفـى تـرور شـهریارى،
سرگرد نيکطبع شكنجهگر ساواك ،سروان یداهلل نوروزى فرمانده گارد دانشگاه صـنعتى
آریامهر و اعدام سرتيپ زندى بود به وسيله سـازمان مجاهـدین خلـق بـود و از سـویى
دیگر براى مقابله با جنش نوین انقالبى بود رژیم مىدانست كه دیر یا زود طى عمليـاتى
در پى آزادى این زندانيان برخواهند آمد پ دست به عملياتى پيشدستانه زد.
این جنایت نه اولين و نه آخرین جنایت رژیم خواهد بود این مسألهاى است كه هم
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ما و هم شهداى ما به آن آگاهاند به همين خاطر سـختى شـكنجه و اعـدام را پيشـاپيش
قبول كردهایم.

مغلطه« ،گفته مىشود»
درسال  1121اپورتونيسم به قـدرت رسـيده در سـازمان چریـکهـاى فـدایى خلـق ،در
اعالميه بزرگداشت «رفيق حميد اشر » از قول او نوشتند كه «اعدام جزنى و همرزمـان
ضربه بزرگى به جنبش بود و اگر عمليات ما باع آن شده باشد كارمان اشتباه بود».
م لطه «گفته مىشود» كه استناد و اثبات یک قضيه به منبعى نامعلوم اسـت در طـول
تاریخ به كرات مورد استفاده م لطهگران بوده است و از این به بعد هم خواهد بود.
روزنامهها و خطابيه هاى یوميـه را نگـاه كنيـد ،پـر اسـت از چنـين نقـلقـولهـایى
«دانشمندان بزرگ مىگویند فالن ،دانشمندان علـم روانشناسـی در دانشـنامههـایشـان
مىگویند ،بهمان »،و هيچ ك نمىپرسـد ایـن دانشـمندان فيزیـک و روانشناسـى كـه
هستند ،نام و منصبشان چيست .چه كسـى گفتـه اسـت اینـان دانشـمندند كشـفيات و
نظریاتشان چيست و در كجا و چه زمانى فالن حر را زدهاند.
آن روز كه این ادعاى دروغين گفته شد كسى نپرسيد با استناد به كدام سند سازمانى
حميد اشر چنين حرفى را زده است .راوى كيست؟ اگر وجود دارد صحت روایت او
را چه كسى ثابت مىكند .باید روزگارى مىگذشت تا معناى این روایتهـاى جعلـى و
كعباالخبارى روشن شود كه اپورتونيستها دارند زمينهچينی مىكننـد بـراى رد كـردن
مشى و یک راست شيرجه زدن در منجالب اپورتونيسم.

اصولى ،آرى يا نه
اما جدا از این روایت م شوش ،به هرروى نظر عدهاى بر این بود كه ترور نيـکطبـع و
نوروزى و سرتيپ زندىپور و همينطور برویم بـه عقـب ،تـرور سـرتيپ فرسـيو كـار
غلطى بوده است چرا كه رژیم روى زندانيان تالفى مىكرد.
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این نحوه استدالل در مورد بمبگذارىها نيز صادق است .پ اگر نبایـد آدمكشـان
را ترور كرد بمب هم نباید گذاشت هر عمليات دیگرى كه حيثيت فيزیكى و اجتمـاعى
رژیم را زیر سؤال برد مىتواند به اقدامات تالفىجویانه منجر شـود پـ عمليـات هـم
نباید كرد با این نحوه سلسلهوار استدالل به كجا مىرسيم؟ از مبارزه چه مىماند؟ شيرى
بىبال دم و اشكم.
شير بىيال و دم اشكم كه ديد

اين چنين شيرى خدا كى آفريد

این فرمول نياز به ذهنى پيچيده ندارد .الزمه مبارزه دادن اسـير اسـت .حركـت یـک
چریک و یا هر عنصر تشكيالتى دیگر در ميان برج و باروى رژیمهـاى توتـاليتر اسـت.
اگر انقالب نيروهـاى خـود را دارد ضـدانقالب هـم نيروهـاى خـود را دارد وسـيعتـر،
ورزیدهتر ،كارآزمودهتر.
پ سروكله هر مبارزى ،دیر یا زود به زندان باز خواهد شد از ایـن مرحلـه اسـراى
زندانى در معرض اقدامات تالفىجویانه خواهند بود.
رژیمهاى سركوبگر با بهانه و بىبهانه نيروهاى كيفى در زندان را تحمـل نخواهنـد
كرد یا تسليم و انفعال یا مرگ .این ربطى به كردهها و ناكردههاى بيرون از زندان ندارد.
مبارزه بىهزینه بيشتر به شوخى شبيه است تا مبارزه .بگذریم كه عدهاى كار سياسـى
را با عضویت در انجمن مبارزه با دخانيات اشتباه مىگيرند.

فقدان جزنى ،ضايعهاى جبرانناپذير
بههر روى شهادت بيژن و شش كادر كيفى چریکها ضـربهاى جـدى بـر پيكـر نوپـاى
جنبش انقالبى بود بيژن ،ظریفى و سوركى از رهبران نسل اول جنبش بودنـد نسـل دوم
چریکها با ستارگانى چون پویان و احمدزاده و هيرمنپور مشخص مـىشـدند و نسـل
سوم رهبرانى چون حميد اشر  ،حميد مؤمنى و سنجرى را به صحنه آورد.
نسل دوم در ضربه سال  1121از بين رفت .و نسل اول در ضربه سال  1121و نسل
سوم در ضربه سال .1122
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حميد اشر با آنكه از بازماندگان گروه جزنـى بـود امـا درخشـش بعـد از اعـدام
رهبران نسل دوم آغاز شد .او سازماندهى توانا و بىبدیل در ميان چریکها بود.
فراست و تيزهوشى و كاردانىاش ،سازمان چریکها را از دامهاى هولنـاكى رهانيـد.
او موفق شد سازمان را در اوج ضربات مرگبار ساواك بـه سـال  1122برسـاند .مرحلـه
تثبيت را با كاردانى بسيار از سر گذراند و جنبش را وارد فاز تودهاى كرد .بيهـوده نبـود
كه در زمان حياتش به او لقب كبير دادند .به هرروى این هزینهها اجتنابناپذیر بـود راه
دیگرى در پيش پاى انقالب و جنبش انقالبى نبود .باید انقـالب بـا فـدا كـردن بهتـرین
فرزندان خود به حياتاش ادامه مىداد.

وارونهسازى حقايق
درك راست چه در آن روزهای نخستين ،و چه در زمانهاى بعد متدولوژى خود را بـر
وارونهسازى حقایق گذاشتند.
یا در بوق كردند كه اینها لنين را نخواندهاند كه اینگونه نبود و یـا فریـاد برداشـتند
كه اینان زندگىستيز و مرگپرستاند و مىخواهند با ترور حكومت را واژگون كننـد و
با بيرون فرستادن توده از تاریخ و انقالب خود متولى امر انقالب به تنهایى شوند.
آیا اینگونه بود.؟ كافى بود اینان یکبار ،فقط یکبار هـم اسـتراتژى و هـم تاكتيـک
مسعود را بخوانند تا ببيند گروه به چه اصرارى بر لنينيسم در پى كـار در ميـان طبقـه و
تشكيل حزب بر شيوه لنين بودهاند .و اگر از حزب به شيوه لنين عبور كردند بـه خـاطر
آن بود كه بين شرایط روسيه آن سالها و ایران تفاوتهایى بسيار بـود .عبـاس مفتـاحى
یكى از چهار بنيانگذار سازمان در دادگاه نظامى مىگوید:
«ما در مقام پيشرو تودهها شرور به تحقيق جامعه و انتخـاب راه مبـارزه نمـوديم
ديديم در كشور ما هيچگونه امكان دمكراتيك بـراى ايـنكـه حـرفهـاىمـان را
بهتوده بزنيم وجود ندارد .مطبوعات در زير سانسور شديدى قرار دارد .كارخانههـا
بهصورت پادگان نظامى در آمده و امكان تشكيل سنديكاها و گروههـاى صـنفى و
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حرفهاى آزاد وجود ندارد و هر جنبشـى كـه صـورت پـذيرد بـه شـدت سـركوب
مىشود .تشكيل اجتماعات غيرممكن بوده است ما عمدتا اسلحه را به دو منظـور
به خدمت گرفتهايم اول به منظور دفار از خـود بـه شـكل مسـلحانه ،دوم جهـت
تبليغ مسلحانه .ما آن قدر كمخرد نبودهايم كه فكر كنيم با مقدار انـدك بتـوانيم
اساس حكومت را وا گون سازيم.
انق ب كار تودهها است.
1
ما تنها مىخواستيم آ يتاتور مبارزه توده باشيم ».

فرمانده فراهانى نيز در دادگاه نظامى چنين مىگوید:
« ...ما چرا به كوه رفتيم؟ چرا به فكر ايجاد هستههاى پارتيزانى بوديم؟
براى به دست آوردن آزادىهاى اوليه .براى به دسـت آوردن شـرايط دمكراتيـك
درآن شرايط تمامى ملت از آزادىهاى اوليه كه آزادى بيان ،انتقاد و مطبوعـات از
ابتدايىترين آن است برخوردار شوند بايد صريحا بگويم كه من هـيچ وقـت داراى
افكار تروريستى نبودهام و از اين نور فكر نيز تنفر داشتهام و دارم».
محمدعلى محدث قندچى نيز مىگوید:
اصوال هيچگونه ترورى مـورد قبول ما ماركسـيستهـا نيســت و ايدئــولو ى مـا
آن را نمىپذيريم.
با این همه ،تفكر راست به همـراه ارتجـاى حـاكم و طبقـاتى بـه واژگـونى حقـایق
مىپردازد .و كار چریکها را در حد تروریسم و گانگستریم و عشق به سـالح و مـرگ
دوستى پایان مىآورد .چرایش را مىگویم.
اما باز هم ببينيم رفيق عباس مفتاحى در پاسخ رئي دادگاه كـه مـىپرسـد :چریـک
چيست چه مىگوید .مفتاحى مىگوید :چریـک یـک مبـارز سياسـى اسـت كـه سـالح
 .1قربانهلى عبداسرزيمپور؛ نشريه عصر نو
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برداشته است .مرگ و نابودى امر دلپذیرى نيست كـه مبـارزان از روى ميـل و بـهطـور
اختيارى به استقبال آن بروند.
گویى مفتاحى دارد براى روزگاران بعد پاسخ منتقدین راست و ارتجاعى را مىدهـد.
اما چرایى این جعل و تقلب در واقعيات از سوى رژیم ارتجاعى حاكم كه روشن اسـت
شاه در جریان حماسه سياهكل به اویسى مىگوید« :به دهقانان بگویيد اینها مىخواهند
زمينهاى شما را بگيرند ».چریكى كه آمده است جانش را بدهد تا سفره دهقان را پرنان
كند با اتهام طرفدارى از فئودالها روبهرو مىشود .آن هـم از سـوى رژیمـى بـه غایـت
ستمگر و دهقانكش اما از سوى تفكر راست زاویه چيز دیگرى بود.
اپورتونيست سخنور باید پشت لنين پنهان میشـد كـه ایـنهـا لنـين را نخوانـدهانـد
مىخواهند به نيابت از توده انقالب كنند .خردهبـورژوا و كـم حوصـلهانـد .ماتریاليسـم
تاریخى را بلد نيستند فرمولهـاى لنينـى شـرایط انقالبـى را نمـىداننـد و حاصـل كـار
خودشان كه لنين را فوت و آب بودند چه بـود؟ ورق پـارهاى در داخـل و یـا بيانيـهای
درآلمان شرقى بود.

سازماندهى جديد

سال  1121با یازده عمليات موفق به پایان رسيد .و چریکهـا در ارزیـابىشـان بـه ایـن
نتيجه رسيدند كه جنبش مسلحانه در سـطح وسـيعى تثبيـت شـده اسـت و اكنـون فـاز
تودهاى شدن آغاز شده است .پ با تجربه از ضرباتى كـه سـازمان متحمـل شـده بـود
بازنگرى تشكيالتى آغاز شـد رهبـرى سـازمان بـه شـوراى عـالى تبـدیل شـد .تـيمهـا
بهشاخهها ت يير یافتند و براى هر شاخه مسئول تعيين شد .مسئولين هر شـاخه دسـته را
تشكيل مىدادند چند دسته یک بخش را درست مىكرد و هر بخش نيز مسـئول داشـت
كه با مسئولين دستهها در ارتباط بود .مسئولين بخشها شوراى عالى را دست مىكردند.
هر دسته استقالل داشت و نيازهایش را خود تأمين مىكرد .مسئولين شاخههاى یـک
دسته با مسئول دسته مشورت مىكردند مسئولين با چشمان بسـته در جلسـات شـركت
مىكردند .تا همدیگر را نشناسند بدین طریق نظرات همه افراد سازمان در شوراى عـالى
منعك مىشد.
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بههررو شاخه واحد پایه بود .و هر شاخه مسئول داشت مسئول چند شاخه دسـته را
درست مىكرد .كه خود دسته مسئول داشت و مسئول دسته بخش را درست مـىكـرد و
مسئولين چند بخش شوراى عالى سازمان را درست مىكردند.

خطمشى شش ماهه اول سال 1170
سازمان وظایف شش ماهه اول سال 1170را در چهار محور تعيين كرد:
 .1گسترش سازمان با سازماندهى عناصر جذب شده
 .2كار توضيحى در ميان دانشجویان و دانشآموزان
 .1كار توضيحى در ميان كارگران
 .1انجام عملياتى در جهت جلب اعتماد كارگران

اساسنامه سازمان
اساسـنامه سـازمان

براى تنظيم روابط درونى ،سازمان نيازمند اصـولى مـدون بـود .پـ
دردستور كار قرار گرفت.
1
پيش از این در سـال « 1122جـزوه تشـكيالتى » نوشـته شـده بـود كـه بـه نـوعى
پيشاساسنامه بود و به وظایف تشكيالتى و ضوابط و قراردادهایى كه هـر تـيم موظـف
بهرعایت آن بود و اصول برنامهنویسى مىپرداخت .در فاصـله سـالهـاى 1121ــ1122
هرچند جزوه تشكيالتى بهعنوان مبناى كار تيمها قرار داشت اما رفته رفته آیيننامههـاى
درون تشكيالتى كاملتر و مدونتر شد و آیيننـامههـایى تنظيم شد و در اختيـار تيمهـا
قرار گرفت.

 .1اين ا وه بايد در يورش ساواك به خانههای تيمی از بين رفته باشد چوس در اسناد سازمانى يافت نشد.
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آييننامهها
 .1آیيننامه انضباطى
این آیيننامه شامل كليه خطاها و اشتباهات و تحليل و بررسى علل و بروز آن بود و
متناسب با هر نوى خطا مجازاتى تعيين شده بود محروميت از یک وعده غذا یا نوشيدن،
ممنوعيت در مشاركت در مطالعه جمعى یا برنامهنویسى.
 .2آیيننامه بهداشتى
مشتمل بود بر نظافت فردى و مرتب بودن لباسها
 .1آیيننامه غذایى
هزینه خوراك روزانه هر فرد  12ریال تعيين شده بود كه در ابتداى هر ماه به مسئول
مالى داده مىشد و بر نوى و حجم و ارزش مادى غذاى مصرفى این آیـيننامـه اشـرا
داشت افراد ضعيف و بيمار شامل این آیيننامه نمىشدند.
 .1آیيننامه ورزشى
ورزش دستهجمعى در دو نوبت صبح و عصر .كليه حركات تعيين شده بود.
 . 2آیيننامه برنامهنویسى
نخست شيوه برنامهنویسى درج شده بود .در هر روز یک نفر مسئول برنامـهنویسـى
بود افراد برنامههاى خود را مىنوشتند و مسئول در فرم مخصـوص وارد مـىكـرد .فـرد
بىبرنامه یا بدبرنامه تنبيه مىشد .ت يير دربرنامه روزانه باید بهمسئول اطالى داده مىشد.
 .1آیيننامه لباس و پوشش
این آیيننامه شامل پوشش زنان و مردان در خانه تيمى و در خارج از خانه بود.
 .7آیيننامه رفتار و اخالق
این آیيننامه مربوط بود به روابط زنان و مردان در خانههاى تيمى
 . 1آیيننامه كمربند و اسلحه
كنترل هفتگى اسلحه ،نارنجک و كيف دارویى
 .9آیيننامه تكنيكى
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این آیيننامه مربوط به طرز درست استفاده كردن از ابزار و وسـایل كـار و حفـظ و
نگهدارى آن بود.
 .11آیيننامه تنبيهات
دراین آیيننامه ،تنبيهات متناسب باتخلف تعيين شده بود این تنبيهات عبارت بود از:
ـ گرفتن اسلحه به مدت یک روز
ـ محروميت از برنامهنویسى و نگهبانى
ـ محروميت از نوشيدن آب
ـ بایكوت سخن گفتن
 .11آیيننامه انتقاد و انتقاد از خود
 .12آیيننامه امور مالى

عجيب است ،بعد از اين همه سال
همينكه باز اسم دريا مىآيد
يك طورى بفهمى نفهمى ...گريهام مىگيرد
ببينم ،تو دلتنگ دريا نمىشوى؟
سيدعلى صالحى

شهادت نزهت روحىآهنگران
اعظم روحىآهنگران علت ضربه خوردن تيم دولتآباد را گم شدن كارتهایى مىدانـد
كه هنگام درگيرى پخش مىكردند.
روز هفت تير  1121اعظم و مارتيک قازاریان در سـاعت پـنج صـبح راهـى برغـان
شدند تا تمرین تيراندازى كنند .وقتى به برغـان مـىرسـند اعظـم متوجـه مـىشـود كـه
كارتهایى كه درهنگام درگيرى پخش مىكننـد نيسـت .برمـىگردنـد و در بـين راه دو
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برمىگردند به خانه و قرار مـىشـود

موتورسوار مىبينند كه كارتها را پيدا كردهاند پ
هفته بعد براى تيراندازى بروند.
اعظم ساعت ده صبح بـراى آوردن آب از خانـه بيـرون مـىرود وقتـى برمـىگـردد
مأموران كميته مشترك را مىبيند كه با همسایهها در حـال گفـتوگوینـد و دارنـد او را
نشان مىدهند و قبل از آنكه فرصت پيدا كند سالح خود را بكشد دسـتگير مـىشـود و
براى دستگيرى بقيه درگيرى آغاز مـىشـود در ایـن درگيـرى نزهـت روحـىآهنگـران،
مارتيک قازاریان ،1محمود عظيمى 2و یداهلل زارى كاریزى (بـا نـام مسـتعار یوسـف) بـه
شهادت مىرسند گفته مىشود در این درگيرى شانزده ساواكى كشـته مـىشـود و یـک
هلىكوپتر سقوط مىكند نزهت با نارنجک خود را ميان ساواكىهـا مـىانـدازد و چهـار
ساواكى كشته مىشود.1
ساواك در گزارش كارىاش كه در تاریخ دهم تير  1121نوشـته اسـت چـون خانـه
دولتآباد رفت و آمدهاى مشكوكى داشت مـورد سـوءظن قـرار گرفـت و ایـن نشـان
مىدهد كه لو رفتن خانه دولتآباد ربطى به گم شدن كارتهـا توسـط اعظـم آهنگـران
نداشته است.

جمعبندى سه ساله
این جمعبندى در سال  1121توسط حميد اشر

نوشته شده است.

مقدمه
در مقدمه این جمعبندى حميد اشر مىگوید :كه تجارب تكنيكـى سـازمان در جـزوه
پيرهسواسزاىجتب يتاج گاچتي اشهتوادراسيمتسنا» آمـده اسـت .امـا بـراى آنكـه رفقـا
« ا
درجریان ضعفها و برنامههاى سازمان قرار بگيرند نوشتن این جمعبندى الزم است.
 .1ماتيك فارغاستحصيل دانشكده علوم از دانشگاه تهراس بود.
 .2محمود عويمى دانشجوى صنهتى بود.
 .1وبالگ هواداراس اقليت
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حميد جریانات سه ساله را به هفت مرحله تقسيم مىكنـد و در ایـن هفـت مرحلـه
ضعفها و قدرتهاى سازمان را نشان مىدهد.

يك عامل كليدى
اشر در اینجا به نكته مهمى اشاره مىكند .كه راز بقاى سازمان چریکها اسـت .و از
سـال  1127بـه بـعد هـرچـقدر از آن فـاصـله مىگـيرند بــه فـروپــاشى نـزدیــک و
نزدیکتر مىشوند.
آن راز چه بود كه اجازه مىداد عدهاى جوان بىتجربه با صدها تنـاقض و كمبـود و
بهقول اپورتونيستهاى سخنور ،بىسواد و كـمسـواد و ناآشـنا و حتـى بيگانـه بـا آثـار
ليبرالهاى غربى و مارك و انگل و لنين در برابـر رژیمـى تـا بـن دنـدان مسـلح بـا
ساواكى آدمخوار تاب بياورد .ببينم اشر خود چه مىگوید:
«رفقاى ما علىرغم بىتجربگىهاىشان هميشه روحيه جانبازى و فـداكارى خـود
را حفظ كردند و هركجا كه كمبودى و نقصى وجود داشت و هرجا كه بىتجربگى
سد راه بود از جان خود مايه گذاشتند و راه انق ب را هموار ساختند.
ارزشهاى انق بى موجود سازمان ما ،نتيجه فداكارىهـا و جانبـازىهـاى رفقـاى
قهرمان است .اين پيشـگامان بسـيارى از چيزهـايى را كـه مـث وجـود نداشـت
بهوجود آوردند .و ارزشهاى نوين خلق كردند .و مفاهيم نوينى را مطرح ساختند
و تثبيت نمودند .و مكتبى از آموزشهاى انق بى برپا داشـتند .رفقـاى مـا نمونـه
كامل از صداقت انق بى بودند .رفقاى ما به خـاطر اعتقـاداتشـان بـىمحابـا هـر
خطرى را تقبل مىكردند و معموال به تنها چيزى كه بها نمىدادند جانشان بـود.
و همين بود كه مفهوم فدايى در مورد آنها نه بهعنوان يك شعار بلكه بـهعنـوان
يك واقعيت مصداب پيدا مىكند».

عرفان فدايى
رقيه دانشگرى در كتاب «دسداب دسد» كه توسط ویـدا حـاجبى تبریـزى جمـعآورى شـده
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است ،مجموعهاى از خاطرات زنان زندانى .از مفهوم فدایى بهعنوان عرفانى یاد مـىكنـد
كه جز مبارزه مسلحانه زمينه نزدیكى چریکها با مجاهدین بود.
براى رقيه دانشگرى ،كف نف  ،بىنيازى ،منزهطلبى ،فداكارى ،از خودگذشتگى كـه
در آن سالها جزئى از اصول مبارزه بود ،به هنگامىكه «راه دیگری» را انتخاب مـىكنـد.
این معيارها برایش مسخره مىشود .چرا؟ چون هر حزب و سازمانى با ارزشهاى خـود
زندگى مىكند.
اما بهراستى چه ارزشهایى پيشاهنگ را در دهه  21پيشاهنگ مىكند .و آن ارزشها
چگونه عدهاى كمشمار را در برابر لشگرى بىشمار و سپاهى جرّار روئينهتن مىكنـد .و
در جـامعهاى خـاموش آنهـا به اعتبـارى معنوى دست مىیـابند .در حـالىكه استـادان
بزرگ ماركسيسم و كتاب خواندههاى آكسفورد به گرد پاى آنها هم نرسـيدند و هنـوز
هم نمىرسند.
آن روز كه منتقدین مشی با سازمان چریکها خـداحافظى كردنـد .فكـر مـىكردنـد
دارند با سالح خداحافظى مىكنند در حالىكه در سال 21ــ 1127دیگـر مسـأله سـالح
مطرح نبود مسأله ارزشها و عرفان فدایى بود.
هم اینان در آن روزى كه در انتخابات رهبرى تقلب كردند و فتـاحپـور رسى «رفيـق
1
هادى» را براى باال بردن نگهدار خواند با صداقت فدایى خداحافظى كردند.

نخستين انتقاد
اشر بالفاصله از پاكبازى تمام عيار بدون احتياط انقالبى و دورنگرى انتقاد مـىكنـد و
مىگوید« :ما باید پاكبازى را با احتياط انقالبى» تكميل مىنمودیم.

نقد گروه جزنى
حميد اشر

در توضيح تاریخچه سازمان چریکها به گروه جزنى اشـاره مـىكنـد كـه

 .1سفر بربالهای آرزو؛ نقی زميدياس
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درزمينه تدارك مبارزه مسلحانه در سال  1112تشكيل شد .و نقاط ضعف گـروه جزنـى
را كه خود یكى از اعضاى آن بود برمىشمارد:
 .1از نظر سازماندهى عمل مسلحانه بىتجربه بود.
 .2افراد شاغل بودند و كادر حرفهاى نداشتند ،پ كارها بهكندى پيش مىرفت.
 .1دركى از قدرت پلي و عناصـر نفـوذى نداشـتند بـههمـين خـاطر توسـط یـک
«تودهاى سابق» (ناصر آقایان) كه به خدمت پلي درآمده بود ،لو رفتند.

تاريخچه گروه
بازماندگا ن گروه جزنى پ از ضربه نخستين ،و پ از هشت ماه زندگى مخفى عدهاى
تصميم گرفتند به فلسطين بروند و تجربيات نظامى پيدا كنند .و عدهاى در ایران گروه را
احيا كنند .از بخشى كه به فلسطين اعزام شدند ،صفایى فراهـانى و صـفارى آشـتيانى از
مرز گذشتند و بقيه دستگير شدند.
سـه نـفر در ایـران مـاندند تـا گـروه را احيـا كنند (غفور حسنپور ،حميد اشر و
مهدى سامع).
در سال  1111فراهانى به ایران برگشت و با گروه احيا شده روبهرو شد .در شهریور
 1119بانک وزرا مصادره شد .تا مشكل مالى گروه حل شـود و شناسـایى جنگـلهـاى
شمال آغاز شد.
گروه در این زمان به دو بخش تقسيم شد .تيمهاى شهرى و گروه جنگل.
در اواسط سـال  1119گـروه جنگل بـا گـروه احمدزاده ـ پویـان تمــاس گرفـت،
تا سازمان مشتركى بهوجود آورند.
گروه احمدزاده در سال  1111تشكيل شد تا بـا مطالعـه متـون ماركسيسـتى حـزب
كمونيست ایران را بهوجود بياورد .و در سال  1111سازماندهـى مثلثـى شـد و وظيفـه
تيمها عبارت بود از:
 .1مطالعه متون ماركسيستى
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 .2انتشار و ترجمه آثار ماركسيستى
 .1تربيت ماركسيستى كارگران و روشنفكران
در سال  1111گروه در جـذب عناصـر كـارگرى دچـار مشـكل شـد .و بـه مبـارزه
مسلحانه رسيد .حاصل این بررسى دو رساله پویان و احمـدزاده بـود .گـروه بـه جنـگ
چریک شهرى با مطالعه روى برزیل به این نتيجه رسيدند مبارزه در شهر شروى مىشود
و پ از اوج گرفتن مبارزه به روستا كشيده مىشود .گروه جنگل اما بـهكـار هـمزمـان
درشهر و روستا معتقد بود.
شهر نيازهاى فنى ،تبلي اتى ،و تداركاتى جنبش روستایى را تأمين مـىكنـد و روسـتا
كادرهاى شناخته شده شهر را پناه مىدهد.

وظيفه جنبش روستايى
 .1پناه دان بهكادرهاى شناخته شده
 .2مش ول كردن قواى دشمن در منطقهاى وسيع
 .1سياسى كردن روستا
احمدزاده در سال  ،1119تز جنگل را پذیرفت .و در پایيز  ،1119تـيمهـاى مسـعود
عملياتى شدند و بانک ملى ونک مصادره شد.
در نوزده بهمن عمليات سياهكل آغاز شد و پانزده روز این نبرد طول كشيد.
از گروه شهر دو تيم عملياتى باقى ماندند .یک تيم پنج نفره و یک تيم سه نفـره كـه
درهيجدهم فروردین  1121سرلشكر فرسيو ،دادستان نظامى ارتش كه رفقـاى جنگـل را
تيرباران كرده بود ،را به تالفى ترور كردند.
در همين ماه تيمهاى عملياتى گروه مسعود به كالنتـرى قلهـک حملـه كردنـد و بـا
وحدت دو گروه چریکهاى فدایى خلق را بهوجود آوردند.
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بخش اول
در اوایل اردیبهشت  1121وضع گروه جنگل بدین قرار بود:
 .1تيم اسكندر صادقىنژاد:
اسكندر صادقىنژاد ،فرمانده تيم
محمدصفارى آشتيانى
منوچهر بهایىپور
رحمت پيرونذیرى
قاسم (حميد اشر )
 .2تيم رفيق قاسم (حميد اشر )
شيرین معاضد (علنى)
محمدعلى پرتوى (علنى)
قاسم (مخفى)
رابط این دو تيم رفيق قاسم بود.

گروه رفيق مسعود
این گروه شامل سه شاخه بود:
 .1شاخه تهران كه مسئولش احمدزاده بود.
 .2شاخه تبریز كه مسئولش عليرضا نابدل بود.
 .1شاخه مشهد كه مسئولش پویان بود.

مركزيت تبريز
مركزیت تبریز اما با افراد زیر بود:
 .1بهروز دهقانى
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 .2عليرضا نابدل
 .1منا فلكى
رابط تهران با تبریز مفتاحى بود.

تيمهاى جديد
بعد از سال  1121تيمبندى چریکها دستخوش ت ييراتى شد.

تيم قاسم 1
 .1رفيق قاسم (حميد اشر )
 .2صفارى آشتيانى
 .1عبایىپور
 .1چنگيز قبادى
 . 2بهرام قبادى
 .1مهرنوش ابراهيمى

تيم قاسم 0
 .1قاسم (حميد اشر )
 .2شيرین معاضد
 .1محمدعلى پرتوى

تيم رفيق مسعود
 .1مسعود احمدزاده
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 .2مجيد احمدزاده
 .1حسن نوروزى
 .1منا فلكى
 . 2سلماننژاد

تيم رفيق اسكندر
 .1اسكندر صادقىنژاد
 .2شهين توكلى
 .1حميد توكلى
 .1سعيد آریان
 . 2صمد كوچكى
 .1رحمت پيرونذیرى

تيم امور فنى
چند تن از شاخه تبریز

تيم انتشارات
 .1پویان
 .2اشر دهقانى
 .1عليرضا نابدل
 .1جواد سالحى
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جمعبندى اين مرحله
 .1در این زمان تنها پنجاه درصد كادرها سازمان یافته بودند.
 .2سيستم ارتباطات منظم نبود.
 .1سازمان از هرگونه سيستم حفاظتى بود.
 .1وضع مهمات خوب نبود.
 . 2تجارب نظامى كم بود.
 .1تجارت تكنيكى كم بود.
 .7شناخت تاكتيکهاى دشمن كم بود.
 . 1نحوه زندگى مخفى در شهر خوب نبود.

تنها سرمايه
تنها سرمایه رفقا شور انقالبى و انتقاد كمونيستى بود .با همين سرمایه دست به عمليـات
مىزدند و مأمورین با تجربه دورهدیده دشمن را شگفتزده مىكردند .همگى مصـمم و
بااراده براى مبارزه بودند.

سرمايه پيشاهنگ
حميد اشر ضمن برشمردن ضعفهاى سازمان به دو نكته مهم اشاره مىكند:
 .1شور انقالبى
 .2اراده مبارزه
مبارزه در ناكجاآباد صورت نمىگيرد آدمهایش از كره مریخ نمىآیند .شرایط مبـارزه
پيشاپيش تعيين شده است .در چنين شرایطى دو گزینه وجود دارد:
 .1سياست صبر و انتظار ،همان سایه راحتى كه اپورتونيسم سخنور در زیر آن لميده
بود .و كتاب پشت كتاب مىخواند و معتقد بود كه ابتدا بایـد ماركسيسـم را شـناخت و
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بعد تاریخ جهان را خواند .بعد تاریخ ایران را و بعد جامعه را آناليز كـرد .در آخـر ایـن
دوران به تدوین برنامه انقالب مىرسيم .و از برنامه انقالب بيرون آورد كه چه باید كرد.
اما این تازه آغاز كار است براى ساختن بناى انقالب؛ آجر و سيمان الزم اسـت ،مـالت
انقالب و بعد بنا و مهندس الزم است ،حزب انقالبى پ باید رفـت حـزب انقالبـى را
سازمان داد.
این هم صد سال روى آن صد سال ،تا دویست سال دیگر هم دترمنيسم تاریخى كار
خود را مىكند و امواج انقالب از راه فرا مىرسد مىماند سوار شدن بـر آن .كـارى كـه
اپورتونيسم ناب استاد آن است ،موجسوارى .و بعد دميدن در بوق كه ما بودیم با صبر و
شكيبایى پرولترى انقالب را به سالمت بر سر خشت نشاندیم.
 .2گزینه دوم ،راهى بود كه صمد در ماهى سياه كوچولویش نشان مىدهد:
«راه كه بيفتيم ترسمان مىريزد» .و در پرسه آزمون و خطا راه خـود را مـىیـابيم.
این گزینه به حركت با اندوخته واقعى جنبش باور داشت.
اشر ابایى ندارد كه بگوید سرمایه یک سازمان چریكى سه قبضه مسلسـل بـود بـا
دویست تير فشنگ آنهم در مقابل حكومتى با هزاران زاغـه مهمـات و صـدها تانـک و
توپ و تيربار و موشک .اشر بهدرستى مىگوید :سرمایه پيشاهنگ براى حركت شـور
انقالبى است و دوم اراده معطو به مبارزه است .یک ملـت صـبر ایـوب و عمـر نـوح
ندارد كه تا هزار سال صبر كند تا ظالم را از اریكه ظلم پایين بياورد.

بخش دوم
حميد مىپرسد دستآوردهاى جنبش پ
و اینگونه جمعبندى مىكند:
 .1بىاعتبار شدن نمایشات تلویزیونى مقامات امنيتى
 .2باال رفتن روحيه اپوزیسيون
 .1پاك شدن شكستهاى قبل از ذهن توده
 .1سياسى شدن فضاى جامعه

از عمليات پيروزمند فروردین  1121چه بـود
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 . 2سمپاتى معنوى توده نسبت به پيشاهنگ

يك خطا
دستآوردهاى حركت نخستين خارج از انتظار چریکها بود .احساس انقالبى در فضـا
موج مىزد .و خلق از قدرت چریکها افسانهها مىساخت.
در جامعه سركوب شده این عك العمل یک واكنش روانى طبيعى بود .انعكاس این
تأثيرات بر روحيه چریکها آنها را به وجد آورده بود .و ضمن احساس قدرت درصدد
آن بودند كه ضربات جدى را سریعتر فرود آورند .امـا ایـن احسـاس معـادل واقعيـات
عملى جنبش نبود .و این خود منشأ خطایى به حساب مـىآمـد .بـه دیگـر سـخن ایـن
احساس از توان خود و قدرت حریف غافل بود.

بخش سوم
در این زمان سازماندهى مبتنى بر شش تيم بود:
 .1سه تيم عملياتى
 .2یک تيم انتشاراتى
 .1یک تيم خدمات تكنيكى
 .1یک تيم عملياتى قاسم

ضربه خوردن تيم انتشارات
تيم انتشارات در پامنار ضربه خورد .نابدل و سالحى دستگير شدند.
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تغييراتى در تركيب تيمها
پویان بهعنوان مسئول سياسى وارد تيم اسكندر صادقىنژاد شد .زیبرم نيز به تيم اسكندر
منتقل شد.

يك خطا :عملياتى شدن
كالً پنجاه درصد نيروها سازماندهى شده بودند .افرادى كه در تيمهاى سـه نفـره فعـال
بودند براى تيمهاى عملياتى انتخاب مىشدند .اما بعدها روشن شد كـه بـراى عمليـاتى
شدن یک عضو جز پذیرش خطمشى ،صداقت و فعال بودن ،خصـائل و آمـوزشهـاى
بيشترى الزم است و این ناشى از بىتجربگى بود.

واحد بررسى فعاليت مجدد نواحى روستايى
بعد از حادثه سياهكل یک بار دیگر سازمان تصميم گرفت تجربه سياهكل را تكرار كند.
ایـن پيشنهـاد تـوسط عبـاس مفتـاحى داده شد .مسـعود احمدزاده نيز موافق بـود .امــا
حميد اشر مخالفت داشت .بعد از تصویب این پيشنهاد یـک تـيم چریكـى بـهعنـوان
«واحد بررسى» ایجاد شد .تا در ناحيه شاهرود بررسىهایى بكند.
در همين زمان پویان
و اسكندر صادقىنژاد به شهادت رسيدند.

بخش چهارم
در این دوران سازمان دو ضربه مهم خورد:
 .1پایگاه نيروى هوایى
 .2پایگاه خيابان طاووسى
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در تاریخ بيست و پنجم اردیبهشت  ،1121اشر دهقانى دستگير شـد .و در تـاریخ
بيست و نه اردیبهشت بهروز دهقانى كه برادر اشر بود.
از جيب بهروز قرار حميد تـوكلى را بيـرون آوردنـد .حميـد در سـرقرار بـا بهـروز
دستگير شد .حميد توكلى محل خانه نيروى هوایى را مىدانست .پ اسكندر بـهعنـوان
فرمانده تيم دستور تخليه خانه را داد .پویان مخالفت كرد .در آبانبار این خانه كارگاهى
براى كليشهسازى درست كرده بودند .استدالل پویان این بود كه اگر حميد حـر بزنـد
آدرس خانه علنى را خواهد داد .و تخليه خانه را جدا از امكاناتى كه در آن ایجـاد شـده
بود توهين به رفيق حميد مىدانست و معتقد بود حميد هرگـز خانـه تيمـى را نخواهـد
گفت .اسكندر خانه را تخليه كرد اما پویان در خانه ماند.
اسكندر وسایل خانه نيروى هوایى را به خانهاى در نارمک بود .و پویـان و رحمـت
پيرونذیرى در خانه ماندند.
سوم خرداد اسكندر در بازگشت به خانه نيروى هوایى ،خانه را در محاصره سـاواك
دید و چون رحمت پيرونذیرى آدرس خانه نارمک را مىدانست .اسكندر خانـه نارمـک
را تخليه كرد و به خانه خيابان طاووسـى رفـت .تعجيـل او در اجـاره خانـه در خيابـان
طاووسى باع شک بنگاهى شد و او پلي را خبردار كرد .و اسكندر در نقـل و انتقـال
به این خانه در محاصره قرار گرفت و شهيد شد .دو نفر دیگر دستگير شدند بقيه موفـق
به فرار شدند.

يك اشتباه و پنج تلفات
پلي با دستگيرى بهروز دهقانى و جستوجوى وسایل او قرار او را بـا حميـد تـوكلى
درميدان شوش یافت .حميد سر قرار بهروز رفت كه او را نمـىشـناخت .پـ دسـتگير
شـد .بـا دستگيرى حميد پـایگـاه نـيروى هوایى بـاید تخليه مىشـد .این كـار بـرعهده
اسكندر صادقىنژاد بود كه فرمانده تيم بود پویان به دو دليل از تخليه خانه سرباز زد:
 .1امكاناتى كه این خـانه داشـت .قـرار بود در زیـرزمين آن كارگــاه كليشـهسـازى
دایر شود.
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 .2اعتماد به حميد توكلى كه حر نمىزند.
در اینجا شاید انتقادى به پویان وارد نباشد .پویان درك درستى از شـكنجه نداشـت
نمىدانست كه آن طر داستان چه جانوران آدمخوارى نشسـتهانـد .و ميـزان سـبوعيت
آنها تا كجا است.
بهجرست مىتوان گفت كه انسان جانورى است كه شرارت دراو مرزى ندارد .و قادر
است مرزهاى شقاوت را تا ناپيداى جهان و تا آن سـوى تصـور آدمـى گسـترش دهـد.
همچنانكه نيكى در او نيز مىتواند تـا آن سـوى جهـان بـرود .وجـودى درآميختــه بـا
دو پـا بـه شـرارت و نيكى ،تاریكى وروشـنایى و بـهقول دیگـر اهریمنـى و اهـورایى.
خدایى و شيطانى.
درك پویان از این سوى شكنجه نيز نادرسـت بـود .جنـبش در ابتـداى كـار بـود .و
تجربهاى عينى از توان آدمى در زیر شكنجه نداشت .پویان و حتى حميد اشـر تصـور
مىكردند كه مىتوان زیر شكنجه تاب آورد تـا مـرز مـردن .امـا حسـاب ایـن مسـأله را
نمىكردند كه اگر آدمى شان نياورد و در زیر شكنجه نميرد و نتواند شـكنجه را تـاب
بياورد آنوقت چه.
بعدها این درك عينىتر شد .و براى حر نزدن زمان تعيين شد تـا چهـل و هشـت
سـاعـت و بـعد از چـهل و هـشت سـاعـت بـه بـيست و چهـار سـاعـت و در آخــر
به شش ساعت.
حميد توكلى آنقدر شـكنجه شـد كه هر دو پـایـش سيـاه شـد و در زیـر شـكنجه
طبق اسناد ساواك به شهادت رسيد .اما حر زد .مقاومتى در وراى تصـور آدمـى كـرد.
امـا در لحظـاتى مـجبور شـد كـه حـر بـزند .و پویـان و حـميد اشـر از راز ایـن
لحظات كه آدمى حاضر است بميرد و نمىميرد و او دیگر توان تحمل شكنجه را ندارد،
بىخبر بودند.
اما انتقاد به اسكندر وارد بود به دو دليل:
 .1نخست آنكه او درك روشنترى از شكنجه داشت و حدس مىزد حميـد حـر
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بزند .و همين حدس و گمان براى چریک كه یكـى از اصـول بقـاءاش ،1عـدم اطمينـان
است كافى بود كه پایگاه نيروى هوایى را تخليه كند كه كرد.
 .2دیگر آنكه او فرمانده تيم بود .باید به پویان دستور نظامى مىداد تا خانه را تخليه
كند تخليه خانه به فرض آنكه حميد حر نمىزد از بين رفتن یک امكان خـوب بـود.
اما اگر عك آن ثابت مىشد پنج كادر برجسته و بىبدیل جنـبش حفـظ مـىشـدند .و
اسكندر بهعنوان یک فرمانده باید حساب این سود و زیان را مىكرد.

بخش پنجم
در این بخش اشر
الف) تشكيالت
ب) تداركات
ت) تعليمات

كمبودها را در سه عرصه بررسى مىكند:

الف) تشكيالت
تعجيل در امر سازماندهى باع
 .1نبود حفاظ امنيتى
 .2نبود سيستم دفاعى
 .1نبود امكانات عقبنشينى
 .1حاكم نبودن روابط نظامى
 . 2افزایش ضربهپذیرى بهعلت ارتباطات گسترده

ضعفهاى زیر مىشد:

ب) تداركات و پشت جبهه
در این قسمت نيز كمبودهاى زیر به چشم مىخورد:
 .1سه اصل چريكى براى بقا اين بود .1 :تحرك مطلق  .2بىاعتمادى مطلق  .1هوشيارى مطلق
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 .1نبود سالح خوب و كافى
 .2نبود طرحى براى حفظ امكانات
 .1آوردن نيروهاى پشتيبانى به خط مقدم در حالىكه مىبایست پنجاه درصد نيروهـا
را در پشت جبهه سازمان مىدادیم.

ت) تعليمات
آمـوزش در ایـن دوران مـحدود مىشـد بـه انتقـال تجـارب مــحدودى كــه رفقــاى
قدیمىتر داشتند.
اما در زمينه زیر ضعفهایى وجود داشت:
 .1آشنایى با وسایل نظامى
 .2فن مبارزه با پلي
 .1فن مخفىكارى و قوانين زندگى در شهر
نه تجربهاى وجود داشت و نه آموزشى .آنها خود تجربه بودند.

ضعفها
 .1مهمترین ضعف بىتجربگى بود .ضعفهاى دیگر از همين بىتجربگى ناشى مىشـد
و اما ضعفهاى دیگر:
 .2در نظر نگرفتن زمان الزم براى اجراى طرحها
 .1ضعف در تشخيص نيروى خود و قدرت دشمن
 .1درك عينى نداشتن نسبت به واكنش دشمن
پ چارهاى نبود جز حركت ،ضربه ،تجربه و این مستلزم دادن تلفات بود.
 . 2شتابزدگى و بىمباالتى
بعد از عمليات بانک آیزنهاور با كسب دستآوردهـاى بـهدسـت آمـده بایـد عقـب
مىنشستيم دو گام به پيش ،یک گام به پ  .بـه مسـائل درونـى خـود مـىپـرداختيم .و
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سازماندهى بالنسبه مستحكمى درست مىكـردیم .امـا بایـد بـراى سـازماندهـى وقـت

بسيارى صر مىكردیم .بهترین رفقا را به صف اول احضـار مـىكـردیم و بقيـه را در
پشت جبهه سازمان مىدادیم .و این بزرگترین اشتباه ما بود .كار درسـت عقـبنشـينى
تاكتيكى و حفظ نيروها بود .اما بىمباالتى شد و سازمان ضرباتى خورد.

بخش ششم :دستآوردهاى مرحله اول
 .1طرح كامل مبارزه مسلحانه
 .2سياسى كردن فضاى جامعه
 .1شكسته شدن قدر قدرتى رژیم
 .1زنده شدن اميد در جنبش

بخش هفتم :جمعبندى

الف) عكسالعمل نيروهاى آگاه ،خلق و نيروهاى ناآگاه
واكنش نيروهاى آگاه عالى بود .براى اولين بار دانشجویان با شعار مرگ بر شاه ،فرسـيو
مرگت باد ،جالد ننگت باد به خيابانها ریختند.
گروههاى آرمان خلق ،جناح انقالبى ستاره سـرخ و سـازمان مجاهـدین خلـق جـزء
گروههایى بودند كه از این حركت تأثير پذیرفتند.
در ميان نيروهاى ناآگاه ،در زمينههایى تبلي ات رژیم مؤثر بود .با ایـن همـه جنـبش
مسلحانه باع سياسى شدن و باال رفتن نسبى آگاهیهاى این بخش نيز شد.

ب) سازماندهى
 .1افراد تيمهـا بـاید مـحدود مىشـد تـا ضـربـات وسـعت پيدا نـكنند (مثـل درگيرى
نيروى هوایى)
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 .2بهعلت ضعف در كنترل كادرها از چگونگى دستگيرىها اطالعى در دست نبـود.
پ درس گرفته نشد و با همان وضع سازماندهى ادامه یافت.
 .1بهعلت نداشتن كنترل تشكيالتى پلي موفق شد با دنبال كردن سرنخهـا و دنبـال
كردن ارتباطات لو رفته به سازمان ضربه بزند.
در مرحله دوم سازماندهى نيز این تجربه بهكار برده نشد و علت آن درهم پاشيدگى
و دفاى و نبود یک سيستم تشكيالتى مستحكم بود.

ت) امتداد يافتن ضربات
ضربات به دو صورت وارد مىشد:
 .1مستقيم
 .2غيرمستقيم
ضربه مستقيم با اخذ اطالعات از چریک اسير شده یـا یـافتن سـرنخهـایى در ميـان
لباس و وسایل خانه چریک (مثل یافتن قرار حميد توكلى در كـت بهـروز دهقـانى) یـا
یافتن برگ لباسشویى و یا فاكتور خرید جن شروى مىشد و وارد مىآمد.
بدل آن ،پاك كردن ردها و سرنخها و قطع ارتباطات با چریک اسير شده بود.
اما فرم غيرمستقيم برمىگشت به افزایش تحركات تيمهاى دیگر هجوم پلي  .تخليه
خانههاى تيمى ،اطالى به كسانىكه به این ضربه مربوط مىشدند.
پاك كردن سریع سرنخهاى جانبى و بهعهده گرفتن وظایف تيم ضربه خورده باعـ
مىشد ميزان دقت در كارها پایين بياید .پلي هم بهخاطر تجاربش فعالتـر شـده بـود.
پ ضربه پشت سرهم ادامه مىیافت.
سازمان بيشتر از ضربات غيرمستقيم آسيب دید .چرا كـه توجـه بيشـتر بـه ضـربات
مستقيم بود تا غيرمستقيم .در دستگيرى اشر دهقان ،پلي توانست از طریـق دوسـتان
اشر به بهروز دهقانى برسد .و از طریق بهروز دهقانى بـه حميـد تـوكلى و از طریـق
حميد به پویان.
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فصل دوم (از سه خرداد تا اواخر خرداد )1105
بخش اول :تشريح اوضاع و آغاز مرحله دوم
تيمبندى سازمان در این مرحله به قرار زیر بود:
 .1تيم مسعود
 .2تيم قاسم
 .1واحد بررسى فعاليت مجدد روستا
 .1محافل سمپات كه در ارتباط با عباس مفتاحى بودند.

كار در روستا
كار در روستا به نتيجه نرسيد ارزیابىهاى اوليه عباس مفتاحى از دادههـاى اردشـير داور
(اولين رابط سازمان مجاهدین با چریکها كـه فـردى نيمـهمـذهبى بـود) بـراى شـروى
عمليات در جنگلهاى شاهرود ذهنى بود و قابل تحقق نبود.
1
داور نيز در اوایل تابستان  1121دستگير شـد و بـهعلـت خویشـاوندى بـا ثـابتى و
همكارى با ساواك مدتى بعد آزاد شد.
و اما مشكالت این مرحله:
 .1وضعيت سازماندهى خوب نبود.
 .2وضعيت سالح خوب نبود.
 .1بهعلت كمبود مهمات تمرین براى تيراندازى بد بود.
اما در زمينه ساخت بمبهاى باروتى با بوشن چدنى لولهكشى ،نمرهسـازى ،كـار بـا
مواد منفجره و بمبهاى ساعتى پيشرفتها خوب و چشمگير بود.

 .1ثابتى مقام امنيتى مهروف
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بخش دوم :ايدهها و طرز تفكر غالب در مرحله دوم
روحيه سازمان علىرغم ضربات نيـروى هـوایى (شـهادت پویـان) و خيابـان طاووسـى
(شهادت اسكندر صادقىنژاد) خوب بود .همه بيشتر بـه نتـایج اسـتراتژیک قضـایا فكـر
مىكردند .اما مسعود به دقت در پى یافتن علل تـاكتيكى و تكنيكـى ضـربات بـود ،امـا
بهعلت كمبود اطالعات به نتایج مشخصى سـازمان نمـىرسـيد .مشـ له اصـلى در ایـن
مرحله سازماندهى بود نه عمليات اما این ایده در سازمان بود كه جشنهاى شاهنشاهى
بهعلت اهميت بينالمللى براى جنبش باید بههم مىریخت.

طرحها
 .1اش ال كارخانهها و صحبت با كارگران
 .2انجام عمليات در رابطه با منافع مشخص كارگران

يك نكته

درست

حميد اشر دراینجا به نكته درستى اشاره مىكند طرح یک ایده بهمعناى اجرایى شدن
آن نيست .این فاصله را امكانات عملى سازمان پر مـىكنـد .دادن طـرح ده درصـد كـار
است دراینجا اشر با سوبژ كتيویسم و ماركسيستهاى تفسيرگر مرزبندى مىكند.

فعاليت در روستا
در مرحله دوم ایده فعاليت در روستا به دو علت طرح شد:
 .1ناموفق بودن سازمان در سازماندهى همه افراد در شهر
 .2تأثير بسيار زیاد عمليات در نواحى كوهستانهاى شمالى مقارن جشنهاى شاهنشاهى
عباس مفتاحى و مسعود احمدزاده موافق اما قاسم (حميد اشر ) مخالف بود .علت
مخالفت قاسم عملى نبودن این ایده بود به دو علت:
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 .1كافى نبودن امكانات سازمان
 .2نبود نيروى آماده براى ایجاد یک واحد ورزیده
اما مسعود معتقد بود سازمان امكانات و نيروى الزم را دارد.
ارزیابى قاسم بر این بود كه براى عملى شدن این ایده امكانات زیر ضرورى است:
 .1یک شبـكه حمـایت مـحل بـراى تـأمين نيـازهـاى لجستيک (برنج ،نمک ،شكر،
پوتين و وسایل)
 .2یک شبكه رابط بين شهر و روستا براى تأمين وسایل
 .1حداقل شش كادر ورزیده و آشنا به زندگى در كوه و جنگل
 .1حداقل یک قبضه مسلسل و سالحهاى كمرى خوب
 . 2گسترش افراد در یک ماه به 12ـ 11نفر با سالح كافى
قاسم (حميد اشر ) معتقد بود كه سازمان فاقـد امكانـات الزم بـراى ایـن حركـت
است .مضا بر اینكه دشمن هوشيار شده است و هر نوى تحركى را سركوب مىكنـد،
اما مسعود معتقد بود كه تجربه سياهكل نباید مانع انجام حركتهاى بعدى بشود.

طرح حميد اشرف
طرحى كه اشر تهيه كرد مبتنى بر این بود كه در اواخر مرداد:
 .1تداركات الزم انجام شود.
 .2افراد آماده شوند.
 .1نيروهاى سمپات در نواحى شمال فعال شوند.
 .1سالح به ميزان كافى تهيه شود.
ضمناً در نظر بود با ایجاد پشت جبههاى در نواحى جنگلى نيروهاى شهر بتواننـد از
طریق ارتفاعات شمالى تهران خود را به نواحى البرز مركـزى برسـانند و بـا اسـتفاده از
انباركها و وسایل تهيه شده بهطور اضطرارى در این نواحى مش ول به فعاليت شوند.
درنيمه خرداد هنوز هيچ قدمى برداشته نشده بود پ باید كارهاى زیر انجام مىشد:
 .1فرستادن آشتيانى به فلسطين براى آوردن سالح
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 .2فعال كردن سمپاتهاى شمال
 .1سازماندهى تيم تداركات و ارتباطات در شهر
 .1راهاندازى تيمى براى انبارزنى
ارزیابى اشر در این مرحله بدین شكل است كه شروى حركت در اواخر مهر غلط
و ذهنى بود و با واقعيات تطبيق نمىكرد.

بخش سوم :نحوه سازماندهى
 .1جمشيدى به «واحد بررسى فعاليت مجدد در روستا» منتقل شـد .جمشـيدى ،حسـن
سركارى ،منوچهر بهایىپور جزء اولين گروه اعزامى بودند.
 . 2تيم شناسایى اوليه و انبـارزنى متشـكل از دكتـر چنگيـز قبـادى ،بهـرام قبـادى و
مهرنوش ابراهيمى درست شد.
 .1سلماننژاد دچار سوختگى شد و به شهادت رسيد.
 .1تيم شماره یک مسعود متشكل بود از :منا فلكى رقيه دانشگرى ،احمـد زیبـرم،
اسداهلل مفتاحى كه در خانه مجيد بودند.
 . 2تـيم شمـاره دو مسـعود مـتشكـل بـود از :مـجيد احـمدزاده ،حسـن نـوروزى،
حاجيان سهپله كه در خانه خيابان طوس بودند.
 .1تيم شاخه مشهد و تبریز سازمان نيافته بودند.
بهعلت بههم خوردن تي هبندى تشكيالت ،سازمان در وضعيت آسيبپذیرى بـود تـا
نيمه دوم مرداد كه ضرباتى به سازمان وارد شد.

بخش چهارم :وقايع و رويدادها

اثرات ضربه نيروى هوايى
 .1معوق ماندن برنامههاى پيشبينى شده
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 .2كاهش كادرهاى باتجربه
 .1بىارتباطى قسمتى از رفقاى سازمان نيافته با سازمان (از جمله رفقاى مشهد)

اشكاالت
ارتباطات درهم و برهم بود .و از نظر امنيتى هيچ كنترلى نبود .سازمان در اینجا بـا سـه
مشكل روبهرو بود:
 .1كممایگى طبيعى افراد
 .2كمبود افراد باتجربه
 .1در دستور بودن كارهایى باالتر از توان سازمان

ضربه خوردن تيم فنى
تيم فنى كه از اعضاى مخفى شده گروه تبریز بود .و ارتباط آنها با رفيـق اسـكندر بـود
قبل از ارتباطگيرى مجدد ضربه خوردند.

ضربه خوردن تيم قبادى
این تيم چهار بار به مناطق شمالى براى انباركزنى رفت ،اما در آخـرین سـفر بـهعلـت
بىاحتياطى دچار ضربه شد.

درگيرى در شهر گرگان
روز بعد بيستم خرداد  1121یكـى از چریـکهـا در اجـراى قـرارش در امـامزاده شـهر
گرگان مورد سوءظن مأموران سازمان امنيـت گرگـان قـرار مـىگيـرد .لنـدرور سـاواك
بهطر او مىآید و مأموران سعى در دستگيرى او مىكنند درگيـر مـىشـوند و چریـک
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فدایى مأمور را با گلوله مضروب مـىكنـد مـأموران بـا فریـاد آى دزد آى دزد از مـردم
مىخواهند تا او را دستگير كنند .و چریک فدایى با فریاد مرگ بر شاه و زنده باد كـارگر
و مرگ بر سازمان امنيت هویت خود را به مردم مىشناساند .چریک فدایى از رودخانـه
عبور مىكند و یكى از مأموران كه او را تعقيب مىكند را با گلوله مـىزنـد .كـاميونى را
مصادره مىكند و از محل دور مىشود .پلي با بسيج همگـانى در صـدد دسـتگيرى او
برمىآید .چریک كاميون را رها مىكند و با تصاحب لندرورى از شهر خارج مىشود كه
مورد تعقيب قرار مىگيرد .چریک فدایى با شليکهایى به به تعقيبكننـدگان خـود وارد
كوه پایه مىشود ماشين را رها مىكند و خود را به پایگاهش مىرساند.

درگيرى در خيابانهاى شهر
در شب هفدهم مرداد  1121دو تن از چریکها در شهر مورد سوءظن گشتهاى پلي
قرار مىگيرند .و وقتى پلي ها در صدد بازرسى ساكهایشان برمىآیند آن دو بـه آنهـا
شليک مىكنند و با ضبط سالح هر دو پلي از منطقه دور مىشوند و چـون خيابـانهـا
درمحـاصره پلي بود شب را در بيـابـانهــاى اطـرا شـهر مـىخوابنـد و صـبح بـه
پـایگاه خود بازمىگردند.

انفجار در اداره كار استان خراسان
در روز دوازده اردیبهشت  1122ساختمان اداره كار استان خراسان با انفجار بمب بسيار
نيرومندى كه توسط یک واحد از رزمندگان سازمان چریکهـا كـار گذاشـته شـده بـود
درهم پيچيد .این عمل به مناسبت روز جهانى كارگر و بـه خـاطر اعتـراض بـه ظلـم و
اجحا بىحد وزارت كار نسبت به كارگران زحمتكش استان خراسان انجام گرفت.1
چریکها طى تماسى تلفنى براى اینكه به كسى آسـيب نرسـد وجـود بمـب را بـه
 .1نبرد خلق شماره 5
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كاركنان گزارش دادند .اما یكى از مأمورین ساواك مستقر در اداره كـار بـه همـراه یـک
مستخدم طماى جهت یافتن بمب و گرفتن پاداش جان خود را در این انفجـار از دسـت
دادند .از آنجا كه این انفجار هم زمان بود با برگـزارى جشـن اول مـاه مـه در تهـران و
رژیم از انعكاس مثبت این انفجار در ميان كارگران خراسان مطلع بود .سعى كرد با یـک
هفته تأخير آنرا در جراید منعك كند.

در ايستگاه راهآهن از رفيقان جدا شو
بامدادان با كتى دكمه بسته به شهر برو
براى خود خوابگاهى بياب
اگر رفيقت در زد
در را باز مكن
آه ،نه تنها باز مكن
بل ،رد پا را پاك كن
برشت

شهادت على دبيرىفرد
سیام آبان  1121على دبيرىفرد در خيابان دامپزشكى ،نزدیـک چهـار راه
در ساعت  12
نواب وارد تور اكيپهاى عملياتى كميته مشترك شد.
بهدرستى روشن نيست كه این تور براى چه كسى پهن شده بود .اما بـه دبيـرىفـرد
مشـكوك مىشـوند و بـه تـعقيب او مىپـردازند .كـار بـه درگـيرى مىكـشد و عــلى
به شهادت مىرسد.
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تمامی داروندارتو يعنی همين؛
يك قلم
يك دفتر
يك كلت
يك سيانور
و يك بسته سيگار زر

شهادت علىاكبر جعفرى
جـعفرى پـ از تـرور عبـاسعلى شهریـارى ،زهرا آقـانبى قلهكـى را مــأمور ارتبــاط
بـا مهناز صدیق تنكابنى كرد.
مهناز صدیق مدتى را در زندان سپرى كرده بود .و معـر او شـهرزاد مهـدوى بـود
مهدوى پ از ازدواج با مهدى فرقانى ،فرقانى را به سـراغ مهنـاز صـدیق فرسـتاد و او
پيشنهاد همكارى با چریکها را نپذیرفت پ شـهرزاد مهـدوى خـود شخصـاً رفـت و
موافقت او را گرفت و او به زهرا آقانبى قلهكى وصل شد .قلهكى بـه او گفـت بایـد بـا
غالمرضا مؤذنىپور ازدواج تاكتيكى كند.
مؤذنى در سال سوم دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بود كه با بهمن روحـىآهنگـران
آشنا شد .پ از فارغالتحصيل شدن ارتباط او با بهمنى قطع شـد .تـا ایـنكـه بهمنـى را
درزمستان  1121در حوالى خيابان نواب مىبيند .بهمنى او را به مبارزه دعوت مىكنـد و
او مىپذیرد .و در بهار  1121به پيشنهاد بهمنى با مهناز صدیق تنكابنى ازدواج مىكنـد و
قرار بود آن دو تيم علنى را در تهران تشكيل دهند .اما پ از شهادت علىاكبر جعفـرى
بهمنى به آنها كه هر دو معلم بودند .پيشنهاد كرد به بابل بروند.
جعفرى در ساعت چهار بامداد اول اردیبهشت  1121در یک مأموریت سـازمانى در
 11كيلومترى جاده قوجان ـ مشهد تصاد كرد و به شهادت رسيد.
در مورد شهادت جعفرى دو روایت است در گزارش ساواك به دادرسـى نيروهـاى
مسلح گفته مى شود جعفرى در اثر تصـاد فـوت شـده اسـت امـا اشـر دهقـانى در
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«حميتهامقيهما» مىنویسد :چون جعفرى مجروح شد و امكان دسـتگيریش مـىرفـت،
دستور داد رفيقش تير خالص را بزند و از منطقه خارج شود.1
نام مستعار او خسرو بود .بعد از جلسه شوراى عـالى در اردیبهشـت  1121سـاعت
 2:11همراه با منصور (حسين حقنواز) با ژیان به سوى مشهد حركت مىكننـد .حـوالى
سارى شام مىخورند و راه مىافتند.
نزدیک چمنبيد تصاد مىكنند و پاهاى خسرو خرد مـىشـود .خسـرو منصـور را
مىگوید« :منصور من پاهایم خرد شده و نمىتوانم كارى بكنم .من را بزن رفيق و سریع
ماشين را ترك كن .از ژاندارمرى ميان .كمرم را باز كن و با خودت ببر .دو انبار اطـرا
كارخانه سيمان داریم .كه یكى از آنها را رفيق كوچک خان (نام مستعار كـاظم غبرایـى
بود) مى داند .و دیگرى را از طریـق كروكـى تـوى پایگـاه پيـدا كـن .سـه تـا «متـرو» و
یادداشتهاى رفيق صادق (حميد مؤمنى) را قرار بود ببـرم تهـران .بـه حميـد (اشـر )
سریع خبر بده سر قرار رفقاى علنى تا مدتى نـرو .اوضـاى را درسـت كنيـد .بعـد مثـل
هميشه كارهایتان را انجام بدهيد .مرا بزن و برو ...ما االن نزدیـک چمـنبيـد هسـتيم تـا
مشهد راه زیادى نيست.
عبـاس جمشيدى رودبـارى در بـازجـویـىهـایـش راجـع بـه عـلىاكـبر جــعفرى
چنين مىنویسد:
«يارمحاد ( نام مستعار جعارى بود يزك رفيزق تيازى اسزت .او در ايزن موضزع
بهشناسايى ،ارتباتگيرى ،عضوگيرى ،م انسازى و طرحريرى مىپردازد.
وى هاچنين در عاليات شركت جسته...
روحيه بسيار خوب ،شراعت يارمحاد هاراه با مهزارتش درراننزدگى اتومبيزل از
وى رفيقى ارزنده و قابل محاسبهاى ساختهاند».2
و این ویژگىها مطمئناً یک هزارم آن چيزى بود كه اگر جمشيدى آزاد بود در مـورد
جعفرى مىنوشت.
 .1عباس هاشمى ،نشريه آرش ،مقاسه دستور تشكيالتى
 .2عباس امشيدى؛ اسناد ساواك
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 0آذر 1170

ترور دو دانشجوى ساواكى در دانشگاه علم و صنعت توسط یـک فـرد مسـلح روى
پوشيده از این رو یكى كشته و دیگرى مجروح مىشود.
 07آذر 1170

انفجار بمب در طبقه سوم مدرسه عالى بازرگـانى تهـران ،مسـئوليت ایـن انفجـار را
گروه عمار یاسر به عهده گرفت.
آذر 1170

پيام سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران به دانشآموزان ميهنپرست منتشر شد .در
این پيام ضمن تشریح تاریخچه مبارزات دانـشآمـوزان ،ماهيـت ارتجـاعى برنامـههـاى
آموزشى افشا شد و رهنمودهایى براى مبارزات صنفى ـ سياسى دانشآموزان داده شد.
آذر ماه 1170

نشریه همبستگى با مبارزان آزادىبخش خلقهـاى ظفـار و عمـان ،بـا تصـاویرى از
سرزمينهاى آزاده شده و افشاى ماهيت تجاوزگرانـه رژیـم شـاه و سـركوب مبـارزات
خلقهاى عمان و ظفار
دى 1170

دستگيرى محفل  7نفرى دانشآمـوزان در دبيرسـتان محمـدعلى فروغـى ،كـار ایـن
محفل چاپ و پخش اعالميههاى سازمان بود.
بهمن 1170

پ از شهادت مجيد پيرزاده جهرمى در تبریز ،در اوایل بهمـن  1121اعالميـهاى در
سطح دبيرستان رازى آبادان پخش شد .مضـمون اعالميـه پيرامـون سـوابق تحصـيلى و
مبارزاتى و شخصيت انقالبى مجيد پيرزاده بـود پيـرزاده در آبـادان متولـد شـده بـود و
درهمين شهر دوران ابتدایى و متوسطه را گذرانده بود.
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عمليات رودسر
در شـامگاه چهـارم بهمـن  1121سـاختمان فرمانــدارى رودسـر توسـط یـک واحــد از
رزمندگان سازمان مورد بمبگذارى قرار گرفت و این بمـب در سـاعت  21:12منفجـر
شد و به سـاختمان فرمانـدارى آسـيب سـختى وارد شـد ایـن عمليـات در حمایـت از
مبارزات دهقانان رودسر و همچنين بزرگداشت حماسه سياهكل انجام شد.
این عمليات به گونهاى انجام شد كه به مردم شهر آسيب نرسـيد .و همچنـين بـراى
حفظ جان خانواده فرماندار كه در طبقه باالى فرمانـدارى زنـدگى مـىكردنـد بـه آنهـا
اطالى داده شد.

انتخاب فرماندارى رودسر
انتخاب شده ارتباط

این انفجار در پى عمليات نمونهاى ـ خلقى سـازمان بود كه اهدا
مستقيم با مبارزات مردم و رودررویىها مردم با رژیم داشت.
هفتم مرداد  1121اهالى روستاهاى كلكاسرا ،گواسرا ،ليسه ،جاثجير ،جيتهجـان در
جلوى ژاندارمرى رودسر اجتماى كردند.
علت این اجتماى بستن آب به مـزارى چـاىشـان توسـط زمـيندار بزرگـى بـه نـام
یوسفخان صوفى املشى بود .كار در فرماندارى بـه زدوخـورد بـا مـأمورین شـهربانى
كشيد و فرماندارى عقبنشينى كرد و آب به روستا باز شد .اما مدتى بعـد دسـتگيرى و
شكنجه دهقانان معترض شروى شد.
به همين خاطر سازمان جهت حمایت و پيوند با مردن زحمتكش روستاى رودسـر
فرماندارى رودسر را براى عمليات برگزید.
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میخواستم جهان را

چون قويی زيبا به خانه شما بياورم نشد

شهادت فتحعلى پناهيان
فتحعلى پناهيان در حال عضوگيرى یک منبع ساواك لو مىرود معلـوم نيسـت كـه ایـن
منبع ساواك چه كسى بوده است .اما باید از كسانى باشد كه در رابطه با محافل انقالبـى
درون و بيرون زندان باشد .روال عضوگيرى در این سالها از چند حالت خارج نبود .یا
فرد درون زندان توسط تشكيالت درون زندان شناسایى و عضوگيرى مىشـد و بعـد از
آزادى به تشكيالت بيرون از زندان معرفـى مـىشـد .و یـا از فعـالين دانشـجویى و یـا
تشكيالت كارگرى و یا محافل روشنفكرى بـود .سـاواك در ایـن سـالهـا بـراى نفـوذ
درتشكيالت چریکها تالش مىكرد با خریدن زندانيان آزاد شده و یا فعالين دانشجویى
و روشنفكرى راه نفوذ را به سازمان باز كند .اما فرم تشكيالت به گونهاى بود كه امكـان
نفوذ به الیههاى باالیى نبود .نهایت این نفوذ مىتوانست به یک تيم برسد .در رابطـه بـا
پناهيان نيز این منبع ساواك گزارش مىدهد كه پناهيان فـرد ورزیـدهاى اسـت و امكـان
تعقيب او وجود ندارد .پ ساواك تصميم مىگيرد او را دستگير كند تا زیر شـكنجه از
او اطالعات به دست بياورند.
پناهيان درتاریخ سه بهمن  1121با مخبر ساواك قرار مىگذارد دریكى از كوچههاى
فرعى خيابان فرح آباد ژالـه دو اكيـپ عمليـاتى سـاواك منطقـه را پوشـش مـىدهنـد و
هنگامىكه اقدام به دستگيرى او مىكنند پناهيان یک ساواكى بـهنـام پرویـز خـدایارى را
مىكشد و دو ساواكى دیگر را مجروح مىكند و خود نيز به شهادت مىرسد.1

 .1كتات چپ در ايراس ،ص 55
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از دم تيغهای اخته گذشتم
تا جهان به عدالت باشد
و ناممان را
به بادها سپرديم

ضربه خوردن تيم رضا يثربى در تبريز
خانه تيمى رضا یثربى مورد شناسایى یكى از مأمورین اطالعاتى ساواك قرار مىگيـرد.1
خــانه تــحت مــراقبت قــرار مــىگــيرد و ســاواك مــىفــهمد خــانه متعــلق بــه
چریکهـاى فدایى است.
شش تيم عملياتى كميته مشترك به همراه تيم تعقيب و مراقبت راهى تبریز مىشوند
در تاریخ ششم بهمن  1121ساعت دوازده و نيم شب به خانه حمله مىكننـد .عمليـات
تا ساعت ده صبح طول مىكشد .و افراد زیر به شهادت مىرسند:
2
 .1مصطفی دقيقهمدانی
 .2مسعود پرورش
 .1عبدالمجيد پيرزاده
 .1جعفر محتشمى
 . 2فاطمه افدارنيا
و از این تيم مقدارى سالح و مهمات به دست ساواك مىافتد:
یک قبضه مسلسل ،سه دستگاه بمب آماده انفجار ،پنج قبضه سالح كمرى 112 ،تير
فشنگ ،بيست عدد بطرى آتشزا ،پنج نارنجک جنگى و دسـتسـاز ،هفتـاد كيلـو مـواد
منفجره و شيميایى ،یک دستگاه ماشين چـاپ ،بيسـت عـدد ضـامن نارنجـک ،وسـایل
ساختن پالك جعلى اتومبيل ،مقادیر زیادى مدارك جعلى و نشریات گروهى.
 .1كتات چپ در ايراس ،ص 57
 .2ساواك در ابتدا تصور مىكرد كه رضا يثربی به شهادت رسيده است كه اشتباه میكرد.
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رضا يثربى
رضا یثربى در سال  1122در مالیر به دنيا آمد .وى دانشجوى دانشسـراىعـالى نارمـک
بود .در جریان آتشسوزى هواپيمایى ال ـ آل محمدرضا ميرهاشمى تحت تعقيـب قـرار
گرفت .و توسط برادران سنجرى مخفى شدند .در این رابطه رضا یثربى نيز دستگير شد.
اما در بازجویى منكر ارتباط با آتشسوزى دفتـر هواپيمـایى اسـرایيل شـد .و آزاد شـد.
درسال  1121به خاطر شركت در تظاهرات دانشجویى مدت یک سال از درس محـروم
شد .پ مخفى شد و به سازمان چریکها پيوست.

مسعود پرورش
در سال  1112در قزوین به دنيا آمد دانشجوى دانشگاه صنعتى بود كه در شش شهریور
 1122دستگير شد جرم او اقدام برعليه امنيت كشور بود پ از یک ماه بـهعلـت آنكـه
مدركى نداشتند آزاد شد .در سال  1121مخفى شد و به سازمان پيوست.

عبدالمجيد پيرزاده جهرمى
در سال  1111در آبادان به دنيا آمد .بعد از آمدن به دانشگاه صنعتى به عضویت سازمان
درآمد از سال  1121همراه محمد معصومخانى ،فرزاد دادگـر و تـورج حيـدرىبيگونـد
تحت مسئوليت رضا یثربى فعاليت داشت .از سوى ساواك شناسایى شد پ بـه تبریـز
انتقال یافت.

جعفر محتشمى
در سال  1111در تهران به دنيـا آمـد در سـال  1121دانشـجوى دانشـگاه صـنعتى بـود
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درتظاهرات برعليه سفر ریي جمهور امریكا شناسایى و متوارى شـد .در دوازده آبـان 1121
دستگير شد .و شش ماه در زندان ماند .پ از آن به سازمان پيوست و مخفى شد.

فاطمه افدارنيا
افدارنيا ليسانسه و كارمند كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان بود.

به انسان وفادار بوديم
جهان را به پلشتی نيالوديم
نه بدان اميد
كه از ما به نيكی ياد كنند

درگيرى در تهران
بعد از ظهر پنجشنبه بيست و چهارم مهر  1121هنگامىكه در خيابان گرگان رفيـق پـرى
(اسم مستعار) به همراه رفيق دیگر قصد سوار شدن به ماشين پارك شدهاى كه شناسایى
شده بود را داشتند با آتش نيروهاى ساواك روبهرو مىشوند آنان با فولك واگن خـود
از منطقه مىگریزند در حين فرار راننده یكى از اتومبيلهاى ساواك توسـط رفيـق پـرى
كشته مىشود آنها از طریق خيابان شفا و آریـا وارد نظـامآبـاد مـىشـوند بـا اتـومبيلى
تصاد مىكنند و مجبور مىشوند اتومبيل را رها كنند .آنها وارد خيابان اشرفى شده و
با یک وانت از محل دور مىشوند اما رفيق پرى تا آخرین گلوله مىجنگـد و در لحظـه
آخر با انفجار نارنجک به زندگى خود خاتمه مىدهد.
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اعالم آمادهباش كميته مشترك

1

به دنبال دستگيرى چریکها در شاخه مازندران ،ساواك با بـه دسـت آوردن نقشـههـاى
تهيــه شــده از محــل ســاواك ،ژانــدارمرى بــه شــهربانى و دفــاتر حــزب رســتاخير
درشهرستانهاى آمل ،بابل ،سارى ،گرگان و بهشهر متوجه شـد سـازمان تصـميم داشـته
است به مناسبت حادثه سياهكل در ادارات مذكور اقدام به بمبگـذارى نمایـد .پـ از
آنجایى كه حدس مىزد چریکها در استانهاى خراسان ،گيالن ،اصـفهان ،خوزسـتان،
فارس ،آذربایجان شرقى ،لرستان و تهران عملياتى انجام دهند كميته مشـترك در تـاریخ
بيست و نهم دى مـاه  1121بـه تمـامى مراكـز سـاواك ،شـهربانى و ژانـدارمرى اعـالم
آمادهباش مىكند.

رهنمودهاى كميته مشترك
به دنبال دستگيرى بهمن روحىآهنگران و برخورد مأمورین شهربانى رشت با دو موتور
سوار و كشف مواد منفجره از ساك دستى به جاى مانده آنها كميتـه مشـترك درتـاریخ
نهم بهمن  1121به مراكز ساواك در رشت ،الهيجان ،لنگرود ،رودسر و فومن دستورات
زیر را صادر مىكند:
 .1مراقبت دایم از خانواده شهدا
 .2مراقبت دایم از زندانيان آزاد شده
 .1كنترل افراد غيربومى از طریق بنگاههاى معامالت امالك

آناليز يك گزارش

0

بهتر آن است كه سر دلبران
گاته آيد در حديث ديگران
 .1كتات چپ در ايراس
.2اكايباچپادراسيتسن
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در روزشمار سازمان چریکها ما به اختصار از شهادتها یاد مىكنيم و مـىگـذریم.
به چند دليل نخست آنكه بازیگران این حماسهها زنده نيستند و دو دیگر روایت تـاریخ
به درازا مىكشد و سه دیگر اسناد و مدارك كافى در اختيار ما نيست .پ به اختصار از
حوادث مىگذریم .اما این اختصار ممكن است ایجاد شبه كنـد كـه سـاواكىهـا رسـتم
دستان بودند و چریکها ،مردمانى دسـت بسـته .آنهـا مـىزدنـد و ایـنهـا هـم شـهيد
مىشدند .كه این گونه نيست.
برویم برسر گزارش .این گـزارش در تـاریخ بيسـت و پـنجم دى  1121از سـاواك
مـازندران اسـت بـه مدیریت كـل اداره سـوم و مـوضوى درگيرىهـاى ســارى ،آمــل
و گرگان است .ریي ساواك مازندران طبق دستور سپهبد نصيرى ریـي كـل سـاواك
گزارش مىدهد:
 11دی  1121كميته مشترك ضدخرابكارى طى تلگرافـى دسـتور دسـتگيرى چهـار
چریک را در سارى مىدهد.
شبانه منطقه محاصره مىشود و در ساعت هشت صبح كميسيونى در ساواك سـارى
تشكيل مىشود:
 .1ریاست شهربانى
 .2معاون اطالعاتى شهربانى
 .1ریي ساواك
در ضمن دو اكيپ عملياتى هم از تهران حركت مىكنند.
پ تور پهن مىشود
 . 1یک پایگاه مراقبت ثابت مركب از یكى از رهبـران عمليـات بـا یكـى از افسـران
شهربانى مجهز به بىسيم
 .2دو اكيپ مسلح مجهز به بىسيم در محل
 .1یک اكيپ عملياتى در كالنترى محـل مركـب از (ریـي امنيـت داخلـى ،معـاون
اطالعاتى شهربانى و ریي كالنترى)
در این تلهگذارى فاطمه آقانبى قلهكى دستگير مىشود.
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پ از دستگيرى قلهكى یک تيم چهار نفره در خانه مستقر مىشود یک اكيـپ هـم
متشكل از سه پاسبان و یک افسر در اطرا خانه مستقر مىشوند.
در ساعت  21یكى از چریکها به خانه تلهگذارى شده با یک اكيپ داخـل خانـه و
یک اكيپ در بيرون خانه مراجعه مىكند اما آنان (منظـور دو اكيـپ اسـت) مرعـوب او
مىشوند موفق به فرار مىشود.
تلهگذارى سه روز ادامه مىیابد .اكيپهاى عملياتى تهـران نيـز از راه مـىرسـد امـا
چيزى گيرشان نمىآید.
همزمان با عمليات سارى طى تلگرافى به ساواك آمل دستور دستگيرى ساكنين یـک
خانه داده مىشود پ به ریي امنيت داخلـى و فرمانـده منطقـه ژانـدارمرى مازنـدران
دستور داده مىشود سریعاً به آمل بروند دو اكيپ عملياتى تهـران هـم بـه آنجـا اعـزام
مىشوند و ستاد عملياتى در ساعت هفت و نيم تشكيل مىشود:
 .1ریي شهربانى آمل
 .2فرمانده منطقه ژاندارمرى مازندران
 .1ریي امنيت داخلى
 .1سرپرست اكيپهاى اعزامى
امكانات یک استان براى دستگيرى 1ـ 1چریک بسيج مىشوند.
پ خانه با شصت نفر از افسران و مأمورین شهربانىهاى آمل و بابل و گـروههـاى
ژاندارمرى آمل محاصره مىشود ستاد عملياتى مىترسـد شـب حملـه كنـد و از كميتـه
مشترك مىخواهد فردا صبح حمله كنند اما موافقت نمىشود و در سـاعت یـک و نـيم
بامداد به خانه حمله مىشود.
چریکها مقاومت مىكنند و چند فقره انفجـار مهيـب در خانـه صـورت مـىگيـرد.
دراین عمليات یک چریک زن شهيد و یک چریک مرد فرار مىكند.
بعد ریي ساواك مازندران براى توجيه عدم موفقيت این لشگر عظيم در مصا بـا
دو چریک چنين مىنویسد:
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«با توجه به مرات فوق و با بازديدى كه شنصاً از خانه و باغ اطزراف آن نازودم،
ساواک مازندران در اين عاليات نه تنها كسى را مقصر ناىداند بل ه معتقد است
كه اكي هاى اعرامى از كايته ،مأمورين شهربانى و ژاندارمرى در انرام مأموريزت
محوله نهايت تالش و جاناشانى ناودهاند البته اين حقيقت را نازىتزوان ناديزده
گرفت كه ايراد انارارهاى مهيز و بزىسزابقه در خانزه مربزور و سزرايت آتزش
بزهدرختزان بزاغ و گسترش شعلههزاى آتشسزوزى در تضعيف روحيه مزأمورين
محلى كه شايد براى اولين بار چنين انارار و آتشسوزى مواجه شدهاند بىتزأثير
نبوده است».
همزمان به ساواك گرگان تلگرام مىشود به خانهاى در خيابان ميركریم حملـه شـود
پ به دو اكيپ عملياتى كميته مشترك دستور داده شد به اتفاق ریـي داخلـى امنيـت
بهگرگان حركت كنند.
پ شهربانى و ژاندارمرى دستور داده مىشود تا خانه محاصـره شـود و سـه اكيـپ
عملياتى هم از تهران حركت مىكنند اما در بررسى مشخص مىشود كه خانه یک هفتـه
قبل تخليه شده است.
در این فاصله خانهاى دیگرى در گرگان لو مىرود به همين خاطر تيمسار ذوالفقارى
فرمانده ناحيه ژاندارمرى شمالى به منطقه ژاندارمرى گرگان دسـتور همكـارى مـىدهـد
پ نيروهاى زیر وارد عمليات مىشوند:
 .1ژاندارمرى گرگان
 .2شهربانى گرگان
 .1پنج اكيپ اعزامى از تهران
 .1ساواك گرگان
ساكنين این خانه سه نفر بودنـد .دو مـرد و یـک زن ،ضـمن پرتـاب نارنجـک و بـا
گشودن آتش از در شرقى خانه خارج مـىشـوند دیگـران در پنـاه یكـى از چریـکهـا
ورزیدهتر از بقيه بود موفق به فرار مىشوند اما آن چریک به شهادت مىرسد.
ریي ساواك علت شكست عمليات را این گونه توضيح مـىدهـد حلقـه محاصـره
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اول نيروهاى شهربانى بودند و حلقه محاصره دوم نيـروى ژانـدارم .بـا شـروى عمليـات
نيروهاى ژاندارم به كمک نيروهاى شهربانى و اكيپهـاى اعزامـى مـىرونـد از پادگـان
گرگان هم كمک مىگيرند اما چریکها از بين این همه نيرو خارج مىشوند.
ریي ساواك علت شكست را گوش نـدادن اكيـپهـاى عمليـاتى كميتـه مشـترك
بهتوصيههاى ریي شهربانى گرگان مىداند .اكيپهاى عملياتى بر ایـن نظـر بودنـد كـه
همه نيروها باید زیرفرمان آنها عمل كننـد و آنهـا آگـاهى الزم از منطقـه را نداشـتند.
درصورتى كه این اكيپها باید زیر نظر ساواك محل و مراجع انتظامى عمل مـىكردنـد.
به هرروى علت شكست عدم هماهنگى الزم این مراجع انتظامى و اكيـپهـاى اعزامـى
بوده است».
ایـن گـزارش نيـاز به شـرح ندارد عمق وحـشت رژیـم و بسـيج دیوانهوار تمـامى
حكومت در برابر یک خانه تيمى بزرگى كار چریکها از روایت دشمنان آن بـه خـوبى
هویدا است.

اعدام ابراهيم نوشيروانپور
در اسفند  1111در دانشگاه شيراز یک شـبكه كمونيسـتى طرفـدار چـين كشـف شـد و
عبدالحسين آذرنگ اعترا كرد كه نوشيرانپور اعالميههاى دانشـجویان پلـىتكنيـک را
براى او فرستاده است».1
در گزارش دیگرى از اسناد ساواك دوازده اسـفند  ،1111نوشـيروانپـور دانشـجوى
سال سوم شيمى از اعانههاى جمع شده براى چهلمين روز مرگ تختـى ،نشـریه «ممت ا
درمتدسب» را براى یكمين سال فروغ فرخزاد منتشر كرده است.
نوشيروانپور باالخره در تاریخ اول اردیبهشت  1117دستگير شد اما بعد از دو ماه و
نيم آزاد شد بار دیگر در سيزدهم اسفند  1111دستگير شد اتهـام او ارتبـاط بـا گروهـى
كـمونيستى در تـهران بـود .در هـمين رابـطه داوود صـلحدوسـت ،ایـرج مــحمدى و
مهدى سامع نيز دستگير شدند.
 .1ابراهيم نوشيرواسپور؛ اسناد ساواك
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بعد از ضربه خوردن گروه پيشتاز جزنى در سال  ،1111غفـور حسـنپـور یكـى از
نوشيروانپور كه در سـال

بازماندگان گروه درصدد احياى گروه برآمد .به همين خاطر با
پلىتكنيک بود تماس گرفته شد .در آن روزگار ،گروه در حال احيـا و
 1111دانشجوى 
طـرحهـاى

شـتابزده بـود و

بىحوصله و
نوشيروانپور 

تدارك مبارزه مسلحانه بود .اما
توصيههاى گـروه بـا یـک دختـر غيرسياسـى

علىرغم
مىداد .در سال  1111
چپروانه 
ازدواج كرد و این منافات داشت با مبارزه سختى كه در پيش بود.
نوشيروانپور بعد از آزادى در شهریور  1119با غفور حسنپور مالقات مىكنـد امـا
روشن نمىكند بين او و حسنپور چه مىگذرد .بـازجویىهـاى نوشـيروانپـور در ایـن
زمينه در ابهام مىگذرد.
در سال  1119صفایی فراهانى به ایران آمد و گروه جنگل شكل گرفت و كار
جنگلهاى مازندران آغاز شد.

شناسایى
آمادهباش داد .این فرمان شامل
همزمان با این حركت مركزیت گروه به افراد خود 
نوشيروانپور و چند نفر از دوستانش كه در ساواك پرونده داشتند هم بود .چرا كه هر
نوشيروانپور اعالم كرد حاضر

حادثهاى توانست به حركت گروه آسيبى جدى برساند.

به همكارى با گروه نيست .پيوستن دوستان او به گروه نيز دچار اشكال شد .چرا كه
درصورت مخفى شدن ساواك به زودى متوجه مىشد و با دستگيرى او به اسرار گروه
مىبرد.
پى 
حسنپور دستگير شد .همزمان

و باالخره ضربه از یک محفل دانشجویى وارد شد .و
حسنپور

عدهاى دیگر دستگير شدند .ساواك با مداركى كه از
نوشيروانپور و 

با او
بهدست بياورد درچنين
بهدست آورده بود او را زیر شكنجه برد تا اطالعاتى جدى 
نوشيروانپور

حسنپور زیر شكنجه بود با موج اطالعاتى مواجه شد كه

لحظاتى كه
دراختيار ساواك قرار داد گروه شهر لو رفت و گروه جنگل قبل از حمله نيز براى پلي
شناخته شد .پ گروه جنگل به ناچار دست به حمله زد و حماسه سياهكل اتفاق افتاد.
نوشيروانپور درزندان بود كه سياهكل اتفاق افتاد .و قهرمانان آن به تيرك تيرباران

سپرده شدند.
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روانپـور بـا هـمراه سـه نـفر دیـگر از جمـله دكـتر
در اردیـبهشـت  1121نـوشيـ 
هوشنگ دام انى در مصاحبهاى با رد ماركسيسم و مبارزه مسلحانه چون نادمى برعليه
انقالب لجنپراكنى كرد .پ آزاد شد و بهتوصيه ساواك در جزیره خارك در تأسيسات
بهكار شد.
نفتى مش ول 
بىجواب نماند و در  11اردیبهشـت  1121در عمليـاتی بـهنـام شـهيد
اما خيانت او 
حسنپور عدالت انقالبى به زندگى او خاتمه داد.

غفور
مىتوانند به خلق خود
در تاریخ معاصر ایران خائنين به قانونى رسيده بودند كه 
پشت كنند و با خيانت براى خود جایگاهى كسب كنند .این قانون باید شكسته مىشد.
و سنت نوینى به وجود مىآمد تا خائنين بدانند خيانت بدون مجازات نخواهد بود.
نوشيروان پور همسر او كارمند شركت مخابرات بود با توسل به ساواك

پ از ترور
توانست امتيازات مادى كسب نماید»1.

داليل و براهين
چریکها در اعالميه توضيحىشان ترور نوشيروانپور را دادن اطالعـات و همكـارى بـا
پلي مىدانند كه به گروه شهر جنگل ضربهاى جـدى زد .پرواضـح روشـن اسـت كـه
مصاحبه بعدى نوشيروانپور و اظهار ندامت و آزادى او مزید بر علت شد.
اما محمود نادرى در كتاب «چتي اهييش» كه با استناد به اسناد ساواك نوشـته شـده
مدعى است كه نوشيروانپور در تاریخ بيستم بهمن  1119دستگير شـده اسـت و اولـين
بازجویىاش در تاریخ بيست و یكم بهمن  1119یعنى دو روز پـ از واقعـه سـياهكل
است .پ اطالعات در مورد حسنپور را باید مهـدى سـامع داده باشـد كـه در تـاریخ
بيست و سوم آذر  1119دستگير شده است .پ تنها علت ترور نوشيروانپور مصـاحبه
او برعليه چریکها بوده است.
حاال ببينيم دالیل و مدارك محمود نادرى چيست .نادرى مىگوید:
 .1محمود نادرى ،كتات چريكهاى فدايى خلق
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در تاریخ شانزدهم آذر  1119حسنپور و مهدى سامع از سـوى سـاواك بـه خـاطر
فعاليتهاى كمونيستى شـناخته شـدند ایـن شناسـایى بـه خـاطر دسـتگيرى و اعتـرا
ابوالحسن خطيب ،مهدى فردوسى و محمود نوابخش بوده است پ بيست و یكـم آذر
غفور و بيست و سوم آذر مهدى سامع دستگير مىشوند.
نـادرى بـا استنـاد به بـازجویى هـشت بـهمن مهدى سـامع مدعى است كـه سـامع
مبارزه مسلحانه را قبول نداشته است .و طى نامـهاى نظریـات خـود را بـه گـروه اعـالم
داشته است كه نامه به دالیلى به دست گروه نمىرسد .اما بـا توجـه بـه بـازجویى سـال
 1122مهدى سامع ،سامع اطالعاتى مىدهـد كـه زمينـه فشـار بيشـتر بـر حسـنپـور و
اعترافات حسـنپـور مـىشـود .نـادرى تـردیـد سـامـع را نـسبت بهكـار گـروه دليــل
افشـاى اطالعات مىداند.
اما اگر بپذیریم كه چنين باشد چرا او چون نوشيروانپور مصاحبه نمـىكنـد تـا آزاد
شود چرا سامع در زندان موضع چپروانه اتخاذ مىكند».1
و باز نادرى با ارایه اسنادى از ساواك نشان مىدهد كه نوشيروانپور سـاواكى نبـوده
است و ساواك او را تحت نظر داشته است .2اگـر چنـين اسـت چـرا بعـد از تـرور او،
همسرش با توسل به ساواك امتيازات مادى كسب مىكند.1
مشكل كار در این است كه اسناد ساواك در اختيار همگان نيست تا صحت ادعاهاى
نادرى ثابت شود نادرى همچنين مدعى است كه مهدى سامع در زنـدان بـراى سـاواك
خبرچينى مىكرده است اما سندى ارایه نمىدهد.
به هرروى آنچه روشـن اسـت ،سـاواك از اعترافـات خطيـب ،فردوسـى ،نـوابخش
درفعال بودن غفور شكى نداشت .اسناد و مداركى هم كه در خانه غفور یافته بود بـراى
ساواك روشن بود كه غفور با تشكيالت درون زندان و تشكيالت مستقر در عراق رابطه
دارد .همچنين ساواك از اسناد به دست آمده مطمئن بود كه غفور و گروه مـرتبط بـا او
 .1محمود نادرى هماس كتات
 .2محمود نادرى هماس كتات
 .1محمود نادرى هماس كتات

171

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

بهاقدامات رادیكال باور دارد .مىماند سرنخهایى كه ساواك را به تشكيالت شـهر گـروه
جنگل برساند.
چریکها مدعىاند نوشيروانپور این كار را كرده است .و نادرى مدعى است كـه بـا
توجه به اسناد ساواك مهدى سامع این كار را كرده است.
راه پژوهش در اینجا بسته است یا باید مهدى سامع خود این گره را باز كنـد .و یـا
آنكه منتظر باشيم روایت نادرى «تواتر روایـت» شـود .یعنـى اسـناد و راویـان دیگـرى
ادعاى او را ثابت كنند به خاطر آنكه نادرى انحصار سند دارد و تنها او است كـه اسـناد
بازجویى را در اختيار دارد صحت ادعاهاى او بر ما روشن نيست.
اما سير زندگى نوشيروانپور و مهدى سامع بيشتر به نفع خيانت نوشيروانپور بود.

پىنوشتهاى فصل چهارم
 .1علىاكبر جعفرى ،لباسهایش را از دستفروشهاى گمرك مىخرید11 ،ــ 1تومـان.
اما ظاهرى ب آراسته و خوشایند داشت .اندام ورزیده ،حركات موزون ،رفتـارى متـين
و صالبت در گفتار و كردار به او شكل و شمایلى ویژه مىداد.
مسلسل كمرىاش اشتایر بود همان مسلسلى كه حميـد اشـر بـه كمـر داشـت .و
درعمليات بسيارى گل كاشته بود .بعد از حميد نفر دوم سازمان بود.
در سفر آخرش همراه رفيق حقنواز (منصور) بود .و همو بود كه بعد از تصاد تير
خالص او را زد.
عباس هاشمى ،نشريه آرش

 .2حرمتىپور در سال  1122و اشر دهقانى در سال  1121براى تماس با جنـبشهـاى
آزادىبخش در منطقه خاور ميانه ،تهيه سالح ،و تبلي ات براى سازمان ،از ایـران خـارج
شدند .رادیو ميهنپرستان در این دوران فعال شد .و نقش مؤثرى در معرفى فـدایىهـا و
مجاهدین داشت.
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 .1جعفرى توسط چنگيز قبادى عضوگيرى شد .پ از ضـربات  ،21بـه همـراه حميـد
اشر و حسين حقنواز نقش مهمى در حفظ سازمان داشت.
 .1رهبرى سازمان در سال  1121افراد زیر بودند:
حميد اشـر  ،علـىاكبـر جعفـرى ،بهمـن روحـىآهنگـران ،نزهـت روحـىآهنگـران،
محمدحسين حقنواز ،محمدرضا بيژنى ،نسترن آلآقا و بهروز ارم انى
 . 2در فـاصله سـالهاى 1121ـ 1121گرایشات مائویستى در سـازمان وجود داشت امـا
گرایش غالب نبود در سـال  1121بهـروز ارم ـانى دسـتور داد عكـ هـاى مـائو را از
خانههاى تيمى جمع كنند.
از سـال  1121مـائویـسم گرایـش ضـعيفى در سـازمـان بـود حـميد اشـر گرایــش
مائویستى نداشت.
 .1در سال  1121شوراى عالى سازمان ایجاد یک پشت جبهه قوى و متكى به امكانـات
خود سازمان را تصویب كرد .و تدوین و اجراى آن را بـه كميتـه مركـزى محـول كـرد.
داده شد .به همين خاطر حيدر (محمد دبيرىفـرد)

طرح عمومى آن توسط حميد اشر
بهخارج فرستاده شد.

در سوریه و ليبى امكاناتى ایجاد شد در اروپا و امریكا از طریق گـروه  19بهمـن ،گـروه
واشنگتن گروه شيكاگو و «محافلى از كادرها» پشت جبهه سازمان احيا شد.
در سال  1121رفيق قاسم (رضا غبرایى) به خارج فرستاده شد .با دسـتگيرى و شـهادت
حسن فرجودى مسئول این ارتباط ،رابطه داخل و خارج مدتى قطع شد.
 .7ترور نوشيروانپور دالیل سياسى داشت نه ایدئولوژیک .نوشيروانپور غفور حسنپور
را مىشناخت و با گروه جنگل ارتباط داشت .وقتى گروه جنگـل ضـربه خـورد او نيـز
دستگير شد تمام اطالعات خود را داد و با ساواك همكـارى كـرد .ميـزان اطالعـات او
باع فشار بيشترى به حسنپور و دستگيرىهاى بعدى شد كه همه اعدام شدند.
و بعد مصاحبه تلویزیونى كرد و به خدمت تام و تمام ساواك درآمد.
 . 1سازمان در دى  1121به بانک انصاریه حمله كـرد و طـى آن دو نفـر كشـته شـدند.

111
رژیم عك

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق
شاهرخ هدایتى را به عنوان عامل ایـن درگيـرى پخـش كـرد در حـالىكـه

هدایتى قبالً دستگير و در زیر شكنجه به شهادت رسيده بود.
براى ساواك ضربهاى حيثيتى بود كه چریکها عمليات كنند و قسر دربروند .پ حمله
ساختگى به كوى كن توسط ساواك طرحریزى شد و اعالم كردند كه سـپهرى كشـته و
هدایتى دستگير شده است.
در حالىكه سپهرى در هيجده شهریور در جریان حمله به خانـه تيمـى در شـهر شـاپور
دستگير شده بود و در زیر شكنجه شهيد شده بود.
هدایتى در زیر شكنجه چهره جدیدى از چریـک فـدایى نشـان داده بـود بـازجو بـرگ
بازجویىاش را نشانش داده بود و گفته بود :این هم شد بازجویى «مـن چریـک فـدایى
خلق و شاهرخ هدایتى هستم .همين».

مباجث نظری

فصل پنجم
مباحث نظرى
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ا

ارتباط سازمان با مجاهدين
اردشير داور اولين رابط سازمان مجاهدین با سازمان چریـکهـای فـدایی خلـق بـود .داور از
اواسط سال  1121از سياست كناره گرفت و مصطفى شعاعيان این وظيفه با بهعهده گرفت.
شعاعيان با اینكه خود ماركسيست بود و گروهى را سازماندهى كرده بود اما بهكـار
جبههاى باور داشت .ارتباط با سازمان مجاهدین نيز در همين رابطه بود.
او بعد از ضربه سال  1121مجاهدین به همراه رضا رضایى در بازسازى گروه نقـش
داشت .براى مجاهدین كارهاى تئوریک هم مىكرد .مقدمه «راه ز ين» به قلم او اسـت.
براى رادیوى ميهنپرستان هم به درخواست مجاهدین «چند نگاه شتاتزده» را نوشت.
بعد از پيوستن او به چریک ها ایـن رابطـه بـه فـرد دیگـرى سـپرده شـد .ایـن فـرد
محمدجواد قائدى بود كه از سال  1122بـا نـام مسـتعار احمـد در شـاخه تقـى شـهرام
فعاليت مىكرد .قائدى به علت آشـنایى قبلـىاش بـا دو چریـک فـدایى محمـد شـهاب
رضوى و حسن جعفرى توانست رابطه مورد نظر را به نحو مطلوبى برقرار سازد.
كمکهاى این دو سازمان به یكدیگر در زمينههاى زیر بود:
 .1مالى ،مجاهدین بهعلت رابطه نزدیک با بازار و روحانيون واستفاده از سهم امام از
وضعيت مالى خوبى برخورداربود پ درمقاطعى كمبود مالى چریکها راجبران مىكرد.
 .2تسليحاتى ،این كمک دوطرفه بود.
 .1فنى ـ تكنيكى ،درزمينه ساخت مواد منفجره و سيانور هر دو گروه تجربياتشان را
به هم انتقال مىدادند.
 .1امنيتى ،در جریان شنود بـىسـيمهـاى كميتـه مشـترك و سـاواك هـر دو طـر
كمکهاى پيشگيرانهاى به هم مىكردند .تا اینكه با لو رفتن این شنود سـاواك متوجـه
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شد كه عمليات آنها لو مىرود پ با كدگذارى سعى كردند با رمز صـحبت كننـد كـه
بعد از مدتى این كدگذارى نيز توسط چریکهاى مجاهد و فدایى شكسته شد.
در جریــان بــازجویىهــاى عفــت محجــوبى و ابــراهيم محبــوبى ســاواك از شــنود
بىسيمهاى خود توسط چریکها و مجاهدین مطلع شد.

دو مقاله درباره وحدت

1

با تحول ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین مسأله وحدت با دیگر گروههاى ماركسيست
مطرح مىشود در آذرماه  1121مقاله وحدت بـه عنـوان ضـميمه بيانيـه اعـالم مواضـع
ایدئولوژیک در نشریه داخلى مطرح مىشود .بيانيه اعالم مواضع ایـدئولوژیک بـه واقـع
اعالم ماركسيست شـدن سـازمان مجاهـدین بـود كـه تـا آن روزگـار یـک سـازمان بـا
ایدئولوژى مذهبى بود.
در رسس این وحدت سازمان چریکهاى فدایى خلق قرار داشت .پـ بحـ هـایى
براى نزدیكى آغاز شد .كه در اولين گام توافق شـد نشـریه مشـترك درونـى بـراى امـر
وحدت اختصاص داده شود این توافق در نشست مشترك در آذرماه  1121انجام شد.
بعد از نشست آذرماه سازمان مجاهدین طى دو نامه به مركزیت چریـکهـا پيشـنهاد
كردند ارگانى مشترك مسئوليت این نشریه را به عهده داشته باشند.
چون بر سر این موضـوى بـه تـوافقى نرسـيدند در اسـفند  1121نشسـت مشـتركى
صورت گرفت در این نشست كه دوازده ساعت طول كشيد و كليه مذاكرات ضبط شـد.
پيشنهاد شد كه انتشار نشریه مشترك ضمن آنكه الزم است كـافى نيسـت .و بایـد یـک
كميته مشترك وحدت تشكيل شود این كميته مسئول «بررسـى مـنظم و مرتـب مسـائل
جارى درميان دو سازمان ،از جمله كنترل و هدایت نشریه مشـترك و همچنـين بررسـى
مسائل و حوادثى كه در سطح جامعه و جنبش جارى است».
و با برداشتن موانع و مشكالت دو سازمان را به سوى وحدت هدایت كند.
 .1م ائل زاد انب
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«مسائل مورد بح عبارت بود از مسأله جبهه ،موضعگيرى در مقابـل رویزیونيسـم،
مضمون و نحوه تبلي ات موضعگيرى در قبال نيروهاى انقالبى دیگر و مسأله استنباط از
مرحله تودهاى شدن جنبش و تشكيل حزب كمونيست».
كميته مشترك ضمن هدایت بح ها« ،زمينههاى تشكيالتى مناسبى براى پيوند كامل
دو ارگان فراهم مىساخت».
در پایان جلسه تصميمگيرى شد كه یكى دو شماره از نشریه مشترك بيرون بيایـد و
دراین فاصله چریکها روى پيشنهاد مجاهدین در مورد كميته مشترك فكر كنند.
در فاصله انتشار شماره اول و دوم نشریه در فاصله اردیبهشت تا تيـر  1122سـاواك
ضرباتى جدى به سازمان چریکها زد و مذاكرات به حالت تعليق درآمد .دراین ضربات
تيم مذاكرهكننده فدایى؛ حميد اشر  ،یثربى و ارم انى بودند همگى بهشهادت رسيدند.
ارتباط دو سازمان قطع شد و همه به فكر علل تاكتيكى این ضربات بودند.

دور دوم مذاكرات
ضربات اردیبهشت و تير  1122شوراى عالى سازمان را كه باالترین مرجع تصميمگيـرى
درسازمان بود از ب ين برد .این ضربات در یک جنـگ تمـام عيـار بـا رژیمـى بـه غایـت
دیكتاتور اجتنابناپذیر بود .پ كسانى به مركزیت سازمان راه یافتند كه جزء كادرهـاى
درجه دو و سه سازمان بودند و از نظر كيفى و تئوریک در موقعيت خوبى نبودند.
دور دوم مذاكرات كه آغاز شد مجاهدین با كمـال تعجـب دیدنـد مـذاكرهكننـدگان
«تقریباً هيچ چيز از روابـط و مـذاكرات دو سـازمان را نمـىداننـد» و آنـان «حتـى نـوار
مذاكرات دوازده ساعته مابين دو سازمان را گوش نكردهاند ».و در ضمن «نسبت بهنقطه
نظرهاى سياسى ـ استراتژیک» آنها بدبين هستند .و آنها احساس كردند «با یک جریان
سيستماتيک ضدمجاهد» روبهرو هستند.
مقالهاى كه در نبرد خلق شماره  7كه در فاصـله اردیبهشـت تـا تيرمـاه منتشـر شـد
به بدبينى مجاهـدین دامـن زد در ایـن مقالـه مجاهـدین غيرمسـتقيم مـورد حملـه قـرار
مىگرفت و این نشان از گرایش مخالف وحدت مىداد.
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این مقاله در نزد مجاهدین نقص توافقات دو طر بود .كه قـرار بـود اختالفـات و
انتقادات ابتدا درونى مطرح و به بح گذاشته شود در صـورت حـل نشـدن آن مسـأله
درسطح جنبش مطرح شود .تا همگان قضاوت كنند.
مجاهدین در مورد مقالهاى كه در نبرد خلق چاپ شـده بـود توضـيح خواسـتند كـه
ضربه تيرماه بر سازمان وارد شد .و همه چيز در ابهام فرو رفت.
در اولين مالقات كه دو نفر از مركزیت سازمان شركت داشتند از مجاهدین خواسـته
شد به دليل شرایط اضطرارى بح ها محدود به همكارىهاى تاكتيكى شود.
از آن زمان به بعد مجاهدین طى چهار نامه كه همگى بالجواب ماندند از چریکهـا
خواستند نظر صریحشان را نسبت به توافقات قبل بدهند.
آخرین نامه مجاهدین در تاریخ سى و یكم شهریور  1122نوشـته مـىشـود در ایـن
نامه از رهبرى چریکها مىخواهد با یک اقدام شجاعانه ،به ابهامـات پایـان دهـد و راه
وحدت را كه به نفع جنبش مىباشد بگشاید به همين خاطر سه پيشنهاد مىكنند:
 .1روشن شدن سياست سازمان نسبت به امر وحدت
 .2توضيح در مورد نقص یک طرفه توافقات
 . 1تشكيل یـک كميتـه مشـترك بـراى هـدایت نشـریه مشـترك و هـدایت بـر سـر
اصلىترین و عاجلترین وظایف.

آخرين نامه
در تـاریخ سيـزده شـهریور  1122مـركـزیت مجـاهدین آخرین نـامه را بـه مـركـزیت
چریکها مىفرستند.1
در ابتدا یادآور مىشوند كه این مذاكرات از یک سال پيش شروى شـده اسـت .و بـا
ضربات اردیبهشت و تيرماه قطع و دو ماه بعد بار دیگر ارتباط برقـرار مـىشـود و قـرار
مىشود مذاكرات صرفاً در باب همكارىهاى تـاكتيكى باشـد تـا سـازمان فرصـت یابـد
یخواند .ازتمادً تاريخ اين دو نامه اابه اا شده است.
 .1اين تاريخ با تاريخ نامه  11شهريور  1177نم 
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ضربات وارد شده را جبران كند .و اكنون كه سه ماه از زمان ضربات مىگـذرد نشسـت
یک جلسه حضورى براى ادامه مـذاكرات وحـدت ضـرورى اسـت امـا ذكـر دو نكتـه
ضرورى است .نخست آنكـه بازسـازى سـازمان تنهـا جـدا از كوشـش بـراى وحـدت
درجنبش انقالبى نيست .و دوم اینكه اميد اسـت پيشـنهادات مـا كـه از روى احسـاس
مسئوليت انقالبى نسـبت بـه سرنوشـت جنـبش مطـرح شـده اسـت فـارغ از هـر نـوى
حسابگرى دیپلماتيک از جانب شما استقبال شود ما معتقدیم كه مناسـبات مـا و شـما

نباید از مالحظات دیپلماتيک بورژوایى تبعيت كند كـه مـا اكنـون ضـربه خـوردهایـم و
ممكن است در یک مذاكره سياسى داراى آن موضع قدرت الزم نباشيم و یا بایـد صـبر
كنيم تا نيروهاى دیگر آنقدر ضعيف شوند تا شرایط ما را براى وحدت قبول كنند و یـا
ما باید آنقدر قوى باشيم كه نظراتمان را به دیگران دیكتـه كنـيم .مسـلماً چيـزى جـز
اپورتونيستى تنگنظرانه نيست.

جبهه واحد
بعد از ت يير ایدئولوژى مجاهدین به رهبرى تقى شهرام مسأله «جبهه واحـد تـودهاى» از
سوى مجاهدین مطرح شد .این جبهه همانگونه كه در بيانيه «مجاهدین آمده بود مركب
بود از» تمام نيروهاى خلقى كه شامل:
 .1ماركسيست لنينيستهاى واقعى
 .2نيروهاى مذهبى مبارز
 .1دمكراتهاى انقالبى
 .1نمایندگان جنبشهاى مسلح روستایى
مىشد .در این جبهه كليه نيروهاى چپى معتقد به مبـارزه مسـلحانه و یـک سـازمان
واحد سياسى ـ نظامى متحد مىشوند.
«مســأله اتحــاد یــا وحــدت نيروهــاى مبــارز ،البتــه در چــارچوب اندیشــه و عمــل
مـاركسيستى» از همـان سـالهـاى 21ـ 1119توسط سـازمـان چریکهــا مطـرح شـد.
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در «مقدمهاى كه مسعود احمدزاده در خرداد  1121براى چاپ دوم هىم اسىتراتژى و هىم
تاكتيك خود نوشت» به طور مشـخص شـعار «اتحـاد تمـامى نيروهـاى انقالبـى تمـام
خلقهاى سراسر ایران» مطرح شد.
به همين منظور نشستهایى بين دو مركزیت انجام مىشـد حميـد اشـر از سـوى
چریکها و بهرام آرام از سوى مجاهدین.
«آخرین نشست مهم مركزیت دو گروه و بهخصوص مسأله وحـدت در بهـار 1122
انجـام شـد حـميد اشـر  ،بـهروز ارم ـانى و مـحمدرضـا یثربى از سـوى سـازمــان
و تقى شهرام و بهرام آرام و محمـدجواد قائـدى از سـوى مجاهـدین شـركت داشـتند.
مالقات در یكى از خانههاى مركزى فدایىها در حوالى خيابان حسـينى در تهـراننـو و
نظامآباد انجام شد.
مذاكرات پيش از هست ساعت طول كشيد .و تمامى آن ضبط شد تا تمامى اعضـاى
سازمان در جریان آن قرار بگيرند .بهروز ارم انى طرفدار تز وحدت تقى شهرام بود .امـا
حميد اشر و یثربى مخالف بودند .آن دو روى دو مسأله تأكيد داشتند:
 .1اختال در تحليلهاى طبقاتى
1
 .2سوءعملكرد مركزیت مجاهدین در مورد نيروهاى مذهبى
براى سازمان قابل قبول نبود كـه بخـش ماركسيسـت مجاهـدین دسـت بـه تصـفيه
فيزیكى مجاهدین زدند حميد اشر وحدت نظر در عمل سياسى را شـرط همكـارى و
نزدیكى مىدانست و مىگفت ما باید دنبال اشتراك نقطه نظرها باشيم نـه نزدیـک بـودن
نظرها و بایستى در ابتداى كار در نقطه نظرهاى سياسى به وحدت برسيم».
بهرام آرام و تقى شهرام به گامهاى عملى براى نزدیک شدن نظرات بـاور داشـتند و
معتقد بودند باید در درجه اول یک مسأله همكارى عملى را به ویژه در زمينـه تكنيكـى
شروى كرد «و براى اینكار وجود اشتراك نقطه نظرهاى اصولى سياسى ،اعتقاد به مبارزه
مسلحانه بر ضدامپریاليسم و استعمار بين دو گروه مىتواند بهانه موجهى باشد».
در خاتمه بر موارد زیر توافق شد:
 .1يادداشتهاى ز ين روزانى و قاسم عابدينى
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 .1همكارى در مورد مسایل تكنيكى
 .2مطلــع ســاختن یكــدیگر از تــاریخ و محــل عمليــات در تهــران ســه روز و در
شهرستانها یک هفته
 .1تبادل تداركات ،نشریات و تجارب
 .1ادامه جلسات تا اخذ نتيجه نهایى
 . 2تشكيل جلسات ارتباطى
 .1تعيين و معرفى رابطين
1
 .7ضبط مكالمات به منظور تكثير و آماده نمودن سایر اعضا

دو مقاله درباره وحدت

 .1مجاهد شماره 7
«درتاریخ درخشانى كه دراین چند سال مبارزه مسلحانه بهدنبال آمده و ایـنكـه توانسـته
است به بسيج نيروهاى زیادى از خلق نایل شود ضرورت هرچه بيشتر پرداختن بهمسأله
تشكيالت ،سازماندهى همه جانبه و ایجاد آن ارگان رهبرى كه جوابگوى نياز خلق ما
باشد» را به عنوان یكى از مبرمترین مسائل اساسى جنبش در دستور روز قرار مىدهد.
امر وحدت نيروهاى ماركسيست از دو طریق ممكن مىشود پراتيک و مبارزه ایدئولوژیک.

 .0نبرد خلق شماره  6ارديبهشت 1170
زمانى جبهه تحقق مىیابد كه شرایط زیر آماده باشد:
 .1درك ضرورت آن در عمل
 .2تشخيص جا در جبهه
 .1داشتن رابطه ارگانيک هر جریان با طبقه خود
 .1بوستن ساواك
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ما با تشكيل جبهه وحدت ضدامپریاليستى فاصله بسيار داریم .اما شعار در روزنامهها
همكارى هرچه بيشتر است شرط همكارى ما با دیگران هـم داشـتن سـازمان و هویـت
مستقل است.
امروز لحظهاى است كه بـاید «شعـار وحدت كليه مـاركسيست ـ لنينيستها را داد»
كسانى كه با قبول شعار مبارزه مسلحانه قدم برمىدارند.
عدهاى بر این باورند كه شركت كمى در جنبش مهم است و در این لحظه داشتن یـا
نداشتن ایدئولوژى مهم نيست.
مسأله اساسى اكنون براى ما جلب تودهها است و جلب تودهها بدون داشتن موضـع
طبقاتى مشخص و ایدئولوژى مشخص ممكن نيست.

نقد نبرد خلق شماره 6
نفى تحقق جبهه واحد ضدامپریاليستى از سوى چریکها در سه مقاله نبرد خلق شـماره
 ،1از سوى مجاهدین رد شد .و آنها به استناد به نظـر مسـعود و بيـژن تشـكيل جبهـه
واحد ضدامپریاليستى را مقدم بر اتحاد نيروهاى ماركسيست و تشكيل حزب كمونيسـت
دانستند .نخست نگاه كنيم به نظر مسعود و بيژن.
مسعود در «ه استاتسى واهاه اىيكا » مىگوید:
«مبارزه مسلحانه كه امروز توسط گروهها آغاز مىشـود هـدف خـود را نـه بسـيج
طبقه كارگر بلكه بسيج كل خلق بايد قرار دهد...
در شرايط كنونى گروهها قبل از تشكل حزبى ،دست به مبـارزهاى مـىزننـد كـه
بهتمام خلق تكيه مـىكنـد و مبـين خواسـتههـاى تمـام خلـق اسـت .درچنـين
مبارزهاى هر گروه انق بى ،چه كمونيست و چه غيركمونيست مـىتوانـد شـركت
داشته باشد.
اتحاد تمام اين گروهها در چارچوب يك واحد ضدامپرياليستى در پروسـه مبـارزه
اجتنابناپذير برمىگردد .بدين ترتيب اتحـاد تمـام گـروههـا ...بسـيار مبـرمتـر و
فورىترى از اتحاد نيروهاى پرولترى در چارچوب طبقه كارگر است.
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ايجاد جبهه واحد قبل از ايجاد حزب طبقه كارگر در دستور كـار انق بيـون قـرار
مىگيرد و حزب طبقه كارگر دربطن جبهه واحد ضدامپرياليستى نطفه مىبندد».
و بيژن جزنى در چگونه مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود مىنویسد:
سازماندهى و رهبرى يك جبنش تودهاى از يك گروه و يـك سـازمان سـاخته

«
نيست .تحقق استراتژى جنبش انق بى و تعيـين رهبـرى انق بـى بـراى جنـبش
نيازمند وحدت نيروهاى انق بى در دو جبهه عام و خاص است.
جبهه عام وحدت همبستگى همه نيروهاى انق بى در يـك جبهـه رهـايىبخـش
است .و جنبه خاص وحدت نيروهاى ماركسيست ـ لنينيست و يك سازمان واحد
انق بى كمونيستى است.
وحدت نيروهـاى انق بـى بـه هـيچ وجـه اهميـت كمتـرى از وحـدت نيروهـاى
ماركسيستى ندارد».
هم بيژن و هم مسعود هر دو بر تشكيل جبهـه متحـد و تشـكيل حـزب كمونيسـت
تأكيد دارند و هر دو تشكيل جبهه را تقدم بر تشكيل حزب دانستهاند.
به هرروى در این مرحله از جنبش كه جنبش وارد فـاز تـودهاى شـدن قـرار گرفتـه
است .اصلىترین حلقه این فاز وحدت نيروهاى انقالبـى وارد در جبهـه نبـرد اسـت .و
دریک پروسه طوالنى مبارزه مسلحانه تودهاى «وظيفه پيشتاز كمونيستى» تشكيل حـزب
طبقه كارگر است.

يك اگر تاريخى
با شهادت حميد اشر و بقيه شوراى عالى مركزى سازمان ضایعه بزرگـى بـه سـازمان
چریکها وارد شد نخست سازمان از رهبرى كاریزماتيک محـروم شـد .تنهـا كاریزمـاى
اشر بود كه مىتوانست این وحدت را به جلو ببرد.
دوم آنكه رهبرى سازمان در مجموى مسعودى بود نه بيژنى و سازمان مجاهدین نيـز
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بيشتر مسعودى بود تا بيژنی .آنها چون مسعود به عمليـات مسـلحانه بـاور داشـتند نـه
تبليغ مسلحانه آنگونه كه بيژن مىگفت :دوم آنكه آنها چون مسعود مرزبندى سخت و
سفتى با رویزیونيسم خروشچفى داشتند و در این زمينه به اندیشههاى مائو چون مسعود
نزدیک بودند .برخال بيژن.
اما رهبرى جدید با چالشى بزرگ روبهرو بود .نخست آنكه تـوان تئوریـک رهبـرى
 1122را نداشت .و در مقابل تقى شهرام و تيم او نمىتوانستند شانه به شانه برونـد .دوم
آنكه ضربه مهرآباد جنوبى سازمان را در موضعى ضعيف در وحدت قرار مىداد.
تعریضى كه سازمان مجاهدین به این مسأله مىكند پُربىراه نيست .سازمان چریکها
و نقش استراتژیکاش در وحدت همانگونه كه بيـژن جزنـى مـىگویـد بعـد از ضـربه
مهرآباد به حریفى با دست ضعيف تبدیل شده بود .این دو امر باع مىشد كه رهبـرى
جدید اراده الزم را براى وحدت نداشته باشد .ضمن آنكه این رهبرى بيژنى بود .و ایـن
خود سدى براى وحدت بود.
تاریخ را با اگر نمى سـازند .تـاریخ بـا همـان مالطـى كـه در دسـترس دارد سـاخته
مىشود .اما آدمى نمىتواند با ر یاهایش به تـاریخ نگـاهى دیگـر نكنـد .اگـر اشـر و
شوراىعالى در مهرآباد جنوبى به شهادت نمىرسيدند .و ایـن وحـدت انجـام مـىشـد.
بالشک چپ با توانى بيشتر وارد قيام  1127مىشد .و در توازن قوا مـىتوانسـت نقـش
بهترى بازى كند .و آن نيروى رزمنده موجود در سازمان با آن مواضـع سـخت و سـفت
مجاهدین نسبت به حزب توده و رویزیونيسم شوروى ،سازمان چریکها را از نزدیكـی
به حزب توده نجات مىداد و سرنوشتى دیگر داشت .همچنانكه مجاهدین منشعب كـه
در سال  1127سازمان پيكـار را درسـت كردنـد بـه آن سرنوشـت جانگـداز فروپاشـى
نمىرسيدند.
این گزینهها ،خيلى نامحتمل نبود كافى بود اشر گول فركان گمراهكننده سـاواك
را نمىخورد .تلفن عمومى نزدیک خانه مهرآبـاد جنـوبى لـو نمـىرفـت و آن نشسـت
بهسالمت به پایان مىرسيد .و وحدت سرانجامى دیگر مىیافت .اما چنين نشد .و این از
بدشانسىهاى تاریخى است.
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امر وحدت و نقش چريكها
امر وحدت از آغاز مسألهاى بود كه ذهن چریـکهـا را بـه خـود مشـ ول داشـته بـود.
بنيـانگذاران سـازمـان درروز نخسـت از گذاشـتن نـام سـازمـان برخود اجتناب كردند
تـا امكان پيوسـتن دیگر جریـانـات به آنهـا بـاشـد .آنـان به امـر وحـدت از دو زاویه
نگاه مىكردند:
ـ تشكيل جبهه با نيروهاى انقالبى غيرماركسيست
ـ و تشكيل حزب با وحدت با گروههاى ماركسيست.
با تثبيت سازمان و گسترش و نفوذ آن مسأله وحدت به امرى عينـىتـر تبـدیل شـد
بيژن جزنى از درون زنـدان جـزوه وحـدت و نـقش اسـتراتژیک چـریکهـاى فــدایى
خلق را نوشت.
بيژن در این رساله وحدت را در دو مرحله بررسى مىكند:
 .1وحدت عام
 .2وحدت خاص
وحدت عام یعنى اتحاد كليه نيروهاى ترقىخواه كـه در راه رهـایى ایـران از سـلطه
امپریاليسم و مرتجعين داخلى مبارزه مىكنند.
و وحدت خاص یعنى اتحاد كليه نيروهاى ماركسيسـت كـه معتقـد بـه اسـتراتژى و
تاكتيک انقالبى واحدىاند.
وحدت عام منجر بهجبهه رهایىبخش ملى مىشود درجبهه بهدو امر باید توجه كرد:
 .1محتواى جبهه
 .2رهبرى جبهه
محتواى جبهه مىتواند بورژوادمكراتيک یا دمكراتيک نوین باشد.
و رهبرى جبهه در مرحله بورژوادمكراتيک بـا بـورژوازى ملـى و خـردهبـورژوازى
است .در مرحله دمكراتيک نوین با طبقه كارگر است.
در مورد مرحله دمكراتيک باید گفت كه با توجه به وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى ما
و تحليل رفتن بورژوازى زمينههایش كـم و ضـعيف شـده اسـت .هرچنـد ایـدئولوژى
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بورژوازى ملى و آرمانخواهىاش مىتواند در قشرهاى فوقانى خردهبورژوازى تا مـدتى
به حيات خود ادامه بدهد.
در مورد رهبرى نيز بایـد گفـت ،تنهـا گسـترش جنـبش انقالبـى و رشـد و تكامـل
سازمـانهـاى انـقالبى وضـعيت رهـبرى و فـرم جبهـه را تـعيين مىكند بـه هــر روى
بـاید همكـارى بـا نيروهـاى انـقالبى و غيرمـاركسيست را ادامه داد تا به تشكيل جبهـه
موفق شویم.
و اما در مورد وحدت خاص باید گفت كـه هـماكنـون بـين جریانـات ماركسيسـتى
دربرداشت از ماركسيسم و در استراتژى و تاكتيک اخـتال هـاى ریشـهاى وجـود دارد
براى رسيدن به وحدت جریان هایى كه معتقـد بـه مبـارزه مسـلحانه هسـتند و بـر یـک
استراتژى و تاكتيک نسبى توافق دارند باید از راههاى زیر گذشت:
 .1مبارزه بىامان با اپورتونيسم و مشىهاى انحرافى
 .2تبادل نظر و مبارزه ایدئولوژیک
امروز چریکهاى فدایى خلق ثابت كردند كه به عنوان یک جریان پيشرو مـىتواننـد
محور اساسى وحدت قرار بگيرند و در عمل ثابت كردهاند كه بيشتر از هر جریان دیگـر
به یک استراتژى انقالبى نزدیکاند و این بهمعناى ضعف نارسایى در چریکهـا نيسـت.
پ وظيفه جریانهاى دیگر آن است كه جدا از هر تنگنظرى نيروى خود را در اختيـار
چریکها قرار بدهند و یا نام چریکهاى فدایى را با ذكر یک عنوان به عنوان تشـخيص
واحد خـود بـرگزیند و به فعـاليت خـود ادامه دهند .محافل صنفى ـ سيـاسى نيز بـاید
فعاليتهاى خود را با مبارزات مسلحانه تنظيم كنند.
بر عهده چریکها نيز هست كه به نقش استراتژیک خود واقف شوند و با در اختيار
قرار دادن تجارب خود به دیگر گروهها و كل جنبش ،پشـت جبهـه فعـال در خـارج از
كشور براى خود ایجاد كنند در حفاظت از كادرهاى باتجربه كوشا باشند.
اگر دیروز وظيفه چریکها تثبيت جنبش تا مـرز نـابودى بـود .امـروز وظيفـه آنهـا
شناخت نارسایىها و كمبودها و هدایت نيروهایى است كه بهاین جنبش روى مىآورند.
چریکها با تصحيح و تكامل تاكتيک ما باید زمينـه را بـراى تـودهاى شـدن جنـبش
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فراهم كنند امروز وظيفه چریکها كوشش در راه وحدت كليه نيروهاى ماركسيسـت در
زیر پرچم سازمان است.

نامههاى ردوبدل شده
نـامـه اول درمـورد شـركـت «جـبهه مـلى خـارج ـ بـخش خـاورميـانـه» در رادیـوى
ميهنپرستان است.
بخش خاورميانه جبهه ملى كه عمدتاً توسط گـروه سـتاره رهبـرى مـىشـد ،گرایشـات
ماركسيستى داشت و از جنبش مبـارزه مسـلحانه و در رسس آنهـا سـازمان چریـکهـا
حمایت مىكرد .این حمایت رفته رفته به نزدیكى هرچه بيشتر و حتى به وحدت رسيد.
كه بعدها پروسه وحدت به «پروسه تجان » معرو شد .و این پروسـه پایـان خوشـى
نداشــت و دو جـریـــان از هــم فـاصـــله گـــرفتند .و گـــروه ستـــاره ،اتحـــادیه
كـمونيستهـا را درست كرد.
در سال  1121این جریان در عراق امكاناتى به دست آورده بـود .بـراى اداره كـردن
رادیو قرار بود از سه جریان نمایندگانى حضور داشته باشند ،امـا سـازمان مجاهـدین بـا
حضور جبهه به عنوان یک پایه این جریان مخالف بود .نامه اول مجاهدین به چریکهـا
در مورد شركت جبههاىها در اداره رادیو است به عنوان پایه سوم و مخالفت آنها ایـن
نامه در اسفند  1121نوشته شده است.
چریکها در پاسخ مىگویند این امكاناتى است كه جبههاىها بهدست آوردهانـد و از
آنجـا كـه آنهـا از هـواداران جنبش مسلحـانه مىباشند شـركت آنهـا در اداره رادیـو
بالمانع است.

نامه دوم
در نامه دوم سازمان مجاهدین به چگونگى رابطه چریکها با بخش خاورميانه جبهـهاى
ملى مىپردازد و مىگوید این جریان یک سازمان صنفى ،سياسـى ،دانشـجویى اسـت و
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فاصله بسيار با یک سازمان انقالبى و یا یک جبهه انقالبى دارد و به عنوان یک سـازمان
مترقى دانشجویى موظف به حمایت از مبارزه سياسى در داخل كشور است.
اما از آنجا كه یک سازمان صنفى ،سياسى ،دانشجویى است نمىتواند داراى هویـت
خاص ایدئولوژیک باشد .پ چگونه است كه شما یک جریان صنفى دانشجویى خارج
از كشور را «جریان سوم» مىناميد .اما اگر بخشهایى از جبهه ملى استحاله یافتـه اسـت
و با پذیرفتن مشى مسلحانه در سازمان چریکها وارد شود .در چنين صـورت بـاز هـم
جریان سومى نخواهد داشت و ما باز هم با چریکهاى فدایى خلق روبهرو هستيم.
پ نتيجه بگيریم «جبهه ملى ـ بخش خاورميانه» یک سازمان صنفى سياسى است با
اهدافی مترقى ،ضدامپریاليستى و به عنوان یک سـازمان پشـت جبهـه موظـف اسـت از
مبارزه در داخل حمایت كند در چنين حالتى رابطه یک سازمان انقالبى با چنين جریانى
تابع ضوابطى است.
وقتى شما این جریان را در كنار ما و خود مىگذاریـد بـه نظـر مـىرسـد در مـورد
ماهيت اجتمـاعى ـ سيـاسى جبهه دچار اشتباه شدهایـد .نبایـد مـرز ميـان یـک فعاليـت
صنفى و یک فعاليت انقالبى را مخدوش كرد .چه تضـمينى وجـود دارد كـه فـردا پـاى
رویزیونيستها كه هم سازمان محكمترى دارند و هم امكانات بيشترى به عنوان شریک
به ميان نيایند.
جبهه ملى مانند هر جریان مترقى ضدامپریاليسـت در خـارج از كشـور وظيفـه دارد
كليه امكانات خود را در اختيار جنبش انقالبى قرار دهد و به عنوان یک سـازمان پشـت
جبهه نقشى ثانوى (درجه دوم) در كل جنبش داشته باشد.

پروسه تجانس
تبادل نظر بين سازمان چریکها و گروه اتحاد كمونيستى
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دفتر اول
پروسه تجانس
مسأله وحدت بين سازمان چریکهاى فدایى و جناح چپ «سازمانهـاى جبهـه ملـى ـ
بخش خاورميانه» گروه اتحاد كمونيستى از پایيز  1122آغـاز شـد .بـراى وحـدت قـرار
براین شد كه هر دو طر نسبت به یک سرى مسایل نظرى و تئوریک بحـ و پـ از
رسيدن به یک وحدت و اقناى ایدئولوژیک ادغام شوند این پروسه بح هـاى تئوریـک
به پروسه تجان معرو شد.
جزوه «درباره انقالت» در زمسـتان  1121در بحـ هـاى درونـى اتحـاد كمونيسـتى
نوشته شد .و در پایيز  1122بدون تصحيحاتى در اختيار چریـکهـا قـرار داده شـد .در
بهار  1121چریکها «مالحظيىىادربيرهاسنقالب» را نوشـتند كـه نقـدى بـر جـزوه اتحـاد
كمونيستى بود .گروه اتحادیه در پاسخ به نقد چریکها ،نقدى بر نقد آنها نوشتند به نام
«ىوضيحاتى چند درباره نقد «درباره انقالت»» كه چریکها دیگر پاسـخى ندادنـد درواقـع
برسر نظرات خود ماندند در زمستان  1121گروه اتحاد كمونيستى به منظور ایجاد زمينـه
الزم براى انجام یک سلسله مذاكرات جزوه «نظتوانقيدسنهابتامالحظيىىادربيرهاسنقالب» را
نوشت كه درواقع نقد دوم گروه اتحادیه بود بر نقد چریکها بود.

پاسخ اتحاديه
چریکها به جزوه «دربيرهاسنقالب» اتحادیه ،پاسخ دادند و نقاط اشتراك و افتراق خود را
بيان كردند .اما اتحادیه قانع نشد و در صدد پاسخگویى برآمد« .توضيحاتى چنـد دربـاره
نقد» درباره «انقالب» پاسخ اتحادیه به نقد چریکها است.
اتحادیه نقد چریکها را مربوط به چهار محور مىداند:
الف) نارسایى جمالت
ب) برداشتهاى خاص
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ت) كمى اطالعات اتحادیه
ث) اختال نظرها
 .1در مورد نارسایى جمالت این انتقاد به ما وارد است و ما باید توضـيح مـىدادیـم
كه این تحليل مربوط به زمان قبل از شروى عمليات چریكى در ایران است.
 .2ما منكر نقش مبارزه مسلحانه در گسترش اعتصابات نيستيم.
 .1مـا مبـارزه مسلحـانه را امـرى استراتژیـک مىدانيـم و بـه مرحــلهاى بــودن آن
اعتقاد نداریم.
 .1ما در مورد مسأله سازماندهى و نقش مبارزه مسلحانه با رفقا همعقيدهایم.
 . 2ظهور جنبشهاى خود به خودى دست پيشاهنگ نيسـت .مبـارزه مسـلحانه آنرا
تشدید مىكند وظيفه ما سمت و سو دادن به این جنبشها است.
 .1نفى كار انقالبى در روستا را ما در اثر عدم امكانات مرحلهاى تاكتيكى مىدانيم نه
نفى ضرورت آن و با شما همعقيدهایم.
 .7در مورد اثرات انهدامى عمليات نظامى نظر ما همان نظر رفقا است ،اما در مرحله
ابتدایى هد تبلي ى است در مراحل بعد انهدام قواى دشمن هد مىشود.
 . 1مارك و انگلـ وجـود فئوداليسـم را قـانون عـام نظـام مـا قبـل سـرمایهدارى
ندانستهاند .بلكه این مسأله را كمينترن ابداى كـرد .آنهـم بعـد از مـرگ لنـين ایـن امـر
درمورد بردهدارى هم صادق است .براى مارك و انگل سير گذار جوامـع ایـن بـود.
كمونهاى اوليه یعنى جوامع غيرطبقاتى ،جوامع طبقاتى و جامعه غيرطبقاتى (كمونيسم)
قانون عام وجود جامعه طبقاتى اسـت نـه شـكل خاصـى از آن ماننـد بـردهدارى یـا
فئوداليسم و یا نظام آسيایى.
 . 9تعميم مكانيكى اشكال خاص اروپا به سراسر جهان تحـت نـام نظـام تـکخطـى
مورد مخالفت بسيارى از كمونيستها است.
 .11ما با نظر رفقا در مورد وجود نظام بردهدارى و فئودالى در ایران موافـق نيسـتيم.
ما مفهوم فئوداليسم را به همه جوامع طبقاتى تعميم نمىدهيم.
 .11در مورد ایرادى كه رفقا در مورد روابط كنونى در جامعه ایران گرفتهاند حـق بـا
رفقا است.
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 .12در مورد جنبشهاى دانشجویى حق با رفقا است.
 .11در مورد اصالحات ارضى ل زشهایى از سوى ما صورت گرفته است كه حق با
رفقا است .اما جانشين شدن جاى بانک تعاونى با مالک و از بين رفـتن حمایـت مـادى
فئودال از رعيت كه نشاندهنده تفسير مناسبات است برخال نظر رفقـا ،حـائز اهميـت
است به نظر ما ایراد به لفظ كارگران كشاورزى درست نيست.
 .11در مورد اقدامات اقتصادى استالين ما معتقد نيستيم زیاد كار شده بلكه مىگویيم
كم كار شد.
 .12در مورد ایراد به تروتسكى و زینوویف و بوخـارین مـا بـا شمـا هـمعقيدهایـم.
ولى بـا شـيوه ت يير فاكتهـاى تـاریخى كه استـالين براى كوبيدن مخـالفينش استفــاده
مىكرد مخالفيم.
 .11در مورد ساخت انسان سوسياليستى ما بـا رفقـا موافـق نيسـتيم كـه زیربنـا كـه
سوسياليستى شد روبنا خودش درست مىشود .اگر بهروبنـا توجـه نشـود زیربنـا راهـم
روبنا خراب مىكند روبنـا بـهطـور تـاریخى محصـول زیربنـا نـه بـهطـور اتوماتيـک و
خودبهخود.

 . 17در مورد بوروكراتيسم در شوروى رفقا برداشـت مـا را غلـط متوجـه شـدهانـد.
بوروكراتيسم پدیدهاى است كه ما بعد از انقالب اكتبر با آن روبهرویـيم .و رویزیونيسـم
زایيده بوروكراتيسم و زاینده آن هم هست بوروكراتيسم برخال نظر تروتسكيسـتهـا
به علت ركود مبارزه طبقاتى به وجود نيامد بلكه به علـت وجـود بوروكراتيسـم مبـارزه
طبقاتى راكد شد.
 .11برخورد رفقا یا كيش شخصـيت توجيـهگرانـه اسـت .كـيش شخصـيت دشـمن
كمونيسم است كيش شخصيت نشانه عقبماندگى ماقبل سرمایهدارى اسـت .در جوامـع
سرمایهدارى این پدیده ،كمتر مىشود و در جوامع سوسياليستى به كلى از بين مىرود.
 .19وجود كيش شخصيت در جوامع عقبافتاده تا حدودى غيرقابل اجتنـاب اسـت.
در شوروى در زمان استالين نهتنها با آن مبارزه نشد بلكه به آن دامن زده شـد .در چـين
عامدانه به آن دامن زده مىشود.

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

 .21ما نيز با قلع و قمع غيردمكراتيک رفقا موافقيم .بين قلع و قمـع بوروكراتيـک و
دمكراتيک فاصله بسيار هست ایـن نقـد در بهـار  1121نوشـته مـىشـود و از برخـورد
«انتقادى و سازنده» چریکها تشكر مىشـود .و از ایـنكـه در اصـول و در اسـتراتژى و
تاكتيک با هم ،همعقيده هستند .تفاوتهاى بين دو گروه مجاز و سـازنده و كمونيسـتى
ارزیابى مىشود.

يك نكته
این لحن دوستانه و وحدتآميز اتحادیه با چریکها زمانى اسـت كـه گـرایش وحـدت
دراین گروه وجه غالب دارد اما با گذشت زمان پروسه تجان به ضـد خـودش تبـدیل
مىشود و هر دو جریان از هم فاصله مىگيرند .انتقاد دوم اتحادیـه بـه نظـر چریـکهـا
نشان مى دهد كه جو مخالف وحدت در اتحادیه قدرت گرفتـه اسـت و جنـاح مخـالف
وحدت با دو انتقاد اول ،خود عهدهدار پاسخ به چریکها شده است .پاسخى كـه سـعى
در فاصله گرفتن هرچه بيشتر دارد و دیگـر از آن لحـن رفيقانـه وحـدت جـوى در آن
خبرى نيست.
به درستى بر ما معلوم نيست كه چه اتفاقاتى باع شد كه رابطه دو جریان بهجدایى
منجر شود .گفته مىشود كه اتحادیه به این باور رسيد كه چریکها بـه استالينيسـم بـاور
دارند یا در آنها گرایشاتى استالينى وجود دارد .كـه بيشـتر حـدس و گمـان جریانـات
حاشيهاى است.

جزوه دوم «نظرى نقادانه» ،نقد دوم اتحايه به چريكها
 .1رفقا از نوشته ما چنين برداشت كردهاند كه ما مبارزه مسلحانه را بـراى مرحلـه فعلـى
مىدانيم و سرنگونى را از راهى به جز مبارزه مسلحانه قبول داریم .برداشت رفقـا غلـط
است .و نوشتههاى ما عك این برداشت را نشان مىدهد.
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 .2ما نگفتهایم پيشاهنگ باید جنبشهاى خـود بـه خـودى را بـه وجـود آورد و یـا
جنبشهاى خود به خودى سازمان اصلى مبارزهاند برداشت رفقا غلط است.
 .1برداشت رفقا از اینكه ما گفتهایم منظور از عمليات نظامى صـدر تبليـغ مسـلحانه
است نه انهدام .اساساً نظر ما را اشتباه فهميدهاند.
 .1اینكه رفقا مىگویند :در كشورهاى مستعمره و وابسـته یـک انقـالب دمكراتيـک
بدون حمایت دهقانان ممكن نيست و در مرحلهاى از رشـد جنـبش بایـد سـتاد مبـارزه
بهروسـتا منتقـل شـود .استنتـاجـاتى از نـظر مـائو و انقـالب چـين اسـت و مـا بـا آن
توافق نداریم.
 . 2رفقا ایران را تلویحاً كشورى مستعمره و وابسته مىدانند و مسـتعمره بـودن چـه
ربطى به دمكراتيک بودن مرحله انقالب دارد.
 .1ما ایـران را نيمـه مسـتعمره نمـىدانـيم و مرحلـه انقـالب را نـه دمكراتيـک كـه
سوسياليستى مىدانيم.
 .7مارك و انگل برخال نظر رفقا گذار از سرمایهدارى به سوسياليسم را حتمى
و گذار از جوامع اوليه به بردهدارى را غيرحتمى مىداند.
 . 1وقتى رفقا مىگویند زیربنا را ت يير بدهيم ،روبنا خودش مىآید ایـن ماتریاليسـم
تاریخى نيست دترمينسم مكانيكى است.
 . 9این نظر كه در جامعه سوسياليستى طبقات جاى خود را عوض مـىكننـد .نظـرى
است به غایت انحرافى شاید از همينرو باشد كه رفقا اعمال قدرت استالين را نه مردود
بلكه قابل انتقاد مىدانند در جامعه سوسياليستى مناسبت بالكل عوض مىشود دیگـر نـه
بورژوایى وجود دارد و نه كارگرى كه جایشان را با هم عوض كنند.
 .11رفقا وظایف مرحلهاى جنگ چریكى و وظيفه و هد نهایى مبارزه مسلحانه را
یكى مىگيرند.
 .11رفقا در مورد سازماندهى در چند مورد اشتباه مىكنند .نخست آنكه تودههـا را
براى شكلى از مبارزه سازمان نمىدهند بلكه سازماندهى براسـاس مشـى ،و شـعارها و
اهدا انجام مىگيرد.
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 . 12این تز كه با كار در ميـان كـارگران چنـد كـارگر را از كارخانـه جـدا و بـهكـار
حرفهاى وارد كرد انحرافى و آوانتوریستى است.
 .11هد سازمان چریكى از كار در تودهها نه جدا كردن آنها از محيط بلكه ایجـاد
هستههاى سمپات در جامعه است براى هدایت جنبشهاى خود به خودى است.
 .11این دیدگاه هدفش را از كار در ميان كارگران جلب تودهها به مبـارزه مسـلحانه
است اینها درك نادرستى از مرحله تدارك دارند و گرفتار این تـوهمانـد كـه تـودههـا
روبهسوى مبارزه مسلحانه خواهند آورد.

 .12این دید كه مىگوید با گذاشتن یک بمب و یا كشتن یک مأمور جزیى از قدرت
حـاكم را مـنهدم مىكنيم متـأثر از بـالنكيسم است در مرحـله ابتدایى مبـارزه هد مـا
تبلي ى است.
 .11این دید كه شرایط انقالبى را آماده مىبيند غلط است.
 .17آیا رفقا خود را نماینده طبقه مىبيننـد؟ اگـر نماینـده طبقـه نيسـتند چگونـه بـا
تحليلهاى خود امكان به قدرت رسيدن پيشرو را باز مىگذارند و تودهاى شدن مبـارزه
مسلحانه را تبليغ مىكنند.
 .11آیا این تحليل ماركسيستى است كه در شرایط عدم شـركت بـيش از  91درصـد
پرولتاریا در ابتدایىترین مبارزات خود به خـودى و عـدم شـركت  99/9درصـد مـردم
درمبارزات سياسى ـ اعتراضى از امكان تودهاى شدن مبارزه مسلحانه سخن گفت.

پايان پروسه تجانس
گروه اتحاد در پایان انتقاد دومش بر نقد چریکها از مقـاالت مفصـلى دربـاره اسـتالين،
مائو ،جنبش مسلحانه و مرحله انقالب خبر مىدهد كه براى چریکهـا فرسـتاده اسـت.
متأسفانه این مقاالت در دسترس ما نيست .چيزى كه چریکهـا بـه جـاى گذاشـتهانـد.
همان چهار رساله معرو است .از اتحادیه هم تنهـا جـزوه «پروسـه تجـان » موجـود
است كه حاوى سه رساله از آنها و یک پاسخ از چریکها است .گویا اتحادیه جزوهاى
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به نام «استالينيسم» هم منتشر مىكنند 1اما به درستى بر ما معلوم نيست كـه آیـا خطـوط
اصلى این جزوه همان رسالهاى اسـت كـه بـا نـام «طـرح خطـوطى در مـورد اسـتالين»
بهچریکها دادهاند و یا چيز متفاوتى است.
بههرروى این بح ها منجر به فاصله گرفتن دو جریان شد.
مازیار بهروز در كتاب شورشيان آرمانخـواهش علـت جـدایى را «طـرح لنينيسـم و
استفاده از برهانهاى تروتسكى عليه استالين و استالينيسم» از سوى اتحادیـه مـىدانـد و
اضافه مىكند اما فدایيان تحت رهبرى اشـر بـه استالينيسـم راسـخانه بـاور داشـتند و
حميد مؤمنى متفكـر جـزم انـدیش را مسـئول بحـ و منـاظره در ایـن مـوارد كردنـد.
تصفيههاى درونى فدایيان نيز مناسباتى را كه تا آن هنگام تنشزا بـود وخـيمتـر كـرد .و
سرانجام در اوایل سال  1122پيوندها گسسته شد».2
این ارزیابى ،از اشر و مؤمنى به خطا اسـت .نخسـت آنكـه استالينيسـم بـا دفـاى
منتقدانه از استالين یكى نيست .استالينيسم شيوهاى مذموم در جنبش كمونيستى است كه
با استبداد رسى و حذ فيزیكى مخالفين ایدئولوژیک برابرى مىكنـد .موضـع اشـر و
چریکها نسبت به استالين موضع روشنى است .خشـونت و حـذ فيزیكـى مخالفـان
ایدئولوژیک او را نمىپذیرند .اما مىگویند استالين خدماتى هم داشـته اسـت كـه قابـل
تقدیر است و این با استالينيسم یكى نيست .دیگر آنكه حميـد مـؤمنى در بحـ هـایش
دگم نبود.
بـرچسـب مـتفكر جزماندیـش بـه او بىانصـافى است .بح هـاى درخشـان او بـا
مصطفى شعاعيان و اتحاد كمونيستى باقى است .او همانگونـه مـىاندیشـيد كـه طيـف
وسيع فدایى در آن روزگار باور داشت .اگر اشتباهى داشت مربوط به دگماتيسـم بـودن
او نبود جنبش چپ در آن روزگـار از آنچـه در شـوروى گذشـته بـود و مـىگذشـت
بىاطالى بود .و از ضعف اطالعات رنج مىبرد .پـ قضـاوتى بينـابين داشـت .و فكـر
مىكرد در دو سوى افراط و تفریط حزب توده و سازمان انقالبـى ،حـد وسـط درسـت
 .1مازيار بهروز :شورشياس آرماسخواه
 .2مازيار بهروز هماس كتات صص 2ى.161
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است .اتحـاد كمونيسـتى پـ از انقـالب  1127خـود را وحـدت كمونيسـتى ناميـد از
بنيانگذاران اتحاد كمونيستى حسن ماسالى و خسرو كالنترى از دیگران پرآوازهترند.
ماسالى در سالهاى بعد با نوشتن دو كتاب از اندیشـه گذشـته خـود انتقـاد كـرد و
بهليبراليسم نزدیک شد.


چهار رساله
این جزوه با مقدمهاى از «كميته پشتيبانى از جنبش نوى انقالبـى خلـق ایـران در آلمـان»
شروى مىشود در آذر  1121و علت چاپ این چهار رساله را كه قبالً در نشریه اتحادیـه
كمونيستها منتشر شده است .ورود جنبش مسلحانه به فاز تـودهاى شـدن و ضـرورت
مسلح شدن طبقه كارگر به آموزشهاى علمى مىداند.
این چهار رساله بخشى از بح هایى است كه بين سازمان و گروه ستاره در پروسـه
تجان صورت گرفته است.

رساله نخست مالحظاتى درباره انقالب
این رساله در پاسخ به جزوه «دربيرهاسنقمالبا» كه توسط گروه ستاره نوشـته شـده اسـت
مىباشد نخست از «تفاوت بين حزب و سازمان ،روابط سازمان با جنبش خود بهخودى
و پروسه تشكيل حزب» مىگذرد چرا كه با تمامى آنها موافقاند.
 .1مبارزه مسلحانه مبتنى بر دو فاز بود فاز نخست :طرح و تثبيـت مبـارزه در سـطح
نيروهاى پيشرو و آگاه بود .طرح دوم :تودهاى كردن مبارزه بود.
 .2گروه ستاره مبارزه مسلحانه را مرحلهاى مـىدانـد آنرا نيـز بـه معنـاى نفـى كـار
سياسى نمىداند .و پاسخ چریکها ضمن استفاده از كليه اشكال مبـارزه قبـل از سـقوط
رژیم ت يير شكل اصلى مبارزه كه مبارزه مسلحانه باشد را بعيد مىداند.
 .1گروه ستاره :تا عضوى امكان كار سازماندهـى دارد كـارش سـازماندهـى اسـت
وقتى این امكان را از دست داد به سلولهاى مسلحانه منتقل مىشود.
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چریکها :ما باید مبارزات توده را در اشكال مختلف سازماندهى كنـيم ولـى شـكل
اصلى مبارزه ،مبارزه مسلحانه چریكـى اسـت .ایـن شـكل از مبـارزه بـا ایجـاد ارتبـاط
ارگانيک با تودهها به احزاب انقالبى تبدیل مىشود .این احزاب ،جبهه متحد را تشـكيل
مىدهند و این جبهه ارتش واحد تودهاى را به وجود مىآورد.
 .1نفى مطلق كار در روستا امـر غلطـى اسـت .مـا بـدون حمایـت دهقانـان پيـروز
نخواهيم شد .نرفتن به روستا به خاطر مشكالت تكنيكـى بـود جـدا از آنكـه در شـهر
امكان جلب كارگران و روشنفكران انقالبى زیاد است .امكان حمایت نيروهاى مترقـى و
شهر بيشتر است و شهر امكانات خاصى براى كار دارد .اما روسـتا را نبایـد از نظـر دور
داشت در مرحلهاى از رشد جنبش باید ستاد اصل مبارزه در شهر به روستا منتقل شود.
 . 2آكسيون مسلحانه سيستم حاكم را مورد حمله (نه انهدام قرار) مىدهـد بـه تبليـغ
مسلحانه مىپردازد (گروه ستاره) در عمليات مسـلحانه تـأثير انهـدامى مـوردنظر اسـت.
عمليات مسلحانه هرچند هد سياسى دارد اما این عمليات كم و بيش اهميـت نظـامى
مهم دارد .اهميت نظامى همان اثر انهدامى روى نيروهاى دشمن است.
 .1گروه ستاره :در ایران پ از كمونهاى اوليه ،روش توليـد آسـيایى بـه جـاى آن
نشست .شيوه توليد آسيایى آنگونه كه مارك گفت یک روش مشـخص توليـد یعنـى
یک نظام اجتماعى نيست .شيوه توليد آسيایى ویژگى بـردهدارى و فئوداليسـم در ایـران
است .بناهای بردهدارى به وجود آمد .بناهاى سـاخته شـده در تخـت جمشـيد ،بناهـای
بردهداری است و حوالههایی هم كه در تخت جمشيد كشف شده است .نخسـت آنكـه
به استادكاران داده مىشد و این حوالهها دوماً مزد نبود .حواله جيره بود .كه گـاهى هـم
مقدارى انعام پول همراه آن بود .منابع مهم و اصلى تهيه برده هـم اسـيران جنگـى بـوده
است به هرروى دولتهاى بزرگ ماد و هخامنش دولتهاى بـردهدار بودنـد .و روابـط
توليد فئودالى از زمان اشكانيان شروى به رشـد كـرد و حاكميـت را درعصـر ساسـانيان
بهدست آورد در اواخر دوره قاجار هم سروكله بوژوازى پيدا شد.

 .7رفقا مىگویند :مناسبات توليدى ایران سرمایهدارى است .اما این به تنهـایى كـافى
نيست بلكه باید گفت در ایران یـک بـورژوازى كمپـرادور خصوصـى قـوى و متمركـز
دربازرگانى ،امور مالى و بانكى و صنایع مونتاژ ،یـک بـورژوازى بوروكراتيـک قـوى و
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وسيع كه منبع اصلى سود سرمایهگذارى دولتـى در امـور بـانكى و صـنایع اسـتخراجى
است ،وجود دارد و در عين حال فقدان تقریبى بورژوازى ملـى ،یـک خـردهبـورژوازى
تجارى وابسته در شهرها و ندرتاً در روستا ،یک خردهبورژوازى كوچک مرفـه دهقـانى،
یک خردهبورژوازى عظيم و فقير و ورشكسته دهقانى (نيمه پرولتاریاى روسيه) بهاضافه
یک طبقه كارگر در حال رشد سایر طبقات ایران را تشكيل مىدهند.
 .1رفقا مىگویند :پيشاهنگ باید علت نبود جنبشهاى خود به خودى در كارگران را
تحليل كرده و در خود آمادگىهاى الزم را براى كار در ميان كارگران فراهم كننـد .بایـد
گفت وظيفه پيشاهنگ ارتقاى كيفى جنبشهاى خود به خودى كـارگران و ارتبـاط بـين
پيشاهنگ با این جنبشها است.
 .9رفقا مىگویند :تسلط رژیم پليسى كار تبلي ى ،گروهى را در كارخانهها غيرممكن
كرده است اما در همه محيطهاى كارگرى این گونه نبود باید گفت واقعيت عينى نشـان
مىدهد این تسلط پليسى بر سراسر محيطهاى كارگرى اعمال شده است.
 .11رفقا مىگویند :ضعف نسبى دوران فترت (12ـ )1119نه به خاطر سركوب بلكه
انتقال انرژى به قطبهاى جدید بود .كه درست نيست .انرژى مبارزاتى قطبهاى جدید
(مبارزات خارج از دانشگاه) مربوط است بـه دانشـجویان اخيـر .امـا فتـرت سـالهـاى
12ـ 1119همزمـان با فترت عمومى جامعـه بـود .علـت آن ســركوب رژیـم و ميـدان
خـالى كردن حزب توده و جبهه ملى بود.
 .11رفقا در مورد علت ظهـور رویزیونيسـم در اتحـاد شـوروى مـىگوینـد :اهمـال
درتربيت انسان سوسياليستى بعد از انقالب اكتبر ،قلع و قمع غيردمكراتيـک جنـاحهـاى
حزبى ،روابط عقبمانده جامعه پيشين روسيه ،بوروكراتيسم ،فشار سـرمایهدارى جهـانى
باع توقف ساختمان سوسياليسم و انحرا رویزیونيستى غالب گردید.
در جواب این رفقا باید گفت :مبارزه با مناسبات اقتصادى بـورژوازى در سـالهـاى
حكومت اسـتالين ناتمـام مانـد و بـه اتمـام نرسـيد .كوتـاه كـردن دسـت بـورژوازى و
خردهبورژوازى از اقتصاد در شهر و روستا نهتنها زیاد نبود كه كم هم بود.
در همان سالها مخالفت تروتسكى و زینویف و دیگـران بـا اسـتالين ایـن حركـت
دگرگونى مناسـبات توليـدى جامعـه را توسـط اسـتالين زیـاد مـىدانسـتند .زینویـف و
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تروتسكى آشكارا طرفدار بورژوازى شهرى بودند .و در مقابل صـنعتى كـردن و تمركـز
اقتصاد در دست دولت كه به معناى مرگ بورژوازى و خردهبورژوازى صـنعتى و مـالى
بود ایستادگى كردند .بوخارین علمدار منافع كوالكها بود استالين اینها را از بـين بـرد
اما ریشههاى اجتماعى و ایدئولوژى آنان را نتوانست از بين ببـرد .تربيـت سوسياليسـتى
زاده زیربناى سوسياليستى است .پ ابتدا باید زیربنا ت يير مىكرد .اما آنچه مسلم اسـت
در زمان استالين به مبارزات فرهنگى و شركت دادن وسيع تودهها بر ضد بقایاى فرهنگ
بورژوازى كم بها داده شد .و این امـر در شكسـت مبـارزات اقتصـادى تـأثير كمـابيش
تعيينكنندهاى داشت.
و اما در مورد روابط عقبمانده جامعه پيشـين روسـيه و بوروكراتيسـم ناشـى از آن
باید گفت ظهور رویزیونيسم جدید هيچ ارتباطى با روابـط عقـبمانـده جامعـه پيشـين
شوروى ندارد .و رویزیونيسم در جامعه شوروى ایدئولوژى بورژوازى مدرن اسـت كـه
از رشد بقایاى بورژوازى در درون نظام سوسياليستى به وجود مىآید و علت آن ركـود
و مبارزه طبقاتى بود.
این بورژوازى به شكل یک قشر ممتاز از روشنفكران (بوروكراتها ،تكنـوكراتهـا،
هنرمندان ،دانشـمندان و غيـره) بـه اضـافه توليدكننـدگان قاچـاق و سوءاسـتفادههـا در
دستگاهها ادارى و حزب رشد میكنند و سبب بازگشت سرمایهدارى مىشوند.
احيــاى ســرمایهدارى در شــوروى ناشــى از بــىتجربگــى حــزب بــود .در مــورد
بوروكراتيسم هم باید گفت این بوروكراتيسم از دل شوراها و حزب بيرون آمد .و ربطى
به شوروى پيشين نداشت.
و اما در مورد پرستش شخصيت (كيش شخصيت) باید گفت یک عارضـه فرعـى و
روبنایى است .علت آن هم شركت وسيع تودههاى كمآگاه در مبـارزه اسـت .البتـه چيـز
بدى اسـت و بایـد بـا آن مبـارزه كـرد .امـا یـک پدیـده نـاگزیر در جامعـه و انقـالب
سوسياليستى است .و آن زمانى قدرت مىگيرد كه خطر بـورژوازى خـارجى و داخلـى
انقالب را تهدید مىكند .و تودهها با بزرگ كردن رهبـران خـود ،آنهـا را در مقابـل آن
خطر مىگذارند.
در مورد قلع و قمع غيردمكراتيک جناحهاى درون حزب باید گفت :مبـارزات درون
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حزب انعكاسى از مبارزات طبقاتى جامعه است .وقتى این مبـارزههـا درجامعـه بـه اوج
مىرسد در حزب نيز همين گونه است .باید دید آن جناحى كه قلع و قمع شـد نماینـده
كدام طبقه بود.
اما در مورد غيردمكراتيک بودن كار ،این حر درستى اسـت .مبـارزه ایـدئولوژیک
درون حـزب بـاید به شـكل دمكراتيـک و بـا اتكاى به تودههـاى وسيع مردم و شركت
آنها باشد.

استالينيسم و مسأله بوروكراسى در جامعه سوسياليستى
استالين در زمان لنين به دبير كلى حزب رسيد .و از سال  1917تـا مـرگ لنـين همـواره
مهمترین وظایف حزبى و دولتى را بر عهده داشت .او پ از مرگ لنين  29سـال زمـام
امور شوروى را در دست داشت .و در این مدت با نابود كردن كامـل توليـد خصوصـى
(بورژوازى و خردهبورژوازى) و صنعتى كردن كشـور مرحلـه انقـالب سوسياليسـتى را
بهپایان رساند .در زمـان اسـتالين اقتصـاد شـهرى پرولتریـزه شـد در اقتصـاد روسـتایى
كوالكها عمدتاً نابود شـدند و اقتصـاد اشـتراكى (كالخوزهـا) و مالكيـت تمـام خلقـى
(سالخوزها) جاى آن را گرفت.
در زمينه سياسى و ایدئولوژیک بـه نبـرد سـختى بـا انحـرا هـاى چـپ و راسـت
پرداخت و حد اعالى خشونت را بهكار برد .اما پ از مرگش از آنها شكست خـورد.
و علت آن اشتباه او در شناخت ماهيت این انحرافات و روش نادرست او در مبـارزه بـا
منحرفين بود .از نظر سياست خارجى شكست سختى به فاشيسم هيتلرى زد.
اما استالينيسم چيست؟ استالينيسم یک جریان تاریخى ـ اجتمـاعى اسـت آن چيـزى
كه استالين را روى كار آورد ویژگىهاى شخصى او نبود بلكه «ضرورتهـاى شخصـى
اجتماعى بود».
استالينيسم خطمشى و ایدئولوژى دورهاى از مبارزات تاریخى پرولتاریـاى شـوروى
است كه خلق شوروى در دو جبهه مىجنگند .داخلـى و خـارجى .خشـونت پرولتاریـا
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دراین دوران سخت و بىامان است .و اشتباهات استالينيسم اشتباهات تاریخى پرولتاریـا
است« .كه از آن هيچ گریزى نمىتوانست داشته باشد».
استالين در مورد برخورد با منحرفان حزب دچار دو اشتباه شد:
 .1نخست آنكه استالين تصور مىكرد با از بين رفتن نقش بورژوازى در سياسـت و
اقتصاد ،بورژوازى از بين رفته است پ انقالب از خارج مورد هجـوم قـرار مـىگيـرد.
همين باع شد كه مخالفين حزبى خود را جاسوس امپریاليستها مىپنداشت.
 .2اشتباه دوم او به شيوه مبارزه او با منحرفان برمىگشت .به جاى توسل به حزب و
بسيج مردم به بوروكراسى متوسل شد .و فكر كرد با اعدامها همه چيز حل خواهد شد.
اخراج تروتسكى از شوروى حل بوروكراتيک مسـأله بـود .تروتسـكى مـىتوانسـت
درهمان جا بماند و بپوسد .باید با نظریات سياسى او در سطحى وسيع برخورد مـىشـد
او هم باید فرصت مىیافت تا حر هایش را بزند وقتى بيشتر از قبل از تودهها تـودهنى
بخورد مهمترین فایده اینكار آن بود كه تودهها تكامل سياسى بيشترى مىیافتند .اخـراج
از شوروى هيچ سودى نداشت اشتباه تاریخى درك ماهيـت طبقـاتى دشـمن و انتخـاب
روش درست مبارزه بود.

رساله سوم :خطوطى در طرح مسأله استالين
از

گروه ستاره در جریان وحـدت بـا چریـکهـا روى استالينيسـم حسـاس بـود .پـ
چریکها خواست تا نظرشان را نسبت به استالين و استالينيسم ابراز كنند.
چریکها بر این باور بودند كه بناى سوسياليسم در روسيه توسط استالين برپـا شـده
است .و استالين در اینكار بزرگ تاریخى دچار اشتباهات و زیـادهروىهـایى هـم شـده
است .اما این ها همه در درجـه دوم اهميـت از كارهـاى اوینـد .دشـمنى امپریاليسـم بـا
استالين نه به خاطر افـراط هـاى او در سـركوب مخالفـان كـه بـه خـاطر سـاختن بنـاى
سوسياليسم است .پ آنها موضعى بينابين گرفتنـد .نـه بـه تأیيـد صددرصـد اسـتالين
پرداختند كارى كه استالينيستها مىكردند و نـه بـه تكـذیب صددرصـد او .كـارى كـه
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تروتسكيستها مىكردند .این موضع مورد قبول گـروه سـتاره قـرار نگرفـت و پـ از
مطالعه این رساله نقد فورى براى چریکها فرستادند .در ایـن رسـاله ابتـدا نظـر گـروه
ستاره را و بعد پاسخ چریکها را بازخوانى خواهيم كرد.
ما ضمن آنكه در مقابل كسانى كه بـا كوبيـدن اسـتالين و استالينيسـم ،كمونيسـم را
مىكوبند وظيفه خود مىدانيم از استالين دفاى كنيم .اما الزم مىدانيم بـا در نظـر گـرفتن
شرایط تاریخى و نيز شرایط خاص ،اقدامات استالين را تحليل كنيم و محاسن و معایـب
او را نشان دهيم.

نخست دستآوردهاى استالين
 .1مبارزه برعليه تزاریسم
 .2قاطعيت در مبارزه با دشمنان داخلى و خارجى
 .1ساختن زیربناى مستحكم صنعتى (ولو آنكه به صورت شورایى نبود)
 .1باال بردن سطح زندگى كارگران و دهقانان
 . 2كمک به احزاب كمونيست (ولو آنكه كم و ناپىگير بود)
 .1مبارزه با امپریاليسم ژاپن و فاشيسم
 .7كمک به انقالب چين
 . 1كمک معنوى به مبارزه هندوچين.

دوم عيوب كار او
 .1تصفيههاى گسترده
 .2جانشين كردن امثال خروشچف و برژنف به جاى رهبران اصيل انقالب
 .1خشونت زایدالوصف
 .1روابط نابرابر با دیگر احزاب
 . 2توصيه نادرست به دیگر احزاب

مباحث نظری

133

 .1دستور انحالل احزاب كمونيست جهان
 .7ایجاد یک بوروكراسى عظيم
 . 1عدم تمایز بر شيوههاى مبارزه درون خلقى و برون خلقى
 .9كيش شخصيت
 .11جدایى از ماتریاليسم دیالكتيک و ل زش بـه طـر متافيزیـک و ذهنـىگـرى و
دورى از واقعيت و تودهها
 .11انجام ندادن دستور لنين در گذار از سرمایهدارى دولتى به سوسياليسم
 .12بينش تک خطى در ماتریاليسم تاریخى
 .11عدم توجه به سانتراليسم ـ دمكراتيک
 .11به وجود آوردن محيطى كه كسى جرست ابراز نظر مخالف نداشت.
 .12زمينهسازى براى رشد عناصر متقلب
 .11انحالل كمينترن
 .17تأیيد حكومت رضاخان
 .11اعمال فشار براى گرفتن امتياز نفت شمال از ایران
 .19فشار اقتصادى به حكومت مصدق ،نخریدن نفت و ندادن طالهاى ایران
 .21تصفيه كمونيستهاى بزرگى چون سلطانزاده
 .21كمک قاطع در به وجود آوردن دولت اسرایيل
 .22تخریب تاریخ انقالب اكتبر
 .21عدم انتشار آثار مارك
 .21تز سوسياليسم در یک كشور
اگر این اشتباهات را اجتنابناپذیر بدانيم به این نظریه مىرسـيم كـه راهـى بـه جـز
شكست ساختمان سوسياليسم در شوروى و در دیگر كشورها نبوده اسـت .و اگـر ایـن
اشتباهات اجتنابپذیر بوده است عامل آن كيست؟
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جواب چريكها به «خطوطى در طرح مسأله استالين»
 .1سجایاى شخصى استالين نقش قاطعى در تاریخ سوسياليسم شوروى نداشت اما قابل
مالحظه بود.
 .2تأثير سجایاى شخصى استالين خواست مشخص و دقيق قانونمندى تاریخ بود.
 .1براى سركوب خردهبورژوازى مقاوم داخلى و اژدهاى زخـم خـورده امپریاليسـم
فردى چون استالين ضرورت تاریخ بود.
 . 1تز سوسياليسم در یک كشور از آن استالين نبود .بلكه جزیى از تعاليم لنـين بـود.
لنين معتقد بود برخال پيشبينىهاى مارك و انگل انقالب در اروپا اتفاق نمىافتد.
و ممكن است در یک كشور عقبمانده آسـيایى شـروى شـود و ایـن كشـور مـىتوانـد
ساخت سوسياليسم را شروى كند.
 . 2اصـول ماتریاليسـم ربطـى بـه جــزوه كوچـک اسـتالين و بيـنش او نـدارد .ایــن
ماتریاليسم تاریخى است كه عامل اقتصادى را تنها عامل مىداند و عوامل دیگر مسـتقيم
و غيرمستقيم از او نشأت مىگيرند.
شيوه توليد آسـيایى نفى فرمـاسيونهـاى چهارگـانه (كمونهـاى اولـيه ،بـردهدارى،
فئوداليسم ،سرمایهدارى) نيست.
 . 1عدم چاپ آثار مارك در زمـان اسـتالين دروغـى بـيش نيسـت .مجموعـه آثـار
مارك و انگل در زمان استالين چاپ شد.
 .7مسأله انحالل كمينترن در ارتباط بود با اوضاى جنبش كمونيستى جهـان و ربطـى
بهشخص استالين نداشت كميته اجرایيه كمينترن در تاریخ  1911/2/12با ایـن اسـتدالل
كه كـادرهـاى رهبرىكننده احزاب كمونيست بهبلوغ سيـاسى رسيدهاند دستور انـحالل
آنرا داد.
 . 1شوروى طبق اسناد و مدارك هيچ نقشى در تشكيل اسرایيل نداشت.
 .9در مورد كمونيستهاى بزرگى چون سـلطانزاده چيـزى نمـىگـویيم .امـا آنهـا
نظرات چپروانهاى در انقالب گيالن داشتند .و بركنارى سـلطانزاده از كميتـه مركـزى
حزب در سال  1921در زمان لنين بود و ربطى به استالين نداشت.
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 .11شكست طبقه كارگر در شـوروى از بـورژوازى اجتنـابناپـذیر بـود زیـرا ایـن
تجربهاى بكر بود كه براى اولين بار انجام گرفت.
 .11فرستادن روشنفكران منحر به كار بدنى چيزى كه امپریاليستها از آن بـه نـام
اردوگاههاى كار اجبارى یاد مىكنند چيزى است كه باید وسيعاً مورد استفاده قرار گيرد.

چند نكته در مورد استالينيسم
حميد مؤمنى (به احتمال زیاد كاتب این چهار رساله) در اجتنابناپـذیر بـودن شكسـت
انقالب اكتبر مىگوید« :این تجربـه اى بكـر بـود كـه بـراى اولـين بـار در تـاریخ انجـام
مىگرفت و كسى در آن زمان چيزى از این مسأله نمىدانسـت تـازه هنـوز هـم پـ از
سالها مسأله براى بسيارى از حتى كمونيستهاى صادق هم روشن نشده است».
اشكال كار براى كمونيست صادقى چون حميد مـؤمنى و چریـکهـاى آن روزگـار
روشن نشدن بسيارى از مسائل بود .در یک سو پيشرفتهاى صـنعتى و غيرقابـل انكـار
دوران استالين بود و از سویى دیگر تبلي ات وحشتناك تروتسكيستها و امپریاليستهـا
و راستهـاى اروپـایى و سوسيال ـ دمكراتها .دریایى مواج از دروغ و راست .سـره و
ناسره .البته در این ميان ما با كسانى چون یوسف افتخـارى و خليـل ملكـى و شـعاعيان
روبهرویيم كه شامه تيزترى داشتند و با فاكتورهایى كه داشتند پى بردند آنچه درشوروى
اتفاق مىافتاد همه چيز هست اال استقرار كمونيسم.
اما براى چریکها چنين نبود .اگر چریکها متوجه مىشدند آنچه در زمـان اسـتالين
مستقر شده است چيزى جز سرمایهدارى دولتى نبـوده اسـت .و رشـد و ظهـور مجـدد
بورژوازى از دل همين بازسازى صورت گرفته است تمام حوادث دوران استالين معناى
دیگرى مىیافت.
كشتن تمامى رهبران حزب كمونيست ایـران و لهسـتان هـيچ ربطـى بـه چـپروى
سلطان زاده در انقالب گيالن نداشت .استالينيسم متفكر بزرگى چون سلطانزاده و الدبن،
نيکبين و ذره و حسابى و احساناهلل خان را تاب نمـىآورد هـمچنـان كـه تروتسـكى،
زینویف و بوخارین و دیگران را نتوانست تحمل كند.
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رساله چهارم :گرايش به راست در سياست خارجى چين

1

منافع سـایر خلـقهـا عمـل مـىكنـد و بـا

علت آنكه یک كشور سوسياليستى برخال
استثمارگران همنوایى مىكند دو چيز است:
 .1نفوذ بورژوازى در رهبرى حزب و دولت
 .2اشتباه رهبرى حزب و دولت
پ از انقالب سوسياليستى بـورژوازى سـرنگون مـىشـود ولـى از بـين نمـىرود.
پرولتاریا باید همراه با بناى سوسياليسم بورژوازى و فرهنگ او را از بين ببرد .در جامعه
سوسياليستى بورژوازى به چهار شكل به حيات خود ادامه مىدهد:
 .1توليدكنندگان ،بازرگانان و رباخوران كوچک و بزرگ
 .2توليدكنندگان اشتراكى (كالخوزها)
 .1قشر ممتاز ( روشنفكران و آریستوكراسى كارگرى) كـه در امـور حـزب و دولـت
حضور دارند.
 .1دزدان و سوءاستفادهچيان كه بيشتر همان قشر ممتازند یا با آنان در قاچاق كـاال و
سوءاستفاده از امكانات دولتى نقش دارند.
این دو دسته قشر ممتاز و سوءاستفادهچيان با سوءاستفاده از موقعيت خود در حزب
و دولت اقتصاد ملى را به سویى كه منافعشان تأمين مىشود هدایت مىكنند .اینان تضاد
بــين پرولتاریــاى كشــور خودشــان و ســایر خلــقهــا را كــه تضــادى هســت فرعــى و
غيرآنتاگونيستى است تشدید مىكند و از این طریق منـافع «مـيهن سوسياليسـتى» را كـه
درواقع منافع قشر خودشان هست را عمده مىكنند .براى یک كشور سوسياليستى منـافع
ميهن سوسياليستى و منافع كلى جنبش سوسياليسـتى جهـانى مـىتوانـد در یـک راسـتا
مطرح شود م ایرتى با هم ندارند .اما اگر در تضاد با هم قرار بگيرند دومى اصل است و
اولى باید فدا شود.
 .1اين رساسه در سال  1171نوشته شده است.
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امپریاليستها با شریک كردن پرولتاریاى خودى در غارت دیگر كشـورها ،پرولتاریـا
را اپورتونيست و رفرميست مىكنند.
اما در كشورهاى سوسياليستى رفاه جامعه به بهاى شركت در غارت دیگـر خلـقهـا
زمينه را براى احياى سرمایهدارى آماده مىكنند.
از سال  1971به بعد چين سياست خارجى خود را عوض كرد و روابط خـود را بـا
كشورهاى امپریاليستى و وابسته گسترش داد .حتى به جنبشهاى رهایىبخش مثل ظفار
هم كمک نكرد .و آشكارا به انترناسيوناليسم پرولترى خيانت كرد .بهانه چين مخالفت با
توسعهطلبى شوروى بود.
سياست خارجى چين هماكنون بر سه پایه استوار است:
 .1دشـــمن شمـــاره یـــک بـــه حســـاب آوردن شـــوروى و وحـــدت بـــا
امپریـاليستهـا درمبارزه با آن
 .2جلب كشورهاى وابسته
 .1حمایت نكردن و یا خيانت به جنبشهاى خلقى
حمایت از رژیم شاه و استقبال باشكوه از فرح و اشر خواهر شاه به بهانه مسـخره
حركت شاه به سوى استقالل و رشد با هيچ بهانهاى قابل توجيه نيست.

«پاسخ به فرصتطلبها»

درمورد مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژى و هم تاكتيك حميد مؤمنى
این كتاب در تابستان  1121نوشته شده است رسالهاى است در دفاى از «ه استماتسى واها
ه اىيكا » مسعود احمدزاده.

چرا اين رساله «هم استراتژى و هم تاكتيك» نوشته شد
این كتاب براى حل تضاد بين استراتژى جنبش كمونيستى و تاكتيکهاى تقليدى نوشـته
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شده ،پيش از این تاكتيکهاى روسيه (انقالب اكتبر) و چين (انقـالب مـائو) بـه عنـوان
تاكتيکهاى انقالب ایران ارائه مىشد.
تاكتيکهاى روسيه كه توسط حزب توده ارایه مىشد حزبى كه به واقع كاریكاتورى
از یک حزب بود .هرگز نتوانست مسایل تئوریک انقالب ایران را حـل كنـد حـزب بـا
كودتاى  21مرداد به كل تار و مار شد و تودهها را نسبت به پيشاهنگ بدبين ساخت.

تشكيل حزب فرمولى لنينى
طبـق فرمــول لنــين ابتــدا سـازمانهــاى روشــنفكرى ـ كــارگرى بــه وجــود مــىآینــد
آگـاهىهـاى سوسياليستى را ميان تودهها مىبرند در رابطه با جنبشهاى خود بهخـودى
رشد مىكنند و در مرحلهاى از رشد با هم متحد و حزب را به وجود مىآورند.
اما در ایران به دالیل زیر ممكن نبود:
 .1بدبينى توده نسبت به پيشاهنگ به خاطر خيانت حزب توده
 .2اختناق
 .1سركوب جنبشهاى خود بهخودى
 .1در نطفه خفه كردن تشكلهاى سياسى
در چنين زمانى دو برخورد انجام شد:
 .1حزب توده اعالم كرد تنها شـكل مبـارزه در ایـن شـرایط درخواسـت دمكراسـى
بيشتر است كه معلوم بود نه معناى اختناق را مىفهمد و نه علت اجتماعى آن را .اختناق
بهعلت رشد شرایط عينى انقالب آخرین حربه رژیم بود.

 . 2منشعبين از حزب توده ،سازمان انقالبى با الگوبردارى از انقالب چين راه مبـارزه
مسلحانه را برگزیدند و ایران را نيمه فئودال نيمه مستعمره دانستند كه این گونه نبود.
در چنين شرایطى بود كه جنبش نوین كمونيستى ایران پدید آمـد .و نمـود تئوریـک
این جنبش اثر ارزنده رفيق مسعود احمدزاده بود.
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دشمنان و منتقدان احمدزاده
از دشمنان احمدزاده مىگذریم مصطفوى یكى از بازجویان ساواك وقتى فهميده بود كه
چریکها براى آزادى مسعود مىخواستند سفير انگلستان را به گروگان بگيرند گفته بود:
«اگر خود وليعهد را هم بدزدید با یک موى از مسعود احمدزاده عوض نمىكنـيم ».كـه
این نشان از اهميت مسعود داشت.
اما منتقدین ،با پروبال گرفتن جنبش مسـلحانه در جامعـه و اسـتقبال جامعـه از ایـن
حركت .ابتدا اشک تمساح ریختند و گفتند كه ریختن خون این جوانان به زمـين حيـف
است .و بعد دوستانه تذكر دادند كه رفقا اشتباه مىكنيد و بعد اعالم كردند كه چریکهـا
از ماركسيسم ـ لنينيسم منحر شدهاند.
این برخوردها از آن حزب توده بود .بعد به منتقدینی دیگر به ميدان آمدند .اما ببينيم
ایرادات این منتقدین چه بود.:

 .1هوادارى از تزهاى دبره و كاستروييسم
احمدزاده بارها به اشتباهات دبره اشاره كرده و موضع بينالمللى كاسترو را هم توضـيح
داده است.
پيروزى انقالب كوبا یـک واقعيـت تـاریخى اسـت .متأسـفانه تـا كنـون كسـى آنرا
براساس مـاركسيسم ـ لنينيسم تئوریزه نكرده است .دبره اینكار را كرده است اما دچـار
انحرافات امپریسم و فرماليسم چندى شده اسـت كـه احمـدزاده بارهـا آنرا تـذكر داده
است .ولى بههر حال كتـاب دبـره در بردارنـده حقـایق گرانبهـایى اسـت .دبـره وقتـى
مىگوید :چریک نطفه حزب است .دچار فرماليسم فلسفى شده است یعنـى صـورت را
به جاى محتوا گرفته است .در حالىكـه سـازمانهـاى سياسـى نطفـه حزبنـد كـه بایـد
درشرایط خاص تاریخى و اجتماعى شكل نظامى داشـته باشـند .دبـره صـورت نظـامى
چریک را دیده است اما محتوى سياسى او را ندیده است .در نتيجه فرمول او ظـاهراً بـا
قوانين عام ماركسيستى تعارض دارد اما یک حقيقت گرانبهـا در فرمـول او هسـت و آن
شكل نظامى داشتن سازمانهاى سياسى در شرایط خاص است.
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از یاد نباید برد كه مارك فلسفه را از هگل آموخـت و اقتصـاد را از ریكـاردو آدام
اسميت .پ خواندن دبره جرم نيست.

 .0شرايط پيدايش ما
منتقدین ما علت پيدایش جنبش چریكى را اینگونه توضـيح مـىدهنـد؛ اختنـاق باعـ
جدایى جنبش از توده شد این جدایى سبب تنزل سطح تئوریک شد .سطح نازل تئـورى
و رسوخ اندیشههاى دبره و كاسترو باع پيدایش جنبش چریكى شد.
سؤال این است كه تئورى انقالبى چگونه رشد مىكند؟ آیا بـا خوانـدن آثـار مـائو و
لنين اینكار شدنى است .آیا جزء این است كه تنها چریـکهـا مسـائل اساسـى انقـالب
(مثل رابطه توده و پيشاهنگ) را مطرح كرده و به آن عمل كردهاند .مگر نه این است كه
تئورى انقالبى ایران تنها در رابطه بـا طـرح اساسـىتـرین مسـائل رشـد مـىكنـد .جـز
چریکها چه كسى به اینكار دست زده و به آن عمل مىكند .ما مىگویيم سـازمانهـاى
سياسى امكان بقا و ارتباط با جنبشهاى خود بهخودى و تشكيل حزب را ندارنـد مگـر
اینكه نظامى باشند .به نظر ما این مهمترین مسأله اساسى انقالب ایران اسـت اگـر جـز
این است منتقدین بيایند مسائل را به شكل روشن مطرح كنند و به آن عمل كنند.
علت پيدایش ما دوران نوین سركوب امپریاليستى است در كشـورهایى كـه شـرایط
عينى انقالب فراهم است سركوب مطلق مهمترین حربه حكومت است.

 .1كار سياسى با توده
آنان به رفيق مسعود ایراد مىگيرند كه كار با تودهها در شرایط كنونى ممكن است ولـى
چون روشنفكرید نمىتوانيد اینكار را بكنيد.
كار درون طبقه به دو شكل صورت مىگيرد:
 .1كار سياسى منفرد و جلب آنها به گروههاى سياسى .كه اینكار هم ممكن اسـت
و هم توسط ما صورت مىگيرد.
 . 2كار با توده و طبقه در سطحى وسيع كه اگر در حد تبليغ باشد توسط ما با پخـش
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اعالميه صورت مىگيرد .ولى اگر به شكل شركت در مبارزات آنها و سازماندهى آنها
باشد در شرایط كنونى ممكن نيست.
تشكلهاى كارگرى و حركتها به شـدت كنتـرل مـىشـود و در صـورت حركـات
مشكوك به شدت سركوب مىشود با این حال مـا بـهشـدت ایـن حركـتهـا را دنبـال
مىكنيم و تا حد توان درصدد ارتقاى آنها هستيم .اما منتقدین ما چرا خود به ميان توده
و طبقه نمىروند و كار سياسى نمىكنند.
سـازمان چریکهـا ،سـازمـانى است روشنفكرى ـ كارگرى كه روشنفكران آن چون
بهروز دهقانى و صمدند .كه یا از خانوادههاى كارگرى ،دهقـانى ،پيشـهورى هسـتند یـا
دررابطه تنگاتنگ با تودهها هستند.1

 .0امر سياسى يا نظامى
به ما ایراد مىگيرند كه ما امر نظامى را برابر سياسى مقدم داشتهایم .این دو در مقابل هم
نيستند .امر سياسى محتوى مبارزه است و امر نظامى شكل آن .به عبارت دیگـر تبليـغ و
ترویج در بين تودهها ،سازماندهى ،كار تئوریک و مبارزه مسلحانه هـم اشـكالى از كـار
سياسى هستند .زیرا كه هد آنها سياسى است .امر نظـامى هـم در واقـع نـوعى كـار
سياسى است .این ادعا زمانى درست است كه هد مبارزه فداى شكل مبارزه شود.
اعدام فرسيو یک عمل سياسى است مثل پخش كردن اعالميه ،تنها شـكل آن نظـامى
است .احمدزاده مىگوید« :بسته به شرایط مختلف كار ماهيتاً سياسـى مـىتوانـد شـكل
صرفـاً سيـاسى ،سيـاسى ـ نظامى ،و یـا حتى صرفـاً «نظامى» به خود بگيرد .در یک كار
نظامى باید به هد و تأثير آن نگاه كرد تا فهميد امر سياسى مقـدم بـوده اسـت یـا امـر
نظامى .تنها زمانى مىتوانيم بگویيم امر نظامى بر امر سياسى مقدم شـده اسـت كـه یـک
عمل نظامى از نظر سياسى بىمعنا باشد ولى آیـا در بـين عمليـات چریكـى یـک مـورد
اینگونه مىتوان یافت.

 .1زميد مؤمنى به همراه ابواسح ن شايگاس در مشهد مدتها دستفروشى مىكرد.
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 . 7حزب و چريك
عدهاى به رفيق مسعود ایراد مى گيرنـد كـه ضـرورت حـزب را انكـار كـرده اسـت كـه
اینگونه نيست خود رفيق مسعود مىگوید« :ما یقين داریم كه براى هژمـونى پرولتاریـا،
اتحاد گروهها و سازمانهاى پرولترى در یک حزب واحد ضرورى است .اما این مسـأله
اینک به شكل مشخص و كنكرت براى ما مطرح نيست» و در جـایى دیگـر مـىگویـد:
«اینک مبارزه مسلحانه به صورت یک مسـأله محـض مطـرح اسـت و ضـرورت ایجـاد
حزب را به طور كلى مىپذیریم» منظور مسعود از مشخص یعنى عملـى بـودن مسـعود
درضرورت تشكيل حزب شكى ندارد اما آنرا فعالً عملى نمىدانـد .چـرا كـه گـروههـا
هنوز نتوانستهاند با توده رابطه ارگانيک برقرار كنند.

 .6تسلط امپرياليسم و مرگ فئوداليسم
بهگفته رفيق مسعود ایراد مىگيرند كه چرا گفته اسـت امپریاليسـم فئوداليسـم را اساسـاً

دفن كرده است .امپریاليسم متحد فئوداليسم است .و ایران كشورى است نيمهمستعمره ـ
نيمهفئودال .و نظر مسعود را در مورد نفوذ مرحلهاى امپریاليسم و همراه بـا آن تضـعيف

مرحله اى فئوداليسـم در طـى انقـالب مشـروطه و كودتـاى رضـاخان و انقـالب سـفيد
نادرست مىدانند.
در انقالب مشروطه هد مبارزه با امپریاليسم و فئوداليسم بود كـه شكسـت خـورد
با این همه ف ئوداليسم تضعيف شـد و انگلـي در كشـور جـا پـا بـاز كـرد بـورژوازى
كمپرادور و ملى تقویت شدند.
كودتاى رضـاخان باعـ تضـعيف هرچـه بيشـتر فئوداليسـم و تقویـت بـورژوازى
كمپرادور شد .و بـا انقالب سـفيد فئوداليسم برافتـاد و كمپرادورهـا بـر جـامعه مسـلط
شدند .پ مىبينيم كه بين نتایج سه واقعه مختلف تاریخى یـک وجـه مشـترك وجـود
دارد و آن تضعيف فئوداليسم و تقویـت بـورژوازى كمپـرادور اسـت پـ گفتـه رفيـق
احمدزاده درست است.
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 .5مرحله انقالب
كسانىكه هنوز ایران را نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال مىدانند و اصالحات ارضى را مانند

كودتـاى رضـاخـان در جهت رشد بـاز هم بيشتر جـامعه فئودالى كهن به یـک جـامعه
نـيمهمستعمره ـ نـيمهفئودال به حسـاب مىآورند گفتههـاى رفيق احمدزاده را در مورد
مرحله انقالب نفهميدند.
انقالبهاى قرون جدید اصوالً فقط به سه صورت مىتوانند باشد:
 .1بورژوا ـ دمكراتيک
 .2دمكراتيک نوین
 .1انقالب سوسياليستى
در انقالب بـوژروا ـ دمـكراتيک ،بــورژوازى طبقـه كــارگر و دهقـانــان شـركت
دارند رهبرى با بورژوازى است این انقالب یا برعليه فئوداليسم اسـت مثـل فرانسـه یـا
برعليه فئوداليسم و امپریاليسم است مثل انقالب الجزایر.
در انقالب دمكراتيک نوین ،همين سه طبقه شركت دارند ولى رهبـرى بـا پرولتاریـا
است در انقالب سوسياليستى ،طبقه كارگر و زحمتكشـان شـركت دارنـد و رهبـرى بـا
پرولتـاریـا است در كشورهـاى مستعمره و نـيمهمستعمره ـ نـيمهفئودال انقالب بـرعليه
امپریاليسم و فئوداليسم است .مرحله انقالب هم دمكراتيک نوین اسـت .در كشـورهایى
نظيـر ایــران انقـالب برعليــه امپریاليسـم و بــورژوازى كمپـرادور اســت .طبقـه كــارگر،
خردهبورژوازى بخشهاى ضعيف بورژوازى ملـى در انقـالب شـركت دارنـد بنـابراین
مرحله انقالب ،دمكراتيک نوین و رهبرى با پرولتاریا است.
اما آنان كه برداشتى دگم از انقالب چين دارند مىگویند كه انقالب دمكراتيک نـوین
حتماً برعليه امپریاليسم و فئوداليسم است .آنـان وجـود قشـر فئوداليسـم را شـرط الزم
انقالب دمكراتيک مىگيرند كه لزومـاً چنـين نيسـت .ایـن انقـالب در كشـورهایى كـه
فئوداليسم وجود ندارد و سرمایهدارى وابسته است هم مىتوانـد واقـع شـود .كـه وجـه
مشخصه آن شركت سه طبقه ،كارگر ،خردهبورژوازى و بورژوازى ملى است با رهبـرى
طبقه كارگر نه مبارزه با فئوداليسم.
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به هرروى خصلت یـک انقـالب را تركيـب طبقـات شـركتكننـده در آن و سـپ
تركيب طبقاتى حكومت حاصل آنرا تعيين مىكند.
در كشــور مــا براســاس شــرایط اقتصــادى ـ اجتمــاعى موجــود مرحلــه انقــالب
دمكراتيک نوین است زیرا هنوز هم امكان شركت خـردهبـورژوازى و بـورژوازى ملـى
وجود دارد .اما باید به یاد داشت كه انقالب دمكراتيک نوین مـا بـا انقـالب دمكراتيـک
نوین چين دو تفاوت دارد:
 . 1در چين طبقات انقالبى با فئوداليسم و امپریاليسم در جنـگ بودنـد در حـالىكـه
درانقالب دمكراتيک نوین جدید با امپریاليسم و نماینده داخلىاش بورژوازى كمپرادور
 .2در چين بورژوازى ملى خيلى قوى بود در ایران خيلـى ضـعيف اسـت در نتيجـه
انقالب دمكراتيک نوین جدید به انقالب سوسياليستى نزدیـکتـر اسـت و دیكتـاتورى
خلق زودتر مىتواند به دیكتاتورى پرولتاریا تبدیل گردد.

 . 8تئورى و كار تئوريك
مىگویند مسعود احمدزاده برای كار تئوریک ارزشى قایل نيست و بر این باور است كه
جنبش به پراتيسين به جاى تئوریسين احتياج دارد و این به معناى عملزدگى است.
رفيق مسعود اهميت تئورى را براى انقـالب نفـى نمـىكنـد .او در سراسـر عمـرش
درتالش براى یافتن تئورى انقالب در ایران بـوده اسـت .او حتـى بـه دبـره بـه خـاطر
كماهميت دانستن تئورى انتقاد مىكند اما او مىگوید امـروز اهميـت كـار تئوریـک كـم
شده ،نه اهميت تئورى .دانستن تئورى ارزش اضافى الزم است اما دیگر نيازى به بحـ
روى درستى و یا خطاى آن نيست قوانين عام ماركسيسم كشف شـده اسـت بایـد آنرا
آموخت .كار تئوریک تنها در محدوده تطبيق قوانين عام بر شرایط خاص الزم است.
به هرروى اهميت تئورى كم نشده ،ولى اهميت كار تئوریـک كـم شـده احمـدزاده
مىگـویـد« :آیـا ایـن امـر نمىرسـاند كه مـا بـيش از هـر وقت بـه پـراتيسين احتيــاج
داریم تا تئوریسين»
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غلـط اسـت.

اگر مفاهيم تئوریسين و پراتيسين را مطلق كنـيم .آنوقـت ایـن حـر
پراتيسين به معناى مطلق آنكه تئورى نمىداند.
در شرایطى كه رفيق احمدزاده این حر را زده كه جنبش كمونيسـتى عبـارت بـود
چند سازمان در خارج از كشور و چند گروه محفل در داخـل كـه كارشـان از بحـ و
گفتوگو تجاوز نمىكرد .در چنين شرایط كارى كه باید انجام مىشد روشن بود .یافتن
رابطه ارگانيک با توده از طریق رفتن به ميان آنها .در چنين شرایطى احمدزاده مىگوید
مسأله ب رنجى كه حل آن به یک تسلط وسيع تئوریک از تئوریسين بـودن ،نيـاز داشـته
باشد مطرح نيست برنامه عملى كه باید انجام شود به هرحال روشن است .چه به مبارزه
مسلحانه معتقد باشيم و چه نباشيم باید در تودهها نفوذ كرد .و در هر دو صـورت بایـد
عمل كرد و ما به پراتيسين نياز داریم.

انتقادات سازمان بر مسعود
حميد مؤمنى در پایان مىگوید :هرچند تحوالت چهـار سـاله گذشـته درسـتى خطـوط
اصلى كتاب را به اثبات رسانده است با این همه اشتباهاتى اجتنابناپذیر چـه در نظـر و
چه در عمل در این كتاب وجود دارد كه به شرح زیر است:
 . 1اگر در آن روزگار تقبل این امر كه سازمان براى گسترش مبارزه مسلحانه ،نابودى
خود را هم مىپذیرد حرفى درست بود امروز این حر درسـت نيسـت و مـا بایـد در
حفظ سازمان بكوشيم.
 .2ارزیابى انجام شده در مقدمهاى كه در سال  1121بـر كتـاب نوشـته شـده اسـت
درمورد تأثير مبارزه مسلحانه بر جنبشهاى خود بهخودى اغراقآميز است.
 .1مسعود مىگوید ایجاد جبهه واحد از معتقدین بهمبارزه مسلحانه امرى فورىتر از
ایجاد حزب طبقه كارگر است در مورد تشكيل جبهه باید گفت كه در شـرایط كنـونى و
مدت عمل فقط درحدود برخى همكارىها امكانپذیر است .یعنى تشكيل جبهه درمحل
نطفهاى است اما باید در هر گونه وحدت جبههاى باید استقالل سازمان ما حفظ شود.
و اما در مورد تشكيل حزب ،وقتى صحبت از وحدت نيروهـاى پرولتـرى مـىكنـيم
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باید بگویيم منظورمان سازمان هـایى اسـت كـه مبـارزه مسـلحانه را قبـول دارنـد .زیـرا
سازمانهایى كه مبارزه مسلحانه را قبول ندارند نمـىتواننـد بـا تـوده ارتبـاط بگيرنـد و
درنتيجه تاكتيکها و استراتژىشان بـه خطـا مـىشـود .پـ اتحـاد نيروهـاى پرولتـرى
درچارچوب حزب طبقه كارگر ،وحدت سازمانهاى ماركسيستى ـ لنينيسـتى كـه مشـى
مسلحانه را پذیرفتهاند امروز براى ما وحدت به دو صورت مطرح است:
 .1وحدت جبههاى با نيروهاى ضدامپریاليستى معتقد به مبارزه مسلحانه
 .2وحدت سازمانى با سازمانهاى ماركسيستى معتقد به مبارزه مسلحانه
 .1رفيق مسعود مى گویـد جنبـه كاتـاليزورى و برانگيزنـده مبـارزه مسـلحانه اینـک
تعيين كننده است این حر هرچند در آن روز درست بود .اما امروز با تثبيـت سـازمان،
امر سازماندهى براى ما در درجه اول اهميـت قـرار دارد .مـا بایـد بـراى سـازماندهـى
گروههاى جدیدى كه مبارزه ملحق مىشوند اقدام كنيم.

مبانى نظرى چريكها
مبـانى نظرى چریکهـا از سـال 21ـ 1121آن چيزى اسـت كـه خـطوطى اصــلى آنرا
مسعود احمدزاده تدوین كرده است .كه در سازمان به خط مسعود معرو است.
اما در فاصله این سالها ب يـژن جزنـى ،بـا تـدوین نظریـات خـود در مـورد تحليـل
ساخت ،مرحله انقـالب و اصـول تئوریـک مبـارزه مسـلحانه و فرسـتادن آن از زنـدان
بهبيرون رفتهرفته توانست نظرات خود را در سازمان حاكم كند.
از پایان سال  1121و بيشتر در سال  1122خط بيژن بر سـازمان حـاكم شـد .و ایـن
خط تا سال  1127كه جنبش با سقوط حكومت شاه وارد مرحلـهاى جدیـد شـد ،خـط
غالب بر سازمان بود به هرروى براى آشنایى با نظرات سازمان در این سالها باید چنـد
كار اساسى بيژن بازخوانى شود.
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1

 .1مبارزه دستههاى پيشرو با مبارزه تـودهاى یكـى نيسـت .نمـىشـود گفـت مبـارزه از
هماكنون نيز تودهاى شده است چرا كه ما تجسم مادى و معنوى تودهایم.
 .2در دوران ركود ،پيشاهنگ باید با انتخاب تاكتيـکهـاى مناسـب ،دوران ركـود را
كوتاه كند.
 .1دوران ركـود حـاصـل شـكست جنبش است .رشـد نـایـافتگى مراحـل عينى بـا
مراحل ذهنى.
 .1طوالنى شدن یا كوتاه شدن دوران ركود به سه عامل بستگى دارد:
الف) موقعيت تودهها
ب) موقعيت حاكميت
ج) موقعيت پيشاهنگ
 .2استراتژى جنبش انقالبى داراى سه مرحله اول
الف) مرحله اول :تثبيت مبارزه مسلحانه
مرحله دوم :حمایت مادى و معنوى توده از جنبش
مرحله سوم :تودهاى شدن مبارزه
 .1در مرحله اول دو هد در مقابل جنبش قرار دارد:
الف) ایجـاد پيشـاهنگ انقالبى و آمـاده سـاختن شرایط بـراى تـأمين هژمونى طبقه
كارگر در انقالب
ب) شناساندن مبارزه مسلحانه به تودهها و ایجاد جو سياسى در جامعـه كـه مقدمـه
بسيج تودهها است.
 .7ایجاد پيشاهنگ انقالبى تنها در پروسه مبارزاتى ممكن است نه مقدم بر آن.
 . 1چریکهاى فدایى خلق با پراتيک خود باید دیگر جریـانهـا را بـه سـوى مشـى
انقالبى هدایت كند و با مبارزه ایدئولوژیک در كانـاليزه كـردن نيروهـا بـه سـوى مشـى
واحد حركت كنند تا پيشاهنگ طبقه تحقق یابد.
 .1اين رساسه در پايي  1172در زنداس نوشته شده است.
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 .9بـدون تـشكيل پيشـاهنگ طبقـه كــارگر ،امكــان هژمـونى طبقـه كــارگر بــر
جـنبش انقالبى نيست.
 .11در شرایط فعلى چهار نوى تشكل وجود دارند:
الف) گروههاى سياسى ـ نظامى
ب) گروههاى سياسى ـ صنفى
ج) گروههاى پشت جبهه
د) گروههاى انتشاراتى
 .11گروههاى سياسى ـ نظامى باید به پنج نكته توجه كنند:
الف) توجه اساسى به مخفىكارى و انتقال تجربه به واحدهاى كم تجربه
ب) داشـتن كـميت مـحدود بـراى جـلوگـيرى از ضـربــات پــلي و گســترش
ندادن تشكيالت.
ج) بهاى بيشتر دادن به تئورى و آموزش
د) اهميت بيشتر دادن به مبارزات اقتصادى و سياسى توده
ه) باز كردن جبهه در روستا و جنگل و كوه
 .12گروههاى سياسى ـ صنفى
الف) این گروهها مىتوانند توسط كادرهاى باتجربه جنبش تشكيل شود.
ب) محتوى این گروهها شكلدهى به حركات اعتراضى است و باید در ميان تمـامى
صفو تشكيل شود.
ج) این گروهها باید مواظب باشند به عمليات نظامى كشيده نشوند .و از تبدیل شدن
به گروههاى سياسى ـ صنفى قدیمى اجتناب كنند.
د) این گروهها اساساً مخفىاند اما این مخفى بودن به معناى رابطه نداشـتن بـا تـوده
نيست .باید رابطه وسيع داشته باشند.
ه) آموزش ایدئولوژیک در این گروهها باید مورد توجه باشد.
و) باید از كليه امكانات قانونى استفاده كنند.
 .11كميتههاى پشت جبهه باید:
الف) در نزدیکترین فاصله به كشور باشد
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ب) مسئوليت این كميتهها باید توسط كادرهاى اعزامى از داخل تأمين شود.
ج) این كميتههـا مراكز تبلي ـاتى ـ تعليمـاتى و تداركـاتى سـازمانهاى داخل كشور
باید باشند.
د) باید ارتباط گروه را در داخل با دیگر جریانات از داخل و خارج برقرار كند.
ه) باید با ارتباط با دیگر سازمانها و احزاب خارجى حمایتهـاى مـادى و معنـوى
براى مبارزه در داخل ایجاد كند.
 .11سلولهاى انتشاراتى
الف) از 1ـ 2نفر تشكيل مىشود.
ب) رابطه آنها با سازمانهاى چریكى یک طرفه است.
ج) وظيفه آن تكثير اعالميهها و نشریات و آثار تئوریک سازمانهاى چریكى است.
 .12جنبش انقالبى مسلحانه مهمترین وظيفه خود را شركت در جنبش رهایىبخـش
مىدانـد مبـارزه طبقـاتى در ایـن شـرایـط از كـانـال مبــارزه بــر ضـدامپریـاليــسم و
متحدان آن مىگذرد.
پـيروزى جـنبش انـقالبى طـبقه كـارگر در گــرو نــقش تــاریخى آن در جــنبش
رهایىبخش است.
 .11جنبش مبارزه مسلحانه در چنين شرایطى آغاز شد:
الف) با رفرم ارضى ،بورژوازى كمپـرادور جانشـين فئوداليسـم شـده بـود و دوران
شكوفایى رژیم بود.
ب) كـارگران رشـد كمى بـىسـابقهاى یـافته بودند .امـا فـاقد آگـاهىهـاى انقالبى
پرولترى بودند.
ج) فئوداليسم از بين رفته بود و دهقانان درك مبهمى از بورژوازى در روستا داشتند.
د) خردهبورژوازى به دو الیه تقسيم شد الیهاى كه در حال زوال بود شدیداً فعـال و
برعليه حكومت بود.
و الیه رشد یابندهاش ،نيروهاى پيشرو مبارزه مسلحانه را تشكيل مىدادند.
ه) رژیم با رفرمهاى اخير تضادهاى خود را كاهش داده بود و از تمركز بىسـابقهاى
برخوردار بود .و سيستم پليسى وحشتناكى بر جامعه حاكم بود.
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و) جبهه ملى ،حزب توده و روحانيت همگى خاموش و در تبعيد بودند.
 .17ویژگىهاى مبارزه مسلحانه
الف) پيشـاهنگ نيرویـى اسـت فشـرده و كوچـک كـه وظيفـهاش آگـاه سـاختن و
برانگيختن تودهها و بسيج و سازماندهى آنها است.
ب) مبارزه مسلحانه نمىخواهد با ترور و یا ضـربات نظـامى حكومـت را سـرنگون
كند بلكه هدفش بسيج تودهها است.
ج) مبارزه مسلحانه در مرحله اول ظرفيت تودهاى شدن ندارد هـد جلـب اعتمـاد
تودهها است.
د) مبارزه مسلحانه در روستا نيز هدفش جلب اعتماد دهقانان است.
ه) در مرحله دوم مبارزه نيز هنـوز مبـارزه مسـلحانه تـودههـا نيسـت .امـا حركـت
اقتصادى سياسى اوج مىگيرد اما تودهها دست به سالح نمىبرند.
و) چـریـکهـا بـا مـردم بـاید سـخن بـگویند و نـقش مـردم را در ایــن مبــارزه
بهآنها بنمایانند.

 .11زمينههاى ماجراجویى در جنبش مسلحانه
الف) عك العمل افراطى نسـبت بـه محافظـهكـارى حـزب تـوده و جبهـه ملـى و
محفلبازى و ليبراليسم خارج از جنبش
ب) فعـالـيت پـراكــنده و گـروهــى زمــينهاى اســت بــراى رشــد تمـایــالت
ماجراجویانه در جنبش
ج) نبــود تــودههــا در ميــدان مبــارزه زمينــهاى اســت بــراى ظهــور سكتاریســم و
آوانگاردیسم
د) تركيــب طبقــاتى عناصــر پيشــرو (روشــنفكران و عناصــر خــردهبــورژوازى) و
عـقبمـاندگى تـاریخى طـبقه كـارگر زمـينه مسـاعدى بـراى ظــهور گـرایــشهــاى
ماجراجویانه است.
ه) ظهور خردهبورژوازى در ماركسيسم و پيدایش چپ جدید زمينـه دیگـرى اسـت
براى این ماجراجویى.
 .19نمودهاى ماجراجویى جنبش:
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الف) انكار نقش تودهها و یک جانبه دیدن نقش پيشرو
ب) كم بها دادن به تئورى
پ) تأكيد مطلق روى تاكتيک مسلحانه
ت) تأكيد بيش از حدروى نقش فدایى و توسل بهشهادت براى جبران غيبت تودهها
ث) شناخت نادرست از نيروها به دنبال خـردهبـورژوازى رفـتن و فرامـوش كـردن
كارگران و دهقانان
ج) اظهار خستگى و ناشكيبایى از طوالنى شدن مبارزه
ه) كم بها دادن به دشمن و غره شدن از پيروزى خود
 .21ویژگىهاى عمليات سياهكل:
الف) این عمليات در اوج سكون و نوميدى مـردم سـكوت را شكسـت و رژیـم را
بهمبارزه طلبيد.
ب) گيالن منطقهاى بود فاقد هرگونه برخورد مسلحانه غيرسياسى ،حمله به پاسـگاه
سياهكل فقط یک معنا داشت ،به مبارزه طلبيدن رژیم
پ) حمله بـه پـاسگاه از سـوى یـک دسـته چریـک بـا تصورات مـردم از چریـک
تطابق داشت.
ت) انعكاس عمليات در سراسر كشو فوقالعاده بود.
ث) این عمليات در نزد مردم یک پيروزى تلقى شد.
ج) حمله به كالنترى قلهک و اعدام فرسيو مبارزه را علنى كرد.
ه) رژیـم بـا اعـالم اسـامى و انتشـار نـه عكـ از چـریـکهـا ،شــكست اولــيه
خود را پذیرفت.
و) بيست سال عقبنشينى پایان یافت و پيشروى آغاز شد.
 .21اثر جنبش مسلحانه روى جریانات سياسى:
الف) جریانات ملى علىرغم قبـول نداشـتن مشـى چریكـى از حركـت چریـکهـا
حمایت كردند.
ب) حزب توده این عمليات را بىنتيجه خواند و بعد حمله را آغاز كرد.
ج) جریانات سياسى كار ابتدا سكوت كردند و بعد به سوى مشى یورش بردند.
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د) بسيارى از گروهها كاتاليزه شدند و بخش زیادى از نيروهاىشان به سوى مبـارزه
مسلحانه كنده شد.
 .22اثر جنبش مسلحانه روى مردم:
الف) مردم از همان لحظه نخست به چریکها عالقه نشان داد.
ب) مـردم بـا پـخش شـایعـات بـه سـود چریـکهـا نشــان از هــمدردى مــردم
بـا چریکها داشت.
ج) قشرهاى ميانى و محروم خـردهبـورژوازى و زحمتكشـان شـهرى چریـکهـا را
درجهت منافع خود دیدند.
د) عناصر روشنفكر آماده پيوستن به چریکها شدند.
ه) احياى اعتماد به نف در مردم ،جسارت و همدردى در جامعه
و) افزایش اعتراضهاى اقتصادى مردم
 .21اثر مبارزه مسلحانه درون دستگاه حاكمه:
الف) بىحيثيت شدن رژیم در افكار عمومى جهان
ب) بسيج شدن تمام تبلي ات رژیم برعليه چریکها
پ) گيج شدن رژیم در برخورد با جنبش
ت) از اعتبار افتادن ساواك و پلي
ج) تشكيل كميته مشترك و استخدام هزاران كادر جدید براى مقابله با چریکها
د) اختال نظر امپریاليستها نسبت به آینده رژیم
ه) رژیم شاه خواستار حمایت سياسى امپریاليستها شد
و) ورود رژیم به دستهبندىهاى ضدانقالبى در منطقه
 .21بـراى بسيج تــودههــا جنـبش از دو تــاكتيک استفــاده مـىكنـد ،سيــاسى ـ
نظـامى ،تاكتيکهاى نظامى علىرغم گسترش هرچه بيشتر تاكتيـکهـاى سياسـى نقـش
محوریت خود را به دالیل زیر حفظ مىكند:
الف) تداوم تاكتيکهاى سياسى مستلزم حضور تاكتيـکهـاى نظـامى اسـت .وگرنـه
رژیم آنرا خفه خواهد كرد.
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ب) گسترش و تداوم و تكامل مبارزه اقتصادى به سيـاسى ـ و سيــاسى بـه نظـامى
نيز مستلزم حضور ملموس مبارزه مسلحانه است.
ج) مبارزه مسلحانه عامل برانگيز شدن مردم است.
د) خنثىكننده تاكتيکهاى سركوبكننده رژیم است.
 .22مبارزه مسلحانه در شهر امكان تودهاى شدن را به دالیل زیر ندارد:
الف) یک چریک شهرى خود یک كماندو است و مبارزه در شـهر نيازمنـد آشـنایى
بهفن مبارزه با پلي است و این ویژگى در تودهها نيست.
ب) شهرها امكان محدودى براى پذیرش نيرو دارند.
ج) تنها روشنفكران مىتوانند به چریک شهرى ملحق شوند چون امكـان آمـوزش و
مخفى شدن را دارند.
د) در كوه این محدودیتها وجود ندارد و كوه مىتوانـد بـه تـودهاى شـدن مبـارزه
مسلحانه كمک كند.
ه) در شهر به موازات مبارزه مسلحانه مبارزه اقتصـادى ـ سياسى گسترش مىیابد و
در كوه مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود.
و) جنبش انقالبى باید مبارزات مردم را در شهر رهبرى كند.
 ).21سازماندهى در اشكال سياسى مبارزه نيازمند شكل دادن به یک جنـاح سياسـى
است كه وظایف آن به قرار زیر است:
الف) سازماندهى اعتراضات صنفى ـ اقتصادى مردم
ب) هدایت این جنبشها در جهت سياسى
ج) شناساندن جنبش مسلحانه به مردم
د) آگاهسازى مردم
ه) تبلي ات و افشاگرى جهانى
ـ ـ تشــكيل گــروههــاى صــنفى ـ سي ــاسى در مي ــان تم ــام صــفو  ،ك ــارگران،
زحمتكشان ،بازار ،دانشگاه و هنرمندان
ـ ایجاد هستههاى تبلي اتى و انتشاراتى در شهرها
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ـ ارتبـاط با خـارج از كشور از تبـادل نشریات و كتب گرفته تا حمایتهاى مادى و
معنوى از زندانيان سياسى و خانوادههاى آنان
 .27وظایف نيروهاى هوادار خارج از كشور به قرار زیر است:
الف) شناساندن جنبش انقالبى به ایرانيان خارج از كشور و دیگر مليتها
ب) ایجاد یک جبهه متحد تبلي اتى برعليه رژیم
ج) تكثير بيانيهها و نشریات و متون داخلى و باز گرداندن آن به داخل
 .21تشكيل جبهه آزادىبخش مىتوانـد خـر رهبـرى را پركنـد .در پروسـه مبـارزه
محتواى این جبهه ،عناصر تشكيلدهنده آن و رهبرى جبهه روشن خواهد شد.
 .29جنبش مبارزه مسلحانه قبل از آنكه به حمایـت نظـامى از خواسـتهـاى مـردم
دست بزند باید سه كار را انجام دهد:
الف) شنـاسـاندن هرچـه بـيشتر خـود بـه مـردم و آگـاه كـردن مـردم از وضـعيت
اقتصادى ـ اجتماعىشان
ب) توجه به نيازها و مشكالت مردم و دادن بيانيه و راه حل
ج) نشان دادن همبستگى و همدردى با حركات مردم
 .11كاربرد عمليات نظامى در جهت خواستههاى مردم:
الف) هد قرار دادن كسانىكه در سركوب مردم نقش دارند.
ب) كمک نظامى به تحقق خواستهاى مردم
ـ به گروگـان گرفتن صـاحبان صنـایع در جریـان اعتصـاب و درخواست پـذیرفتن
خواست كارگران
ـ منفجر كردن اتـوبوسهـایى كه تـوسط رانندگـانى غير از رانندگـان اتـوبوسرانى
حركت كنند در جریان اعتصاب كارگران شركت واحد
 .11نبرد تودهاى هنگامى آغاز مىشود كه ،دستگاه حاكمه و سرمایهدارى خـارجى و
داخلى و سفراى كشورهاى امپریاليستى مورد تهاجم چریـکهـا قـرار بگيرنـد و مبـارزه
مسلحانه در ظهور و رشد جنبشهاى تودهاى نقش بازى كند و این به معناى پایان یافتن
مرحله دوم مبارزه و شروى مرحله سوم در شهر و كوه است.
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 . 12منظور از مبارزه مسلحانه در كوه ،كليه اشكال مبارزه در خارج از شـهرها اسـت
از كانونهاى چریكى در یک منطقـه گرفتـه تـا شـورشهـاى عشـایرى و جنـبشهـاى
مسلحانه خلقهاى تحت ستم
 .11مبارزه مسلحانه در كوهها از سه مرحله مىگذرد:
الف) تشكيل واحدهاى كوچک ،كه نيرو و سالح از شهر تأمين مىشود.
ب) تشكيل واحدهاى بزرگ كه نيرو و سالح از شهر و روستا تأمين مىشود.
ج) تشكيل مناطق آزاد و حمله به دشمن
 .11هد هستههاى چریكى در مرحله اول عبارت است از:
الف) باز كردن جبههاى دیگر و كم كردن فشار از روى جنبش در شهر
ب) آسيب زدن به اتوریته رژیم در روستا
ج) دفاى از حقوق اقتصادى در روستایيان
 .12مشكالتى كه هماكنون در سر راه جنبش براى كار در كوه وجود دارد:
الف) هوشيارى پلي و مشكل بودن شناسایى منطقه
ب) جنگلهاى شمالى در طول سال براى مبـارزه مسـاعد نيسـت مثـل بـرگریـزان
درختان و بارش بر
پ) براى جلب حمایت روستایيان باید مدت طوالنى صـبر كـرد و كـانون چریكـى
باید روى خود حساب كند.
ت) براى شناسایى باید از افراد بومى مثل معلمان و سپاهيان دانش استفاده كرد.
ث) براى ایجاد زمينههاى فكرى در منطقه تيمهاى كوچک عملياتى تشـكيل شـود و
بعد از یک عمليات منطقه را ترك مىكند و مخفى مىشوند.
ج) پ از تهيه كروكى و شناسایى منطقه و تهيه وسایل الزم ،هسته چریكـى دسـت
به یک مانور نهایى مىزند و دست به عمليات مىزند و با نامساعد شدن هـوا منطقـه را
ترك مىكند و در پایگاههاى شهرى مخفى مىشود.
ه) در فصل نامساعد واحد چریكى در شـهر عضـوگيرى مـىكنـد و افـراد خـود را
آموزش سياسى مىدهد.
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و) در انتخاب اهدا باید خواسـتههـاى اقتصـادى ـ اجتمـاعى روسـتایيان در نظـر
گرفته شود بانکهاى كشاورزى عناصر منفـرد محلـى ،ربـاخواران ،انتظامـات روسـتا و
عشایر ،ژاندارمرى و مانند اینها
ى) شعـار واحد ال ـاى اقسـاط زمــين ،آببهــا ،وامهــاى كشــاورزى ،و ال ــاى
ممنوعيت مراتع
 .11ویژگىهاى عمده شورش عشایرى:
الف) ابعاد شورش بزرگ است.
ب) با آغاز شورش حاكميت رژیم در منطقه مل ى مىشود.
ج) نيروهاى اعزامى عشایر را از شهر و دشت به منطقه كوهستانى مىرانند.
د) شورش با سازش خان و یا فریب او به پایان مىرسد.
 .17ضعف عمده این شورشها عبارت است از:
الف) پاىبند بودن شورش به یک منطقه محدود
ب) ضعف رهبرى و عدم آگاهى
ج) هـد شـورش منـافع خـان است و نمىتـواند دیـگر عشـایر و روستـایيـان را
پوشش دهد.
د) با روستایيان و عشایر دشمنى دیرینه دارند.
 .11در صورت یافتن امكانى براى حركت در عشایر باید:
الف) حركت باید در ابعاد كوچک شروى شود كه رژیم نتواند كل منطقه را غيرقابـل
زیست كند
ب) سازمانهاى چریكى باید به تمامى از این حركت حمایت كنند.
ج) واحد چریكى باید منطقه مانور خود را گسترش دهند.
د) هد هاى خلقى شورش باید در ميان عشایر تبليغ شود.
 .19خصوصيت ستم ملى كه بر خلقهاى (كرد ،ترك ،لر و بلـوچ) اعمـال مـىشـود
بهقرار زیر است:
الف) ستم اقتصادى
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ب) ستم سياسى
ج) ستم فرهنگى
د) ستم مذهبى (كرد و بلوچ كه سنىاند)
 .11اهميت جنبشهاى ملى براى جنبش انقالبى در موارد زیر است:
الف) این جنبشها خصلت ضدامپریاليستى و ترقىخواه ندارند و مىتوانند با جنبش
انقالبى جبهه واحد درست كنند.
ب) این جنـبشهــا از حمــایت تـودهاى برخوردارنـد پــ یـک نيـروى عمـده
درمبـارزه با دشمناند.
ج) سركوب این جنبشها به سادگى ممكن نيست.
د) وحدت خلقها در جنگ مشترك مىتواند زمينهساز وحـدت را در جهـت ایجـاد
جامعهاى دمكراتيک باشد.

اسالم ماركسيستى :ماركسيسم اسالمى
نكته اول آنكه :این رساله در واقع بررسى رابطه مجاهدین با مذهب است و علـىرغـم
آنكه تاریخ نگارش در زیر آن مكتوب نيسـت بایـد قبـل از ت ييـر ایـدئولوژى سـازمان
درشهریور  1121باشد.
نكته دوم :ورود فعال خردهبورژوازى به صحنه مبارزه با رژیم از هيئتهـاى مؤتلفـه
گرفته تا مجاهدین مسألهاى نبود كه بتـوان بـه سـادگى از آن گذشـت بيـژن از معـدود
نظریهپردازانى بود كه به حساسيت این مسأله پى بـرد و در رسـالههـاى مختلـفاش از
جمله «م ائل انب ضداستهمارى» به نكته مهمى اشاره مىكند و آن اینكه بخـشهـایى
از خردهبورژوازى به دنبال جریانات سنتی بيفتند و جنبش انقالبى را به سـمت خاصـی
ببرند .حادثهاى كه در سال  1127اتفاق افتاد.
بيژن اما در ایـن رسـاله بـه دو مسـأله اشـاره مـىكنـد :نخسـت ماركسيسـت شـدن
مجاهدین ،اتفاقى كه در سال  1121مىافتـد و دوم درگيـرى بـين مجاهـدین و مراجـع
چيزى كه در سال  1121به بعد صورت مىگيرد.
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نكته مهم آن است كه چپ باید تحليل مىكرد كه اسالم به عنـوان یـک ایـدئولوژى
چه نقشى در جنبش خواهد داشت .مسألهاى كه چپ از آن غفلـت كـرد و ایـن رسـاله
شاید درنوى خود بىنظير باشد.
 . 1انسان براى غلبه و توضيح طبيعت اعتقادات دینـى را بـه وجـود آورد از آنميسـم
شروى كرد بعد توتميسم ،فيتيشيسم و به ادیان یكتاپرستى رسيد.
 .2ادیان یكتاپرستانه تقارن عصر آهن در دوره بردهدارى ظاهر شد.
 .1در دوران فئوداليسم دین به ایدئولوژى جامعه فئودالى تبدیل شد.
 .1ظهور بورژوازى باع جدایى دین از حكومت شد.
 . 2با ورود استعمار ،روحانيت با استعمار برخورد پيدا كرد چه از جهـت مقابلـه بـا
فرهنگ و دین استعمارى و چه بقاى پيوندهایش با بورژوازى بومى.
 . 1در مبارزات ضداستعمارى بورژوازى ضمن استفاده از ناسيوناليسم از مذهب نيـز
كمک گرفت.
 . 7درگيرى روحانيت با حكومت از دو زاویه بود :چه از جهت مبارزه فئوداليسـم بـا
بورژوازى كمپرادور و چه از جهت تضعيف موقعيت روحانيت.
 . 1تلفيق مذهب و سوسياليسم ،چه در ایران جناحى از نهضت آزادى و چه دراروپا
سوسياليسم مسيحى و چه در كشورهاى عربى بوده است.
 .9محتواى قرآن شامل چهار مـورد اسـت .1 :قصـه معـاد و روایـات ادیـان قبـل از
محمد .2 ،اعتقادات قومى عرب .1 ،دستورالعملهاى مذهبى برگرفته از دیگر ادیان و .1
دستورالعملهاى اجتماعى كه ابتكار خود محمد بود.
 . 11اسالم به عنوان ایدئولوژى عرب براى اتحاد و تكامل اجتماعى بود.
 .11شــيعه ایــدئولوژى طبقــات متوســط بــود برعليــه خلفــا ،تلفيقــى از اعتقــادات
غيراسالمى و اسالمى
 . 12خصلت ضداستعمارى روحانيت در كشور ما ربطى به ماهيت اسالم ندارد بلكـه
مربوط است به موقعيت سياسى ملل مسلمان.
 .11اصالحات دینى در سه محور صورت گرفته است :الف) تفسير آیات به صورت
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فلسفى و با كمک گـرفتن از مكاتـب فلسـفى متـافيزیكى ،ب) توجيـه عملـى تابوهـا و
محرمــات اســالمى و ج) بيــرون آوردن آیــاتى از قــرآن و انطبــاق آن بــا تمــایالت
ترقىخواهانه معاصر
 .11توده مذهبى اما به دنبال مراجع مذهبىاند نه اصالحطلبان مذهبى
 . 12تلفيق ناسيوناليسم با مـذهب و سوسياليسـم بـا مـذهب ،در نهایـت ایـدئولوژى
بورژوازى ملى است كه خردهبورژوازى هم خود را در پشت آن پنهان مىكند.
 . 11ایـدئولوژى التقـاطى مربـوط بـه دورانـى اسـت كـه دوران انقالبـات بـورژوا ـ
دمكراتيک به پایان رسيده است .و مبارزه طبقاتى بخش دیگـر جنـبشهـاى ملـى شـده
است در نتيجه الزم است كه خواستههاى طبقات ستمكش نيز در انقالب گنجانده شـود
پ از ماركسيسم كمک گرفته مىشود.
 .17ماتریاليسم دیالكتيک با اسالم مانعهالجمع است.
 .11ماتریاليسم تاریخى مذهب را یک عامل روبنایى مىداند و تجدید حيات دوبـاره
اسالم را تالش بورژوازى ملى مىداند براى تطبيق مذهب با سـرمایهدارى در حـالىكـه
مذهبىها اسالم را نه روبنا و زاده جامعه طبقاتى كه آنرا تاریخساز مىدانند.
 .19ایدئولوژى هر جریان سياسى ،استراتژى و تاكتيک آن گروه را شكيل مىدهد.
 .21اولين مسأله استراتژیک شناخت نيروهاى بالفعل و بالقوه انقالبى جامعـه اسـت.
مذهبىها در این شناخت دچار مشكالتى مىشوند در تعيـين حـد بـين جنـبش ملـى و
كارگرى نيز دچار اشكال مىشوند.
به مذهبى بودن جامعه بسيار پُربها مىدهند و به امكانـات واقعـى قشـرهاى مـذهبى
(مثل بازار و كسبه) در جنبش زیاد اهميت مىدهند.
 .21در انقالب دمكراتيک نوین باید نقش مذهب كـمرنـگتـر شـود امـا التقـاطيون
درصورت پيروزى و داشتن رهبـرى سـعى در گسـترش مـذهب مـىكننـد مگـر آنكـه
درپروسه انقالب ماركسيست شوند.
 .22از آنجا كه در عضوگيرى فقط مذهبىها گزینش مىشوند پ مجاهـدین خـود
را از بخش وسيعى از نيروهاى روشنفكرى كه مذهبى نيستند جدا مىكنند.
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 .21معتقدات مذهبى در عمل باع محدودیت مىشود.
 . 21براى سود بردن از مذهب در مبارزه باید به مبارزه رنگ دینى و جهاد داد.
 .22تاكتيکهاى مذهبى به صورتهاى زیر ممكن مىشود:
الف) توسل به مراجع مذهبى
ب) اتكا به نص قرآن و نهجالبالغه براى توجيه مبارزه
ج) تحریک احساسات مذهبى مردم در روزهاى سوگوارى
د) تشویق مذهبىهاى قشرى و ميدان دادن به آنها
 .21اما استفاده از تاكتيکهاى مذهبى زیانهایى هم دارد:
الف) اعتبار دادن به مذهب در مبارزه حق وتو به مراجع مذهبى مىدهد كه مىتوانند
برعليه مجاهدین استفاده كنند.
ب) حكومت امكانات بيشترى دارد تا از این تاكتيکها سود برد.
ج) این تاكتيکها باع مىشود كه خصلتهاى ترقىخواهانه در مردم رشد كند.
 .27چپ در ایران تظاهر ضـدمذهبى نخواهـد كـرد .امـا دچـار خـوشبـاورى هـم
نخواهيم شد كه روحانيت دیر یا زود در مقابل انقالب قرار خواهد گرفـت پـ بـه آن
اعتبار نخواهيم داد .اما از مراجع تا زمانىكه برعليه ما نباشند برعليـه حكومـت حركـت
كنند هماهنگى خواهيم داشت.
 .21ما مجاهدین را دوست خود مـىدانـيم و بـا آن وحـدت تـاكتيكى و تـا حـدى
استراتژیک داریم .و موظفایم در تصحيح راه به آنها كمک كنيم .و بدون شک درآینده
بخشى از آنها ماركسيست خواهند شد.

نگاهی به ديگر آثار جزنی
«مســائل جنــبش ضداســتعماى و آزادىبخــش خلــق ایــران و عمــدهتــرین وظــایف
كمونيستهاى ایران در شرایط كنونى»
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قسمت اول
 .1رژیـم كودتـاى  21مـرداد بـا مـاهـيتى عميقـاً ارتجـاعى وابستگىهـایى شـدید بــه
امپریاليسم دارد.
 . 2در پيروزى كودتا همه نيروهاى دخيل در نهضت از جبهـه ملـى تـا حـزب تـوده
مقصر بودند اما از زاویه طبقه كارگر همه مسئوليت عدم مقابله با كودتـا متوجـه حـزب
توده است.
 .1عـلت شـكست نهضت ملى ـ عدم وحدت نبود بلكه عدم تحرك همه نيروهـا و
دررسس آن حزب توده بود.
 .1مقابله با كودتا ممكن بود:
الف) دشمن در حال دفاى بود و نهضت در حال تعرض
ب) شعار مقاومت و مقابله از سوى حزب مورد قبول همه بود.
ج) حزب نيروى قابل توجهى در ارتش داشت.
 . 2شكست منفعالنه جنبش در برابر كودتا سه اثر ناگوار داشت:
الف) امكان رهبرى طبقه كارگر بر جنبش استعمارى از بين رفت.
ب) حزب توده از نظر سازمانى و سياسى فرو پاشيد.
ج) مردم از ميدان مبارزه به خانهها رفتند و مبارزه محدود شد به عدهاى محدود
 .1ادامه حيات رژیم جز بر سـركوب و اختنـاق هرچـه بيشـتر ممكـن نيسـت پـ
برعهده مبارزان است كه روش خود را در برابر رژیم روشن كنند.
 .7رفرم اصالحات ارضى از دكترینهاى امپریاليستى تحت عنـوان «موانـع انقـالب»
بود كه شاه با پذیرفتن آن مخالفان خود را سركوب و بر قدرت خود افزود.
 . 1رفرم ارضى باع كاهش قدرت مـالكين در روسـتا شـد و در ابتـدا تـودههـاى
كثيرى از دهقانان را به خود جلب كرد.
 . 9اصالحات ارضى باع شد بيست و پنج درصد جمعيت روستایى صاحب زمـين
شوند و بيست درصد دهات شامل این قـانون شـد و هفتـاد و پـنج درصـد در موضـع
اجارهدارى و یا كارگر كشاورزى قرار گرفتند.
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 .11در شهر رژیم نتوانست با مانورهاى رفرميستىاش زحمتكشان را فریـب دهـد.
حكومت بدون سرنيزه و شالق امكان حكومت ندارد.
 .11محتواى سياست خارجى رژیم منطبق با اسـتراتژى امپریاليسـم در جهـتگيـرى
عليه كشورها و نهضتهاى رهایىبحش است.
 .12رابطه با كشورهاى سوسياليستى در چارچوب كاهش فشار روى ایران براى بـاز
بودن دستش در منطقه خاورميانه بود كه با موافقت انگلي انجام شد.
 .11رابطه كشورهاى سوسياليستى با رژیم هيچ ارتباطى بـا ماركسيسـم ـ لنينيسـم و
انترناسيوناليم پرولترى ندارد و برعليه منافع جنبش ضداستعمارى مردم ایران است.

قسمت دوم :عمدهترين وظايف كمونيستها
 .1دهقانان در وضعيت انقالبى نيستند اما در بلندمدت با كـار مـىتـوان آنـان را برعليـه
رژیم بسيج كرد.
 .2تودههاى شهرى به تمامى برعليه حكومتاند .اما نيازمند نيرویى هستند كه بتوانند
به آن اتكا كنند.
 .1ثبات رژیم صورى است و با شالق و شكنجه حاصل شده اسـت .رژیـم در بـين
تمامى نيروها فاقد مشروعيت است .وحدت كليه نيروها تنها از طریق تاكتيـک قهرآميـز
عملى خواهد شد.
 .1مرحله انقالب مـلى ـ دمـكراتيـک است .و فورىترین هد سيـاسى برانـداختن
استبداد سلطنتى شاه است.
 . 2شعار همگانى جنبش «جمهورى و دمكراسى» است و تاكتيكى كه مـا را بـه ایـن
استراتژى مىرساند مبارزه قهرآميز است.
 . 1از نيروهاى درون جنبش حزب توده با این تاكتيک مخالف اسـت .قبـل از پلنـوم
 11به كميته مركزى حزب فشار بسيارى وارد شد تا نسبت به شيوه مبارزه موضعگيـرى
كند .حزب در ابتدا اعالم كرد به نظر مىرسد كه راه قهرآميز تنها راه براى نهضت باشـد.
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كمى بعد رادمنش اعالم كرد گرچه هماكنون راهى جز قهر باقى نمانـده اسـت .امـا اگـر
رژیم دست به اقدامات دمكراتيک بزند راه مسالمتآميز مورد نظر قـرار خواهـد گرفـت
كمى بعد به بهانه جدایى جناح قاسمى حزب بـا عنـاوین سكتاریسـم ،آوانتاریسـم و بـا
كونيسم به شيوه قهرآميز حمله كرد با فشار تشكيالت تهران به رهبـرى ،كميتـه مركـزى
اعالم كرد اعمال راه قهرآميز احتياج به یک سرى شرایط عينـى و ذهنـى دارد كـه فعـالً
مهيا نيست .اما پاسخ نمىدهد كه اگر فراهم نيست چگونه حزب در پلنوم خود تصویب
مىكند كه تنها راه باقىمانده در برابر جنبش راه قهرآميز است.
بعد براى خروج از این بنبست اعالم كرد :نباید شعارهاى استراتژیک را مطلق كـرد
بلكه باید به دنبال شعارهاى تاكتيكى و مبرم رفت پ شعار سرنگونى به كنـار رفـت و
شـعار خــروج از پيمـان ســنتو  7آزادى سـندیكا و آزادىهــاى دمكراتيـک و بازگشــت
مهاجرین در دستور كار قرار گرفـت بـدین وسـيله حـزب بـراى فـرار از پاسـخ بـه راه
قهرآميز به حربهاى جدید متوسل شد.
 .7مرز اپورتونيسم و انقالب هماكنون پاسخ به شيوه قهرآميز آرى یا نه است.
 . 1بر عهده هر سازمان كمونيستى است كه در تدارك مبارزه مسلحانه بكوشد.
 .9حركت قهرآميز ،ترور سياسى نيست
 .11حركت قهرآميز یک حمله ناگهانى فيزیكى نيست.
 .11حركت قهرآميز مؤلفه عمليات نظامى ،كار سياسى و كار تبلي ى است.
 .12حركت قهرآميز در پى دادن اميـد بـه تـودههـا ،جلـب حمایـت آنهـا و ایجـاد
تكيهگاهى براى حركتهاى آنها است.
 .11شيوه قهرآميز انقالب راه انقالب است نه خود انقالب .درواقـع جامعـه را بـراى
انقالب آماده مىكند.
 .11آنچه در ابتدا مهم است تعداد افراد نيست بلكه تركيب ماهرانه مراحـل نظـامى ـ
سياسى و تبلي ى است.
 .12هد نخست ما با خبر كردن جامعه از شروى مبارزه مسـلحانه و شكسـتن جـو
سكوت و خفقان است.
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 .11دراین شرایط باید از ورود بهاختالفات جهانى جنبش كمونيستى خوددارى كرد.
 .17مبارزه قهرآميز نخست مسـأله رهبـرى جـنش ضداسـتعمارى را حـل مـىكنـد
درمرحله دوم حزب كمونيست را به معناى واقعـى كلمـه احيـا مـىكنـد و سـوم آنكـه
اپورتونيسم را منفرد خواهد كرد.

مبرمترين مسائل جنبش انقالبى ما در لحظه كنونى

سيستم اقتصادى و اجتماعى ايران
 .1سيستم حاكم بر ایران ،سرمایهدارى وابسته است.
سرمایهدارى است از آنرو كه مناسبات توليـدى سـرمایهدارى اسـت وابسـته اسـت
چون به انحصارات امپریاليستى وابسته است.
 .2این سرمایهدارى به آن درجه از رشد رسيده است كه طبقـه حـاكم بشـود .و ایـن
طبقه پایگاه امپریاليسم است.
 . 1بورژوازى كمپرادور ،قشرهاى تجارى ،ادارى ،مالى ،صنعتى و كشاورزى دارد.
 .1بـورژوازى كـمپرادور در پــروسه رشــد خــود ســود كــالنى را بــه جــيب
امپریاليسم مىریزد.
 . 2در سيستم سرمایهدارى وابسته تضاد كار با سرمایه بـهطـور مطلـق نيسـت بلكـه
تضاد خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپرادور است.
 .1خلق شامل كارگران ،دهقانان ،خردهبورژوازى و بورژوازى ملى است.
 .7مرحله انقالب به همين خاطر سوسياليستى نيست رهـایىبخـش اسـت .و نهایتـاً
مرحله انقالب دمكراتيک تودهاى است.
 . 1رفرم باع از بين رفتن فئوداليسم و ت يير زندگى روستا شد امـا باعـ كـاهش
نارضایتىها نشد .اما نمىتوان اميد داشت كه دهقانان در برخورد با رژیم به عنوان یكـى
نيروى بالقوه عمل كنند .زمان زیـادى الزم اسـت كـه دهقانـان پـى بـه رابطـه خـود بـا
بورژوازى كمپرادور ببرند.
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 . 9رشد نامتناسب خدمات در برابر توليد باع به وجود آمدن خردهبورژوازى مرفـه
شده است این قشر نقش ایجاد و گسترش بازار كاالهاى پيچيده و گران خـارجى اسـت
در شرایط فعلى این قشر نيز از دیكتـاتورى فـردى شـاه ناراضـى اسـت .اینـان متمایـل
بهدمكراسى غربىاند.
 .11خردهبورژوازى كشورهاى كمپرادور برخال سرمایهدارى كالسيک نه تنها زیـر
پرچم بورژوازى نمىرود بلكه تا زمانىكه سـلطه اسـتعمار وجـود دارد بـه طـور ثابـت
درجبهه رهایىبخش قرار دارد .چرا كه در كشور ما تضـاد كـار و سـرمایه نيسـت بلكـه
تضاد خلق با امپریاليسم كمپرادور است.
 .11قشرهاى پایينى و ميانى خردهبورژوازى (كسبه ،پيشهوران ،قشـر پـایين دسـتگاه
مذهبى) چون در معرض نابودىاند برعليه نظام حاكماند و شدیداً مخالفاند.
 .12قشرهاى جدید خردهبورژوازى با انتخاب ایـدئولوژى بـورژوازى ملـى و بعضـاً
سوسياليستى رو به سوى مبارزه مىآورند اما قشرهاى پـایينى و رو بـه زوال آن ممكـن
است به دنبال گرایشهاى قشرى و واپ نگر بروند براى جنبش خطرناك است.
 .11روبناى سياسى سرمایه دارى وابسته دیكتاتورى است و بـدون آن ادامـه و رشـد
سرمایه دارى وابسته ممكن نيست .و این یكى از نقاط افتراق این بورژوازى با بورژوازى
كالسيک است.
 .11كودتاى  ،1299منشأ و ظهور بوژوازى كمپرادور نظامى ،ادارى است.
 .12كودتاى  ،1112با وحدت كمپرادورها ،فئودالها و امپریاليسم انجام شد.
 .11دیكتاتور مىتواند جمعى و اشرافى و فردى باشد.
 .17در جوامــع تحــت ســلطه اســتثمار مضــاعف خــارجى و داخلــى ،فســاد ادارى،
عقبافتادگى اقتصادى باع فقر و فاقـه مـردم و درنتيجـه اعتـراض مـردم و بـىثبـاتى
دولتها است .هر نوى دمكراسى یا شـبه دمكراسـى فـىالفـور بـه بسـيج مـردم برعليـه
حكومت منجر مىشود.
 . 11رفرم ارضى باع آزاد شدن دهقانان و رشـد طبقـه تحصـيل كـرده و درنتيجـه
افزایش درخواستهاى مردم شد .پ رژیم بر غلظت دیكتاتورى خود افزود.
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 . 19این دید كه منتظر برقرارى دمكراسى است بورژوازى كمپرادور را با بـورژوازى
كالسيک یكى مىگيرد.
 .21از كودتاى  1299دو نوى دیكتاتورى بـر ایـران حـاكم بـوده اسـت دیكتـاتورى
جمعى ـ اشرا  ،دیكتاتورى فردى شاه.
 .21دو دیكتاتورى اشـرا رقابـت انتخـابى ،مطبوعـاتى ،سياسـى بـين جنـاحهـاى
حكومت وجود دارد تریبون در دست هر كدام است و هر كدام نقشى درسياستگذارى
مملكت دارند.
 .22در دیكتاتورى فردى رضاشاه دهه آخـر و محمدرضـا شـاه بعـد از كودتـاى 21
مرداد همه تریبونها در دست شاه است.
 .21دیكتاتورى فردى شاه مدافع منافع سرمایهدارى وابسـته اسـت .امپریاليسـتهـا،
سرمایهداران و دارودسته حـاكم خـانواده سـلطنتى در ایـن غـارت سـهيمانـد .امـا شـاه
نمىتواند در یک لحظه منافع همه را تأیيد كند.
 .21دیكتاتورى شاه به مثابه اعمال حاكميت سياسى بـورژوازى كمپـرادور و سـلطه
امپریاليستى است پ جبهه ضدخلق را رژیم ،بورژوازى كمپرادور و امپریاليسم تشـكيل
مى دهند .اما دیكتاتورى شاه بين این سه عامل عمده و آن دو از طریق شاه اعمال قدرت
مىكنند پ دیكتاتورى شاه به عنوان عمدهترین سد در جلو جنبش قرار دارد.
 .22در این شرایط تضاد عمده ،تضاد خلق با دیكتاتورى است پ باید شعار مـرگ
بر دیكتاتورى را بدهيم .از این كانال ما به تضادهاى اساسـى خلـق بـا كمپرادوریسـم و
امپریاليسم مىرسيم.
 .21مرحله انقالب فعالً رهایىبخش است نه دمكراتيک تودهاى
 . 27در این مرحله تضاد اساسى ما ،تضاد خلق با امپریاليسم و بورژوازى كمپـرادور،
تضاد عمده نيست تضاد عمده تضاد خلق با دیكتاتورى است.
 .21جنبش مبارزه مسلحانه در مرحله تداركاتى است.
 .29شروى مبارزه مسلحانه به معناى آن نيست كه شرایط عينى و ذهنى آماده است.
 .11مبارزه مسلحانه از آنجا كه مرحله فعلى انقالب مبارزه برعليه دیكتاتورى اسـت
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نمىتواند با تكيه بر شعارهاى انقالب دمكراتيـک تـودهاى ،نيروهـاى موجـود را متحـد
ساخته و به حمایت تودهاى برسد.
 .11شعار سياسى ضددیكتاتورى باید با شعارهاى اقتصادى تلفيق گردد.
 .12عمليات مسلحانه در مرحله تداركاتى مضمون آگاه سازنده دارد.
 .11مشى جنبش در این مرحله تلفيقى است از عمليات نظامى ،سياسـى و اقتصـادى
كه مبارزه نظامى نقشى محورى دارد.
 .11براى رهبرى مبارزات صنفى ،شاخهاى مجزا با وظایف مشخص ضـرورت دارد.
جنبشى با دو پا ،پاى نظامى و پاى سياسى
 .12سرشت عمليات مسلحانه در این مرحله تبلي ى است.
 .11وقتى مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود سرشت عمليات انهدامى مىشود.
 .17دو برداشت در مورد مبارزه مسلحانه وجود دارد:

الف) برداشت اول
 .1براى شروى نيازى به آماده بودن شرایط عينى انقالب نيست.
 .2برداشت دوم آغاز عمليات مسلحانه آغاز انقالب نيست.
 .1مرحله انقالب رهایىبخش است.
 .1مرحله انقالب ضددیكتاتورى است.
 . 2مبارزه تلفيقى از نظامى و سياسى است.
 .1سرشت عمليات تبلي ى است..
 .7این مرحله مىتواند سالها طول بكشد.
 . 1پيشاهنگ رشد مىكند و رهبرى مبارزات خلق را به عهده مىگيرد.

ب) برداشت دوم
 .1شرایط عينى انقالب وجود دارد.

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

 .2تودهها آمادهاند به نداى پيشاهنگ پاسخ بدهند.
 .1مرحله انقالب دمكراتيک تودهاى است.
 . 1طبقه كارگر در این مرحله نقـش اساسـى دارد پـ بایـد همـه كوشـش ماهيـت
آگاهسازى طبقه باشد.
 . 2جنبش بـاید امپریـاليسم ،سرمـایهدارى وابسـته و شـاه را بـه یـک مـيزان مـورد
تعرض قرار دهد.
 .1ت ضاد عمده ،تضاد خلق بـا امپریاليسـم و بـوژوازى كمپـرادور اسـت .پـ بایـد
امپریاليسم را بيشتر مورد تهاجم قرار داد.
 .7اشكال دیگر مبارزه نقش كمكى دارد.
 .11برداشت دوم (اپورتونيسم چپ) وقتى مىبينـد انقـالب آغـاز نشـده و تـودههـا
بهمبارزه مسلحانه نپيوستند یا در اصول ماركسيسم تجدید نظر مىكند و یا به غلط بـودن
مشى مىرسند.
 .19اپورتونيسم راست و چپ در اینجا به هم مىرسند كه اگر شرایط عينى انقالب
وجود ندارد .پيشاهنگ حق دست بردن به سالح ندارد اگر وجود دارد و انقـالب اتفـاق
نيفتاده است پ مشى غلط است.
 .11اختال این دو مشى تاكتيكى نيسـت بلكـه اسـتراتژیكى اسـت و در شـناخت
جامعه و ارایه راهحل براى مسائل مبرم نيز با هم یكى نيستند.

عوامل مؤثر در شكلگيرى مبارزه مسلحانه
دو عامل مؤثر بودند:
 .1تهاجم دیكتاتورى و سلب كليه حقوق مردم به عنوان شرط الزم
 .2تجارب داخلى و جهانى به عنوان شرط كافى
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نيروهاى مؤثر جهانى
 .1انقالب كوبا
 .2انقالب الجزایر
 .1جنبش فلسطين و ظفار

درسهاى انقالب كوبا

براى جنبش ما انقالب كوبا شامل چند درس بود:
الف) امكان پيروى نيرویى كوچک بر ارتش حرفهاى
ب) تقدم مبارزه بر تشكيل حزب
ج) بىنيازى از تأیيد قطبهاى جهانى انقالب (شوروى و چين)

درسهاى انقالب الجزاير
الف) امكان مبارزه چریكى در شهر
ب) شروى از هستههاى كوچک و تبدیل شدن به جنبش رهایىبخش

نقش رفرم بر مبارزه مسلحانه
رفرم از دو راه بر تعيين شكل مبارزه اثر گذاشت:
 .1از راه سياسى
در مرحله رفرم نيروهاى زیادى به ميدان مبارزه آمدند كه پ از تهاجم دیكتـاتورى
به سوى مبارزه مسلحانه رانده شدند.
 .2رفرم خواستههاى سياسى و اقتصادى مردم را افزایش داد و این نيز باع شد كـه
رژیم به سركوب خشن مردم كشيده شود.
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 . 1تا قبل از رفرم روستا پایگاه استراتژیک جنبش بود .اما بعد از رفرم و ظاهر شـدن
عالئم رفرم بعد از سال  1111شهر را در درجه اول مبارزه قرار داد ضمن آنكـه بعـد از
رفرم در پرتو مناسبات سرمایهدارى نيروهاى شهرى ،رشد چشمگيرى داشتند.
 . 1تقدم مبارزه در شهر بر روستا به معناى نفى مبارزه در روستا نيست .جدا از آنكه
بخش مهمى از زحمتكشان ما در روستا زندگى مـىكننـد و بایـد ایـن بخـش آگـاه و
متشكل شوند .در مرحلهاى از مبارزه شهر مجبور اسـت روى مبـارزه در كـوه و روسـتا
تكيه كند و این تكيه همه به لحاظ نظامى است كه امكان پيوسـتن تـودههـاى وسـيع را
بهجنبش فراهم مىكند و هم به خاطر محدودیت مبارزه در شهر است.
 . 2مبارزه در روستا باید شعارهاى كافى خود را داشته باشـد .مثـل ال ـاى اقسـاطى
زمين ،آببها و هرگونه عوارض ،تقسيم اراضى بزرگ
 .1شكل مبارزه در روستا هماكنون به شكل هستههاى متحرك اسـت امـا بایـد روى
امكانات و سنن اقليتهاى كرد ،ترك ،بلوچ ،عرب و عشایر كار بيشترى كرد.

اهداف كوتاهمدت مبارزه مسلحانه
محتواى سياسى مبارزه ،مقابله با دیكتاتورى اسـت .امـا هـماكنـون جنـبش بایـد بـه دو
وحدت دست یابد:
 .1متحد كردن نيروهاى بالفعل در زیر یک شعار و یک مشى انقالبى
 .2بسيج تودهها زیر یک رهبرى انقالبى
بسيج تودهها به معناى مسلح شدن تودهها نيست .بلكـه سـازماندهـى حركـتهـاى
اعتراضى مردم است .بعدها بهترین شكل اعتراض ،مىتواند شكل مسلحانه بهخود بگيرد.

دستآودهاى جنبش مسلحانه
 .1اوجگيرى اعتصابهاى كارگرى (اعتصاب جهان چيت ،پاالیشگاه ،دیگر كارخانهها)
 .2ادامه بىوقفه اعتراضات دانشجویى
 .1باور مردم به مبارزه پيشرو و خود
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 .1افزایش حركات اعتراضى مردم
 . 2كم شدن فاصله بين توده و پيشاهنگ
 .1رسوا شدن رژیم نزد توده (عدم مشروعيت داخلى)
 .7اذعان رژیم به اپوزیسيون قدرتمند و بـهكـار گـرفتن دههـا هـزار نيـرو و صـر
ميلياردها دالر و پول
 . 1رسوا شدن رژیم در سطح جهانى (عدم مشروعيت جهانى)
 .9تشدید تضادهاى داخلى هيئت حاكمه ،طرح شيوه دیگرى براى حكومت
 .11تشدید تضادهاى رژیم با امپریاليسم جهانى طرح عوض كردن دیكتاتور

اثر جنبش بر پيشاهنگ
 . 1پيشاهنگ اعتبار از دست رفته خود را باز یافت .مردم اینک نيرویـى را مـىبيننـد كـه
مىتوانند به آن اعتماد كنند.
 . 2نيروى پيشاهنگ چند برابر شد .طى سه سال سى گروه به وجود آمد آمـار رژیـم
 2211زندانى ساليانه و  211شهيد بود.
 .1گسترش یافتن جنبش در سراسر كشور در حالىكه شدت سـركوب بيشـتر شـده
بود نه كمتر.

اشكال اپورتونيسم در جنبش
اپورتونيسم در دو شكل خودش را نشان مىدهد راست و چپ
الف) اپورتونيسم راست
حزب توده مدت 11ـ 12سال مسئوليت پيشاهنگى طبقه كارگر را برعهـده داشـت و
این رسالت به منزله انقالبى بودن آن نبود .اپورتونيسـم ریشـهدار حـزب ،جنـبش را بـه
شكستى استراتژیک كشاند و اما عمدهترین خصلت اپورتونيستى حزب در این مسأله:
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 .1برخورد مكانيكى با مسأله مبارزه و منتظر آماده شدن شرایط عينى
 .2دنبالهروى از سياست شوروى در مورد دولت ایران
 . 1ابراز همدردى و دلسوزى پدرانه در ابتداى شروى مبارزه مسـلحانه و بعـد حملـه
مستمر به جنبش تحت عنوان ماجراجویى و آب به آسياب دیكتاتورى ریختن
 .1درك غلط از سرمایهدارى ایران و یكى گرفتن آن با بورژوازى كالسيک و انتظـار
دمكراسى از رژیم
 . 2درست دانستن مبارزه مسالمتآميز در این شرایط
 .1درك رویزیونيستى از اصول عام انقالب
ـ اینكه مبارزه طبقه كارگر باید مرحله سه گانه مبارزه اقتصادى ،سياسى و نظـامى را
در هر شرایطى بدون چون و چرا بپيماید.
ـ اینكه با آماده نبودن شرایط عينى و ذهنى انقالب متوسل بهقهر ماجراجویى است.
ـ اینكه با كمک سوسياليسم جهانى گذار مسالمتآميز ممكن است.
 .7درك اكونوميستى از رابطه جنبش كارگرى با جنبش رهایىبخش
 . 1ادعاى نماینده منحصر به فرد طبقه كارگر را داشتن در حالىكه مدت بيست سال
است حضور زیادى در جامعه ندارد.
 .9درك مكانيكى و غيرماركسيستى از انترناسيوناليسم پرولترى
ب) اپورتونيسم چپ
 .11اپورتونيسم چپ در دو سطح باید بررسى شود:
ـ اپورتونيسم چپ خارج از جنبش مبارزه مسلحانه
ـ اپورتونيسم چپ داخل جنبش

الف) اپورتونيسم چپ خارج از جنبش
كه نمودار مبـارزه آن سـازمـان انـقالبى و سـازمـان طوفـان است بـا ویژگىهـاى زیـر
مشخص مىشوند:
 .1نيمهفئودال ـ نيمه مستعمره دانستن ایران
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 .2استراتژى جنبش تكيه بر روستا و ایجاد پایگاههاى دهقانى است جنگ چریكى و
محاصره شهرها از طریق روستا
 .1مخالفت با مبارزه مسلحانه و ماجراجو دانستن آن
 .1مقدم داشتن تشكيل حزب بر مبارزه
 . 2دنبالهروى بىچون و چرا از سياست چين
 .1كپىبردارى از انقالب فرهنگى چين ،ژندهپوشى ،زهد و ریاى خـردهبـورژوازى و
اعزام روشنفكران به كورهپزخانه براى پرولتر شدن.

ب) اپورتونيسم چپ داخل جنبش
 .1آماده دیدن شرایط عينى و ذهنى انقالب
 .2كمبود جنبشهاى خـود بـهخـودى و حركـات اعتراضـى بـه علـت سـركوب و
بىعملى پيشاهنگ است
 .1اعمال قهر انقالبى به مثابـه آغـاز انقـالب اسـت و تـودههـا بـه زودى بـه نـداى
پيشاهنگ پاسخ مىدهند.
 .1اعمال قهر انقالبى از نقش محورى به نقشى مكمل بدل مىشود و اشـكال دیگـر
مبارزه مورد بىاعتنایى قرار مىگيرند.
 . 2این گرایش تصور مىكندكه جامعه درآسـتانه انقـالب دمكراتيـک تـودهاى قـرار
دارد.
 .1تـأیـيد بـيش از حــد روى تــضاد كــارگران و دهقـانــان بــا امپریـاليــسم و
بورژوازى كمپرادور
 .7غافل بودن از محتوى ضددیكتاتورى جنبش و نقش خردهبورژوازى و بورژوازى
ملى و تضادهاى درون حاكميت
 . 1تأیيد هرگونه عمل قهرآميز از ترور یا انفجار گرفته
 .9گسترش شتابزده و كمى تشكيالت
 .11قربانى كردن كادرهاى ارزنده براى تماسهاى جزیى
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 .11غافل شدن از ایجاد یک رهبرى سالم براى جنبش
 .12دنبـالـهروى از قشرهـاى عقبافتـاده خردهبورژوازى در حمـله به سينمـاهــا و
مجالت پورنو.

پيشاهنگ انقالب و رهبرى خلق
در مورد رهبرى انقالب دو دید وجود داشت:
 .1دید مكانيكى
 .2دید دیالكتيكى
دید اول بر این باور بود كه با استحاله بورژوازى ملى در بورژوازى كمپرادور عصـر
انقالبات بورژوا دمكراتيک تمام شده اسـت و انقـالب در ایـران در مرحلـه دمكراتيـک
نوین است و از آنجا كه این انقالب با هژمونى طبقه كارگر به پيـروزى مـىرسـد پـ
هژمونى طبقه كارگر امرى قطعى است.
دید دوم با قبول دو فاكتور داشتن ایدئولوژى انقالبى و ضـرورت رهبـرى پرولتاریـا
درانقالب دمكراتيک نوین ،اعمال هژمونى طبقه كارگر را قطعى نمىدانـد و آنرا منـوط
به عملكرد درست پيشاهنگ مىداند.

شرط رهبرى
براى اینكه هژمونى طبقه كارگر تأمين شود دو شرط الزم است:
 .1پيشاهنگ وجود داشته باشد.
 .2پيشاهنگ در جریان عمل شایستگى خود را نشان دهد.

رقيبى خطرناك
برخال

تصور عدهاى كه نبود و یا ضعف تاریخى بورژوازى ملى را سهلالوصول بودن
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رهبرى طبقه كارگر مىدانند در حالىكه از بـورژوازى ملـى قشـرى بـاقى مانـده اسـت،
خردهبورژوازى رادیكال مهمترین رقيب طبقه كارگر براى كسب هژمونى است.

وضعيت خردهبورژوازى ايران
با كودتاى بيست و هشتم مرداد بورژوازى ملـى روبـه نـابودى و بـورژوازى كمپـرادور
بهسرعت رشد كرد با حاكميت بورژوازى كمپرادور خردهبورژوازى دو قسمت شد:
 .1بخشى كه حاصل نظام فئودالى و فئودال كمپرادور بود رو به نابودى گذاشت.
 .2بخش دیگرى كه خردهبورژوازى جدید بود با رشد نظام فعلى رشد كرد.
بخش اول خردهبورژوازى و قشرهاى پایينى و ميانى بخـش دوم شـدیداً رادیكـال و
مدعى رهبرى جنبشاند.

روحانيت
روحانيت از چند سو با حاكميت درگير است .با ال اى فئوداليسـم بخـش بـاالیى آن بـا
حكومت به سازش رسيد .اما بخشهاى پایين و ميانى به علـت وابسـتگىهـاىشـان بـه
خردهبورژوازى و بورژوازى ملى از یکسو و به علت دست انداختن رژیم روى اوقا
و تهاجم فرهنگى رژیم از سویى دیگر با رژیم درگير مىباشد.

امتيازات خردهبورژوازى براى كسب رهبرى جنبش
 .1سنت یک صد ساله مبارزات ضداستعمارى بوژوازى ملى كه اكنون خـردهبـورژوازى
پرچمدار آن است.
 . 2ناسيوناليسم ضدامپریاليستى بورژوازى ملى و اسالم نو شده و مبارزهجو به علـت
حضور صدسالهاش زمينه مساعدى در جامعه دارد.
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 .1تكامل بخشيدن ایدئولوژى بورژوازى ملى توسط خـردهبـورژوازى رادیكـال كـه
شامل موارد زیر است:
الف) ناسيوناليسم
ب) نوسازى مذهبى
پ) مبارزه طبقاتى
ج) گرایشهاى سوسياليستى
د) گرایشات ليبراليستى
 .1قشرهاى قدیمى خردهبورژوازى شهرى و بقایاى بورژوازى ملى آمادگى بيشـترى
براى حمایت از خردهبورژوازى رادیكال دارند.
 . 2قشرهاى دیگر خردهبورژوازى نسبت به زحمتكشان زمينه بيشترى براى آمـدن
به ميدان انقالب دارند.
 .1جنبشهاى ضدامپریاليستى غرب به رهبرى بـورژوازى ملـى و خـردهبـورژوازى
بهنفع هژمونى خردهبورژوازى در ایران است.

وضعيت طبقه كارگر
 .1طبقه كارگر علىرغم رشد كمى در بيست سـال اخيـر هنـوز داراى فرهنـگ طبقـاتى
نشده و روحيه مبارزهجویانه ندارد.
 .2زحمتكشان شهر و ده نيز به مبارزه كشيده نشدهاند.
 .1پيشاهنگان طبقه كارگر فاقد وحدت الزماند.
 .1پـيروزى انقالبــات چــين و كوبــا و ویتنــام اثــر مــثبتى روى پيشــاهنگ و
جـامعه انقالبى دارد.
 . 2رابطه چين و شوروى با رژیم اثر بدى روى وضعيت پيشاهنگ دارد.
 .1ایدئولوژى ماركسيستى به پيشاهنگان طبقه كمک كردند تا بـا اتخـاذ اسـتراتژى و
تاكتيكى صحيح به رهبرى دست یابند.
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سه رساله از انتشارات چريكها

اختالفات مسعود و بيژن
 .1رفرم
در برخورد با اصالحات ارضى در آن روزگار سه نظر عمده بود:
 . 1نخستين نظر از آن اپورتونيسم راست (حزب تـوده) بـود .رفـرم را مثبـت تلقـى
مىكرد و مىگفت فئوداليسم از بين رفته است و سرمایهدارى شروى به رشد كرده است.
پ شرایط عينى انقالب از بين رفته است و باید خواستار بهبود بيشتر وضع زندگى
تودهها شد .تا سرمایهدارى پرولتاریا را رشد دهد و در زمـان موعـد عليـه نظـام دسـت
بهعمليات زد.
پ باید صبر كرد و هر نوى تحركى ،ماجراجویى و چپروى است.
اشكال این تحليل آن بود كه اصالحات ارضى ایران را برابر محو فئوداليسم درغـرب
مىگرفت كه این گونه نبود.
 .2نگاه دوم مربوط به اپورتونيسم چپ بود (سازمان انقالبى حزب تـوده) كـه منكـر
هر گونه ت يير و تحول بود و شرایط ایران و چين را یكى مىدید و خواستار پياده كردن
تزهاى چين بود.
 . 1دیدگاه سوم از آن گروه احمدزاده بود كـه هـد از اصـالحات ارضـى را بسـط
سلطه اقتصادى ،سياسى ،و فرهنگى سرمایهدارى بوركرات و وابسته در روستا مىدانست
هد بهبود وضع روستایيان نبود تـا بـا جلـب حمایـت دهقانـان زمينـه انقـالب را در
روستا از بين ببرد.
شكى نبود كه رفرم باع ت ييراتـى در جامعـه شـده بـود و تضـاد بـين دهقانـان و
فئودالها را از بين برده بود اما سؤال مهم این بود كه این رفرم باعـ تقویـت موقعيـت
اقتصادى و اجتماعى كدام طبقه شده است طبقات فرودست یا طبقات فرادست.
از اینجا به بعد محتواى رفرم مطرح بود آیا رفرم مترقى بود یا ارتجاعى
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نگاهى كه رفرم را باع حل تضـاد دهقانـان و فئوداليسـم مـىدیدنـد و مـىگفتنـد
دهقانان براى مدتى طوالنى از عرصه مبارزه بيرون رفتهانـد ،رفـرم را مترقـى مـىدیدنـد
(حزب توده)
اما دید گروه مسعود بر آن بود رفرم براى سلطه سرمایه مالى صورت گرفتـه اسـت،
دراصالحات ارضى اروپا ،رفرم باع آزادى و ثروتمندتر شـدن روسـتایيان شـد چـون
تضادى بين منافع روستایيان و بورژوازى نبود اما اصالحات ارضى ایران از همان لحظـه
نخست روبهرو بود با سرمایه مالى و انحصارى خارجى .یوغ فئودالى برداشـته شـد امـا
فوراً یوغ سرمایه مالى جاى آن را گرفت .دهقان خـرده مالـک شـد و در شـبكه روابـط
كاالیى قرار گرفت و براى به جلو رفتن نياز به سرمایه داشت .و ایـن سـرمایه دراختيـار
بـانک یـا سرمـایه ربـایى بود پ بـاید قسمت اعظم مازاد كار خود را به جيب سرمایه
مالى مىریخت.
در اینجا دو دید مطرح بود:
 .1رفرم عقبنشينى ارتجاى و امپریاليسم بود.
 .2رفرم تعرضى بيشتر به منافع خلق بود.
بيژن از تز عقبنشينى دفاى مىكرد و مسعود از تز تعرض.

 .0ديكتاتورى فردى يا ديكتاتورى طبقاتى
مسألهاى كه بعد از رفرم مطرح بود دیكتاتورى بود نگاهى كه سـرمایهدارى ایـران را بـا
سرمایهدارى غرب یكسان مىگرفت .دچار یک تناقض مىشد.
در غرب ظهور بورژوازى با دمكراسى قرین بود پ دیكتاتورى را انحرافى در روبنـاى
بورژوازى ایران مىدانستند و آن را فردى و وابسته به شاه مىكردند و مىگفتنـد مسـأله
بعد از رفرم مبارزه با دیكتاتورى فردى شاه است .پ امكان آن بود با كمک بخشـى از
هيئت حاكمه شاه را بركنار و نظـامى بـا دمكراسـى بـورژوازى روى كـار آورد پـ از
جناحهاى «واقعبين» و «دوراندیش» در درون حاكميت صحبت مىشد( .خليل ملكى نيز
چنين تحليلى داشت)
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اما دید دیگرى بود كه دیكتاتورى را دیكتـاتورى طبقـاتى مـىدانسـت نـه فـردى ،و
مى گفتند كه سلطه امپریاليستى محتوا و تحكيم آن فقط و فقط به قهر ضدانقالبى ممكـن
است .تا وقتى كه وابستگى امپریاليستى وجود دارد دیكتاتورى ضدخلقى جـزو خصـائل
اصلى روبناى سياسى است .امپریاليسم در كشـورهاى تحـت سـلطه نيازمنـد اسـتثمار و
غارت هرچه بيشتر است .و این امر نيازمند دولتى است كه این مناسـبات را حفـظ كنـد
اما این دولت در مقابل خود اكثریت قریب به اتفاق جامعه را دارد پـ بایـد بـا اعمـال
دیكتاتورى بقاى خود را تض مين كنـد .چنـين ضـرورتى اسـت كـه افـراد خونخـوار را
بـهخدمت مىگـيرد و نـه بـرعـك  .افـراد خـونخوار تـعيينكـننده مـحتواى عـملكرد
دولتى نيستند.
جزنى از تز دیكتاتورى فردى شاه حمایت مىكرد او براى شاه استقالل نسـبى قائـل
بود و مىگفت :شاه با مهارت تام بين دول امپریاليستى بندبازى مىكند.
و ایـن بـه معنـاى آن بـود كـه امپریـالــيسم امریكــا بــر مــاشين دولتـى ایــران
سـلطه مستقيم ندارد.
بيژن حل تضاد خلق و امپریاليسم را در گرو حل تضاد بين دیكتاتورى فردى شـاه و
خلق مىدانست.

انتقاد شعاعيان
شعاعيان این گفته احمـدزاده را كـه جنـبش بـه «پراتيسـن احتيـاج دارد تـا تئوریسـن»
كمتوجهى به تئورى ناب غلط و خطرناك مىدانست و معتقد است كـه اهميـت تئـورى
هميشه به قوت خود باقى است .و امروز جنبش كمونيستى بيش از هر زمان دیگرى بـه
تئورى ناب احتياج دارد .آیا این حر شعاعيان غلط بود ،هرگز .اما سخن احمدزاده نيز
درست بود .اگر هر دو به صوابند پ خطا در كجا بود؟
احمدزاده از اهميت تئورى مىگوید .جنبش انقالبى را بدون تئورى انقالبى نـاممكن
مىداند .اما براى تئورى ارزشى آكادميـک قائـل نيسـت .مـىگویـد؛ مـا بـا جمـعبنـدى
تجربيات گذشته جنبش انقالبى دست به عمل مىزنيم .در عمل مىفهميم كـه آیـا درك
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ما از تئورى تـا چـه حـد بـه صـواب است .و در رفت و بـرگشت تـئورى ـ پراتيــک،
خودمـان را تصحيح مىكنيم.
اما در همين جا الزم مىبيند با اپورتونيسم بىعمل كه خود را در پشت تئورى نـاب
پنهان مىكند و مىگوید باید در انتظار نشست كه لنين دیگر بهدنيـا بيایـد و مـىخواهـد
جنبش را سرگرم بح هاى بىحاصل آكادميک كند .مىگوید :ماركسيسم بهعنوان چـراغ
راهنماى طبقه كارگر مراحل تدوین تئورى ناب و مبارزات انتقادى خـود را پشـت سـر
گذاشته است و دیگر نيازى نيست كه ما از نقد ایدهآليسـم فلسـفى و اقتصـاد بـازار آزاد
شروى كنيم تا به مارك برسيم .ماركسيسم نه پندها و نصيحتهاى ارزنده و نه سـخنان
فلسفى و قانعكننده بلكه باید بهعنوان یک آلترناتيو و یک برنامه ارائه شود .توده و طبقـه
نه دانش الزم را دارند و نه وقت كافى كه در یک بح فلسفى ،اقتصادى ،سياسـى ،پـى
به حقانيت ماركسيم ببرند .توده و طبقه نمىپرسند چرا باید مبارزه كنند .بلكه مىپرسـند
چگونه باید مبارزه كنند.
توده و طبقه ماركسيسم را بهعنوان یک برنامه ارائه شده مىپذیرد .و حول آن مبـارزه
مىكند .بههرروى مسعود با اپورتونيسم عافيتجو و بىعمل مرزبندى مىكند .شـعاعيان
مسأله را از زاویهاى دیگر مىبيند .شعاعيان كه با جمـعبنـدى پراتيـک انقالبـى بـه نقـد
لنينيسم رسيده است برایش مسأله تئورى اهميت بيشتر دارد .نظـر شـعاعيان منافـاتى بـا
نظر مسعود ندارد .مسعود نيـز بـراین بـاور اسـت كـه مـىتـوان اشـتباهات تـاكتيكى را
درارتباط با استراتژى كلى و بدین ترتيب حتى خود استراتژى كلى را تصحيح و تكميـل
كرد.
شعاعيان اما نگران یک مسأله مهم دیگر نيـز هسـت .كـه بـهدرسـتى بـه آن هشـدار
مىدهد .مىخواهد كه این حر مسعود بهمعناى پایان یافتن بـاب اجتهـاد در تئـورى و
عملزدگى صر معنا نيابد.

يك نكته مهم
مسعود درمرزبندىاش با اپورتونيستهاى بىعمل به نكته مهمى اشاره مىكند .كه تعليق
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جنبش به «آموزش تئوریک» هم غلط است و هم نشدنى .غلط است از آنرو كه زندگى
معطل این یا آن حزب نمىشود .توده و طبقه براى خواستههاى خود به ميدان مـىآیـد.
درزیر پرچم گروههاى موجود بهدالیلى مـىایسـتد .غلـط یـا درسـت بـودن آن دالیـل
خودش را دارد .نمىشود گفت :فعالً مبارزه نكنيد تا ما مطالعات خود را تمام كنيم.
و نشدنى است از آنرو كه لنين در پراتيک انقالبـى سوسـيال دمكراسـى روس شـد
لنين در خانهاش ن نشست كتاب بخواند و ناگهان از خانه بيرون بزند و بگوید :اى مـردم
من آنم كه آمدن او را انتظار مىكشيد.
پيشاهنگ در پروسه پراتيک انقالبى پيشاهنگ مىشود .نـه در اتـاقهـاى در بسـته و
كتابخانههاى دانشگاه.
ضعف و قدرت پيشاهنگ هم یک ضعف و قدرت تاریخى است .اگر در قرن نوزده
آلمان ما مارك را داریم دهها غول و اندیشمند دیگر را هم دررده او داریم.
ظهور مارك و لنين اتفاقى نيست .باید ظهور غولهاى اندیشـه و عمـل را در یـک
پروسه تاریخى دید .از همان آغـاز حركـت گـروه پيشـتاز صـداهایى از دور و نزدیـک
برخاست كه منشأ این صداى اپورتونيسم سخنور و بىعمل بود .حـزب تـوده از همـين
زاویه چریکها را نقد مىكرد .بعدها تودهاىهاى شرمزده از حزب توده ،یاران و رفقـاى
نيمهراه ،و تمامى آنهایى كه روزى روزگارى در ميان چریکهـا نـان و پنيـرى خـورده
بودند در همين بوق دميدند كه چریکها بىسوادند .و سواد در نـزد آنـان همـان دانـش
آكادميک و دایرهالمعارفى بود .اما یک آن از خود نپرسيدند كه فتحالفتوح آكادميسـينهـا
و حافظان خط به خط آثار مارك و انگل و لنين چه بوده است.
اما طنز تاریخ را نگر همينكه رفقاى دیروز باسواد شدند و دلى از عزاى آثـار ولتـر،
مونتسكو ،سارتر ،كامو ،راسل و ماركوزه و دیگران درآوردند .از چریک بودن به لنينيسم
رسيدند .بعد لنينيسم را رها كردند ،ماركسيست شـدند .بعـد ماركسيسـم را رهـا كردنـد
ليبرال شدند و هزاران صفحه كاغذ را سياه كردند .و هيچ از خود نپرسيدند چـرا از ایـن
همه دانش بىكران در فلسفه و اقتصاد و سياست و سـيبرنتيک ،هـيچ مـردهاى بـهوجـد
نيامد .اما یک مقاله چند صفحهاى از پویان و احمدزاده آنهم در بيست و چنـد سـالگى
آنها ،خون در رگهاى انقالب دواند.
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پاسخ به منتقدين
چه در دهه پنجاه و چه در دهههاى بعدى اپورتونيسم بىعمل مدعى بودند كـه مسـعود
از انقالب در انقالب دبره ،كپىبردارى كرده اسـت .نخسـت ببيـنم مسـعود خـود درآن
روزگار چگونه پاسخ منتقدین را مىدهد:
«ما كتاب دبره را در رابطه با شرايط خود و نيازهاى خود مورد بررسى قرار داديم.
و تنها بر مواردى از كتاب تكيه كردهايم كه براى ما اسـاس و تعيـينكننـده بـود.
گذشته از يك رشته تفاوتهاى مشخ بين شرايط ميهن ما و امريكـاى التـين،
اساسا جنبش انق بى امريكاى التين پيشرفتهتر از ايران است .و بدين ترتيـب مـا
كام نمىتوانيم كتاب دبره را بدون توجه به آن شرايط مورد بررسى قرار دهيم.
مث پُربها دادن به جنبه كاتاليزورى مبارزه و كمبها دادن بـه امـر سـازماندهـى.
درآنجا يك خطاى فاحش بود .اما در ايران با اختنـاب و خشـونت مطلـق جنبـه
كاتاليزورى و برانگيزنده و روحيهدهنده مبارزه بايد اهميت داده شود».
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آنچه من مىبينم
ماندن و باز ماندن درياست
گرچه ما مىگذريم
راه مىماند
باک نيست
جميله نسترن آلآقا

شاخه مازندران
الف) تيم سارى
در اواخر تابستان  1121بهمن روحىآهنگران ،زهـرا آقـانبى قلهكـى و فرهـاد صـدیقى
پاشاكى به سارى رفتند و تيم سارى را تشكيل دادند چندى بعد مصـطفى حسـنپـور و
على رحيمى به آنان اضافه شدند.

ب) تيم علنى
تيم علنى متشكل بود از مؤذنىپور ،مهناز صدیقى تنكابنى كـه مسـئول آن زهـرا آقـانبى
قلهكى بود چندى بعد پرى 1و سرور فرهنگ و عباس 2به این تيم پيوستند.

 .1شناخته نشد
 .2شناخته نشد
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پ) تيم گرگان
زهـرا آقــانبى قــلهكى و مــصطفى حســنپــور بــه گرگــان رفــتند و یــک تـيم
آمـوزشـى تشكيل دادند.

ت) تيم عملياتى
فرهاد صدیقى و على رحيمى هم در تدارك تشكيل تيم عملياتى بودند.

ث) تيم شهرى
شمسى نهانى ،مؤذنىپور و تنكابنى نيز تصميم داشتند تيم كارگرى را شكل بدهند.
چه مىتوان كرد
بايد اين خيابان پرازدحام
مدام با خون برادران من آذين شود

دستگيرى
دى  1121بهمن روحىآهنگران در سى متـرى نارمـک توسـط احمدرضـا كریمـى كـه
درگشتهاى كميته مشترك به شناسایى مش ول بود ،شناسایى و دستگير شد.
بهمن سيانور خورد اما سيانور عمل نكـرد و بعـد از مـداوا از بيمارسـتان بـه كميتـه
مشترك منتقل شد.

احمدرضا كريمى كه بود
احمدرضا كریمى توسط زهره مدیر شانهچى با بهمن روحىآهنگران آشنا شد .كریمى با
پدر زهره آشنا بود و این رابطه منجر به خواستگارى او از زهره شد.
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زهره كه به تازگى پسرخالهاش حسـن سـمنانى فـوت كـرده بـود و دل در گـرو او
داشت به این ازدواج راضى نبود .پ از بهمن كه از طریق پسرخالهاش با او آشنا شـده
بود و او را به نام امير رضوى مىشناخت كمک خواست.
پ بهمن با نام محمد با كریمى تماس گرفـت و او را متقاعـد كـرد كـه بـه خـاطر
تعلقات عاطفى او و زهره از خواستگارى زهره پاپ بكشد و كریمى پذیرفت.
بهمن را در فاصله هفده دى تا بيست و سوم دى آدمخواران كميته مشترك به حدى
شكنجه كردند كه پاهاى او سياه شد و وقتى در تاریخ بيست و سـى دى بـه بيمارسـتان
 212منتقل شد رمقى در جسم او بـاقى نبـود و او در سـاعت هفـت صـبح بـه آسـمان
پرستاره شهداى فدایى پيوست.
در مدت این شش روز ،همان كارى را كه بـا بهـروز دهقـانى در هفـت روز انجـام
دادند ،با او انجام دادند او را به معناى اخص كلمه سالخى كردند.
بهمن در ترور نيکطبع ،عباس شهریارى و فاتح یزدى نقش داشت.

باور كنيد
پاسخ يك سالم گلوله نيست
شاا از كرا مىآييد
كه اينچنين تلخ و عبزوس بزهپنرزرههزاى
خالى شليك مىكنيد

شهادت زهرا آقانبى قلهكى
با دستگيرى بهمن روحىآهنگران ساواك به حضور چریکها در مازندران پى بـرد پـ
اكيپهاى كميته مشترك روز پنجشنبه هيجده بهمن  1121به خانههاى تيمـى در آمـل و
گرگان حمله كردند سرور فرهنگ و فاطمه حسنپور (خواهر شهيد غفـور حسـنپـور)
بهشهادت رسيدند.
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در حمله به سارى زهرا آقانبى قلهكى دستگير شد اما بقيه تـيم نجـات یافتنـد زهـرا
پ از شكنجههاى بسيار در بيست و نه آذر  1122در ميدان چيتگر تيرباران شد.

خورشيدی در دست
نارنر ی در دلم
میروم
من به جنن تباهی 

شهادت شمسى نهانى
در بررسى مدارك مكشـوفه از بهمـن روحـىآهنگـران محـل قـرار بـا فـران در ميـدان
ولىعصر سارى لو رفت .و ساعت سه بعد از ظهـر بيسـت و یكـم دى  1121در محـل
عالمتگذارى اوليه مقابل سينما سپهر ،فران در محاصره ساواك قرار گرفت .و با انفجار
نارنجكى ،شـم نهــانى ،دانـشجــوى سـابــق رشــته تـاریــخ دانــشكده ادبيــات
دانـشگـاه تـهران به تاریخ پيوست.

نه؛ از مردن گريرى نيست
بىقراران مر ،نيستيم
ستايشگران زندگى هستيم
به اجبار سالخان
گلو به تيغ مىدهيم

شهادت حميد مؤمنى
ساواك به دنبال دستگيرى بهمن روحىآهنگران به كمال پوالدى كارمند كانون پـرورش
فكرى كودكان و نوجوانان رسيد كه با سازمان ارتباط داشت اما هنوز مخفى نشده بود.
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در تاریخ بيست و یكم دى  1121پوالدى در شيراز دستگير شد و به تهران فرسـتاده
شد .پوالدى از طریق معصومه محتاج به نزهت روحىآهنگران وصل شد در اردیبهشـت
 1121اما پ از شهادت نزهت رابطه او با سازمان قطع شد پ بهمن روحـىآهنگـران
بار دیگر او را به سازمان وصل كرد.
بعد از مدتى بهمن پوالدى را به حميد مؤمنى (با نـام مسـتعار اقبـالى) وصـل كـرد.
پوالدى در بازجویىهایش شيوه تماس مؤمنى با او را بـه سـاواك لـو داد و سـاواك بـا
گذاشتن شنود در كانون پرورش فكرى از قرار مؤمنى با پوالدى مطلع شد .و با گذاشتن
تله در خانه پوالدى در صدد دستگيرى او برآمد.
قرار مؤمنى با پوالدى در بيست و سوم بهمن  1121بود مـؤمنى رسس سـاعت شـش
با یک وانت به محل قرار رفت وقتى زنگ در حياط را به صدا درآورد متوجه تله بـودن
موقعيت شد پ كار به تيراندازى كشيد و او در درگيرى با «فوج اشقيا و عمله ظلم» به
شهادت رسيد.

ترور انقالبى ناهيدى سربازجوى ساواك
در سـاعت هـفت و چهـل و پنج دقيقه چهـاردهم بـهمن  1121چـریکهـا در مـشهد
حسين ناهيدى سربازجوى ساواك را به هالكت رساندند.
چریکها در اعالميه خود نوشـتند« :او در حرفـه كثيـف خـود اسـتاد بـود» در ایـن
عمليات احمد غالميان لنگرودى و محمدحسين حقنواز شركت داشتند.

اعالميه توضيحى :اعدام انقالبى حسين ناهيدى
در ساعت هـفت و چهـل و پنج دقيقه بامداد چهـاردهم بهمـن  1121حسـين ناهيـدى
سربازجوى معرو ساواك در مشهد توسط یک واحد از چریکهاى فدایى اعدام شد.
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حسين ناهيدى كه بود
حسين ناهيدى سربازجوى ساواك و به قول معاون سازمان امنيت خراسان نقش ویژهاى
در سركوب مبارزات كارگران ،دانشجویان و دیگر اقشار داشت بسيارى از دانشـجویان،
كارگران و مردم مشهد طعم شالق او را چشيده بودند.
و اما از زمانىكه ساواك متوجه حضور چریکها در مشهد شد .حسـين ناهيـدى در
دستگيرى و شكنجه چریکها به تمام مایه گذاشت چریکها بعد از تـرور او طـى یـک
اعالميه توضيحى دالیل اعدام انقالبى او را چنين برشمردند:
 .1شكنجه و آزار كارگران اعتصابى
 .2شكنجه و آزار و توهين دانشجویان
 .1شكنجه زندانيان سياسى
 .1سنگ تمام گذاشتن در نوكرى براى رژیم فاسد به خاطر پول
چریکها در این اعالميه در مورد درگيرىهاى تابسـتان گذشـته خـود بـا مـأمورین
ساواك و نيروهاى پلي توضيح مىدهند كه هرچند در این درگيرى دو پاسبان كشـته و
چند افسر و درجهدار زخمى شدند اما این درگيرى به آنها تحميل شد .آنهـا خواهـان
اینگونه درگيرىها نيستند و هد آنها مأمورین جزء شهربانى و ژاندارمرى نيست .اما
اگر د ر جنگ خود با سران ستمگر و حكومت مأمورى مزاحم شد و آنها چـارهاى جـز
برخورد ندارند .و در خاتمه این اطالعيه به ارزیابى مثبت مـردم مشـهد در مـورد تـرور
حسين ناهيدى اشاره مىكند.

اقدامات رهبرى سازمان در سال 1170
با اقبال تودهاى در تمامى الیههاى جامعه به سازمان ،و گذار سازمان از مرحلـه طـرح و
تثبيت به مرحله تودهاى شدن كار سياسى بهعنوان پاى دوم جنبش درسازمان عمده شد.
پـاى دوم اصـطالحـى بـود از رفـيق جـزنى كـه مبـارزه مسـلحانه را بـر دو پــاى
استوار مىدید؛
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پاى نظامى ،پاى سياسى.
براى اینكار در وهله نخست به تئورى توجه بيشتر مىشد:
 . 1تيم ویژه مطالعاتى توسط حميد اشر  ،حميد مؤمنى و پاشاكى درست شد.
 .2نشریه تئوریک درون سازمانى فعال شد.
 .1مطالعات آثار ماركسيستى در دستور كار رهبرى و تيمها قرار گرفت.
در ساختار شاخه ها نيـز ت ييراتـى ایجـاد شـد هـد گسـترش ارتبـاط سـازمان بـا
محيطهاى كارگرى بود
ـ پ تيمهاى كار در كارخانهها
ـ تيمهاى علنى ـ مخفى جهت ارتباط با مردم
ـ انتشـار نشریه تبلي ى ـ سياسى نبرد خلق (كارگران و زحمتكشان) در دستور كار
قرار گرفت.
اقدام دیگر سازمان جهت توسعه دمكراسى درون تشكيالتى بود .مشـاركت اعضـاى
تيمها در روند تصميمگيرى رهبرى.
به همين خاطر مسئولين مركب از مسئولين تيمها تشكيل شد .تا بهعنوان حلقه رابـط
بين اعضاى تيمها و رهبرى سازمان باشند.

جمعبندى سال 1170
سال  1121به پایان رسيد سال سرشار از حماسه و فدایى ،سالى كه چریکها از مرحلـه
تثبيت گذشتند.
ساواك نيز از حد اعالى سبوعيت گذشت خط كشتن زیـر شـكنجه در دسـتور كـار
ساواك قرار گرفت .با این همه چریکها در این نبـرد نـابرابر پاسـخ حـداكثر سـبوعيت
ساواك را با حداكثر فدا دادند .راز مانـدگارى چریـکهـا در وحشـتناكتـرین ضـربات
ساواك پاكبازى آنان بود.
ساواك در این سالها دچار اشتباهى اسـتراتژیک شـد .مشـتى اراذل و اوبـاش را از
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دستگاههاى سركوب شهربانى و ركن  2و كميته مشترك جمع كردند و سرنوشت رژیـم
را به دست این آدمخواران كودن سپردند تا گور محمدرضا شاه ،رژیم پهلـوى و تمـامى
شاهنشاهى ایران را بكنند.
میگذری
از چار راه حادثه 
كولهباری از شبنم و ش نامه
تا با 
شهر را بيدار كنی
بال میكوبی
میكشی
و جهان را به آتش 

ضربه تهراننو
با دستگيرى عليرضا ارم انى ،برادر بهروز ارم انى ،ساواك پى برد كه او با برادر همسـر
خود محمدرضا جوشنى املشى تماس تلفنى دارد.
ساواك در سال  1121به دنبال بازجویى از منا ملكى متوجه شد كه بهروز ارم انى
محفلى را اداره مىكند پ او را در مرداد  1121دستگير كرد.
ارم انى دو سال در زندان بود .در زندان به مبارزه مسلحانه گرایش یافـت و پـ از
آزادى توسط ایوب موحدى به علىاكبر جعفرى وصل شد.
با كنترل تلفن املشى ساواك چند خانه امن چریکهـا را یافـت .و در یكـى از ایـن
شنودها متوجه شد حميد اشر طرح ترور یكـى از شخصـيتهـاى حكـومتى را دارد.
پ ساعت دو بامداد بيست و ششم اردیبهشت  1122خانهاى در تهراننو مـورد حملـه
قرار گرفت و پ از زدوخورد بسيار افراد زیر به شهادت رسيدند:
 .1الدن آلآقـا 2 ،مهوش حـاتمى .1 ،فرهـاد صدیقى پاشاكى .1 ،احمدرضا قنبرپور،
 .2ارژنگ شایگان و  .1ناصر شایگان
حميد اشر رهبر اسطورهاى چریکها توانست از محاصره خارج شود.
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جنگ روانى برعليه اشرف
كشتن چریکهـا براى رژیم قابـل توجه بود امـا كشتن دو بچه 12ـ 11سـاله (ارژنگ و
ناصر شایگان) مسألهاى نبود كه ساواك بتوانـد آنرا در افكـار عمـومى داخـل و خـارج
توجيه كند .پ ابتدا در مالقاتى با فاطمـه سـعيدى (مـادر ارژنـگ ،ناصـر و ابوالحسـن
شایگان) كه اوین زندانى بود ،مدعى شدند كه ارژنـگ و ناصـر یـک مـأمور سـاواك را
كشتهاند .اما چه كسى مىپذیرفت خانهاى كه زیر رگبار بىامان سـاواك بـوده اسـت دو
بچه بتوانند كسى را هد قرار بدهند .شاهد این مدعا كيست پ بـرگ دیگـرى بـازى
شد .حميد اشر آنها را كشته است بهخاطر آنكـه زنـده بـه دسـت سـاواك نيفتنـد و
اسرارى را هویدا نكنند.1
كدام اسرار؟ این دو چه سر ناگفتهاى از چریکهـا داشـتند شـاهد مـاجرا كيسـت از
چریکها همه كه به شهادت رسيدهاند مىماند مدعى كه آنهم آدمكشان كميته مشـترك
باشند كه از زمين و هوا خانه را مورد حمله قرار داده بودند و در آن نبرد خـونين بـراى
آنها كشتن چریکها در وهله نخست اهميت بود نه چيزى دیگر.
این ادعا آنچنان بىمنطق بود كه در همان برخوردهاى اوین خاموش ماند و ساواك
استفاده از این جنگ روانى را به نفع خود ندید و بهتر آن دید كه سكوت كند.2

پانوشت
در سالهاى بعد عدهاى با همان سالح زنگ زده و اتهامات نخنمـاى سـاواك بـه ميـدان
آمدند كه حميد اشر در درگيرى خانه تهراننو ،ارژنـگ و ناصـر شـایگان را بـه قتـل
رسانده است.1
اگر ساواك در آن روز و سال  ،1122و بعد تا آخـرین روز عمـر ننگيـنش سـرنخى
مىیافت كه مىتوانست این جنایت هولناك را به حميد اشر منتسب كند بـدون شـک
 .1نامه سرگشاده فاقمه سهيدى ،براى فرزنداس من اشك تم اح نري يد.
 .2محمود نادرى ،كتات چريكها
 .1هوشنگ ماهروياس ،مصازبه با نشريه بخارا سال 1175
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آنرا پيراهن عثمان مىكرد اما جنایت آشكار و جانى شرمزدهتـر از آن بـود كـه روى آن
مانور كند.
آنانىكه در حوالى آن سالها قدم زدهاند و یا خود در تهران و دیگـر شـهرها شـاهد
چگونگى هجوم ساواك به خانههاى تيمى بودهانـد مـىداننـد كـه سـاواك بـا محاصـره
وحشتناك منطقه آنگونه به جنگ چریکها مىرفت كه گویى قرار اسـت تيـپ هـوابرد
امریكا را قلع و قمع كند كه خود نشانه وحشت بىحدوحصر ساواك از چریکها بـود.
در حالىكه كل مهمات یک خانه تيمى از یكى دو كلت و یک مسلسـل دسـتى و چنـد
نارنجک تجاوز نمىكرد.
اما یک نكته را مدعيان ،و منتقدین چریکها گویا فراموش كردهاند بـرادران شـایگان
سه نفر بودند نه دو نفر ،ساواك با برادر سوم كه كمى بزرگتر از آن دو بود چـه كـرد؟
نادر را نمى گویم كه در درگيـرى بـه دسـت سـاواك بـه شـهادت رسـيد .ابوالحسـن را
مىگویم كه 12ـ 11سال داشت.
ساواك در ابتدا اعالم كرد ابوالحسن در درگيرى كشته شده است در حالىكـه طبـق
1
اسناد ساواك و شهادت مادر او ،رفيق فاطمه سعيدى ،در زندان قصر یک بار با مادرش
مالقات كرد .اسناد ساواك به كرات از او نقلقولهایى دارد ،2یعنى از او بـازجویىهـاى
مكررى شده است .خب بعد از آنهمه بازجوى با او چه مىكنند.؟ آیـا او را بـه دادگـاه
مىبرند؟ هرگز.
آیا او به اعدام محكوم مىشود و اعدام مىشود؟ هرگز پرونده او درسـاواك موجـود
است چرا منتقدین و تاریخنویسان مدعى سكوت مىكنند آیا جز آن اسـت كـه او را در
زیر شكنجه مىكشند «چرا راویان اخبار» كه مدعى خون آن دو بـرادر هسـتند از خـون
این برادر چشم مىپوشند؟
فاطمه سعيدی ،مادر شایگان خود در نامهاى سرگشاده با عنوان« ،براى فرزنـدان مـن
اشک تمساح نریزید» به تمامى این مدعيان پاسخ مىدهد.
 .1فاقمه سهيدى ،هماس نامه
 .2محمود نادرى ،كتات چريكها
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خانه كن و شهادت پنج چريك
حميد اشر از محاصره خانه خيابان تهراننو جان به سالمت برد و راهـى خانـه كـوى
كن شد .اما پلي با آمادهباش سراسرى در همه جا حضور داشـت .كالنتـرى قلهـک از
ساعت  1صبح بيست و ششم اردیبهشت  1122با چهار اكيپ خود در منطقـه در حـال
گشتزنى بود.
در ساعت پنج و ده دقيقه گشت پلي بـا حميـد اشـر برخـورد كـرد و درصـدد
دستگيرى او برآمد اما با رگبار مسلسـل اشـر سـرهنگ فـرداد و دو پلـي همـراه او
مجروح مىشوند و حميد از تور آنها خارج شد .در همين زمان كوى كن مورد هجـوم
مأموران كميته مشترك قرار گرفته بود در این درگيرى پنج نفر به شهادت مىرسند:
 .1عزت غروى ،معرو به رفيق مادر ،مادر احمد و مجتبى خـرمآبـادى كـه هـر دو
بهشهـادت رسيده بودند .2 ،قربـانعلى زركارى .1 ،محمدرضا قنبرپور .1 ،فرزاد دادگر و
 .2جهانگير باقرى
حميد پ از ضربه به خانه كوى كن به خانهاى در خيابان شـارق رفـت ایـن خانـه
بهتوصيه بهروز ارم انى توسط صبا بيژنزاده و عبدالرضا كالنترنيستانكى در اواخر سـال
 1121اجاره شده بود.

فاطمه غروى
فاطمه غروى مـادر دو شـهيد بزرگـوار احمـد و مجتبـى خـرمآبـادى اسـت درجریـان
دستگيرى احمد در سال  1119تالش بسيار كرد تا او اعدام نشود پدر او آیتاهلل غـروى
از روحانيون طراز اول لرستان بود .به همين خاطر روحانيت قم نامهاى به شاه نوشـت و
از او خواست از اعدام احمد سرباز زند .اما شاه نپذیرفت.
نامهاى منتسب به احمد خرمآبادى است كه در آن به این تالشها اشاره مىكند.
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فاطمه غروى بعد از شهادت احمد به سازمان چریکها مىپيوندد.
و اما بخشهایى از این نامه كه بسيار بلندآوازه است
مادر خوب سالم
دست پردرد تو را مىبوسم
برادرانم خوبند
...
راستى مادر جان
خواب ديدم پدر بياار است
خاته در بسترى و ت دار است.

محفل نيستانكى
محفل نيستانكى مركب بود از:
 .1عـبدالـرضـا كـالنترنيستـانـكى .2 ،حـميدرضـا هزارخـانى .1 ،مرتضى فــاطمى،
 .1حسين فاطمى و  . 2ميترا بلبلصفت (همسر حسين فاطمى)
ميترا بلبلصفت دوست نزدیک زهره مدیر شانهچى بود و از طریق همو بـود كـه بـا
چریکها ارتباط گرفت.
مـليحـه زهتـاب هـم مـدتـى سـاكن خـانـه شـارق بـود بـعد جـاى خــود را بــه
نادره احمدهاشمى داد.

حمله به خانه شارق
ساعت یک و نيم خانه شارق مورد هجوم قرار گرفت صداى انفجار و رگبار مسلسـل و
نارنجک آنها را به خود آورد خانه در محاصره بود.
راه فرار را صبا بيژنزاده نشان داد ،از حياط خلوت مدارك آتش زده شد و چریکها
از خانه بيرون آمدند.
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سر كوچه مأمورین راه را بسته بودند حميد اشر با نارنجک و رگبـار مسلسـل راه
را گشود از خانه همسایهها چادرى براى صبا بيژنزاده گرفت و از كوچه بيرون آمدنـد.
مأمورى سر راه آنها سبز شد .حميد او را زد و سالح او را به صبا بيژنزاده داد.
مانع بعدى را باز حميد با رگبار مسلسل گشود و سروكله گشت كالنترى پيـدا شـد.
حميد همه آنها را به رگبار مسلسل بست گشتهاى دیگر سررسيدند و با دیدن حميـد
اتومبيلها را رها كردند و گریختند پ حميد و صبا بيژنزاده با اتومبيل پلي از منطقـه
خارج شدند.
پ از دور شدن از منطقه ،حميد نادره احمدهاشـمى را پيـاده كـرد تـا بـه خانـهاى
درمنطقه اكبرآباد بروند .و خود به طر اميرآباد رفت در آنجـا حميـد از یـک نـانوایى
یک گونى خرید و سالحها را در آن پنهان كرد .اتومبيل پلي را رها كرد و بـا مصـادره
یک خودرو خود را به پشت دانشگاه آریامهر رساند .اتومبيـل را در آنجـا رهـا كـرد و
خود را به خانه امنى رساند .و بعد از مدتى نادره و صبا بيژنزاده به او ملحق شدند.1

روايت ساواك از درگيرىهاى ارديبهشت 1177
 .1طبق اطالعاتى كه ساواك در اختيار كميته مشترك قرار داده بود چریکهـا قـرار بـود
ترورى انجـام دهند و ضمنـاً سـاكنين یـكى از خـانههـا در حـال نقل و انتقـال بـودند.
پـ در سـاعت چهـار صبح به خـانه خيـابـان تهراننو تقاطع خيام حمله شد درگيرى
نود دقيقه طول كشيد شش نفر كشته شدند و چهار مـرد و دو زن ،یكـى از خرابكـاران
(حميد اشر ) كه از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتـه بـود بـا اسـتفاده از آتـش
مسلسل از منطقه با یک دستگاه اتومبيل پيكان یشمى خارج شـد در جریـان زدوخـورد
پاسبان محمدجعفر نظرى جمعى گارد شهربانى و نه نفر از مـأمورین كميتـه مشـترك و
یک ستوان یكم شهربانى ،شش پاسبان ،دو نفر ساواكى مجروح شدند.
 .1زميد در عمليات كوى كن از نازيه پا مجروح شد .با همىين پىا از محاصىره كىوى كىن و خيابىاس شىارق
گريخت .پس به ن د دكتر رزيمياس رفت و دكتر او را درماس كرد .بهىدها گروهىى سىو رفىت و آس گىروه از
مداوای زميد توسط دكتر رزمياس سخن گفت .رزيمياس دستگير و به سه سال زنداس محكوم شىد .امىا ايىن
افتخار براى او ماند كه رهبر اسطورهاى فدايياس را درماس كرده است.
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خرابكار مجروح (حميد اشر ) در ساعت پنج و پـانزده دقيقـه در ميـدان محسـنى
مورد سوءظن سرهنگ فرداد رئي

كالنترى قلهک كه در معيـت دو نفـر از سرپاسـبانان

كالنترى درحال گشت بود واقع كه به وى ایست داده مىشود ليكن مشاراليه با اسـتفاده
از مسلسل مبادرت به تيراندازى نمود كه در نتيجه رئي

كالنتـرى و دو نفـر درجـهدار

همراه او بهدرجه شهادت رسيدهاند .در بازدید كه از سـالح كمـرى سـرهنگ فـرداد بـه
عمل آمد معلوم شد در حين درگيرى نامبرده یک تير شليک نموده و یازده پوكه فشـنگ
مسلسل ساخت چكسلواكى از محل حادثه جمعآورى شد.
 .2در جریان محاصره خانهاى در كوى كن پنج تروریست (سه مرد و دو زن) كشـته
شدند .در این منطقه رئي

پاسگاه ژاندارمرى كن و یک پاسبان مأمور در كميته مشـترك

مجروح شدند .از دو مخفىگاه وسایل زیر به دست آمد:
 .1تفنگ گلولهزن برد بلند مخصوص ترور یک قبضه
 .2مسلسل كاليبر  9هجومى دو قبضه
 .1مسلسل كالشينكف یک قبضه
 .1انواى تفنگ سالح كمرى یک قبضه
 . 2نارنجک جنگى 12
 .1بمب سنگين 1
 .7مواد منفجره اسيد پيكریک  11كيلو
 . 1مواد شيميایى جت ساختن مواد منفجره  12كيلو
 .9بطرى محترق مواد آتشزا 1
 11مواد آتشزا  1كيلو
 .11چاشنى انفجار 12
 .12مكانيسم نارنجک 12
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اين سرنوشت تو بود
كه نياه شبی در مه گم شوی
و سحرگاهی چون ستاره دنبالهدار
در بستر خود به آساان بروی

شهادت بهروز ارمغانى و زهره مديرشانهچى
بيست و هشتم اردیبهشت  1122در رشت بهروز ارم انى ،زهره مدیرشانهچى به همـراه
سه نفر دیگر كه یكى از آنها منوچهر حامدىپور بود به شهادت رسيدند.

پروسه تجانس
در سال  1119اتحادیه كمونيستی بهوجود آمد در سال  1122تصميم گرفت بـا سـازمان
چریکها یكى شود .پ براى نزدیكـى بحـ هـایى صـورت گرفـت كـه بـه «پروسـه
تجان » معرو شد.
در این پروسه در آبان  1121منوچهر حامدى بهعنوان نماینده اتحادیه كمونيستی بـه
ایران آمد تا از نزدیک فعاليتهاى چریکها را مشاهده كند.
بعد از مدتى رابطه حامدى با اتحادیه در خارج از كشور قطع شد اتحادیـه اقـداماتى
در خارج از كشور براى یافتن او انجام داد.
ساواك در بررسىهایش به این نتيجه رسيد كه حامدى در رشت در بيست و هشـتم
اردیبهشت  1122به شهادت رسيد استناد ساواك بـه انطبـاق عكـ جسـد حامـدى بـا
عك او بود.1

 .1منوچهر زامدى ،اسناد ساواك
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يك نكته
تيمها با اسامى مستعار تشكيل مىشد تنها رهبرى سازمان از اسـامى واقعـى مطلـع بـود.
بههمين خاطر عدهاى در درگيرىها به شهادت رسيدند یا بـا انفجـار نارنجـک صـورت
آنها متالشى شد و یا در زیر شكنجه به شهادت رسيدند .و ساواك بىنام و نشان آنهـا
را دفن كرد .اینان شهداى گمنام چریکها هستند.
جنازه دكتر هوشنگ اعظمى هيچوقت به دسـت نيامـد در اسـناد سـاواك نيـز نـام و
نشانى از او نيست.
از ابوالحسن شایگان به همين شكل نه جنازهاى در دست است و نه حكـم اعـدامى
بعدها این مسأله بهانهاى شد براى مخالفين چریکها كه پيراهن عثمـان كننـد و بگوینـد
چون جنازهاى از او یافت نشده است و در اسناد ساواك نـام و نشـانى از آنهـا نيسـت
پ اینان را در تصفيههاى داخلى كشتهاند.1
اگر اتحادیه كمونيستی در خارج از كشور روى مفقـوداالثر بـودن منـوچهر حامـدى
تبليغ نمىكردند ساواك براى جستوجوى او اقدامى نمىكرد و هماكنـون نـام حامـدى
دردست مخالفين چریکها در ليست تصفيه شدگان قرار مىگرفت.
با نگاهى به آن سالها مىتوان فهميد كه شهداى گمنـام امـرى اجتنـابناپـذیر بـوده
است مبارزهاى سخت و دشوار رژیمى مستبد و آدمخوار تبعاتى ایـن چنـين نيـز فرزنـد
نامشروى آن بود.

ضربات قزوين و كرج
در همين روزها تيم مستقر در قزوین مورد هجـوم قـرار گرفـت و ميتـرا بلبـلصـفت و
اسماعيل عابدى به شهادت رسيدند.
در كـرج نيز سـاواك بـا تـيم مســتقر در قــزوین درگــير شــد و فریـده غـروى،
 .1خ رو شاكرى ،كتات  7نامه شهاعياس به چريكها
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خواهر عــزت غــروى ،حســين فــاطمى و فــرد دیــگرى كـه احتمــاالً هوشــنگ
كندرودى اسـت جان باختند.1

پرويز صدرى
پرویز صدرى از نزدیكان مصطفى شعاعيان و عضو جبهه دمكراتيک خلق ایـران بـود .و
در ده اسفند  1121مخفى شد.
صدرى و خواهرش ،نسرین و پروین ،با خانواده روحىآهنگران رابطه داشتند وقتـى
زمانىكه بهمن و نزهت مخفى شده بودند یک بار به خانه آنهـا مـىرونـد و وضـعيت
بهمن و نزهت را مىپرسند.2
بعدهـا بهمن مىگـویـد :او آدم مـهمى نيـست مىخواسـته اسـت خـودش را مـهم
جلوه دهد.
در تاریخ ده تير  1122براى یافتن او در خانه یكى از اقوامش در بلوار اليزابت شنود
مىگذارد اما او را نمىیابد.1
محمود نادرى در كتاب چریکها به ابهام و خسرو شاكرى به ضرس قاطع مىگوید،
او یـكى از سـه تـن تصفيه شدهاى است كه در نـامه حميد اشـر به اشـر دهقـانى
آمده است.
طبق اسناد ساواك صدرى هيچ ارتباطى با چریکها نداشته است .ساواك نيز مـدعى
نيـست صــدرى را چریـکهــا كشـته بـاشــند امــا خسـرو شــاكرى مـدعى اسـت
چریکهـا او را كشتهاند.1

 .1محمود نادرى در كتات چريكهاي مدعی میشود چوس نام هوشنگ كندرودى ذيل شىهداى سىازماس
فدايی در بهد بهمن  1175نيامده است بهضیها میگويند ازتمادً تصفيه شده است.
 .2اعوم روزىآهنگراس ،اسناد ساواك
 .1محمود نادرى؛ هماس كتات
 .2خ رو شاكرى ،كتات  7نامه
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داستان دو نامه

1

در سال  ،1122بيست و ششم و بيسـت و هشـتم اردیبهشـت سـاواك بـه پایگـاههـاى
چریکها حمله كرد كه طى آن عدهاى به شهادت رسيدند .سـاواك مـدعى شـد از ایـن
پایگاهها دو نامه به دست آورده است این نامهها كه در تاریخ بيست و هفتم آبـان 1121
و هفدهم فروردین  1122به مسئولين سازمان در خارج از كشور نوشته شده است نشان
از وابستگى چریکها و تصفيههاى درون گروهى آنها دارد .این نامهها در بيست و نهم
اردیبهشت و اول خرداد  1122در روزنامههاى دولتى چاپ شدند.
در یكى از نامهها به رسيدن «صدهزار آفيش امپریاليستى» اشاره دارد كه منظـور دالر
است و در نامه دوم به اعدام سه نفر اشاره دارد كه «دوسـت شـهيد نـوروزى بـه اتفـاق
زركـار و خشـایـار» در «حـضور رفقــاى تـيم شمــاره  »1بــررسى و حــكم اعــدام
آنهـا صادر مىشود.
سازمان در دوم خرداد  1122طى اطالعيهاى كه در نبرد خلق شماره هفت بـه چـاپ
رسيد هر دو نامه را جعلى اعالم كرد .و گفتند كه جاعلين فراموش كردهاند كه چریکها
اعضایشان را «رفيق» خطاب مىكنند نه «دوست»
بعدها حميد روحانى در كتاب نهضت امـام خمينـى ایـن دو نامـه را منسـوب كـرد
بهدستگيرى اشر دهقانى در بيست و سوم دى ماه  1121در آلمان توسط پلي آلمـان
و دادن ميكروفيلمهاى به دست آمده به ساواك.

سنديت نامهها
 .1ادعاى تاریخنویسى روحانى پایه درستى ندارد .چرا كه تاریخ یكى از نامههـا هفـدهم
فروردین  1122است در حالىكه پلي آلمان دى  1121اشر را دستگير و بدون آنكه
شناخته شود آزاد مىكند.
اشر براى شركت در اجالس كنفدراسيون به آلمان رفت كه پلـي مشـكوك شـد
 .1فريبرز سنجرى ،نشريه عصرنو1173/11/21 ،
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محل رفت و آمد او و محل رفت و آمد اعضا بادر ماینهو یكى از گروههـاى چریكـى
آلمان باشد پ به آنجا حمله كرد و اشـر شـناخته نشـد .اشـر بـا كمـک وكـالى
كنفدراسيون دانشجویى آزاد و به ليبى بازگشت ایـن خانـه متعلـق بـه كـامبيز روسـتا از
اعضاى كنفدراسيون بود.
 .2چـریـکهـا همـانطـورى كه در اطالعـيهشـان اشـاره مىكـنند از لـفظ دوسـت
استفاده نمىكنند.
 .1نامهها و اسناد سازمانى ضمن آنكه در اولين لحظات درگيرى از بين برده مىشد.
به رمز نوشته مىشد.
 .1در نـامههـا اسم اصـلى قيد نمىشـد همچنـانكه در تيمهـا همه بـا نـام مستعـار
شناخته مىشوند.
 . 2تيمها در چارت تشكيالتى چریکها شمارهگذارى نمىشـوند و هـيچ تيمـى بـه
شماره  1و  2و  1شناخته نمىشد.
1
درآن سالها ادعاى ساواك جدى گرفته نشد .اما بعدها منتقدین چریکها با اسـتناد
بهاین دو نامه مدعى تصفيههاى ایدئولوژیک در سازمان شدند .خسـرو شـاكرى در ایـن
ادعـانـامه منوچهر حـامدى ،پرویز صدرى و یک عضو نـاشنـاخته را سـه فرد ذكر شده
درنامه مىداند.
جـدا از آنكـه پـرویـز صدرى در هـيچ زمـانى عـضو چـریـکهـا نـبوده اسـت و
منوچهر حامدى را نيز خود ساواك مدعى كشته شدنش در یک درگيرى شده است .این
ادعا وجاهت تاریخنویسى ندارد و بيشتر به درد پولميکهاى سياسى مىخورد.
چریکها سه نفر از اعضاى خود را ترور كردند یكى از آنها نوشيروانپور بـود كـه
جرمش خيانت و همكارى با رژیم و مصاحبههاى مطبوعاتى بود فرد دوم عضـوى بـود
كه امكان دستگيریش مىرفت و مىتوانست جان عدهاى را به خطر بيندازد .و نفر سـوم
عبداهلل پنجهشاهى بود كه در سالهاى بعد از شهادت حميـد اشـر صـورت گرفـت و
مسأله رابطه او با ادنا ثابت بود.
 .1خ رو شاكرى ،كتات  7نامه
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مسأله ترور شعاعيان هم هيچ سند قابل قبولى كه وجاهت قانونى داشته باشد وجـود
ندارد و بيشتر تصفيهحساب با چریکها است.

ورود به بحث ترور
قبل از ورود به بح ترور الزم است به سه مسأله توجه كرد.
 .1در چگونه نظامى زندگى مىكنيم.
 .2چگونه سازمان حزبى داریم.
 .1مضمون ترور چه بوده است.
جز این قلوهكن كردن مسائل از بستر تاریخى است و پاسخ دادن به مسائل از پایگـاه
امروز به كردههاى دیروز ،اینكار هرچه باشد علمى نيست.
روشن است كه در یک نظـام دمكراتيـک وضـعيت پيشـاهنگ و سـازمان و حـزب
پيشاهنگ بهجایى نمىرسد كه مستلزم خودزنى باشد .شكل سازمان پيشتاز در یک نظـام
دمكراتيک باز و داوطلبانه است .عناصر پيشتاز داوطلبانه مىآیند .سـازمان و ایـدئولوژى
خود را برمىگزینند و مختارند كه در هر زمـان در ایـن داد و سـتد خـود بـا سـازمان و
حزب تجدیدنظر كنند .همچنانكه آمدن داوطلبانه است رفتن نيز بالمانع است .سـازمان
پيشتاز هول و والیى از حكومت ندارد .حكومت نيـز بـا او كنشـى قانونمنـد دارد .پـ
درپى نفوذ و فروپاشى سازمان پيشتاز نيست و سازمان پيشتاز نيز نيازى به ضـداطالعات
سازمانى و خنثى كردن عناصر نفوذى ندارد.
از نظر مرامى كه دیگر جاى چون و چرا ندارد كار حزبى ،كارى است داوطلبانه پ
تا زمانى یک عنصر عضو حزب است كه به مرام آن حزب باور داشته باشد .بـىبـاورى
به آن مرام خود بهخود باع خروج او از حزب مىشود.
پ ترور عقيدتى و ترور امنيتى در رابطه با نظامهـاى دمكراتيـک و احـزاب علنـى
نيست .تنها ترور شخصيتى مىتواند مطرح باشـد .طـرح مسـائل جـانبى و ضـعفهـاى
زندگى فـردى ،سـرك كشـيدن در زنـدگى گذشـته و اشـتباهات دور و نزدیـک فـرد و
بزرگنمایى و وارونهنمایى آنها براى زیر سؤال بردن نظریات و یا انتقادات او.
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بههرروى بح ما آبشخور دیگـرى دارد ،زنـدگى در یـک نظـام توتـاليتر و كـار و
فعاليت در یک سازمان مخفى در چنين شرایطى سه نوى ترور مطرح مىشود:
 .1ترور امنيتى
 .2ترور شخصيتى
 .1ترور عقيدتى.
در تاریخچه ترور درون گروهى در ایران ما با 12ـ 11ترور در مجموى روبهرویيم از
انجمنهاى غيبى تا امروز؛ از  1212انقالب مشروطه تا  ،1112مىشود صد سال ،حدوداً
هر ده سال یک ترور.
از این مجموعه حدود یازده ترور امنيتى بـوده اسـت .دو تـاى آن عقيـدتى و یكـى
اخالقى بوده است.
 .1یوسف خزدوز ـ انجمن غيبى ـ افشاء اسرار
 .2كریم دواتگر ـ كميته مجازات ـ افشاء اسرار
 .1حسام لنگرانى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .1پرویز نوایى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 . 2محسن صالحى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .1داریوش غفارى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .7آقابرار خاطرى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 . 1مهندس نوشيروانپور ـ سازمان چریکهاى فدایى ـ افشاء اسرار
 .9بىنام
 .11بىنام
 .11بىنام
 .12بىنام
 .11عليرضا پنجهشاهى ـ چریکهاى فدایى خلق ـ مشكل اخالقى
 .11صمدیه لبا ـ مجاهدین ـ اختال مرامى
 .12شریف واقفى ـ مجاهدین ـ اختال مرامى
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فعالً وارد این بح نمىشویم كه از این دوازده ترور امنيتى تا چـه حـد مقـرون بـه
حقيقت بوده است .الاقل از نظر عاملين ترور شواهد و دالیل كافى بوده است.
مىماند دو ترور مرامى كه در ت يير ایدئولوژى مجاهدین در سال  1121اتفاق افتـاد.
بيش از هشتاد درصد سازمان مجاهدین ماركسيست شدند .بيست درصـد نپذیرفتنـد بـر
سر نام و امكانات اختال پيش آمد و كار به درگيرى و تصفيه كشـيد و دو نفـر كشـته
شدند .این ترورها بعداً از سوى بخش منشعب سازمان مجاهدین كه در سـازمان پيكـار
جمع شدند بهعنوان چپروى محكوم شد .و عامـل اصـلى آن تقـى شـهرام از سـازمان
اخراج شد.
مىماند ترور عليرضا پنجهشاهى كه با همتيمى خود رابطه عاشقانه برقـرار مـىكنـد.
نباید فراموش كرد كه در آن روزگار مبارزه چریكى كار شوخى نبود نمىشد بـا حيثيـت
یک سازمان كه روزى یكى دو نفر از آنها در درگيرىهاى خيابانى به شهادت مىرسند،
بازى كرد .براى سازمان چریکها ممكن نبود در هر پایگاه یک مأمور بگمارند تا كسـى
دست از پا خطا نكند.
زندگى چریكى ،نيازمند سفيدسازى بود براى گمراه كردن ساواك و مشكوك نشـدن
بنگاه و صاحبخانه حضور یک زن براى اجاره خانه الزم بود .پ براى رهبران فـدایى
مسأله رابطه جنسى چيزى نبود كه بتوانند بهسادگى از آن بگذرند .مىتوانست این مسأله
تكرار شود و لو رفتن این مسأله باع برباد رفتن آبرو و حيثيت سازمان مىشد.
از دریچه امروز كه به مسأله نگاه مىكنيم دوست مىداریم كه براى حل این معضـل
راه حل بهترى مىیافتند كارى به سوسيال دمكـراتهـاى اروپانشـين ایـران نـداریم كـه
امروزه معتقدند باید ابتدا كار فرهنگـى كـرد بـه مـردم یـاد داد مسـواك بزننـد .انجمـن
ضددخانيات باز كرد و رفته رفته مردم را آموزش سياسى داد اما بایـد دیـد در بحبوحـه
جنگ مرگ و زندگى چریک و ساواك شاید نمىشد بهتـر از ایـن اندیشـيد .بایـد ایـن
مسأله را در نطفه خفه مىكردند و كردند .همين اتفاق در سـال  1121افتـاد .در یكـى از
خانههایى كه اعالميههاى سازمان تكثير مىشد یكى از هواداران پسر با یكى از هواداران
دختر رابطهاى عاشقانه برقرار كرده بود .خبر به رفيق اسكندر مىرسد اسكندر بـههمـراه
رفيقى دیگر مىروند آن مركز را تعطيل مىكنند .بيرون از این خانه رابطه ایندو بهعنوان
یک رابطه شخصى ارتباطى با سازمان نداشت.
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در یک حـزب آزاد و علنـى ،در یـک جامعـه آزاد و دمكراتيـک مسـائل عـاطفى و
عاشقانه آدمها امرى است خصوصى و هيچ ربطى به حزب و كـار حزبـى نـدارد .مگـر
آنكه جامعه با این رابطه بهعنوان یک امر غيراخالقى برخورد كند.
سومين نوى ترور ،ترور شخصيتى است .مهمترین بخش ترور در ایران از ایـن سـنخ
بوده است.
در فرقه اجتماعيون ـ عاميون كه همزمان با شروى انقالب مشروطه است .با توجه به
اسناد موجود نمونهاى از ترور شخصيتى سراغ نداریم .اختال و بح راجع به ماهيـت
انقالب ،رهبرى آن و چگونگى شركت كمونيستها در آن بـوده اسـت .امـا انشـعاب و
درگيرىهاى غيراصولى نداریم.
در فــرقه عدالــت از 1921ــ 1911نمونــهاى نــداریم تــا مــىرســيم بــه حــزب
كمونيست ایران از  1299به بعد در حزب كمونيست مـا اخـتال بـزرگ حيـدرخان و
سلطانزاده را داریم كه كـار بـه انشـعاب و كمينتـرن مـىكشـد و در آخـر بـا پيـروزى
حيدرخان قضيه تمام مىشود .اما كار به ترور شخصيتى نمىرسد.

شروع ترورهاى شخصيتى
شاید بتوان گفت شروى ترور شخصيتى با دكتر ارانى آغاز مىشود .گـروه لـو مـىرود و
كامبخش به خاطر ترس از اتهام جاسوسـى بـا پلـي همكـارى مـىكنـد .و بـا نوشـتن
كتابچهاى پنجاه و دو نفر دستگير شده را وابسته بـه تشـكيالتى كمونيسـتى مـىكنـد .و
وقتى مورد اعتراض دیگران قرار مىگيرد .نوك پيكان اتهام را متوجـه ارانـى مـىكنـد و
مىگوید :من بعد از دكتر ارانى دستگير شدهام و اگر تشكيالت لو رفته است كـار دكتـر
ارانى است .ارانى مورد بایكوت قرار مـىگيـرد و از جانـب عـدهاى نيـز بـه او تـوهين
مىشود تا روز پروندهخوانى كه روشن مىشود خائن كامبخش است نه ارانى.
قربانى دوم پيشهورى است .از رهبران حـزب كمونيسـت ایـران كـه در سـال 1119
دستگير مىشود.
پيشهورى در بازجویىهایش منكر عضویت خـود در حـزب كمونيسـت مـىشـود.
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بههمين خاطر در اعتراضات زندان شركت نمىكند .این امـر سـبب مـىشـود كـه او در
زندان توسط اردشير آوانسيان و دیگر اعضاى كمونيست بایكوت شود و او را سازشكار
بدانند .بعد از سقوط رضاشاه و تشكيل حزب تـوده ،مقالـهاى را در كنگـره اول حـزب
بهانه كردند و پيشهورى را از حزب اخراج كردند .پيشـهورى در روزنامـه آژیـر كـه بـه
سردبيرى خود او بود به مناسبت آوردن جنازه رضاشاه به ایران مقالـهاى نوشـت و ایـن
مقاله بهانه آن اخراج بود.
سومين نفر ملكى بود وقتـى علـم مخالفـت بـا دنبالـهروى حـزب از سياسـتهـاى
شـوروى را بـلند كرد و در سـال  1121بـههمراه عدهاى از حزب انشـعاب كرد .ســفر
او بـههمـراه عـدهاى دیگر از روزنـامهنگـاران ایـرانى بـه انگليـ بهـانهاى شـد بـراى
جاسوس داشتن او.
چهارمين نفر شعاعيان بود .نقد او بر لنينيسم و وجوه اشـتراك نظـرى او در انقىالت
مداوم با تروتسكى باع شد كه او با انگ تروتسكيسم بایكوت شود.
پنجمين نفر منوچهر هليلرودى است در انشعاب پيروان بيانيه  11آذر ،كـه در واقـع
مخالف انحالل اكثریت و رفتن به درون حزب توده بودند .جناح حاكم بر سازمان براى
لجنمال كردن حر درست انشعاب ،به انشعاب مارك كشـتگر ـ هليـلرودى را زد .و
در تشكيالت گفته شد كه هليلرودى در امریكا درس خوانـده اسـت و فـرد مشـكوكى
اســت .1و كاســه و كــوزه انشــعاب بــر ســر او شكســته شــد .ایــن شــيوه مــذموم و
غيرماركسيستى كه بيشتر مرده ریگ استالينيسم در جنـبش كمونيسـتى جهـانى و حـزب
توده در جنبش چپ ایران است .2شيوهاى غيراخالقى ،غيرانقالبى و غيركارگرى است.1

نامه اشرف به اشرف
از سـالهـاى 21ـ 1121مسـأله وحدت بين سـازمـان چریکهاى فدایى و گروه ستاره،
 .1م هود نقرهكار ،عدو شود سبب خير ،مجله نيمروز .1171/12/25
 .2م هود نقرهكار ،نشريه اخبار روز .1177/19/7
 .1زيدر ،نشريه آرش ،ويژه شورشياس آرماسخواه.
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جناح چپ جبهه پيش آمد رهبران چریکها شرط وحـدت را «پروسـه تجـان » اعـالم
كردند .پ بح هایى حول مسـائل جنـبش جهـانى كمونيسـتى و جنـبش كمونيسـتى
درداخل مطرح شد.
در جریان این بح ها عناصرى از گروه ستاره وارد همكارى عملـى بـا چریـکهـا
شدند .محسن نوربخش و خسرو اردبيلى ،كه در مرز عراق مسئول حمل اسلحه بودند.
در یكى از مالقاتهایشان با علىاكبر جعفرى ،مسئول شاخه مشهد ،مطلع مـىشـوند
كه چریکها یک نفر از اعضاى خود را تصـفيه فيزیكـى كـردهانـد .فـرد تـرور شـده از
دوستان قدیم محسن نوربخش بوده است .پ خبر تصفيه به خـارج كشـيده مـىشـود.
گروه ستـاره و تشكيـالت خـارج كشـور چریکهـا كه در این زمـان مسئـوليت آن بـا
اشر دهقانى و حرمتىپور بود به این مسأله اعتراض مىكننـد و توضـيح مـىخواهنـد
گروه ستاره كه پيشاپيش روى مسأله استالينيسـم موضـع داشـت .ایـن تصـفيه را نشـان
استالينيسم تشكيالتى چریکها مىبيند .و از رهبرى داخل مىخواهند كه توضـيح دهـد.
رهبرى چریکها كه در این زمان ،حميد اشر بود به اشر دهقانى نامهاى مـىنویسـد
به رمز و مىگوید این تصفيه امنيتى بوده است و مبانى نظرى و عقيدتى نداشته است.

طرح ترور شعاعيان
طرح ترور شعاعيان حداقل توسط شش نفر مطرح شده است.
 .1نخستين بار توسط وحيد افراخته مطرح شـد افراختـه در تـکنویسـى كـه بـراى
ساواك نوشته است .مدعى مىشود كه چریکها ماركسيست ـ لنينيستىهایى متعصباند
و اجازه نمىدهند كسى به پنج تن آلعباى آنها ،مارك  ،انگل  ،لنين ،اسـتالين و مـائو
توهين كند 1 .این زمانى است كه افراختـه در نقـش یـک تـواب بـراى نجـات زنـدگى
حقيرانه خود تالشى عب مىكند.
 .2نفر دوم مازیار بهروز است در كتاب شورش يناآرمينخوسهش
 .1خ رو شاكرى ،هماس
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 .1نفر سوم مسعود نقرهكار است فدایى پيرو بيانيه  11آذر
 .1نفر چهارم خسرو شاكرى است در مقدمه  1نامه شعاعيان
 . 2حيدر در مصاحبه با نشریه آرش
 .1فتاحپور

ساواك منبع خبر
در تاریخ  29اردیبهشت نهایت اول خرداد  1122ساواك با چاپ دو نامـه از چریـکهـا
مدعى شد كه چریکها سه نفر از اعضاى خود را كشتهاند.
خسرو شاكرى با استناد به این اسناد كه هيچ اسم مشخصى در آن نيست مىنویسد:
«در هاين زمان (پس از انتشار انقالب توسط مردک در ايتاليا ي ى از ها زاران
قدياى شعاعيان به نام پروير صدرى ناپديد شد و تا مزدتهزا ايزنگونزه بزهنظزر
مىآمد كه وى بايد به دست عاال ساواک كشته شزده باشزد در چنزين صزورتى
مسلااً ،هاچون موارد ديگر ،مىبايستى محل دفن او پس از سقوت رژيم سزابق از
طريق بررسى دفترهاى ثبت ساواک كشف مىشد.
آنچه انگشت اتهام جدى را به سوى مسئوالن فداييان آن زمان متوجه مزىكنزد
نامهاى است كه ي ى از آنان (حايد اشرف بزه اشزرف دهقزانى خزار از كشزور
نوشته و مي روفيلم آن در يورش بزه اقامتگزاه موقزت وى توسزط پلزيس آلازان
بهدست ساواک رسيد...
در اين نامه نويسنده به رفقايش اعالم مىداشت كه طى يك تصايه سازمانى سزه
تن عناصر «ناصالح» محاكاه و اعدام شدهاند .ي ى از اين سزه تزن بزدون ترديزد
منوچهر حامدى دبير كنادراسيون و عضو قدياى جبهه ملزى بزود كزه از طريزق
«جبهه ملى ايران در خاور ميانه» در چارچوب ها زارى و «پروسزه ترزانس» بزا
فداييان به نرد آنان به تهران اعرام شده بود.
«حامدى هم مانند پيروز صدرى ناپديد شده بود و در اسناد ساواک كوچكتزرين
ردپايى از او يافت نشده است و چون ساواک او را به قتل نرسانده او بايد ،هااننزد
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صدرى ي ى از آن سه تن ناصالحى بوده باشد كه توسط فداييان مشزاول تصزايه
شده بود».1

ساواك باز هم منبع خبر
خسرو شاكرى بار دیگر خبرى مىدهد كه منبع آن ساواك است:
«در اواخــر ســال  3303حســين صــدرى و خــواهرش توســط ســاواك دســتگير
مىشوند .كمى بعد ساواك آنها را آزاد مىكند و در آخـرين لحظـه سـاواك بـه
حسين صدرى مىگويد كه اسنادى به دست آنهـا افتـاده اسـت كـه چريـكهـا
تصميم دارند مصطفى شعاعيان و پرويز صدرى برادر او را ترور كننـد .اگـر آنهـا
بهشما پناه آوردند .ما حاضر به كمك به آنها هستيم».2

باز هم ساواك منبع خبر
بنابر گاته ي ى از هم رزمان شعاعيان كه بزه حزبس ابزد مح زوم شزده بزود و بزا
انزقالب از زنزدان رهزايى يزافت يزك افزسر ارتزش در زنزدان بززه بهزراد نبزوى،
هم سزازمزانى مشتزرک صدرى و شعزاعيزان گاته بود كززه صزدرى را فداييززان
بهقتل رساندهاند.0
از وحيد افراخته مىگذریم .تکنویسى او در شرایطى كه در آن قرار داشت اعتبـارى
ندارد .ضمن آنكه خبرى را گزارش نمىكند ،تحليل خودش را مىدهد كـه چریـکهـا
مـاركسيست ـ لنينيستهـاى متعصبىاند و توهين به مقدسـات خود را تحمل نمىكنند.
پ ممكن است شعاعيان را ترور كنند .كه این نگاه از زاویه یک متعبـد دینـى اسـت و
 .1خ رو شاكرى ،هماس
 .2خ رو شاكرى ،هماس
 .1خ رو شاكرى ،هماس
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ربطى به نگاه چپ ندارد .كه نه پنج تن آلعبـا دارنـد (حضـرت محمـد ،علـى ،فاطمـه،
حسن و حسين) و نه به تقدسى نسبت به آدمها باور دارنـد .در چریـکهـا نيـز چنـين
برداشتى در هيچ یک از آثارشان مكتوب نيست.
و اما استناد مازیار بهروز ،مسعود نقـرهكـار و خسـرو شـاكرى تمـامى بـه ادعاهـاى
ساواك است .كه سندیت تاریخى ندارند .كه به جاى خود توضيح داده خواهد شد.
مىماند حيدر از اعضاى سابق چریکها .حيدر در زمـان مـورد بحـ در خـارج از
كشور بوده است اما به دو مسأله در مصاحبهاش با آرش اشاره مىكند.
 .1شعاعيان در نامههایش به مسأله ترور اشاره مىكند.
1
« .2معلوم نيست كه در مورد ترور شعاعيان تصميمى گرفته شده بود یا نه ».
نامههاى شعاعيان موجود است .در این نامهها كه چاپ شده است ،شعاعيان به طرح
ترور خود اشاره ندارد مگـر نامـه دیگـرى باشـد كـه در دسـترس جنـبش نيسـت .كـه
علىالقاعده چنين نامهاى اگر بود ناشر كارهاى شعاعيان ،آنرا چاپ كرده بود.
مى رسيم به این معلوم نبودن ترور ،وقتـى تصـميمى گرفتـه نشـده اسـت .در واقـع
طرحى مطرح نيست .كه تصميمى گرفته شود .و در همين حد هم باید منبع خبر روشن
باشد .از رهبران آن روزگار چریکها همگى كه به شهادت رسـيدهانـد .رهبـران بعـدى
كـدامیک صحبتى از طـرح تـرور شعـاعيـان كـردهاند حـيدر ادعـاى خـود را چــگونه
ثابت مىكند.
این متـدولوژى غلـط ربطـى بـه پـژوهش بـىغـرض و مـرض تـاریخ نـدارد .نقـد
چریكيسم ،كانگستریسم نيست .اگر حيدر یا دیگران به مبارزه مسـلحانه پيشـتاز در آن
روزگار نقدى دارند بـاید نقد خود را مطرح كنند .قـرار نيسـت بــا شـایعــات تــاریخ
نوشت یـا تـفكرى را نقد كرد.
یكى دیگر از كسانىكه در مورد ترور در سازمان چریکها و ترور شـعاعيان حـر
زده است مهدى فتاحپور اسـت از اعضـاى سـازمان چریـکهـاى فـدایى ،و از رهبـران
سازمان اكثریت در سالهاى  1121به بعد.
 .1زيدر ،نشريه آرش ويژه .1153
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فتاحپور مسأله عليرضا پنجهشاهى را اینگونه توضيح مىدهد كـه قاسـم سـيادتى از
رهبران سازمان كه در سال  1127در هنگام گرفتن رادیو ایران به شهادت رسيد .به علت
لو رفتن خانه تيمىاش مجبور مىشود به خانه پنجهشاهى برود .در آنجا متوجه مىشود
كه پنجهشاهى با ادنا ثابت رابطه غيرتشكيالتی دارد .در آن شب بين آنهـا بحـ تنـدى
درمىگيرد و سيادتى جریان را به سازمان گزارش مـىدهـد .احمـد غالميـان لنگـرودى
(هادى) ،كه تنها رهبر باقىمانده از ضربات سال  1122بـود بـههمـراه سـيامک اسـدیان
اینكار پنجهشاهى را در رده خيانت ارزیابى مىكنند و پنجهشاهى را ترور مىكنند.1
و اما وقتى از او در مورد طرح ترور شعاعيان پرسش مىشود مىگوید:
«وجود چنين طرحى را آقاى «رفيعزاده» در كتزابشزان مطزرح كزردهانزد .مزن
ناىتوانم به منابع ايشان نظر بدهم .ولى اطالعاتى كه من دارم مغاير وجود چنين
طرحى است.
بنا به نقل قولى از خشايار سنررى كه رابط مصطاى شعاعيان بوده است .پزس از
آنكه مباحث نظرى با وى به نتيره ناىرسد .رهبرى سازمان يك جانبه تصزايم
مىگيرد ارتباطش را با او قطع كند خشايار سنررى سرقرار او ناىرود .نقل قزول
سنررى در رابطه درون سازمانى و كامالً اعتاادآمير بيان شزده و مزن مزىتزوانم
بهآن ت يه كنم».2
ترور عقيدتى با هر بهانهاى عملى غيرانقالبى و ناكارگرى است .پاسخ اندیشـه را بـا
اندیشه باید داد .جز این هرچه باشد همه چيز هست اال ماركسيستى.
امـا هـر اتهـامى بـاید وجـاهت قـانونى داشــته بـاشــد .بــا شـایعــات ،و امــا و
اگرها نمىشود تاریخ نوشـت نگـاه كنـيم بـه یكـى از اسـتنادات خسـرو شــاكرى كـه
فدایىهـا صدرى را كشتهاند.
یكى از همرزمان شعاعيان ،خبر با یاى نكره شروى مىشود این همرزمى كـه حـب
ابـد گرفته است نـامى ندارد .براى چه در تـاریكى پنهـان شده است .مگر نـه این است
 .1مهدى فتاحپور؛ مصازبه با ايراس امروز 2995
 .2مهدى فتاحپور؛ هماس
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كه دارد بهعنوان یـک شـاهد به قتـلى شهـادت مىدهـد .ایـن آدم بىنـام از بهزاد نبوى
نقـل مىكند كـه یـک افـسر ارتـش كه آنهم نـام و نشـانى ندارد گفته است صدرى را
فدایيان كشتهاند.
به راستى این پژوهش تاریخ است .همه چيز در ابهام و تاریكى ،اما حكم روشن.
در بررسى ترورها ،بههر روى باید با تفكيک ترورها آن هم در بستر تـاریخى خـود
دید و قضاوت كرد .قلوهكن كردن ترورها به قضاوتى درست منجر نمىشود.
حساب ترور عقيدتى و شخصيتى از دیگر ترورها ،امنيتى و اخالقى جدا است .همـه
را نمىتوان یک كاسه كرد.
تـرور مهندس نـوشـيروانپور كه خيـانت كـرده است بـا تــرور صـمدیه لبــا و
یـا شریف واقفى همسنگ نيست.
ترور پنجهشاهى كه مسأله اخالقى داشته است .با ترور آن دو مهندسى كه سازمان را
بدون اجازه ترك مىكنند و سراغ زندگى خود مىروند در یک ترازو نمىتوان گذاشت.
باید دید كه وقتى دو چریک از مبارزه جدا مىشوند در حالىكـه اطالعـات وسـيعى
دارند .و امكان دستگيرى آنها هم هست ،سازمان چریکها چه مىتواند بكند .امكانـات
سوزاندن اطالعاتى كه ممكن است با دستگيرى این دو لو برود تا چه ميزان است .آمدن
به یک سازمان چریكى ،رفتن به یک سينما نيست كه هر زمـانى هـوس كـردى فـيلم را
درنيمه رها كنى .از اینجا به بعد جان كسانىكه در حال مبارزهانـد بـه خطـر مـىافتـد.
آنانىكه براى توابها و بریدهها دلها مىسوزانند عجيب است كه دلشان به حال فعالين
انقالب نمىسوزد.
اما ترور پنجهشاهى نيز باید جداگانه بررسـى شـود .وقتـى از دریچـه امـروز بـه آن
روزگار نگاه مىكنيم شقوق دیگرى جز كشتن به ذهن مىآید ،انتقال آنها بـه خـارج از
كشور ،اخراج هر دو از سازمان و بعد كارى فرهنگى در مورد حـل مسـأله رابطـه یـک
چریک مرد و زن در یک پایگاه رزمى .اما آیا هادى مسئول آن روز چریـکهـا بـه ایـن
شقوق نيندیشيده بود .بىشک اندیشيده بود .ساده نبـوده اسـت كـه آدم بخواهـد رفيـق
تشكيالتى خودش را بكشد .اما وقتى مجموعه عوامل جمع مىشوند .تصميمى آنچنانى
گرفته مىشود.
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1

 .1ســازمان چریــکهــا درتــاریخ  21و  21اردیبهشــت  1122مــورد هجــوم ســاواك
قرارمىگيرد.
 .2در تاریخ  29اردیبهشت و اول خرداد  1122در روزنامههاى كيهـان ،اطالعـات و
رستاخيز ،دو نامه از چریکها چاپ مىشود كه در آن به جاسوسى و تـرور سـه نفـر از
اعضاى خود اعترا مىكنند.
 .1فرستنده نامه اكبر و گيرنده نگار است.
 .1ساواك مدعى است این نامهها از خانههاى تيمى به دست آمده است.
 . 2چریکها در تاریخ دو خرداد  1122طى اطالعيهاى نامـههـا را جعلـى و سـاخته
ساواك مىدانند و اعالم مىكنند كه آنها اعضاى خود را رفيق خطاب مىكنند .و آوردن
«دوست شهيد نوروزى» كه اشاره به رفيـق شـهيد حسـن نـوروزى اسـت از اشـتباهات
ساواك است.
 .1ساواك اشاره نمىكند كه اكبر و نگار كيست.
 .7دیگر آنكه در نامهها آمده است« :وضعيت آنها در حضور رفقاى تـيم شـماره 1
بررسى و منجر به صدور حكم اعدام سـه نفـر شـد ».در حـالىكـه تـيمهـا در سـازمان
چریکها شمارهگذارى نمىشدند.
 . 1سيـدمـحمد روحـانى در كتـاب «نـهضت امـام خـمينى مـدعـى مـىشـود كــه
اشـر دهقـانى در تاریخ  21دی  1121در آلمـان دستگير و ميكروفيلمهـاى همراهش
توسط پلي آلمان ضبط و به ساواك تحویل داده شد .اگر این ادعا درست باشد .تاریخ
نامهها  21دی  1121و  17فروردین  1122مىباشد .به فرض كه چنـين نامـهاى نوشـته
شده باشد .چگونه ممكن است نامهاى در تاریخ  21دی  1121نوشته شود و همين نامـه
در آلمان از اشر دهقانى ضبط شود .در حالىكه فرستادن این نامه به شكل رمز توسط
پيکهاى سازمان حداقل یـک مـاه طـول مـىكشـيد .دیگـر آنكـه تـاریخ نامـه دوم 17
فروردین  1122است.
 .1فريبرز سنجری ،نوامبر 2997؛ پاستاك
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 .9اشـر دهقــانى در لــيبى زنــدگى مـىكــرد .او بــراى شــركت در كــنگره
هفدهـم كنفدراسيون به آلمان رفت .چه ضرورتى داشت اشر اسناد محرمانه سـازمانى
را از محل زندگى خود به كشورى ببرد كه امكان دستگيرى او بود.
 .11مازیار بهروز 1مدعى مىشود این نامهها را علىاكبر جعفـرى بـراى حرمتـىپـور
نوشته است و منبع او حسن ماسالى است .2در حالىكه جعفرى در تصاد رانندگى در
اردیبهشت  1121به شهادت مىرسد و نمىتوانست دو نامـه در تـاریخ  21دی  1121و
 17فروردین  1122به حرمتىپور بنویسد.
 .11در فاصله سـالهاى 22ـ 1121كادرهاى زیادى از چریـکهـا دسـتگير شـدند و
اگر ساواك به اسناد و یا اعترافاتى در زمينه جاسوسى و تصـفيههـاى داخلـى دسترسـى
یافت .در همان زمان افشاء مىكرد و نيازى به این دو نامه نداشت.

تناقضات موجود
 .1ابتدا ساواك مدعى مىشود نامهها را از خانههـاى تيمـى بـهدسـت آورده اسـت (29
اردیبهشت  1122روزنامههاى كيهان و اطالعات)
 .2بعداً نـامههـا ميكروفيلم مىشـونـد بـه آلمـان مىرونـد و آنجـا پلي آلمـان از
اشر دهقانى مىگيرد و به ساواك مىدهد ( 21فروردین )1121
 .1تاریخ نامهها با دستگيرى اشر در تاریخ  21دی  1121همخوانى ندارد.
(نامه اول  21دی  1121و نامه دوم  17فروردین  1122است).
 .1اكـبر و نگـار سـاواك (فرسـتنده و گيرنـده نـامـه) در كتـاب حســن مـاســالى
و مازیار بهروز تبدیل مىشوند به علىاكبر جعفرى (مسئول مشهد) و حرمتىپور (یكـى
از مسئولين اروپایى چریکها) بعد كه تاریخ نامهها با شـهادت جعفـرى در اردیبهشـت
 1121جور درنمىآید .اكبر مىشود حميد اشر و نگار مىشود اشر دهقانى.
 . 2رمـزنویسى یكى از اصول پایه كـار چریكى بود .فرستـادن نـامه به شكل عـادى
 .1مازيار بهروز؛ شورشياس آرماسخواه
 .2ز ن ماساسى ،سير تحول انب چپ در ايراس و عوامل بحراس مداوم .ص 2ى221
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و آنهـم در مورد تصفيههـاى سـازمـانى و جـاسـوسى بـيشتر بـه شـوخى شبيه است.
اسناد بهدسـت آمـده از یوسف زركـارى در  17بهمن  1122و از مـوتور مـنفجر شــده
حميد اشر  22تير  1122طبق اسناد ساواك همه به رمز بودهاند.

خطايى ديگر
خسرو شاكرى معتقد است چون نام صدرى در اسناد كشته شدگان ساواك نيست .پـ
فدایىها او را كشتهاند .اما روشن نمىكند صـدرى را فـدائىهـا بـه چـه مناسـبتى بایـد
بكشند .پرویز صدرى كه عضو فدائىها نبود مگر در به شـهادت رسـيدن دكتـر اعظمـى
شكى داریم .دكتر اعظمى بعد از دیگـرىهـایش در منطقـه لرسـتان توسـط چریـکهـا
بهتهران آورده شد .و بعد از انقالب در هيچ كجا از اسناد ساواك نامى از روز شهادت یا
محل دفن او نبود .آیا دكتر اعظمى را هم چریکها كشتهاند .مگر جنایتكار براى جنایت
خودش سندى باقى مىگذارد.
بالفرض پرویز صدرى در زیر شكنجه كشته مىشد آیا ساواك مكتوب مـىكـرد كـه مـا
صدرى را كشتيم و در فالن جا هم او را دفن كردیم .آیـا در شـيلى دوران كودتـا چنـد
هزار نفر گم شدند و خانوادههایشان هـيچ ردى از آنهـا نيافتنـد حتـى بعـد از سـقوط
نظاميان .آنها را هم چریکهاى فدایى كشتهاند.
و نگاه كنيم به استدالالت دیگر در كتابى دیگر.
 .1محمد كاسهچى نامش در ليست شهداى سـازمان فـدایيان ـ اكثریـت نيسـت امـا
درليست شهداى چریکهاى فدایى و گروه اشر دهقانى ،هست .تفاوت در دو ليسـت
1
ممكن است شهادت بهعلت تصفيه باشد.
 .2احمد افشارنيا كه جسدش در جاده قزوین ـ زنجان پيدا شد ممكن اسـت تصـفيه
شده باشد.2
 .1محمد كاسهچی اسناد ساواك؛ كتات چريكها محمود نادری
 .2افشارنيا؛ اسناد ساواك؛ هيچ سندى دال بر ارتباط او با چريكها ني ت.
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 .1حسن توسلى كه جسد او در بهمن  1121پشت سينما شهباز پيدا شد.
اكثریت نام او را در ليست شهداى خود مىآورد اما چریـکهـاى فـدایى نمـىآورد.
پ امكان ترور او مطرح است.1

چريكها و استقالل
تا پيروزى انقالب اكتبر مسأله وابستگى در بلوك چپ محلى از اعـراب نـدارد .هرچنـد
خاستگاه چپ ایران از نظر فكرى قفقاز و ماوراى قفقاز بود.
اما بعد از پيروزى انقالب اكتبر و قرائت لنين و استالين از انترناسيوناليسـم پرولتـرى
كه یک قرائت پرو ـ روسى بود مسأله وابستگى چپ ایران به بلـوك كمونيسـتى مطـرح
شد .این وابستگى در وهله نخست فكرى و در مرحله دوم مالى و سياسى بود.
حزب توده از بدو تأسي دركى واژگونه از رابطه با شوروى بـهعنـوان سوسياليسـم
مادر داشت .رابطه با حزب كمونيست شـوروى را بـا رابطـه بـا دولـت شـوروى یكـى
گرفت .بعداً این درك نزول پيدا كرد و تبدیل شد به رابطه با سـفارت و بعـدتر سـقوط
بيشترى كرد و تبدیل شد به رابطه با مأمورین اطالعاتى شوروى.
در جریان نفت شمال هم به ميدان آمد و شعار شمال براى شوروى و جنـوب بـراى
انگلي را داد مسألهاى كه احسان طبرى از آن بهعنوان «حریم» صحبت مىكرد.
این چسبندگى و دنباله روى در جریان فرقه دمكرات به اوج خـود رسـيد .و بعـد از
شـكست فرقه منجر شد به انشعـاب جریـان ملـكى از حـزب كه بـر اسـتقالل حــزب
تأكيد داشتند.
بههرروى حزب در تمامى آن سالها و سال هاى بعـد تـا دهـه چهـل كـه چـپ نـو
درایران شكل مىگيرد بر همان منش زندگى كـرد .و ایـن مـنش بـا فروپاشـى حـزب و
شوروى ادامه یافت.
 .1ز ن توسلی؛ اسناد ساواك او را واب ته به مجاهدين مىداند.
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گروه پيشتاز جزنى كه آنتىتز حزب توده بود یكى از پایههاى فكرىاش اسـتقالل از
شوروى بود این استقالل هم فكرى ،هم سياسى و هم مالى بود بعدها هم كه بين چـين
و شوروى اختال افتاد و جریان انشعابى حزب به نـام سـازمان انقالبـى حـزب تـوده
پروچينى شد .گروه پيشتاز بر استقالل از دو بلوك كمونيستى پاى مىفشرد.
در سالهاى پایانى دهه چهل و شكلگيـرى دو گـروه فراهـانى و احمـدزاده ،عـدم
وابستگى یكى از مؤلفههاى چپ نو است در تمامى بح هاى هر دو گـروه ،رگـهاى از
نزدیكى به چين و شوروى و گرفتن كمک مالى ـ تسليحاتى نيست.
ساواك نيز علىرغم تبلي اتش و وابسته كردن آنهـا بـه عـراق یـا ليبـى سـندى دال
بروابستگى به بلوكهاى كمونيستى در دست ندارد.
اما بعـد از ضـربه اردیبهشـت  ،1122سـاواك مـدعى مـىشـود كـه در نامـهاى كـه
بهدستاش افتاده است و این نامه به مسئولين خارج از كشور سازمان نوشته شده اسـت
از «دریافت صدهزار آفيش امپریاليستى» خبر مىدهد.

و در روایتى دیگر 1حسن ماسالى كه از فعالين كنفدراسيون در این سالهـا اسـت از
تماس چریکها با شوروى خبر مىدهد .چریکها از شوروى تقاضاى كمک تسـليحاتى
مىكنند و روسها با دفعالوقت كردن تالش مىكنند از وضعيت رهبـرى سـازمان مطلـع
شوند .و در آخر براى دست به سركردن آنها ،از چریکها مىخواهند كـه بـراى آنهـا
اطالعات نظامى جمع كننـد و در یـک تلگرامـى پيـروزى انقـالب اكتبـر را بـه حـزب
كمونيست شوروى تبریک بگویند.2
در اینجا باز دو روایت است:
 .1ساواك با استناد به نامهاى كه در همان زمان در روزنامههـاى كيهـان و اطالعـات
سال  1122چاپ شد مدعى شد كه سازمان پذیرفته اسـت توسـط چنـد سـرباز وظيفـه
اطالعاتى را جمعآورى كنند و به روسها بدهند.
 .1ز ن ماساسی؛ شورشياس آرماسخواه
 .2ز ن ماساسى و منوچهر صادقى؛ سوسياسي م و انقالت سادهپندارانه
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 .2روایت دوم از آن حسن ماسالى است كه مىگوید :حميد اشر

روسها مطلع شد برآشفته بود و گفته بود :ما جاسوس نيستيم...1

وقتى از خواست

روسها بعد از كودتا در رابطه با ایران یک سياست روشن داشتند .رابطه با حكومت
ایران این رابطه آنقدر براى آنها استراتژیک بود كه از قربـانى كـردن فرقـه دمكـرات و
حزب توده ابایى نداشتند.
فراموش نباید كرد كه بعد از شكست فرقه و عقبنشينى فرقـه بـه خـاك شـوروى،
فرقه با برقرارى چند كمپ آماده بود كه مبارزات پارتيزانى را در آن منطقه برپا كند .امـا
روسها اجازه ندادند و براى اینكه رابطهشان با دولت ایران به هـم نخـورد بـا تعطيلـى
فرقه آنها را در زیر نام هالل احمر آذربایجان جا دادند.
بعدها هم كه نوبت حزب توده شد .مدت زیادى حزب را تحمل نكرد و براى اعالم
حسن نيت به رژیم كودتا ،حزب را به آلمان شرقى فرستاد.
از سویى دیگر روسها نظر خوشى به جنبشهاى چریكى چپ نداشـتند .بـه خـاطر
آنكه خاستگاه فكرى آنها چپ نو بود .و چپ نو شوروى را سوسياليستى نمـىدیـد .و
احزاب سنتى نظير حزب توده را به حساب نمىآوردنـد و شـوروى حاضـر نبـود روى
چنين جریاناتى سرمایهگذارى كند.
در جنبش چپ ایران منهاى بخش تودهاىاش از ملكى به بعد ایـن درك بـه وجـود
آمد كه رابطه شوروى با احزاب ایرانى از سنخ ویژهاى است .و انترناسيوناليسم پرولتـرى
روسى چيزى جز پاناسالویسم روسى نيست .حزب توده به همين سياق بـىآبـرو شـد
بههمين خاطر شک نمىتوان كرد كه نه جریان جزنى و نه سازمان چریکهـا راه حـزب
توده را دوباره تكرار نمىكردند راهى كه جز بدنامى و بىآبرویى نداشت.
چریکها از سال  ،1119با گردنى كشيده مبارزه را بـر پاهـاى خـود شـروى كردنـد.
دراین سالها آنها نيازهاى مالى خود را از كمک اعضاى هـواداران در داخـل و خـارج
 .1اسف ،ايلو رم گشايی رويداد  7تير عصر نو فروردين 1139
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كشور و یا با مصادره بانکها تأمين مىكردنـد و منـابع تسـليحاتى آنهـا قاچـاقچىهـا،
سازمان آزادىبخش فلسطين و مصادرههاى انقالبى بود.
تماس چریکها براى گرفتن كمک تسـليحاتى از شـوروى ،چيـزى از سـنخ تمـاس
آنها با ليبى زمان قذافى و با گرفتن كمک از دولت عراق براى تسحيالت رادیویى بود.
چریکها حتى حاضر نشدند براى گشودن باب رابطه بـا شـوروى ،تلگـرام تبریـک
بهحزب كمونيست شوروى بزنند .تلگرامى كه شاید در آن روزگار با افههاى كمونيستى
و ضدامپریاليستى شوروى بالاشكال بود .اما آنجا كه براى چریکها جنبه ایـدئولوژیک
داشت آنها حاضر به مصالحه و سازش نبودند .جاسوسى و رابطههـایى از ایـن دسـت
بهگروه خون چریکها نمىخورد.

نامه حميد اشرف
در تاریخ بيستم خرداد  1122حميد اشـر

نامـهاى بـه اعضـاى سـازمان مـىنویسـد و

مىگوید كه از نامه بيستم خـرداد  1121حـدود دو سـال گذشـته اسـت در آن روزگـار
سازمان در آستانه تحولى كيفى قرار داشت و امروز نيز آستانه تحولى نوین براى سازمان
است .كه سازمان باید خود را با ضرورتهاى مرحله جدید جنبش هماهنگ سازد.
حميد دو سال گذشته سازمان را دوران تثبيت در سطح داخلى و بينالمللى مىدانـد
و سازمان را در آستانه ورود به فاز تودهاى شدن اعالم مىكند.
اشر

ضربات اردیبهشت و خرداد سال  1122را بـزرگتـرین یـورش بـه سـازمان

مىداند .ضرباتى كه مىتوانست براى هر سازمان مسلح شهرى مرگبار باشد امـا سـازمان
توانست با تكيه بر عناصر فدا بهعنوان بزرگترین نقطه قدرت خود از این ضربات جـان
سالم به در ببرد .در این یورش سازمان با از دست دادن پانزده پایگاه و چهارده شـهيد و
امكانات مالى بسيار با مشكالتى روبهرو است اما بُرد سازمان نفوذ در قلب تودهها است
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و این بزرگترین سرمایهاى است كه سازمان مىتوانـد بـا اتكـا بـه آن ایـن ضـربات را
جبران كند.
پ شش ماهه دوم سال  1122با رئوس برنامهاى زیر مشخص مىشود:
 .1بازسازى امكانات و پشت جبهه سازمان براى حفاظت سازمان
 .2پایهسازى سياسى در سازمان و آموزش كادرهاى تازه مخفى شده
 .1بررسى ضعفها و كمبودهاى تشكيالتى و ایجاد سيستمهاى نوین براى مقابله بـا
تاكتيکهاى مدرن امنيتى و تجدید سازمان براساس این سيستمها
 . 1تشكيل چند واحد آوانگارد نمونه براى ایجاد تأثيرات برونسازمانى و گـرم نگـاه
داشتن فضاى سياسى جامعه
حميد براى تحقق این محورها دورهاى سه ماهه تعيين مىكند :و همه را به صبر فـرا
مىخواند و به كسانى كه براى بازگشت به اوضاى سابق باور دارند هشدار مـىدهـد كـه
هر نوى شتابزدگى با خطر نفوذ پلي و ضربات جدید همراه خواهد بود.
ضمن آنكه سازمان براى اجراى مرحله تودهاى شدن نياز به پایههاى نـوین دارد تـا
قادر باشد وظایف خود را در این مرحله از رشد جنبش عمل كند.

واقعيت ماجرا چه بود
اما بهراستى واقعيت ماجرا چه بود و حميد اشر در این جمعبندى كوتاه چه مىگفت:
نبردى بهغایت نابرابر از سال  1119آغاز گشته بـود در یـک سـو پيشـاهنگ بـود و
درسویى دیگر رژیمى تا بُن دندان مسلح تكيه زده بـر دالرهـاى نفتـى و سـروی هـا و
آموزشها و كمکهاى سيا ،انتليجنت سروی و موساد و یكباره را گـویم پشـت گـرم
بهتمامى آدمكشان و آدمخواران رسمى و غيررسمى جهان سرمایه.
این جمعبندى بيستم خرداد  1122نوشته شده است و كمى بيشتر از یک سال رژیـم
درسراشيب سقوط و اضمحالل مىافتد .حميد اشر به درستى مرحله نوین در جنـبش
را احساس مىكند .و به درستى مىگوید ما باید پایههاى تودهاى شدن خود را پىریـزى
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كنيم .این درك تنها از كسى چون حميد اشر كه از سال  1111در كوران مبارزه قـرار
دارد برمى آید .رژیم هم بدون شک چنين احساسى را دارد اما خطاى استراتژیک ساواك
در نيروى برانداز رژیم است .ساواك بهعنوان م ز هشداردهنده و سمت و سـوىدهنـده
حاكميت استبدادى شاه حوزه اصلى خطر را جنبش چریكى و در رسس آن چریکهـاى
فدایى خلق و مجاهدین خلق را مىداند.
چریکهایى كه هم مسلحاند و هم ماركسيست پ تمامى تـوان سياسـى ،تبلي ـاتى،
تشكيالتى و لجستيک خود را براى نابودى این گروه بسيج مىكند و نيروهـاى متشـكل
درحوزهها و مساجد و حسينيهها و خانهها را به فراموشى مىسپارد .رژیم همچنان خود
را با مذهب همسنگر و همراه مىبيند علىرغم تمـامى نـق و نـوقهـاى مراجـع تمـامى
تالش خود را بر تقویت این جناح در مقابل چریکهاى مىگذارد ساواك در پنج سـالى
كه از عمر مبارزه مسلحانه مىگذشت با تكيه بر تجارب جهانى مبارزه برعليه جریانـات
مبارزه مسلحانه بهخصوص در امریكاى التين و با درسآموزىهاى بسـيار از جریانـات
داخل و با استفاده استراتژیک از شكنجه تا حد مرگ توانسته بود به اصول مخفـىكـارى
و چـریـكى آگـاه شـود و از روزنـههـا و شكـا هـاى تـشكيالتى ضـربــاتى جــدى
به سازمان بزند.
پ سازمان نيازمند آن بود كه تدابير جدیدى بيندیشـد و بـا رویكـردى نـوین و بـا
درسگيرى از ضربات وارد شده ضعفهاى خود را جبران كند و با سازمانى جدید بـار
دیگر به عرصه نبرد وارد شود.
بهقول اشر بازسازى امكانات آن هم در كشورى به غایت پليسى با مردمـى دور از
پيشاهنگ كارى نبود كه یکشبه جبران شود.
دعوت اشر به خویشتندارى و صبر و شكيبایى نشـان از درایـت و فراسـت او از
اوضاى داشت.
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پيشاهنگ و سركوب
ضربات سال  1122و پيروزى نسبى ساواك این شبهه را در ذهن بعضى ایجاد كـرد كـه
مشى مسلحانه به بنبست رسيده است .بعدها نيـز ایـن ضـربات پيـراهن عثمـانى شـد
دردست «اپورتونيستهاى سخنور» كه مشى جدا از توده عاقبتى جز این ندارد.
این ضربات به حدى كارى بود كه عده اى بر ایـن بـاور شـدند كـه اگـر بـه مبـارزه
سياسى روى بياورند روئينه تن مىشود استاد این سخنورى حزب توده بود .كه از آلمان
شرقى پارس نشسته مىكرد.
در سالهاى  1111به بعد كه گروههاى چـپ و مـذهبى زیـر ضـرب قـرار گرفتنـد
رهبران حزبى به ریشخند مىگفتند مشى جدا توده یعنى این .در حالىكه اكثریت قریـب
به اتفاق آنها كار سياسى مىكردند .و از منتقدین مبارزه مسلحانه بودنـد .عاقبـت مشـى
تودهاى هم كه در سال  1111و  1112روشن شد حزبى كه قرار بود در ميان تودهها پناه
شود كمتر از  21ساعت جاروب شد.
اما از آ ن روزگار و بعد یک نكته فهميده شد چرا كه اصرار بر ایـن بـود كـه مبـارزه
مسلحانه به هر شكل رد شود .مبارزهاى كه هزینه بسيارى مىطلبيد .هرچنـد سـالهـاى
بعد تشت رسوایى اپورتونيسم از بام به كوچه افتاد و همـه بـه چشـم خـود دیدنـد كـه
مبارزه در كشورهاى توتاليتر ،به هر شكل آن ،مسـلحانه و غيرمسـلحانه هزینـه سـنگينى
دارد چرا كه هيچ شكل آن تحمل نمىشود.
مسأله اصلى حضور پيشاهنگ در ميدان مبارزه بود در غيبت توده و طبقه و در نبـود
جنبشها و خيزشهاى انقالبى ،پيشاهنگ بـا تعـدادى محـدود و امكانـاتى انـدك بایـد
بهمصا رژیمى تا بُن دندان مسلح برود كه هم پول نفـت را دارد و هـم حمایـتهـاى
لجستيک نظامى و هم حربه سركوب را دارد .و هم اتاق شكنجه و باالتر از همه اینهـا،
مجوز كشتن و پنهان كردن را هـم دارد حربـه تحميـق تـوده و طبقـه را هـم دارد بـوق
تبلي اتى را هم دارد.
و در این نبرد نابرابر پيشاهنگ باید با فداى صددرصد دندان بر جگر بساید تا تـوده
و طبقه به ميدان آیند و این معادله نابرابر را برهم بزنند.
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این وضعيت نبرد ربطى به مشى مبارزه ندارد ساواك بر سر چریک فـدایی همـان را
مىآورد كه بر سر حزب توده مىآورد همانگونه تيزابى تودهاى و سياسـى كـار را زیـر
شكنجه مىكشت كه بهـرو ز دهقـانى را كشـت .بـا مجاهـدین مسـلمان چریـک همـان
برخوردى را مىكرد كه با مجاهدین ماركسيست ـ لنينيست سياسىكار.
در نبود توده و طبقه در ميدان مبارزه ،پيشاهنگ راهى جز تحمل هزینههـاى سـنگين
ندارد باید دید در كجاى دنيا و با چه رژیمى دست و پنجه مىافكنى كـافى اسـت نگـاه
كنيم به خاطرات اسداهلل علم ،نخست وزیر ،وزیـر دربـار و یـار و غـار شـاه و بـه قـول
خودش «غالم خانهزاد».
شاه دو حزب فرمایشى درست مىكند تا پُز دمكراتيک بگيرد رهبرى یكى از این دو
حزب در یک نطق انتخاباتى مىگوید اگر ما بيایيم روى كار بهداشت و مسـكن و فـالن
و بهمدان مىدهيم .خبر این نطق به گوش شاه مـىرسـد شـاه علـم را صـدا مـىكنـد و
مىگوید ،كه این مرتيكه گه مىخورد در بودن ما به مردم چيزى بدهد .فردا برود بگوید؛
گه خوردم .دبير كل بدبخت را مىخواهند و فرمان ملوكانه «گه خوردن» را بـه او ابـالغ
مىكنند و او در نطق بعدىاش مىگوید :من گه مىخورم به كسـى چيـزى بـدهم .بنـده
درزیر سایه شاهنشاهى كار مىكنم.
این وضعيت یک حزب اخته فرمایشى است تكليف اپوزیسيون روشن اسـت و بـاز
هم در جایى دیگر سپهبد آریانـا در یـک سـخنرانى ضـمن تعریـف از شـاه مـىگویـد:
اعليحضرت براى من مثل برادر بزرگ است .خبر به گوش شاه مىرسد كه تيمسار آریانا
او را برادر خطاب كرده است دستور عزل و تبعيد او را مىدهـد بـراى دیكتـاتور بـرادر
یعنى همعرض و همقد دیگران و او تاب تحمل ندارد دركنارش كسى دیگر بایستد.
حــال تكليــف پيشــاهنگى كــه بخواهــد دیكتــاتورى را بــا یــک رژیــم دمكراتيــک،
سرمایهدارى را با سوسياليسـم عـوض كنـد چيسـت و در برابـر خـود چـه لشـكرى از
آدمخواران را خواهد دید.
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آنچه من مىبينم
ماندن و باز ماندن درياست
گرچه ما مىگذريم
راه مىماند
باك نيست
نسترن آلآقا

شهادت نسترن آلآقا
ميرحسين كابلى در سال  1121در مازندران دستگير شـد كـابلى در بـازجویىهـایش از
یعقوب یزدانى نام برد.
یزدانى در تابستان  1122ارتباطش با ميرحسين كابلى قطع شد ولـى در اواخـر بهـار
 1121مجدداً به علىاكبر جعفرى وصل شد.
جعفرى ،یزدانى را در سارى به محمدحسين حقنواز وصل كرد این دو مدتى تحـت
مسـئوليت بهمن روحىآهنـگران بـودند بـعد بـه عـلى رحيمى (با نـام مستعـار ایـرج)
وصل شدند.
در سال  ،1122یزدانى ،كاوه بنایى را به على رحيمى وصل كرد.
كـاوه پنـاهى تحت نظر سـاواك بود پـ

سـاواك در تعقيب و مراقبـت بنــایى بـه

على رحيمى رسيد و با تعقيب رحيمى به خانه مشـترك او بـا حسـين موسـى دوسـت
دموچالى رسيدند كه همگى تحت مسئوليت نسترن آلآقا بودند.
ساواك در تعقيب رحيمى به نسترن آلآقا رسيد امـا نسـترن را گـم مـىكننـد .پـ
حسين موسىدوست را تعقيب مىكنند و به نسترن مىرسند.
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میآيی

و از باران و ماه میگذری
و با نگاهی
میكنی
خيابانهای متروک را گلباران 


شهادت موسىدوست و رحيمى
حسين موسىدوست در تاریخ سى و یكم خـرداد  1122در خيابـان بـا گشـت سـاواك
درگير شد و به شهادت رسيد على رحيمى در همان روز در خيابان عبـاسآبـاد حـوالى
سينما شهرفرنگ به شهادت رسيد.

مردی مضطرب
از چارراه ستاره و شبنامه میگذرد
از پشت پردههای سياه ابر
شيطان جهان را نظاره میكند

شهادت مهدوى
در خرداد  1122یک ساواكى به نام سعيد موسوى درمىیابد كـه دو چریـک بـا هویـت
جعلى در كارخانهاى كار مىكنند پ آن دو را تحت نظر قرار مىگيرند.
در تاریخ دوم تير  1122در خيابان عبيـد ذاكـانى بـا پيـاده شـدن گلـرخ (شـهرزاد)
مهدوى از یک پيكان او را زیر آتش مىگيرند و به شهادت مىرسانند.
پيكان را تعقيب مىكنند در ميان راه مردى سوار مىشود چریکها متوجه مـىشـوند
تحت تعقيباند پ كار به درگيرى مىكشد در این درگيرى نسترن آلآقا نادر علىپـور
و یک ساواكى به نام على فردىفر كشته مىشود.
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پرندهای از انحنای شرق میآيد؛
با بالی از اميد
با بالی از يأس
و در كوچههای خاموش سرگردان میگردد
و در تپههای ويران بال میكوبد
و بر آتش مینشيند

نسترن آلآقا
نسترن آلآقا سه بار قرار لو رفتهاش را با مهدى فتاحپور ،حسين سازور و شمسى نهـانى
را پشت سر گذاشته بود و این نشان از تيزهوشى او داشت.
نسترن در ابتدا سمپات علىنقى آرش (با نام مستعار اردشير) بود .بعـد از گذرانيـدن
موفقيت آميز سمپاتى به شيرین معاضد (با نام مستعار افسانه) وصل شد .در بمبگـذارى
اداره اطالعات امریكا و انجمن ایران و امریكا نسترن همراه شيرین معاضد بود.
با نام مستعار جميله مدتى همتيم احمد زیبرم ،حسن نوروزى و علـىاكبـر جعفـرى
بود و این سه نقش مهمى در رشد سازمانى نسترن داشتند هنگام شهادت نسترن یكى از
مسئوالن درجه اول سازمان بود.
ت تند حادثه میگذرد
و ستارههای متالشی
منظومههای جديدی میيابند

شهادت مريم شاهى
مریم شاهى فارغالتحصيل تاریخ از دانشگاه مشهد بود دوره سپاهىگرى خود را در اداره
كار و امور اجتماعى خراسان گذرانيد.
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بعد از اتمام سپاهى گرى مخفـى شـد .سـازمان بـراى محكـوم كـردن سياسـتهـاى
ضدكارگرى رژیم مریم را مأمور كرد كه بمبى در اداره كار خراسان بگذارد بمـب تعبيـه
شد منفجر شد و دو نفر كشته شدند.
ساواك در تحقيقاتش پى برد كه مریم شاهى قبل از انفجار در اداره كار بـوده اسـت
بعد از خروج او ناشناسى به مدرسه فروردین اطالى مىدهد كه در اداره كار بمبـى كـار
گذاشته شده است این اطالى توسط سازمان براى آن بود كه اداره كـار از حضـور مـردم
خالى باشد.
ساواك در مراجعه به خانه مریم شاهى متوجه شد او سه هفته مخفى شده است.
ساواك نام و نشان مریم را به گشتهاى ساواك داد در ساعت یازده و پانزده دقيقـه
روز پنجم تيرماه  1122در كنار خيابان فيروزآبادى مریم شاهى در تور گشـت مـأمورین
كميته قرار گرفت و طى درگيرى به شهادت رسيد.

روزشمار ضربات ساواك تا دهم تيرماه 1177

1

هفدهم دى ماه 1170
بهمن روحىآهنگران یكى از افراد مؤثر رهبرى سازمان و مسئول شاخه مازندران بهطور
تصادفى در یک كيوسک تلفن عمومى توسط احمدرضا كریمـى از مـرتبطين مجاهـدین
كه تواب شده بود و به خدمت سـاواك درآمـده بـود در یـک گشـت خيابـانى سـاواك
شناسایى و دستگير شد بهمن به علت حمله غافلگيرانه ساواك موفق نشد از نارنجـک و
سيانور خود استفاده كند.
از بهمن هنگام دستگيرى دفترچه تلفن و نوشتههایى به مرز به دست سـاواك افتـاد.
به همين خاطر در فاصله هفدهم تا بيست و سوم كه در بيمارستان  212بـه علـت سـياه
شدن پاها به شهادت رسيد به معناى اخص كلمه سالخى شد.
 .1اسف ايلو؛ هماس
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ـ دستگيرى زهرا آقانبى قلهكى در سارى
ـ شهادت سرور فرهنگ در گرگان
ـ شهادت فاطمه حسنپور در گرگان
ـ شهادت فاطمه نهانى در سارى (بيست و یكم دى ماه )1121
ـ شهادت ابراهيم خيرىآبریز در مازندران
ـ دستگيرى كمال فوالدى (بيست و یكم دى ماه)
ـ شهادت حميد مؤمنى هنگام اجراى قرار با كمال فوالدى (سيزدهم دى ماه)
ششم بهمن ماه 1121
ـ حمـله سـاواك بـه خـانـه تـيمى در محـله مـاراالن تبریز و شهـادت پـنج نــفر،
فـاطـمه افـدرنيـا ،مـسعود پـرورش ،جـعفر مــحتشمى ،مــجيد پــيرزادهجـهرمــى و
مصطفى دقيقهمدانى
ششم اسفند ماه
ـ دستگيرى حسين چوخاچى برادران
ساواك از حسين خواست كه براى دستگيرى یثربى همكارى كند حسين پذیرفت از
تور ساواك گریخت به سازمان پيوست و مخفى شد.

تغيير خط ساواك
ساواك در ابتدا برآن بود كه با زنده دستگير كـردن چریـکهـا و شـكنجه سيسـتماتيک
سازمان را از نظر تشكيالتى نابود كند .اما رفته رفته به ایـن نتيجـه رسـيد كـه ایـن كـار
شدنى نيست پ روى كرد كشتن در محـل بـه جـاى دسـتگيرى زنـده را گرفـت .ایـن
نخستين چرخش در سياست ساواك بود.
دومين چرخش در سياست راهبردى ساواك كار پيگير اطالعاتى به جاى حملههـاى
برقآسا بود ساواك به این نتيجه رسيد كه ضربههـاى بـرقآسـا حاصـل كـار را در حـد
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اعضا محدود مىكند اما اگر حوصله كند مىتواند خود را به رهبرى سازمان نزدیک كنـد
پ در سياست خود چرخش كيفى داد:
 .1نفوذ
ساواك در پى آن شد كه در سازمان نفوذ كنـد آزادى حسـين چوخـاچى بـه همـين
منظور بود اما چوخاچى با فریب ساواك مخفى شد.
نفوذ محمد كتابچى در الیههـاى هـوادار سـازمان و آمـادهسـازى او بـراى نفـوذ در
تشكيالت مورد دوم بود.1
 .2بهكارگيرى شنود پيشرفته تلفنى
ساواك توانست با شنودهاى كمتر از دو دقيقه به ردگيـرى پایگـاههـا برسـد و ایـن
مسأله از دید رهبران سازمان دور بود.
 .1كنترل دانشجویان فعال
ساواك در دستگيرىهایش پى برد كه جذب دانشجویان به سازمان زیاد اسـت پـ
پى برد كه با كنترل دانشجویان فعال مىتواند به سازمان برسد.
 .1كنترل زندانيان سياسى
پيوســتن زنــدانيان سياســى آزاد شــده در ابتــدا از دیــد ســاواك پنهــان مانــد امــا بــا
دستگيرىهاى بعدى ساواك پى برد كه زندانيان آزاد شده یكى از كانونهاى سربازگيرى
چریکهـا است .پـ آزادى زندانيـان سخت شـد .و زندانيـان آزاد شـده تحت كنتـرل
قرار گرفتند.
 . 2كنترل نامحسوس
تعقيب و مراقبت فيزیكى و محسوس حاصل زیادى براى سـاواك نداشـت .كـار یـا
بهدرگيرى مىكشيد و یا با هوشيارى چریکها آنها از تعقيب مىگریختند .پ سـاواك
به سوى كنترل نامحسوس رفت كنترل از راه دور یا مناطق اطرا محل كار و زندگى و
یا گذاشتن شنود یا كنترل تلفن.
 .1محمود نادرى كتات؛ چريكهاى فدايى
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 .1كار اطالعاتى پرحوصله
به جاى اقدام عاجل با یافتن اولين سرنخ ،ساواك به سوى كار پرحوصـله اطالعـاتى
رفت سرنخها دنبال مىشدند تا به خانههاى تيمى مىرسيدند .و بعد از یک پایگـاه كـار
روى پایگاه دیگر شروى مىشد.
اردیبهشت 1122
ـ حمله ساواك به پایگاه تهراننو
ـ حمله ساواك به پایگاه كن :شهادت فرزاد دادگر و جهانگير باقرى
ـ حمله به پایگاه خيابان خيام :در طـى ایـن عمليـات الدن آلآقـا ،مهـوش حـاتمى،
فرهاد صدیقى پاشاكى ،احمدرضا قنبرپور ،ارژنگ و ناصر شایگان بـه شـهادت رسـيدند
حميد اشر از ناحيه پا زخمى شد و طى عمليات متهورانهاى از مهلكه گریخت.
ـ حمله به پـایـگاه خيـابـان شـارق :در ایـن خـانه حميد اشـر  ،صبـا بــيژنزاده،
عليرضـا كالنترىنيستـانكى ،آریـا احمد هـاشـمى بـودند كـه بـا درگـيرى از محـاصره
خارج شدند.
ـ حمله به پایگاهى در رشت و شهادت بهروز ارم انى ،زهره مدیرهشـانهچـى و سـه
نفر دیگر
ـ حمله به پایگاهى در قزوین :شهادت ميترا بلبل صفت و اسماعيل عابدى
ـ حمله به پایگاهى در كرج :شهادت فریده غروى ،حسين فاطمى ،هوشـنگ قربـانى
كندهرودى ،مهدى فرقانى و گلرخ مهدوى از محاصره خارج شدند.
خرداد 1122
ـ انتشار نبرد خلق بعد از پانزده روز تأخير ،نسخه اصلى این نشریه در حمله ساواك
به كوى كن از بين رفت چاپ و انتشار آن براى چریکها جنبه حيثيتى داشت.
ـ بيـانيه سـازمـان در دوم خـرداد و توضيح ضربـات اخير ،به خـاطر لو رفتن شبكه
تلفنى سازمان
ـ نامه اشر به سازمان در بيستم خرداد

بهمن ،با نام و خاطره؛ بهمن روحی

533

سازمان در این نامه ضمن دعوت به خویشتندارى برنامهاى سه ماهه را حول چهـار
محور در دستور كار گذاشت:
 .1بازسازى امكانات پشت جبهه
 .2پایهسازى سياسى سازمان
 .1ایجاد سيستمهاى نوین براى مقابله با تاكتيکهاى مدرن دشمن و تجدید سـازمان
براساس این سيستمها
 .1تشكيل چند واحد آوانگارد براى گرم نگاه داشتن فضاى سياسى

يك نكته
اشر با تيزهوشى بسيار به خطير بودن اوضاى تا حدودى زیاد پى برده بود امـا در ایـن
نبرد تاریخى ضدانقالب از انقالب پيش افتاده بود .ساواك با كمک ضـدانقالب جهـانى
(سيا ،موساد و انتليجنت سروی ) به شيوهها و ابزار مجهز شده بـود كـه انقـالب بـراى
جبران این عقبافتادگى نيازمند زمان بود .و زمان از سازمان جلو افتاده بود.1
سى و یكم خرداد 1122
ـ شهادت عليرضا رحيمى علىآبادى ،در حوالى سينما شهرفرنگ تهران
ـ شهادت حسين موسىدوست دموچالى در تهراننو
دوم تير ماه 1122
ـ شهادت نسترن آلآقا ،شهادت گلرخ مهدوى و شهادت نادر علىپور ن مه
پنجم تيرماه 1122
شهادت مریم شاهى
هشتم تيرماه 1122
حمله به خانه مهرآباد جنوبى
 .1مجيد عبداسرزيمپور؛ ساواك از نور شنود تلفنى از سازماس الو افتاده بود.
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خانهاى در مهرآباد جنوبى
درساعت چهار و سی دقيقه صبح هشتم تير ماه  1122خانهاى از زمين و هوا درمهرآبـاد
جنوبى ،بيست مترى وليعهد خيابان پارسى ،كوچه رضاشاه كبير مورد حمله قرار گرفت.
خانهاى كه تا دیرگاه ،یادآور غم و اندوه ،شجاعت و جسـارت در ذهـن دوسـتداران
چریکهاى فدایى خلق شد.
در این روز فرمانده حميد ،رهبر اسطورهاى چریکها ،چریكى كه بيش از سيزده بـار
از محاصره ساواك زنده بيرون آمد و تنها چریكى بود كه در زمان حياتش «رفيـق كبيـر»
لقب گرفت از بزرگى او همين ب در حالىكه گلوله از پشت م ـز او را نشـانه گرفتـه
بود خيل لشكریان ساواك جرست نزدیک شدن به او را نداشتند .و با هلىكوپتر بر بـاالى
سر او چرخ مىزدند تا مطمئن شوند كه دیگر زنده نيست.1
این خانه متعلق بود به غالمعلـى خـراطپـور ،در واقـع خانـه مهرآبـاد پایگـاه رفيـق
خراطپور بود و یوسف قانع خشكه بيجارى ،علىاكبر وزیرى و طاهره خرم اعضاى تـيم
او بودند .این خانه توسط غالمرضا الیق مهربانى اجاره شد مهربانى از اعضـاى علنـى ـ
مخفى سازمان بود و به خاطر داشتن گواهينامه پایه یک ،پوشش خوبى بود براى اجـاره
كردن یک خانه با اجاره باال.
مهربانى عضو گروه بود كه تمایالت بيژنى داشتند و به سازمان پيوسته بود.
طاهره خرم در این خانه در پوشش همسر خراطپور بود.

داليل ضربه  8تير
سازمان در بيانيه آبان ماه خود دو علت براى این ضربه مىشمارد:
 .1مهدى فتاحپور :خلباس زاضر در صحنه درگيری مىگفت با هلیكوپتر به بادى سر زميد رفتيم تا مطمئن
شويم مرده است.
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 .1كشف شبكه تلفنى سازمان
1
 .2درگيرى رفقا
ساواك در نامهاى كه بعد از ضربه به دادرسى ارتش مىفرستد ،علـت ضـربه را كـار
نفوذى ـ اطالعاتى ذكر مىكند .2اما ثابتى معاون ساواك در مصاحبهاش با ميالنـى علـت
ضربه را پىگيرى تلفنى حميد اشر ذكر مىكند.1
ساواك از چند راه مىتوانست به خانه مهرآباد جنوبى برسد:
 .1ساواك مىدانست بعد از ضربات اردیبهشت ،سازمان به دنبال جابهجایى و مخفى
كردن نيروها است .پ با بسيج بنگاههاى معامالت ملكـى مـىتوانسـت بـه خانـههـاى
اجاره داده شده ،در اردیبهشت و خرداد دسترسى پيدا كند .و از آنجـا كـه مهربـانى تـا
حدودى شناخته شده بود او را بهعنوان مورد مشكوك تحت نظر بگيرد.
 .2از آنجا كه بهزاد اميرى دوان و حميد آریان شناسایى شده بودند و حميد اشـر
در هفتم تيرماه با بهزاد اميرى دوان قرارى را اجرا كرده بود حميد مـىتوانسـت در تـور
قرار بگيرد و ساواك به خانه مهرآباد برسد.
نسترن آلآقا هم شناسایى شده بود ساواك مىتوانسـت از طریـق او بـه محمدرضـا
یثربى و از طریق یثربى به خانه مهرآباد برسد.
مىماند دو روایت از ساواك ،ثابتى در مصاحبهاش مىگوید :كه حميد اشر در یک
تلفن عمومى شناسایى شد .جریان از این قرار بـود كـه سـاواك مكالمـهاى مشـكوك را
روى خط حميد مىاندازد و وانمود مىكند كه خـط روى خـط شـده اسـت .تـا حميـد
كنجكاو شود و مكالمه را گوش دهد .به این طریق منطقه كشـف مـىشـود .بـا كشـف
منطقه ساواك نيروى خود را در مهرآباد متمركز مىكند .و از طریق بنگاه و یـا از طریـق
كنترل منطقه به خانهاى كه رفت و آمد مشكوك دارد مىرسد از اینجا به بعد كافى بـود
ساواك مطمئن شود كه حميد در این خانه است و حمله را شروى كند.
 .1قهماسب وزيرى
 .2محمود نادرى؛ هماس كتات
 .1عباس ميالنی؛ نامداراس و نامآوراس ايرانی
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اما آنچه كه روایت ثابتى را زیر سؤال مىبرد ،گزارش ساواك در تيرماه  1122اسـت
این گزارش باید بهعنوان یک گزارش از سوى یک نهاد امنيتى بـه یـک ارگـان قضـایى
تلقى شود .گزارشى با ابهام ،و قدرتنمایى ،روشن است كه ساواك بهعنـوان یـک نهـاد
امنيتى شگرد خود را براى یک ارگان دیگر رو نمىكند .ضرورتى براى ایـنكـار نـدارد.
آنها نيز چنين چيزى را از ساواك نمىخواهند ساواك از ترمهاى معمـول در ایـن نامـه
استفاده مىكند ضمن آنكه كار ساواك چند جانبه بوده است و بدون شک براى رسـيدن
به مهرآباد ساواك از چند راه به سوى مهرآباد از مدتها قبل در حركت بوده است.
ساواك از مدتها قبل به دنبال زدن رهبرى چریکها بود .و بـراى رسـيدن بـه ایـن
هد از شنود تلفنى ،خبرگيرى از نفوذىها و خبرچينها و تعقيب و مراقبت و شكنجه
از زندانيان دستگير شده سود مىبرده است.
بههررو روایت ثابتى به حقيقت نزدیکتر از گزارش سال  1122ساواك به دادرسـى
ارتش است.

چه مردى
چه مردى كه مىگفت
قلب را شايستهتر آن
كه به هفت شمشير عشق
در خون نشيند
و گلوله را بايستهتر آن
كه زيباترين نامها را
بگويد
و شير كهن كوه مردى از اين گونه عاشق
ميدان خونين سرنوشت
به پاشنه آشيل
در نوشت
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روئينه تنی
كه راز مرگاش
اندوه عشق و
غم تنهايى بود
شاملو

حميد اشرف كه بود
حميد اشر در سال  1122در تهران به دنيا آمد پدرش كارمند اداره راهآهن بود درسال
11ـ 1112رئي راهآهن آذربایجان بود.
برادرى به نام احمد و خواهرى بـه نـام مينـا داشـت .در دارالفنـون درس خوانـد و
درسال هاى آخر گرایش چپ یافت .بعد به دانشـكده فنـى دانشـگاه تهـران رفـت و در
اینجا توسط گروه جزنى عضوگيرى شد .اما در دستگيرى گروه جزنـى شـناخته نشـد.

چرا كه در تشكيالت فقط او را با نام مستعار مىشناختند.
در فاصله سالهاى 19ـ 1117در بازسازى گروه همراه غفور حسنپور بود.
با آماده شدن گروه براى رفتن به جنگل او رابط كوه و شهر بود .و بـا شـروى اولـين
دستگيرىها ،به دنبال دستگيرى غفور حسنپور مخفى شد .پ درسش ناتمام ماند.
در جریان بازجویىهاى غفور حسنپور براى ساواك روشن شد كه اشر بـا بيـژن
در زندان ارتباطاتى دارد.
پ از شناخته شدن ساواك به جد در پى آن بود كه او را دستگير كنـد طبـق اسـناد
ساواك در ساعت سه و چهل دقيقه سىام مهرماه  1121در سرپل خانىآباد بـا مـأمورین
كميته مشترك درگير مىشود و مىگریزد ساواك در این مورد مىنویسد:
1
«مايه تأسف است كارى را كه ماهها دنبال كردند با يك غفلت از دست دادند ».
كه نشان مىدهد ساواك ماهها به دنبال حميد بوده است.
« حميد قدى متوسط داشت ،پُر بـا ظـاهرى ورزیـده و بينـى كشـيده و چانـهاى تيـز
.1اگزسر اعمل يىىاتيهس
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داشت .روى بينىاش خال گوشتى سياهرنگ بيضوى بود .این تمامى مشخصاتى بود كـه
ساواك از او داشت «بسيار صبور بود و هيچگاه در تصميمات دچار شتابزدگى نمىشد
و تابع احساسات قرار نمىگرفت».1
در عمليات ترور فرسيو دادستان جنایتكار رژیـم شـاه راننـده عمليـات بـود گـروه
بـهعـلت نقـش حسـاسى كه او در سـازمـاندهـى داشـت مـصر بــود او در عمليــات
شركت نكند.
در نيمه دوم سال  1121با دستگيرى احمدزاده و مفتـاحى و شـهادت پویـان ،رهبـر
بالمنازى سازمان شد .خونسردى ،بىبـاكى ،قـدرت سـازماندهـى ،انضـباط تشـكيالتى،
پنهانكارى و یک دهه زندگى مخفى در شرایطى كه بخش زیـادى از بـار تشـكيالتى را
یکتنه بردوش مىكشيد او را به «رهبرى افسانهاى» درمبارزه مسلحانه تبدیل كرده بود.2

كار ما اين است؛ اجتنابناپذيرى ضربه  8تير
حميد اشر در پاسخ به دكتر جوشنى املشى كه پرسيده بود ضربات سـال  1121چـرا
اتفاق افتاد گفته بود« :ما كارمان این است دیگه»1
وظيفه پيشاهنگ به واقع كار پيشاهنگ است .و اینكار در زمانى كه پيشاهنگ در پى
راه گشایى است و درگيرودار یـک نبـرد نابرابراسـت چيـزى نيسـت جـز فـدا .هرچنـد
اپورتونيسم سخنور فداى پيشاهنگ را مرگطلبى مىداند و توصيه مىكند كـه پيشـاهنگ
باید در سایه تئورى استراحت كند تا توده و طبقه به ميدان بياید و به دنبال رهبر بگـردد
اما در آن روز و در تمامى دورانهـا راهگشـایى تنهـا و تنهـا در سـایه ایثـار و گذشـت
پيشاهنگ ميسر خواهد بود.
بـراى پيشـاهنگ یک راه بيشتر وجود ندارد بـاید در ميدان بـایستد و هزینه بپـردازد
و یـا به گوشـهاى پنـاه ببرد و سنگر بگيرد تا جبـر تـاریخ كـار خـود را بكنـد .در ایـن
.1اعبيساجمش دو؛است يداتيهس
.2امنمودانيدرو،اهميناكايبا
.1اسلف.اج لو:امصيحبهابيادكاتاسملشى
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صورت در یک رژیم استبدادى كـه دیكتـاتور هـيچ مخـالفى را تـاب نمـىآورد ضـربه
اجتنابناپذیر است اشر به قضایا این گونه نگاه مىكند و از این نگاه ضربه هشتم تيـر
اجتنابناپذیر بود.
كار پيشاهنگ پاى فشردن بر آرمانهـا ،تـاب آوردن در برابـر سـختىهـا و در سـبد
اخالص گذاشتن همه چيز تا راه را به توده و طبقه بنمایاند .تا توده و طبقه باور كند كـه
چه باید باشد و چگونه باید به ميدان بياید.

به ياد بياوريد
به یاد بياورید مردان و زنانى را كه در آن روز بهخاطر بهروزى خلق خـود بـا شـجاعت
جنگيدند و سرافراز به خاك افتادند.
سالم بر آن روز كه زاده شدند سالم بر آن روز كه به پا خاستند و سـالم بـه آن روز
كه به خاك افتادند.
 .1رفيق كبير حميد اشر  ،سپهساالر سپاه
 .2رفيق یوسف قانع خشكهبيجارى فرمانده
 .1رفيق طاهره خرم فرمانده
 .1رفيق فاطمه حسينى فرمانده
 . 2رفيق محمدرضا یثربى فرمانده
 .1رفيق محمدحسين حقنواز فرمانده
 .7رفيق محمدمهدى فوقانى فرمانده
 . 1رفيق غالمرضا الیق مهربانى فرمانده
 .9رفيق علىاكبر وزیرى اسفرجانى فرمانده
 .11رفيق عسگر حسينى ابردهى فرمانده
و این افتخار براى یوسف ،خرم ،حسـينى ،یثربـى ،فوقـانى ،مهربـانى ،اسـفرجانى و
حسينى ب كه در ركاب فرمانده همه زمانها حميد اشر جنگيدند و به خاك افتادند.
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از مهرآباد
هنوز فرياد زندهباد مىآيد
و از فراز برجهاى سياه
دود و باروت و انفجار
شهر را سه شقه مىكند

ديگر شهداى مهرآباد

 .1رضا يثربى
رضا دانشجوى علم و صنعت بود در جریان پناه دادن سنجرى به محمدرضا ميرهاشـمى
حقيقى كه یكى از متهمين آتشسوزى در شركت هواپيماى ال عال متعلـق بـه اسـرائيل
بود او و كيومرث و خشایار سنجرى دستگير و پ از مدتى از زندان آزاد شد.
در شانزدهم اردیبهشت  1121او به همراه كيومرث سنجرى و عدهاى دیگر به مـدت
نيم سال از تحصيل محروم شد جرم او شركت در تظـاهرات و بـىنظمـى در دانشـكده
بود .امـا او پـيش از این مـحروميت مـخفى شـده بـود .یـثربى بـه هـمراه كيومــرث و
فریبرز سنجرى و آزاد سرو مخفى شده بودند پـ از شـهادت آزاد سـرو و دسـتگيرى
فریبرز سنجرى ارتباط او با چریکها قطع شد .پ نزد جعفر داورى رفت تا ارتبـاط او
را با سازمان برقرار كند .جعفر داورى با بـرادرش مرتضـى تمـاس گرفـت تـا از طریـق
فریبرز سنجرى او را به تشكيالت وصل كند .اما اینكار انجام نشـد .مرتضـى داورى در
تابستان  1121از زندان آزاد شد و رضا یثربى را به اسداهلل بشردوست در اصفهان وصل
كرد .پ كيومرث سنجرى و رضا یثربى به اصفهان رفتند بعـد از شـهادت بشردوسـت
ارتباط یثربى با سازمان قطع شد.
در بهار  1122جعفر داورى بار دیگر رضا یثربى را در اصفهان مىبيند و مىفهمد كه
ارتباط او با سازمان قطع شده اسـت .داورى در بازگشـت بـه تهـران از طریـق سـازمان
مجاهدین خلق و به كمک احمد هاشميان ،رضا را بار دیگر به سازمان وصل مىكند.
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رضا یثربى در تهران فرمانده تـيم بـود در جریـان تـرور سـرگرد نـوروزى طراحـى
عمليات را برعهده داشت و در جریان بمبگذارى در سفارت عمان نقش داشت.
در جریان ضربه تبریز و به شـهادت رسـيدن مسـعود پـرورش ،عبدالمجيـد پيـرزاد
جهرمى ،جعفر محتشمى و فاطمه افدارنيا ساواك مىپنداشت رضـا یثربـى نفـر پنجمـى
است كه كشته شده است اما آن فرد مصطفى دقيقى همدانى بود.

 .0محمد حسينى حقنواز
سيدمحمد حسينى حقنواز از اواخر سال  1121مخفى شد و به سازمان پيوست .حبيـب
برادران خسروشاهى را او عضوگيرى كرد مدتى در مازندران فعال بود و مسـئوليت تـيم
یعقوب یزدانى و ميرحسينعلى شریعتپناهى با او بود.
چندى نيز فرمانده تيمى عملياتى در خراسان بود نام مستعار او منوچهر بود.

 .1محمدمهدى فوقانى
فوقانى كارمند سازمان برنامه بود .با مارتيک قازاریان رابطهاى دوستانه داشت و دراسفند
 1121مخفى شد.
در مهر  1121حسين تجریشى دستگير شد .تجریشى در بازجویىهایش نـام فوقـانى
را برد كه ناپسرى خواهرش است و مدت هفت ماه است كه متوارى است.
فوقانى در سال  1122با گلرخ (شهرزاد) مهدوى ازدواج تاكتيكى كـرد و بـه شـمال
منتقل شد ساواك در شانزده بهمن  1121در بين مدارك كشف شده از یک خانـه تيمـى
دسته چک بانک اعتبارات صنعتى را یافت كه متعلق به او بود.

 .0عسگر حسينى ابرده
حسينى سال پنجم دبيرستان بود كه در رابطه با محفلى ادبى در تاریخ پانزدهم فـروردین
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دستگير شد این محفل در آغاز محفلى ادبى بود .ولى رفته رفته سمت و سویى سياسـى
پيدا كرد .غالمرضا بهنژاد ،زینالعابدین رشتچى دو عضو دیگر این محفل بودند.
در زندان مشهد عسگر با دكتر حشمتاهلل شهرزاد از گروه پيشتاز جزنـى آشـنا شـد
دكتر شهرزاد در زندان كالسهایى در مورد اقتصاد و مسائل كارگرى داشت .احمدرضـا
مظفرى نيز مبانى ماركسيسم را به او آموزش داد.
پـ از آزادى و گـرفتن دیپلم ،بـه مدرسه عـالى بـازرگـانى رفت و از اوایل سـال
مخفى شد.

 . 7يوسف قانع خشكهبيجارى
یوسف در سال  1112دانشجوى رشته برق پلـىتكنيـک بـود ،و فعاليـتهـاى صـنفى ـ
سياسى دانشگاه فعال بود و در همين سال توسط ساواك شناخته شد.
ساواك در گزارشى در مورد او چنين مىنویسد:
«او از طرفداران جننهاى پارتيرانى است ضاناً در پلىت نيزك مسزئول مطالعزه
درباره مواد منارره مىباشد».1

 .6طاهره خرم
طاهره خرم تحت تأثير فرزاد دادگر به مبارزه مسلحانه روى آورد.
منوچهر محمدى تهرانى در بازجویىهایش طاهره خرم را «فردى مستعد مىداند كه با
فرزاد دادگر بهدماوند رفته است و كتابهایى بين آنها ردوبدل مىشود».
ساواك از تاریخ دهم دى ماه  1121طاهره خرم را تحت نظر مىگيرد تا در صـورت
تماس فرزاد دادگر آنها را دستگير كنند.
يوتفاقينعاخشكهب جير
ا
.1استايداتيهس ؛ا
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طاهره چهار روز تحت نظر ساواك بود و طاهره این امر را مىدانست پـ سـاواك
را در تاریخ پنجم اسفند  1121به دانشگاه كشيد و در دانشگاه از دست ساواك گریخت
و مخفى شد.
ساواك در هفتم اردیبهشت  1122متوجه شد كه طاهره خرم دانشجوى سال چهـارم
مكانيک ،پرویز هوایى دانشجوى سال سـوم بـرق ،و علـىاكبـر وزیـرى اسـفرجانى
مخفى شدهاند.1
پ ساواك اقدامات گستردهاى براى دستگيرى طاهره بهعمل آورد.

 .5غالمرضا اليق مهربانى
غالمرضا الیق مهربانی از او اطالعات اندكی در دست است .عضو تيم رفيق خراطپور بـود و
با طاهره خرم در پایگاه مهرآباد زندگی میكرد.

 . 8علىاكبر وزيرى اسفرجانى
علیاكبر وزیری اسفرجانی متولد  1112بود و دانشجوی صنعتی بود.

 .1فاطمه حسينى

0

فاطمه حسينی در سال  1121در بروجرد بهدنيا آمـد .بعـد از اتمـام تحصـيالت بـه دانشـكده
پرستاری رفت و بعد از دو سال به سازمان پيوست و مخفی شد.

.1استايداتيهس ؛اطيهتهاختم
2
.اغالمتضياختسطپوراجزءاشهدسوامهتآبيدانبود.اسحاميالًاسهاجزءايكیاسزاشهدسواگم يمادرگ تیاهيیارشماا
ا
.اختسطپورامه دسابتقابود.ارر ساشبكهابتقارتينىاجيدهاشيهىابيب ابود.
ا
ستا
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علل ضربه در سال 1177
در سال  1122مبارزه مسلحانه دچار یک بنبست امنيتى شد .و این بـنبسـت ناشـى از
عوامل زیر بود:1
 .1رویكرد جدید ساواك
شاه بعد از تأسي حزب رستاخيز در سـال  1121بـه سـوى سياسـت خشـنتـر و
حذ فيزیكى مخالفين خود رفت.
رویكرد ساواك از سال  1121به بعد نابودى رهبرى سازمان بود.
 .2سـياست سـاواك از ضربه به تيمهـا بهكـار اطالعـاتى براى رسيدن بــه رهبـرى
كشيده شد.
 .1آزاد نكردن زندانيانى كه احكام آنها به پایان رسيده بود .ساواك در بررسىهایش
به این نتيجه رسيد كه بيشتر زندانيان بعد از آزادى به مبارزه مسلحانه روى مىآورند.
 .1ساز مان درك درسـتى از پيشـرفت كـار سـاواك نداشـت .سـاواك در تعقيـب و
مراقبت و شنود تلفنى رشد چشمگيرى كرده بود كه از این رشد از دید رهبرى سـازمان
مخفى بود.
 . 2از اواسط سال 22ـ 1121گسترش كمى و شتابناك سازمان همخوانى نداشـت بـا
قوانين چریک شهرى

آثار و تبعات ضربه مهرآباد
ضربه مهرآباد دیر یا زود آثار خود را بر بدنه تشكيالت باید نشان مـىداد و داد .تبعـات
این ضربه مرگبار چون هر ضربه دیگرى از چند حالت بيرون نبود:
 .1در عدهاى توليد پانيک (وحشت) مىكرد .پ گریز با توجيه تئوریک مىتوانست
یک واكنش باشد.
.1اقتبينعلىاعبدسلتح اپور؛اگزسرشىاسزاىنوالتافكتواهاىشك الىى؛انشتيهاعصتانو
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 .2در عناصر مردد كه درك درستى از چگونگى این ضـربه نداشـتند تردیـد نسـبت
بهدرستى راه پيش مىآید.
 .1و عدهاى دیگر به این اندیشه مىافتند كه آیا ضربه اجتنابناپذیر بوده است یا نـه.
و اشتباه در كجا بوده است.
در سازمان نيز سه گرایش به وجود آمد:
 .1غلط بودن مشى و پنهان شدن در پشت كار سياسى
 .2دفاى از خط جزنى
 .1دفاى از نظرات مسعود
گرایش نخست كه مىپنداشت با كار سياسى ،خطر مرگ و دستگيرى وجود ندارد و
در صورت دستگير شدن با چند سالى زندان كار حل مىشود .چند ماهى بعـد انشـعاب
كرد و به سمت حزب توده رفت .در این انشعاب مثل هميشه دارودسته حزب تـوده در
نوید (حيدر مهرگان و شركا) نقش توطئهگرانهاى داشتند.1
گرایشات دوم به غلبه نظر جزنى منجر شد.

رهبرى سازمان بعد از اشرف
از اول تير تا اوایل مرداد ،بازماندگان رهبرى توانستند بار دیگر با هم ارتباط برقرار كننـد
و اولين نشست اضطرارى در خواجه ربيع مشهد با حضور افراد زیر برگزار شد:
 .1يادماندههای علی خدايی؛ نشريه راه توده
علی خدايی در خاقرات به روشنی داستاس انشهات را روشن میكند.
بهد از م أسهدار شدس عدهای بهد از شهادت زميد اشرف سازماس چريكها م أسهدارها را به پايگاهی
میفرستد تىا دربىاره مىاندس و رفتن فكرهىای خود را بكنند .رابط اين پىايگاه بىا سىازمىاس فردی است بهنىام
محمد امير مه ز .مه ز در يكی از همين روزها با يكی از دوستاس قديم بهنام ع گر آهنيناگر به شكل
تصادفی برخورد میكند و ارياس م أسهدار شدس عدهای را در سازماس به او میگويد .گروه نويد از قريق
ع گر در ارياس قرار میگيرد و از ايناا بهبهد زيدر مهرگاس وارد اين داستاس میشود و در مالقاتهايی با
م أسهدارها ارياس انشهات به سوی ز ت توده سازماس داده میشود .امری كه تودهایها هميشه در آس يد
قوديی داشتهاند .بيانيه انشهات و ا وهای كه بهنام بيگوند مرزوم نوشته میشود بهخوبی نشاس میدهد كه
اينكار به ازتمال ب يار از شاهكارهای زيدر مهرگاس و گروه نويد است.
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 .1رحيم (حسن فرجودى) .2 ،هـادى (احمد غالميان) .1 ،هـاجر (صبـا بيژنزاده) و
 .1مجيد (عبدالعلى ـ عبدالرحيمپور)
در این جلسه طهماسب وزیرى ،كيومرث سنجرى ،عبداهلل پنجهشاهى دیگر مسئولين
سازمان شركت نداشتند .به نظر مىرسد براى تكرار نشدن واقعه مهرآباد و حفظ بخشـى
از رهبرى این افراد به این نشست نيامدند.
این نشست علىرغم تمامى خطرات براى حفظ سازمان حياتى بـود .در ایـن جلسـه
برقرارى ارتباطات و جمع و جور كردن سـازمان در دسـتور كـار قـرار گرفـت و رفيـق
رحيم (فرجودى) به عنوان مسئول ارتباط ميان مسئولين سازمان تعيين شد.

پروسه ترميم ضربات
اهدافى را در دستور كار خود گذاشت:

رهبرى وقت بعد از شهادت اشر
 .1حفظ واحدهاى سالم مانده
 .2وصل حلقههاى قطع شده به تشكيالت
 .1تجدید مجدد سازمان
 .1تجدید رابطه با الیههاى پایينی و پيرامونى (با جنبش فدایى)
 . 2متوقف كردن ضربات ساواك با پركردن خرهاى امنيتى به همين خاطر اقـدامات
زیر در دستور كار قرار داده شد:
الف) ممنوى شدن اجاره خانههاى تيمى از طریق بنگـاههـاى مسـكن ،كـه بيشـتر بـا
ساواك همكارى مىكردند.
ب) استفاده بيشتر از موتورسيكلت براى مقابله كردن با تعقيبهاى ساواك
1
پ) ممنوى شدن تماسهاى تلفنى مستقيم براى تأمين ارتباطات
ث) گسترش یافتن الیههاى هوادار
ج) فعال شدن رابطههاى قدیم و ایجاد رابطههاى جدید با هواداران در دانشـگاههـا،
مراكز كارى و هنرى و روشنفكرى
سشتفامىدسند.ابعدهياتتگتدا
ا
.1اعبيسام النىابهانق اسزاپتهيزاثيباىاضتبها۸اى تارسابهاخيطتاك اتلاىلالناحم دا
مويداسزاسفستسناعمل يىیاكم اهامشات ادرامصيحبهابياسيتجامصدسقیاسيناسدعيیاثيبایارساىلي داكتد.
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1

ترميم مناسبات سازمان همراه بود با اوجگيرى جنبش اعتراضى در سال .1121
سازمان از سال  1121وارد فاز تودهاى شده بود .رهبرى وقت سازمان در پى آن بود
كه بر بستر آماده شدن اشكال غيرنظامى مبارزه ،كار تـودهای را فعـال كنـد پـ رابطـه
بيشتر با محافل كارگرى ،دانشجویى ،روشنفكرى و ادارات در دستور كار قرار گرفت.
حميد اشر در پى آن بود كه بخش مستقلى در سازمان براى كـار سياسـى درسـت
كند .اما ضربات سال  1121و  1122این فرصت را از او گرفت.
بعد از ترميم ضایعات سياست راهبردى جدید سازمان بر دو اصل استوار شد:
 .1گسترش كار صنفى ـ سياسى
 .2گسترش عمليات تبلي ى ـ تهييجى
به همين خـاطر همراه بـا افزایش عمليـات نـظامى اقـدامـات زیـر در دسـتور كـار
قرار گرفت:
 .1ارتباطگيرى بيشتر با محافل دانشجویى
 .2ارتباطگيرى بيشتر با محافل كارگرى
 .1ارتباطگيرى بيشتر با محافل روشنفكرى
سازمان ،بخش تودهاى خود را كه جنبش فدایى بود در رابطه با راهانـدازى ،رهبـرى،
و همراهى جنبش اعتراضى فعال كرد .از بهار  1121تـا بهمـن  1127خيابـانهـا (الاقـل
بخش وسيعى از آن) زیر پاى جنبش فدایى بود .این جنبش در سراسر ایران ،در ادارات،
در دانشگاهها و دبيرستانها ،در كارخانهها و حتى ارتش و شهربانى فعال بود.

1

.اسلف.اجل و،انشتيهاعصتانوا94۸1/99/99
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مركزيت سوم
بعد از شهادت حميد اشر و نه كادر برجسته سازمان ،دو مركزیت تشكيل شد كه هـر
دو مركزیت از بين رفتند .پ مركزیت سوم تشـكيل شـد .امـا ایـن مركزیـت فاقـد دو
ویژگى بود:
 .1دانش سياسى
 .2تجربه كارى
پ اولين انشعاب صورت گرفت؛ انشعابى به راست.
بعد از این انشعاب مركزیت سوم طى اطالعيهاى در شانزدهم آذر  1121بدون آنكه
خود را ملزم به دادن توضيحى بداند اعالم كرد نظرات بيژن بر سازمان حاكم است.
رفقاى خارج از فاصله شهادت حميد اشر تـا ت ييـر خـط علنـى سـازمان توسـط
مـركـزیـت سـوم سـعى در تمـاس بـا رفقـاى داخـلى داشـتند .ایـن ارتبــاط توســط
محسن نوربخش و محمدعلى خسروى اردبيلى (داداشى) انجام مىشد.
نوربخش از طر تشكيالت خارج از كشور مأمور شد این ارتبـاط را برقـرار كنـد.
رفيق نوربخش از طریق كوههاى تركيه خود را به ایران رساند .مـدتى جهـت وصـل بـه
سازمان تالش كرد .به علت ضربات ساواك و شهادت رفقا كانالهاى ارتباطى كور شده
بود بعد از مدتى شناسایى شد و به شهادت رسيد.
متأسفانه ارتباط داخل و خارج تا سال  1127امكانپذیر نشد كه خـود باعـ اولـين
انشعاب شد.

انشعاب به راست
روى بيگونـد و دیگـران،

بعد از دستگيرى محمد معصومخانى در سال  1121و اعترا
بيگوند مخفى شد و به چریکها پيوست.
بعد از ظهر دوازدهم مهر  1122در خيابان سيروس بيگونـد بـا نـازیال ارویچـى كـه
زمانى همدانشكدهاى بودند قرار داشت معلوم نشد این قرار چگونـه لـو رفـت .بيگونـد
سيانورش را خورد و مرد و ارویچى دستگير شد .ارویچى در بازجویىهـایش خبـر داد
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افتـاده است و عـدهاى به مشى

كه بعد از شهـادت حميد اشـر
سياسى رسيدهاند.
در آبان  1122عدهاى از چریکها جدا شدند.
بيگوند هم كه در مهر  1122به شهادت رسيده بود اینان بـه عنـوان سـپرى در جلـو
خود گرفتند و سعى كردند انشعاب را به نام او تمام كنند.
از اینان دو نوشته در دست است ،نخست نوشتهاى كه منسوب است به بيگونـد كـه
در انتساب او به بيگوند سند قابل قبـولى در دسـت نـداریم .چـرا كـه مـردههـا سـخن
نمىگویند البته و صد البته متأسفانه پ مىشود هر چيزى را در دهـان آنهـا گذاشـت.
همچنان كه تودهاىها سعى كردند همين كار را با شهيد دالور خسرو گلسرخى بكنند و
با نوشتن كتابچهاى از قول یک تودهاى 1گفتند كه خسـرو در گـوش رفيـق تـودهاى در
آخرین لحظه گفته است حزب هم حزب توده اما آن حزب و این دروغ آنچنـان آبـرو
باخته بود كه از خير آن گذشتند.
نوشتهاى دیگر بنا به «مواضع ایدئولوژیک انشعاب» در دست است كه در آبان 1121
نوشته شده است كه به آن هم خواهيم پرداخت.
اما ببينيم حزب توده در مقدمهاى كه بر «بيانيه انشعاب» نوشته است كه در حد خـود
شاهكاریى است مثل تمامى شاهكارهاى دیگرش چه مىگوید:
« بيگوند در بدو مخفى شدن هنگامى كه با روحيـه انفعـالى بـا يكـى از رفقـايش
روبهرو شد كه شور و هيجان و فعاليتش را در زنـدگى قبلـى ديـده بـود بـه ايـن
نتيجه رسيد كه سازمان چريكها به يك كارگـاه قـرون وسـطايى كـه همگـان را
بهكارهاى مشابه و ساده مىگمارد بيشتر شبيه است تا به يك كارخانه عظـيم بـا
تقسيم پيچيده و استفاده صحيح از تمامى استعدادهاى انسانى».
بعدها دیدیم كه حزب به مثابه یک كارخانه عظيم ،چه خيل عظيمى از فالن و بهمان
درست كرده است كه ما از آن بىاطالى بودیم.
.1اكايباخستهاگلستخى؛انوشاهات يم

.اكهابعدسًامعلوماشدات يم

اهميناح درامهتگيناستا.
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مقدمهنوی معتقد است كه اختال از قرار دادن عك مـائو در كنـار عكـ لنـين
شروى شد بيگوند مائو را دهقانى مذبذب با دارودسته منحر مـىدانسـت و مـىگفـت
جاى او در آن بلندىها نيست عقابها را بدنام مىكند».
بيچاره بيگونـد زنـده نمانـد تـا ببينـد عقـابهـاى او كـالغ هـم نبودنـد .و گنـدى
بهماركسيسم زدند كه سالهاى بسيار خون دل باید خورد تا این گند از دامن ماركسيسم
پاك شود.
یكى دیگر از اختالفـات بـر سـر اعـدام شـهریارى بـود هرچنـد در جـزوه مواضـع
ایدئولوژیک سعى مىكند قضيه را جورى ماست مالى كند نگاه كنيم.
«همچنين است نظر ما راجع به مجـازات جاسوسـان و خائنـان بـه جنـبش كـه
درمواضع ضرورى الزم بوده ولى ارائه سيستماتيك آن بسيار نادرست مىباشد».
و بعد پنهان شدن در پشت حر هاى لنين كه بله لنين هم ،همين را مىگوید .و بـاز
ليز خوردنهاى اپورتونيسيتى مثل ماهى از دست كه باالخره اعدام شهریارى خائن با آن
كارنامه خيانت بارش درست بود یـا نـه .ایـن داسـتان چـه ربطـى بـه لنـين دارد .اعـدام
شهریارى چه ربطى به ارائه سيستماتيک این عمليات دارد .مگـر چریـکهـا جـز اعـدام
شهریارى كدام تودهاى را اعدام كردند .ارائه سيستماتيک یعنى اینكه چریـکهـا تفنـگ
بردارند و راه بيفتند تودهاىهاى خائن را بكشند كه هزار ماشاءاهلل این حزب پـر بـود از
این موجودات.
اما شهریارى هرچه بود تودهاى بود .آن هم از نوعى كه به قـول رادمـنش دبيـر كـل
حزب توده «یک انقالبى در كاليبر جهانى بود» .رادمنش تا آخر عمـرش بـر ایـن عقيـده
ماند .و مسأله شهریارى را توطئه جناح كيانورى براى سرنگون كردن او مىدانست.
اما به راستى چه مىتوان كرد .تودهاى باشى عامل ساواك باشى یک جنبش را بهگند
بكشـى بخشـى از گـروه جـزنى را بـه سـاواك تحویـل بـدهـى از ظـریفى گـرفته تـا
مشعو كالنترى و دیگران را خاورى و حكمتجو عده بىشمارى دیگر را به زندان و
قبرستان روانه كنى و آن وقت وقتى چند غيرتمند پيدا مىشود تا مـزد یـک خيانتكـار را
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كف دستش بگذارى یک ماركسيست ـ لنينيست دو آتشه مثل بيگونـد پيـدا مـىشـود و
گریبان تو را مىگيرد كه شهریارى را كشتى مىخواهى سيستماتيک برخورد كنـى .مگـر
لنين نگفت كه سيستماتيک نباید جاسوس و خائن كشت پ تو ماركسيست نيستى .كم
حوصـلهاى خــردهبـورژوا هســتى .و بــه قـول مقدمــهنــوی حـزب تــوده «تروریســت
سـرگشـتهاى» نـه یک مـاركسيسـت راهجـو و بـالنـده و بــه قـول شــهيد سـرفــراز
مصطفى شعاعيان «چه جهان نامردى».
در آخر مقدمهنوی حزب توده مىنویسد:
«او و منظور بيگوند است ،دانسـت كـه سـازمان چريـكهـاى فـدايى خلـق يـك
سازمان پرولترى نيست .پس بايد لوله س ح را به داخل سنگرى كه ديـروز از آن
شليك مىكرد برگرداند».
ش عبده نيست .جادو هم نيست حزب توده و بيگوند مرحوم به این نتيجه مـىرسـند
كه باید نه به سوى ساواك و رژیم شاه كه باید به سنگر چریک فدایى شليک كرد .چرا؟
چون سازمانى پرولترى نيست حاال تمامى دنيا جمع شوند و بگویند حزب توده فـالن و
بهمان نيست چه كسى باور مىكند.
و در سال  1121همين بازماندگان تورج حيدرى بيگوند ،فرخ نگهدار و اذنابش بـاز
همين كار را كردند لوله تفنگها را برگرداند به داخل سنگرى كه تا دیروز از آن شـليک
مىكردند .و بزرگترین سازمان چپ ایران را متالشى كردند.

انشعاب به راست داليل و شواهد
در فروردین  1121بيژن به همراه شش كادر بزرگ برجسته گروه او در تپـههـاى اویـن
توسط رهبران ساواك ترور شدند .در تير  ،1122ده نفر از رهبران چریکها در خانـهاى
درمهرآباد به شهادت رسيدند كه در بين آنها حميد اشر رهبر اسـطورهاى چریـکهـا
هم بود.
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ضربات ساواك از سال  1121تا شهادت حميد اشر  ،چریکها را كالفه كرده بـود
و آنها به دنبال راه گریزى مـى گشـتند سـاواك بـا تمـامى نيروهـاى خـود از درزهـاى
تشكيالتى وارد مىشد و با شكنجههاى وحشيانه بـه سـرنخهـایى دسترسـى مـىیافـت.
حميد اشـر درپى آن بـود كه بـا عقبنشينى تـاكتيكى سـازمـان را بـا شـرایط جدید
وفق دهد.
بر چنين بسترى رشد تفكرات راست یک امر غيرمنتظرهاى نيسـت .شـرایط سـنگين
نبرد ،هزینهاى بسيار مىخواهد و این در تـوان همـه نيسـت .پـ بـه زودى كسـانى از
كاروان جا خواهند ماند تورج حيدرى بيگوند در دوازدهم مهر  1122در قرارى لو رفتـه
سيانور خورد و مرد.
او نيز چون عدهاى دیگر از شرایط سخت مبـارزه بـه تنـگ آمـده بودنـد در پـى راه
گریزى مىگشتند.
مرگ بيگوند چراغ هشدارى بود براى دیگران چون او كه به زودى این شتر در خانه
آنها خواهد خوابيد پ در مهر  1122كمى بعد از مرگ بيگوند این افراد از چریکهـا
منشعب شدند:
 .1فـریـبرز صـالـحى .2 ،فـاطمـه ایـزدى .1 ،مـحمدامـير معزز .1 ،حسـين قـلمبر،
 . 2فرزاد دادگر .1 ،سيما بهمنش .7 ،پرویز هدایتى و  .1منيژه هدایتى
تورج بيگوند را به راستى نمىتوان جزء انشعابيون قلمداد كـرد چـرا كـه او قبـل از
انشعاب كشته شد با این همه هشت نفر دیگر با بلنـد كـردن پـرچم بـه نـام او خـود را
ماركسيست ـ لنينيست اعالم كردند و با نوشتن جزوههایى به نام بيگوند مرحوم «مبميرزهاا
مسلنينهارساسننتسفاسزاميركس س امال س » دانستند.1
تا اینجا صحبتى نيست هر آدمى حق دارد و هر زمانى راه خود را از جریـانى جـدا
كند و به راهى دیگر برود ،اما پرچمى كـه اینـان بلنـد كردنـد و پـرچم دفـاى از اصـول
ماركسيسم ـ لنينيسم بود و از آنجا كه ارزیابى آدمها و جریانات نه از ادعاى آنها كه از
عملكردها و زندگى در مبارزه طبقاتى صورت مىگيرد .باید دید آنها در مبارزه خونين

بهانظتامیآيداسيناجزههابهاقل اح درامهتگيناستا.
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توده و طبقه با رژیم استبدادى چه سنگرى را برگزیدند .و آن وقت مىتـوان گفـت كـه
آنان در ادعاهاىشان چه اندازه صادق بودند.
فریبرز صالحى و همسرش فاطمه ایزدى به آلمان شـرقى رفتنـد بـا رهبـرى حـزب
تمـاس گرفتند و به گروه نوید پيوستند و روشـن شـد كه مـاركـسيسم ـ لـنينيسم یعنى
حزب توده.

يك سؤال
منشعبين ،یعنى آن هشت نفر به اضافه مرحوم بيگوند كه حاال شده بـود پـرچم آنهـا و
همگى در زیر پرچم او سينه مىزدند .مدعى بودند كـه مبـارزه مسـلحانه بـه بـنبسـت
رسيده است .پ باید راه دیگرى برگزینيد و آن راه حزب توده بود .حزبى كـه از سـال
 1111به بعد عمالً از صفحه سياسى ایران حذ شده بود و مـدتى بازمانـدگانش آلـت
دست عباس شهریارى عامل ساواك بودند .و با پول ساواك براى حزب تـوده عمليـات
پارتيزانى مىكردند و نشریه بيرون مىدادند .تا عناصر صادق و خام را به دام بيندازند.
و در خارج نيز مشتى پير و پاتال فرارى بودند كه كـارى جـز توطئـه برعليـه هـم و
خبرچينى براى سازمانهاى اطالعاتى آذربایجان و مسكو نداشتند .به راستى نقد سازمان
چریکها ،حزب توده بود.

سازمان نويد
حال ببينيم سازمان نوید كه بود.
چند هوادار مطبوعاتى تودهاى بـه سـردمدارى حيـدر مهرگـان و خسـرو پرتـوى و
نشریهاى چند صفحهاى به نام نوید .كه در آن روز همه فكر مىكردند كار ساواك است.
و اگر كار ساواك نيست ،ساواك در گسترش آن نقش دارد تا از برد چریکهـا بـه نفـع
حزب توده كم كند.
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مدعيان ماركسيسم ـ لنينيسم كه مىخواستند از دایره تنگ مبارزه چریكـى درآینـد و
كارى بكنند كارستان راهى محفلى مرده به نـام نویـد شـدند تـا ورق پـارهاى را بدهنـد
بيرون آن هم در حدى محدود و خنثى.

عاقبت كار
بگذار از عاقبت فرارىها از سازمان چریکها چيز دیگرى نگویيم كه بـه قـول محتشـم
كاشانى خاموش محتشم كه دل سنگ آب شد.

نبرد خلق شماره  ،5خرداد 1177

خط بيژن ،تبليغ مسلحانه
هفتمين شماره نبرد خلق با تأخيرى پانزده روزه منتشر شـد قـرار بـر ایـن بـود در اول
خرداد  1122این شماره پخش شود كه در جریان درگيرى كوى كن از بـين رفـت پـ
چاپ دوم آن با تأخيرى پانزده روزه بيرون آمد.
تأكيد بر این تاریخها از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم وقتى روى جلد این نشـریه
زده مىشود «تبليغ مسلحانه محور تمام اشكال مبارزاتى خلق ما» به چه معنا است.
سرمقاله نبرد خلق با سه كتاب تئوریک چریکها آغـاز مـىكنـد .از رد تئىوری بقىاى
پویان و هم استراتژى و هم تاكتيك احمدزاده و آنچه يك انقالبى بايد بدانىد ،فراهـانى و
این سه اثر را اساس تئوریک جنبش مبارزه مسلحانه مىداند .اما جمعبندى ایـن جنـبش
و گسترش این تئورى را براى اولين بار در كارنامه بيژن جزنى مىگذارد.
و اضافه مىكند جنبش مسلحانه برنامه استراتژیک خود را در مرحله اول براى طـرح
و تـثبيت جنبـش گـذاشته بـود و بـراى تـحقق ایـن برنـامه بـایـد به هد هـاى زیــر
دست مىیافت:
 .1مطرح كردن مشى مسلحانه نه بهعنوان آنتىتز مشى دیكتاتورى فاشيستى
 .2پایان بخشيدن به سياست صبر و انتظار و در سطح نيروهاى آگاه سياسى
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 .1ایجاد امكانات عملى بهمنظور سازماندهى نيروها بهمنظور شروى تبليـغ مسـلحانه
كه در مرحله اول هدفش نيروهاى آگاه جامعه بود.
 .1سازماندهى و پرورش نيروها
در گسترش كار توضيحى و استفاده از اشكال صنفى ـ سياسى مبـارزه حـول محـور
تبليغ مسلحانه و از این طریق گسترش آگاهى در مردم و ایجاد در زمينههاى الزم بـراى
گسترش مبارزه مسلحانه در سطح تودهها ورود به مرحله دوم استراتژیک تودهاى كـردن
مبارزه بود
در تحقق این برنامهها دو مانع وجود داشت:
 .1سركوب رژیم
 .2تبلي ات جناح اپورتونيستى مقيم خارج كه با سوءاستفاده از كمکهاى كشورهاى
سوسياليستى و بهرهورى از امكانات انتشاراتى و تبلي ـاتى و منـابع مـالى ایـن كشـورها
لـحظهاى تبلي ـات عوامفریبـانه و تـحریفكننده و ضـدانقالبى خـود را بر عليه جنبش
قطع نمىكردند.

يك نكته
حزب توده به ناگهان مىشود جناح اپورتونيستى مقيم خارج كه از امكانـات كشـورهاى
سوسياليستى سوءاستفاده مىكند و كشورهایى كه این كمکها را به حزب توده مىدهند
مىشوند «كشورهاى سوسياليستى بـرادر» كـه الزم اسـت احسـاس مسـئوليت بيشـترى
نسبت به جنبش نوین خلق ایران كنند.

مراحل عملياتى تبليغ مسلحانه
 .1مرحله نخست ،مرحله معرفى است بهمنظور تأمين سالح و امكانات مالى سازمان
 .2مرحله دوم كه در فاصله سالهاى 21ـ 1121صورت مـىگيـرد عمليـات نمونـهاى ـ
خلقى است براى هموار ساختن راه نفوذ در بين مردم

211

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

شروع مرزبندى با مسعود
مبارزه مسلحانه در نزد بنيانگذاران سازمان (مسعود ،پویان ،مفتاحى و هيرمنپور) شـامل
كليه عمليات نظامى مىشد .از دفاى مسلحانه گرفته تا تبليغ مسلحانه و ضـربات نظـامى،
سياسى و اقتصادى به رژیم كه این ضربات شامل شاهرگهاى نظـامى ،مـالى و سياسـى
رژیم مىشد.
اما براى اولين بار «حمله به تأسيسات نظامى دشمن» یک اقدام صـرفا نظـامى تلقـى
مىشود كه ماهيت سياسى و به تبع آن تبلي ى ندارد .مردود اعالم مىشود.
آتش زدن بانکها ،آتـش زدن سـينماها ،ایجـاد انفجـار در ادارات دولتـى بـهعنـوان
عمليات آوانتوریستى محكوم مىشود .و حمله بـه مراكـز نظـامى ،سياسـى و اقتصـادى
غرب نيز رد مىشود .و این حمالت را در كشورهاى نيمهمسـتعمره ـ نيمـهفئـودالى كـه
امپریاليسم حضور عينى دارد مجاز مىشمارد .اما در ایران كه جزء كشورهاى نومستعمره
است كارى است غلط .و تنها باع خوشحالى روشنفكران و خردهبورژوازى مىشود.

شروع بحران
در اینكه بحرانى در سازمان در فاصله سالهاى  22ـ 1121در حـال شـكلگيـرى بـود
شک و شبهه اى بـاقى نيسـت .هـواداران مشـى و منتقـدین مشـى هـر دو بـه ایـن امـر
معتر اند .اما اختال بر سر ریشههاى این بحران است .نخست نگاه مىكنيم به نظرات
دو تن از افراد برجسته سازمان و بعد پى مىگيریم حقيقت ماجرا را:

 .1اشرف دهقانى
سازمان با پاسخدهى به نيازهاى جامعـه باعـ گشـوده شـدن فضـاى مبـارزاتى و روى
آوردن تودهها به مبارزه شد .با تحكيم استحكام تشكيالتىاش این پتانسيل را پيـدا كـرد
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كه نيروهاى آزاد شده را در اشكال غيرمسلحانه سازماندهى كند و هم در مناطق مساعد
از این نيروها در جهت گسترش مبارزه مسلحانه استفاده كند.
اما متأسفانه چنين نشد و این بزرگترین نقطه ضعف سازمان بود.
سازمان از اواخر سال  1121رو به عمليات مسلحانه نمونـهاى ـ خلقـى آورد بـدون
آنكه روشن كند این تاكتيک چگونه مىتواند در خدمت تودهاى كردن مبـارزه مسـلحانه
قرار گيرد.
در یک جمعبندى كلى با توجه به رشد و گسترش مبارزات مردم سازمان باید:
 .1راههایى براى سازماندهى مردم در اشكال غيرمسلحانه پيدا مىكرد.
 .2دست زدن به اقداماتى جهت تداوم مبارزه مسلحانه به مثابه شكل اصلى مبارزه
 . 1گشودن جبهه دوم در كردستان یا مناطق دیگر براى خارج كردن نيروها از شهر و
كاهش ضربات پلي .
 .1سازمان دهى نيروها در شهر باع باال رفتن ضربات و عاطل و باطل ماندن نيروها
و شروى بحران ایدئولوژیک شد.

 .0قربانعلى عبدالرحيمپور (مجيد)
در فاصله سالهاى 21ـ 1121مبارزه مسلحانه توسط سازمان و مجاهـدین عينيـت یافتـه
بود .و نيروهاى زیاد به سازمان روى آورده بودند:
 .1روى آوردن محافــل و گــروههــاى چــپ بــا پيشــينه و تجــارب گونــاگون و بــا
برداشتهاى متفاوت از رابطه مبارزه مسلحانه و كار سياسى
 .2گسترش سازمان در ميان دانشجویان
 .1تشكيل گروههاى هوادار در اشكال غيرنظامى
 .1گسترش و نفوذ سازمان در ميان روشنفكران و فرهنگيان
 . 2گسترش و نفوذ سازمان در خارج از كشور در ميان دانشجویان و محافل چپ
 .1پيدایش گروهها و محافل كارگرى هوادار سازمان
 .7ارتباط ميان سازمان و كارگران قدیمى
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با روى آوردن و اقبال وسيع اولين سؤال در ذهن رهبرى سازمان این بود كه با ایـن
نيروها چه باید كرد آیا باید همه را مخفى و مسلح كرد ،و اینكه مبارزه مسلحانه چگونه
تودهاى مىشود.
در اینجا این حر كه گفته شد نمىشود كار سياسى كرد شكست.

نكته نخست
تا این مرحله بين اشر و مجيد اختالفى نيسـت امـا نكتـهاى كـه مجيـد مـىگویـد :و
اشارهاى است به بنبست كار سياسى در تئورى بقاء پویان حر نادرستى است .تأكيـد
پویان بر دوران قبل از مبارزه مسلحانه است .و تسرى پيدا نمىكند به زمانى كـه جامعـه
فعال شده است و اقبالى چنين گسترده به سازمان شده است.

نفوذ انديشههاى بيژن

1

در فروردین  1121در شماره دوم نبرد خلق ،ارگان سازمان ،اعالم شد كه سازمان از فاز
اول مبارزه مسلحانه «فاز معرفى و تثبيت» گذشـته اسـت و در حـال ورود بـه فـاز دوم،
تودهاى شدن مبارزه مىباشد.
در این مرحله دو راه در پيش سازمان بود:
 .1نخست راهى كه احمدزاده در «ه استاتسى واهاه اىيكا م ا» طـرح مـىكنـد و آن
كشاندن مبارزه به روستا بود.
در سالهاى 21ـ 1121در این زمينه تالشهایى صورت گرفت كميتهاى تشكيل شـد
و تيم چنگيز قبادى مأمور بررسى كار در روستا شد كه در همين رابطه تيم ضربه خورد.
علت ناكاميابى این طرح سه عامل بود:
 . 1هوشيار بودن پلي  ،كه به هر تحركى در كوه ،جنگـل و روسـتا بـه دیـده شـک
مىنگریست و با آن به شدت برخورد مىكرد دستگير شدن تيم قبادى در همـين رابطـه
.1اسشتفادهقينى؛افتسزهييىاسزاىيريخاچتي اهي
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بود كه آنها به مدت چند ساعت ماشين خود را در كنار جاده گذاشته و رفته بودنـد .و
وقتى برگشتند با ژاندارمهاى مسلح روبهرو شدند.
ـ مشكالت تكنيكى
ـ فقدان نيروهاى مناسب زندگى در كوه و جنگل
 .2راه دوم تمركز كار در شهر بود.
عمليات نمونهاى خلقى در همين راستا برنامهریزى شد كـه هـد آن جلـب طبقـه
كارگر و اقشار زحمتكش به مبارزه بود .پ سوژهها در رابطه با اقشارى خاص انتخاب
و روى آن كار تبلي ى صورت مىگرفت.
پ گشودن جبهه دوم در روستا به فراموشى سپرده شد .و این فراموشى تنها ناشـى
از نبود امكانات و مشكالت تكنيكى نبود سازمان در این سالهـا معتقـد بـه كـار بيشـتر
درميان كارگران بود پ مبارزه صرفاً تبدیل شد به مبارزه در شهر.

يك تناقض
مبارزه مسلحانه نيروهاى زیادى را در جامعه براى پيوستن به سازمان آزاد كرده بود .امـا
به خاطر تمركز شدن مبارزه در شهر ،سازمان امكانات الزم براى سازماندهى این نيروها
را نداشت ضرورت رشد سازمان و عدم امكانات الزم براى سازماندهى نيروها به شكل
یک تناقض خود را نشان داد.

رسوخ نظرات بيژن
در چنين شرایطى ،زمينه مساعد براى نظرات بيژن در سازمان آماده شد.
بيژن علىرغم آنكه براى مبارزه مسلحانه نقش محورى قایل بود اما بـراى عمليـات
مسلحانه نقش تبلي ى قایل بود.
مبارزه مسلحانه تكيهگاهى بود براى تبليغ و ترویج در ميان تودههـا و بـهطـور كلـى
ایجاد زمينه مبارزاتى براى كشاندن تودهها بـه مبـارزه اقتصـادى و سياسـى اسـتراتژیكى
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تبليغ مسلحانه بر این اصل استوار بود كه با سازماندهى سياسى تودههـا آنهـا را بـراى
قيام مسلحانه شهرى آماده كند.

تفاوت چه بود
تفاوت تبليغ و عمل مسلحانه چه بود؟
در نظر مسعود عمل مسلحانه شامل تبليغ مسلحانه ،دفاى از خود مسـلحانه و تمـامى
سازماندهى سياسى ـ نظامى تودههـا و

شيوهها و اشكال مبارزه مىشد و استراتژى آن بر
پيشبرد جنگ مسلحانه تودهاى بود.
و بهطور كلى دامنه عمل محدود نبود .پ روسـتا و بـه ویـژه بـاز كـردن جبهـهاى
دركردستان براى آن نقش حياتى داشت.
امـا خـط تـبليغ بـایـد در شـهر تـمركز مىیـافت و امكـان ضـربهپذیرى سـازمـان
بيشتر مىشد.

كاتاليزورها
چند عامل دیگر كمک كرد كه نظرات بيژن در سازمان جا بيفتد:
 .1نخست آنكه جزنى هيچ زمانى صـراحتاً از اخـتال خـود بـا احمـدزاده سـخن
نگفت« .و به گونهاى برخورد مىكرد كه گویا آنچه وى طرح مىكند همانـا در راسـتاى
خطى است كه سازمان بر مبناى آن حركت خود را آغاز كرده و در جهت تكامل تئورى
پيشين سازمان قرار دارد».
 .2دوم آنكه بيژن از رهبران گروه پيشتازى بود كه به مبارزه مسـلحانه رسـيده بـود.
دردستگيرى در زندان مقاومتى قابل تحسين كرده بود و در بين هواداران مشى مسـلحانه
از اتوریتهاى انقالبى برخوردار بود.
 . 1سازمان در واقع وحدت دو گروه بود گروه جنگل و گروه مسعود .گـروه جنگـل
با نظرات بيژن آشنا بود و دلبستگىهاىشان به بيژن بهعنوان یـک رهبـر پابرجـا بـود در
رسس همه اینها حميد اشر بود كه به رهبرى سازمان رسيده بود.
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 .1در زندان كسانىكه در دوروبر بيژن بودنـد و حامـل نظـرات او و نوشـتههـاى او
به بيرون زندان بودند ،مثل بهروز ارم انى ،بعد از آزادى ،به سازمان پيوستند و در رهبرى
جا گرفتند اینان نيز نقش مهمى در جا انداختن نظرات بيژن داشتند.

غلبه نظرات بيژن
غلبه نظرات بيژن در سازمان یک شبه نبود .هرچند مجيد عبدالرحيمپور یكى از اعضـاى
مركزیت سوم (بعد از شهادت حميد اشر ) این غلبه را به بحران شهادت اشر نسبت
مىدهد و مىگوید بعد از شهادت اشر سه دید در سازمان ایجاد شد:
 .1دیـد كـار سيـاسى كـه بـه انشعـاب گروه نـه نـفره و رفتن آنهـا به حزب توده
منجر شد.
 .2گرایش به خط مسعود
 .1گرایش به خط بيژن
و بالفاصله اضافه مىكند كه خط بيژن غالب شد اما نمـىگویـد چگونـه ایـن غلبـه
صورت گرفت و پروسه آن چگونه بود.

سابقه كار :يك اختالف
در سالهاى پایان دهه  11دو نظر مطرح بود( .یک سؤال و دو نظـر) آیـا رفـرم ارضـى
تضادها را كاهش داده است یا نه .پاسخ به این سؤال راه بعدى را نشان داد:
 .1حزب توده و جریاناتى از این دست ،بر این باور بودند كـه بـا انجـام اصـالحات
ارضى سرمایهدارى در ایران حاكم شده است این سرمایهدارى دوران رشد و شـكوفایى
خود را طى مىكند تضادهاى سابق كاهش یافته است .و تضادهاى جدید هنوز بـه حـد
كافى رشد نكردهاند پ تودهها هنوز به حد كـافى از زنـدگى خـود ناراضـى نيسـتند و
شرایط عينى انقالب وجود ندارد.
 .2دید دوم ،با استقرار سرمایهدارى وابسـته و حضـور سـرمایه خـارجى ،تضـادهاى
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طبقاتى را شدت یافته مىدید .استثمار كارگران را وحشيانهتر ،دهقانان را خانه خرابتر،
بورژوازى ملى را ورشكسته و خردهبورژوازى را ناراضىتر مىدید .به همين رو شـرایط
عينى انقالب را آماده مىدید.

بيژن و سازمان
بيژن در سـال  1111بـا دو محفـل سـوركى و ظریفـى ،گـروه پيشـتاز را تشـكيل داد و
درورود به فاز عملى با خيانت ناصر آقایان دستگير شد.
صفایى فراهانى و آشتيانى به فلسطين رفتنـد .غفـور حسـنپـور و حميـد اشـر و
مهدى سامع در ایران ماندند و با كمک غفور گروه احيا شد.
گروه پيشتاز فرصت نيافت به مرحله تدوین نظریات برسد از نظر عملـى بـه مبـارزه
مسلحانه رسيده بود اما به مرحله تدوین نظریات نرسيد.
در سال  1119گروه احمدزاده ،پویان ،مفتاحى مستقالً به مبـارزه مسـلحانه رسـيدند.
گروه فرصت یافت نظریات خود را تدوین كند .حاصل تمامى بح هـا و بررسـىهـاى
گروه ،مبارزه مسلحانه ،و رد تئوری بقای پویان و مبـارزه مسـلحانه هىم اسىتراتژى و هىم
تاكتيك مسعود احمدزاده بود.
فراهانى به ایران آمد در اوایل سال  1119تا ببيند آیا شرایط بـراى عمليـات در كـوه
آماده است یا نه .و با كمال تعجب با یک گروه حاضر و آماده روبهرو شد گروهى كه با
نقش بىبدیل غفور حسنپور شكل گرفته بود.
در پروسه شناسایى جنگلهاى گيالن بودند كه گروه جنگل با گروه احمدزاده آشـنا
شد و به هم نزدیک شدند.
بح ها جریان داشت كه سياهكل پيش افتاد .و گروه جنگل جـز دو تـيم شـهرى از
بين رفتند پ در فروردین سال  1121وحدت صورت گرفـت و «چریـکهـاى فـدایى
خلق ایران» به وجود آمد.
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جعل يا تسامح
تا تولد سازمان چریکها نامى از بيژن در ميان نيست .هرچنـد اشـر دهقـانى روایـت
مى كند در پروسه وحدت نام جزنى را از رفقاى جنگل شنيده است .نه چيـزى بيشـتر و
نه چيزى كمتر .پ آوردن نام بيژن بهعنوان بنيانگذار یا یكى از بينانگـذاران چریـکهـا
منطبق بر دادههاى تاریخى نيست.
فرج سركوهى قرار دادن نام بيژن را در تاریخ چریکها جعل تاریخ مىداند .بهنوعى
حق با او است مسعود احمد زاده در كتاب ه استاتسى واهاه اىيكا اس به اختصـار از
گروه پيشتاز مىگذرد گروهى كه تصميم داشتند كارى بكنند اما موفق نشدند .همين.
نوشتههاى بيـژن تـا سـال  1122هـم در سـازمان وجـود خـارجى نـدارد .1درواقـع
نوشتههاى بيژن از سال  1121سروكلهاش در سازمان پيدا مىشود.

گروه مهندسين
در پروسه شكلگيرى حلقه تبریز (صمد بهرنگى) ،گروه مهندسـين نيـز بـهوجـود آمـد.
مـحفلى بـا گـرایشـات تـودهاى ،بـرجسـتهتـرین عضو محفـل بـهروز ارم ـانى بــود.
مجيد عبدالرحيمپور نيز در همين سالها به این محفل پيوسـت .و ایـن محفـل در سـال
 1121لو رفت .و از آنجا كه بيشتر اعضاى این محفل مهندس بودند به گروه مهندسـين
معرو شد.
ارم انى در زندان به جزنى نزدیک شد .نظرات او را پذیرفت و با خـود نوشـتههـاى
جزنى را كه از سالهاى  1121به بعد تدوین شده بود بـه بيـرون زنـدان آورد و بعـد از
پيوستنش به سازمان نوشتههاى جزنى را به سازمان داد.
در واقع آثار جزنى از اواخر سال  1121در سازمان مشاهده مىشوند از گروه جنگل
تنها اثر تدوین شده «آنچهاكهاي اسنقالبىابييدابدسنمدا» است .كه منتسب است به فرمانـده
فراهانى 2و آن هم تا سال  1121در پایگاههاى چریکها حضور عينى ندارد.
.1اسشتفادهقينى؛ابذرهيواميندگير
.2ام هناجزنىاهمستاب نابعدهيامدعىاشداكايباآنچهاي

اسنقالبیابييدابدسندانوشاهاجزنیاستا.
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اختالفات مسعود و بيژن
بر ما معلوم نيست كه آیا بيژن كارهاى مسعود و پویان را از متن اصلى خوانده است یـا
نه .اما با نظرات آنها توسط دستگيرشدگان آشنا بود.
بيژن در كتاب «نبتدابياديكايىورو» و چگونه مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود نظـرات
مسعود را نقد مىكند.
 .1بيژن علىرغم آنكه براى مبارزه مسلحانه نقش محورى قایل بود .امـا تبيـين او از
این مبارزه با تبيين مسعود یكى نبود .بيژن ماهيـت مبـارزه مسـلحانه را «آگـاه سـازنده»
مىدانست .مبارزه سياسى ـ نظامى پيشاهنگ از آنرو الزم و ضرورى بـود كـه تـودههـا
قادر باشند به مبارزه سياسى ـ اقتصادى بپردازند .تا پيشاهنگ بتواند با سازماندهى آنـان
شرایط را براى انقالب آماده سازد.
بيژن براى مبارزه مسلحانه صرفاً ضرورت تـداركاتى قایـل بـود .و ایـن ایـده را كـه
تدارك انقالب در خور انقالب اسـت را قبـول نداشـت .بـراى او راه انقـالب ،بسـيج و
سازماندهى سياسى توده ها بود كه بـه علـت تسـلط دیكتـاتورى بایـد در پرتـو مبـارزه

مسلحانه عملى شود .پ كار سياسى ـ صنفى پاى دوم جنبش بود.
در واقع جزنى آشتى حزب توده (كار آرام سياسى) با تئورى مبارزه مسلحانه بود.
 .2مسعود و پویان اما فعاليت سياسى ـ نظامى پيشـاهنگ را بسـترى بـراى بسـيج و
سازماندهى تودهها هم به لحاظ سياسى و هم نظامى مىدانستند .درواقع امـر سياسـى از

امر نظامى جدا نمىشد و عمل مسلحانه شاخهاى از فعاليت حزبى نبود بلكه این دو یک
كل ارگانيک بودند.
براى مسعود مبارزه مسلحانه براى بسيج تودهها به مثابه تاكتيک بود و نابودى دشمن
از طریق جنگ تودهاى و مبارزه مسلحانه امرى استراتژیک بود.
 .1جزنى براى دیكتاتورى شاه استقالل حزئی قایل بود و نبرد اصلى و تضـاد عمـده
را نبرد با دیكتاتورى مىدانست .به همين خاطر از شعار مسعود كه شـبيه شـعار رفقـاى
ویتنامى بود انتقاد مىكرد .اما مسعود شاه را سگ زنجيرى امپریاليسم مىدانست و شـعار
مرگ بر امپریاليسم و سگهاى زنجيرىاش را مىداد.
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 .1بيژن به نقش تبلي ى مبارزه مسلحانه باور داشت .در حالىكه بـراى مسـعود وجـه
تبلي ى جزنى از یک وظيفه كلى بود.
 . 2بيژن حزب توده را تا سـال  12علـىرغـم تمـامى انحرافـات رویزیونيسـتىاش،
حزب طبقه كارگر مىدانست .در حالىكه مسعود حزب توده را در هيچ لحظهاى از عمر
سى سالهاش حزب طبقه كارگر نمىدانست .مسعود حزب توده را كاریكاتورى از حزب
طبقه كارگر مىدانست
 .1بيژن شوروى را رژیمى سوسياليستى مىدانست كه انحرافات رویزیونيسـتى دارد.
اما مسعود به نظر چينىها نزدیکتر بود .و به سرمایهدارى دولتى شوروى باور داشت.

نخستين نشانه
اولين نشانه در خرداد  1122ظاهر شد در سه مقاله شماره  7نبرد خلق ،ارگان سازمان:
عمليات مسلحانه سازمان تبدیل شد به «عمليات تبليغ مسلحانه» و این به معناى گذار از
مسعود به بيژن بود.
نقش مبارزه مسلحانه از راه اصلى مبارزه تقليل یافت بـه یـک تكيـهگـاه بـراى كـار
تبلي ى و ترویجى در ميان تودهها.
استراتژى تبليغ مسلحانه ،سازماندهى سياسـى تـودههـا و آمـاده كـردن آنهـا بـراى
قيامهاى مسلحانه شهرى بود.
احمدزاده هم به تبليغ مسلحانه نظر دارد و هم دفاى از خود مسلحانه را نظـر دارد .و
اینكه همه شيوهها و اشكال مبارزه را به راه پيشبرد استراتژى خـود بـهكـار مـىگيـرد و
مبارزه را به یک شكل محدود نمىكند.
احمدزاده ضرورت مبارزه در روستا را امرى حيـاتى مـىدانسـت .و همـه شـهرهاى
ایران را براى فعاليت چریک شهرى مناسب نمىدید.
اما خط «تبليغ مسلحانه» در شهر متمركز شد .نيروهاى انقالب در شهرهاى كوچـک
كه به هيچ وجه مناسب مـبارزه چریكى نبود ،جمع شـدند .و بـه دشـمن امكـان ضربـه
زدن را داد.
از اواخر سال  1121تا تابسـتان  1122ضـربات مرگبـارى بـر سـازمان وارد شـد .و
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تمامى رفقاى شوراى عالى جز دو نفر (اشر
بودند به شهادت رسيدند.

دهقانى و محمد حرمتىپور) كه درخـارج

راه برونرفت چه بود
 .1اشر دهقانى راه برونرفت را گشایش جبههاى جدید در كردستان مىدانست.
 .2انشعاب دارودسـته بيگونـد راه بـرونرفـت را بازگشـت بـه دامـن حـزب تـوده
مىدانست و سياست صبر و انتظار و پنهان شدن پشت ورق پارهاى به نام «نوید»
 .1مركزیت سوم راه برونرفت را گذار از مسعود به بيژن مىدانستند.
حميــد اشــر در نامــه بيســتم خــرداد  1122خــود بــه درك درســتى مــىرســد؛
خویشتندارى و صبر .اما ساواك با تمام نيرو به سرنخهایى دست یافته بود كه ضـربات
را اجتنابناپذیر مىكرد.
تعطيلى موقت ،عقبنشينى تاكتيكى بود كـه فرصـت مـىداد علـت ضـربات مـداوم
كشف شود و امكانات بازسازى شود و روى گشایش جبهه دوم فكر شود.
كافى بود حميد فرصت مىیافت چند ماه وقت مىخرید چيزى حدود یـک سـال و
آن وقت در آستانه سال  1121و سال توده و طبقه ،خيزش و حركت بود سـازمان بایـد
در سال  1122عقبنشينى مىكرد .و در سال  1121تعرض خود را به همراه بـا تعـرض
توده و طبقه بود آغاز مىكرد .اما سيل ضـربات فرصـت اندیشـه را از رهبـرى سـازمان
گرفته بود.

داليل پيروزى خط بيژن
 .1بـحران تشكيالتى سـازمـان ،بـه خـاطر ضربـات مداوم سـاواك و جستوجو بـراى
راه برونرفت
 .2اتوریته بيژن در زندان
بيژن از مؤسسين راه مبارزه مسلحانه بود بعد از دستگيرى مقاومت درخشـانى كـرد.
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در زندان نيز نقش رهبرى داشت و توانست عالوه بـر سـازماندهـى نيروهـا در زنـدان
نظرات خود را نيز تدوین كند.
از سال  1121حضور بيژن توانست كسـانى را كـه بـراى مـدت كوتـاهى بـه زنـدان
مىآمدند با نظرات خود آشنا كند .اینان را به چریکها ملحـق كنـد در حـالىكـه اینـان
چریک بيژنى بودند نه مسعودى.
 .1شهادت زودهنگام بنيانگذاران سازمان (مسعود ،پویان و مفتاحى) فرصت نـداد تـا
مؤسسين نظرات خود را گسترش دهند و در رابطه با شـرایط جدیـد و بـنبسـتهـا و
بحرانهاى جارى چارهجویى كنند پ راه براى نظرات بيژن باز بود.
 .1خط بيژن تدریجا در سازمان جا افتاد و آن هم با آمدن چریکهاى بيژنى از درون
زنـدان مـنالجمله بـهروز ارم ـانى در آن روزگـار تفـاوت بيژن و مسـعود بـراى همـه
روشن نبود.
 . 2ضربات مداوم ساواك بخش تئوریک و كيفى سازمان را از بين بـرد و در مقابـل
نظریات بيژن نيروى كيفى قابل مالحظهاى نبود.

نخستين مقاومت :اشرف ،حرمتىپور
ضربات ساواك ارتباط بخش خارج كشور سازمان با رهبرى داخل را از بين برد رفقـاى
خارج سعى در تماس با رفقاى داخل داشـتند .ایـن ارتبـاط توسـط محسـن نـوربخش،
محمدعلى خسروى اردبيلى (داداشى) انجام مىشد.
نوربخش از طر تشكيالت خارج از كشور مأمور شد این ارتبـاط را برقـرار كنـد.
نوربخش از طریق كوههاى تركيه خود را به ایران رساند .مدتى جهت وصل به سـازمان
تالش كرد .اما شناسایى شد و در یک درگيرى با ساواك به شهادت رسيد.
ارتباط داخل و خارج تا سال  1127امكانپذیر نشد.
مركزیت سوم( ،بعد از شهادت حميد اشر در مركزیـت تشـكيل شـد كـه از بـين
رفت) طى اطالعيهاى در  11آذر  1121بدون آنكه خود را ملزم به دادن توضيحى كنـد،
اعالم كرد ،نظرات بيژن حاكم شده است.
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دو پيشگويى بزرگ
نظرات بيژن جدا از آنكه به شرایط جدید جامعه نزدیکتر بود حاوى دو محور اساسـى
و مرگبار بود:
 .1حزب توده
 .2شوروى
بيژن حزب توده را تا سال  1112حزب طبقه كارگر مىدانسـت و شـوروى را یـک
نظام سوسياليستى با انحرافات رویزیونيستى بـه حسـاب مـىآورد .همـين دو مـورد در
سالهاى  1121به بعد كمک كرد تا گرایش تودهاىهاى در رهبرى سازمان ،چریکها را
به حزب توده و شوروى نزدیک كند.
در آن روزگار تنها دو نفر این ت يير مرگبار را فهميدند و نسبت به آن هشدار دادند:
 .1مصطفى شعاعيان
 .2تقى شهرام
شعاعيان در نامه سرگشادهاش «انتقاد ماركسيستى را نكشيم» بـه درسـتى ایـن ت ييـر
مرگبار را تشخيص داد و نسبت به آن هشدار داد.
تقى شهرام كه بعد از فرارش از زندان در رسس سازمان مجاهدین قرار گرفتـه بـود و
گذار ماركسيستى را در سازمان مجاهدین رهبـرى كـرده بـود و در پـى آن بـود كـه بـا
چریکها سازمان متحد ماركسيستى درست كند .این ت ييـر خـط را دیـد و اعـالم كـرد
چریکها به زودى تودهاى مىشوند.

جزوه «شرايط عينى انقالب»
در آبان  1127اشر دهقانى و محمد حرمتىپور از مسئول سازمان در خـارج از كشـور
جـزوه «شتسم طاع ىاسنقالب» را در پـاسخ به كتـاب «نبتدابمياديكاماميىورو» بـيژن جـزنى
منتشر كردند.
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اشر در سال  1121دستگير و در فروردین  1122از زندان گریخت .مدتى درایران
بود و كتاب حميتهامقيهما را نوشت و بعد از سوى سازمان به خارج از كشور رفت.
محمد حرمتىپور نيز در سال  1122بهعنوان نماینـده سـازمان بـه خـارج از كشـور
اعـزام شـد .هـرچـند سـاواك مىپنداشت حـرمتىپور جزء شـهداى مهرآبـاد در ســال
 1122باشد.
سوامىشمودا» وجود شرایط
ا
ا
رزهامسلنينهاىوده
بيژن در «نبتدابياديكايىورو» و «چگونهامبي
عينى انقالب را رد مىكند .اما دست بردن پيشاهنگ به سالح را بهعنوان «مرحله تدارك
انقالب» صحيح مىداند و آماده بودن شـرایط عينـى انقـالب را كـار اپورتونيسـم چـپ
مىداند كه بهزودى به اپورتونيسم راست تبدیل مىشود.
اما آنچه اشر و حرمتىپور را وادار به نوشتن این جزوه كرد تنهـا پاسـخ بـه بيـژن
نبود .بلكه تحوالتى بود كه طى آن سازمان با كنار گذاشتن خط مسـعود بـه خـط بيـژن
رسيده بود.
اشر و حرمتىپور در مقدمه توضيح مىدهند كه براى پاسخگویى به مسائل حـاد و
كنونى جنبش راهى نيست جز آنكه بپردازیم به نظریات جزنى كـه مـدتى اسـت جـاى
نظریات بنيانگذاران سازمان را گرفته است .این بح باید علنى و در سطح جنبش باشد
تا تمامى نيروها بتوانند در آن شركت كنند.1
جزنى بر این باور بود كه شرایط عينى انقالب آماده نيست .اما دست بردن پيشاهنگ
به سالح به عنوان مرحله تداركاتى انقالب درست است.
دهقانى و حرمتىپور در این جزوه نشان مىدهند كه آماده بودن شرایط عينى انقالب
ربطى به موقعيت انقالبى ندارد .فرجام نهایى شرایط عينى موقعيت انقالبـى اسـت مـراد
مسعود شرایط عينى است اما آنچه بيژن نقد مىكند موقعيت انقالبى است بيـژن شـرایط
عـينى انقـالب و مـوقـعيت انقـالبى را یـكى مـىگـيرد .در حـالىكـه نـزد احــمدزاده
اینگونه نيست.

حتماىپورارسبهاخيطتاعل یا
ا
.1ارهبتواهقااتيزميناسيناجزههارساىخلفاىشك الىىادسنسااهاسشتفادهقينیاها
كتدناسينابنثاىوب خاكتد.
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اختالف اساسى
اختال اساسى از بود یا نبود شرایط عينى انقالب آغاز مىشود:
 .1پيشاهنگ انقالبى خود محصول دوره معينى از تكامل تاریخ است.
 .2اسلوبهایى كه در جهت تحقق آرمانهاى پرولترى در دوره معينى بهكار مىگيرد
در ارتباط كامالً دیالكتيكى با ضرورتهـاى عينـى جامعـه اسـت .و در آخـرین تحليـل
براساس رشد بنيادىترین تضاد و جامعه قرار دارد.
 .1در شرایطى كه رشد تضاد نيروهاى مولده با مناسبات توليدى به حد نهـایى خـود
نرسيده است آنچه در دستور كار پيشاهنگ است تدارك انقالب است؛ نه خود انقالب.
 . 1وجه مشخصه مرحله تـدارك انقـالب ،عبارتسـت از تطـابق نيروهـاى مولـده بـا
مناسبات توليدى در این مرحله شرایط عينى انقالب وجود ندارد .شـيوه مبـارزه در ایـن
مرحله مسالمتآميز است.
 . 2آوانتوریسم انقالبى (ماجراجویى خردهبورژوازى) مرحلـه تـدارك انقـالب را بـا
مرحله انقالب یكى مىگيرد .و كار آرام سياسى را با ناشكيبایى خراب مىكند.
 .1در تدارك انقالب و نبود شرایط عينى انقـالب پيشـاهنگ حـق نـدارد دسـت بـه
سالح ببرد و شعار سرنگونى هم نباید بدهد.

يك سؤال
در نـبود شـرایـط عـينى انقـالب كـدام عـامـل روبنـایى تـوجيهگـر عمــل مسلحــانه
پيشاهنگ است؟
جزنى مىگوید :براى آغاز مبارزه مسلحانه احتياج به وجـود شـرایط عينـى انقـالب
نيست چرا نيست؟
 .1آیا صر وجه دیكتاتورى كافى نيست كه دست به سالح ببریم؟
 .2صر نبود دمكراسى آیا كافى است كه دست به سالح ببریم؟
 .1آیا در نبود جنبشهاى خود به خودى و رشد نایافتگى تضادها مىشود دسـت
به سالح برد؟
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 . 7وظيفه پيشاهنگ در دوران نبود شرایط عينى انقالب ،ارتقاء آگاهى سياسـى طبقـه
كارگر است اما در دوران آماده بودن شرایط عينى ،متقاعد سـاختن تـوده بـراى تسـخير
قدرت سياسى و تحقق انقالب است.
 . 1وظيفه پيشاهنگ در بود و نبود شرایط عينى دو تا اسـت یكـى نيسـت .در نبـود
شرایط ارتقاى آگاهى سياسى طبقه و در بودن شرایط عينى دعوت توده و طبقه بهكسب
قدرت سياسى است.
 .9از روى ت ييرات اقتصادى باید پى به وجود شرایط عينى انقالب برد.
 .11فرا رسيدن شرایط عينى انقالب به معناى تحقق آن نيست.

وقوع انقالب
براى وقوى انقالب تنها ت ييرات زیربنایى كافى نيست بلكه تحول در كليه زمينههـاى
روبنایى الزم است.
بـحران عمومى هم استثمـارشـونده و هم استثمـاركننده ،هـم محكوم و هـم حـاكم
را فرا مىگيرد.

شرايط عينى انقالب
استالين مىگوید :در عصر امپریاليسم ،شرایط عينى انقـالب در تمـامى سيسـتم اقتصـاد
امپریاليستى به شكل یک مجموعه وجود دارد .اما وجود شرایط عينى انقالب در سيستم
امپریاليستى به معناى در آستانه انفجار قرار گرفتن همه جوامع بـه یـک سـان و در یـک
زمان نيست .براى تبيين رشد شرایط عينى انقالب در جامعه معين باید چگونگى شـدت
وحدت تضادهاى درونى آن جامعـه را كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا انعكـاس تضـادهاى
امپریاليستى قرار دارد .در نظر گرفت.
فراهم بودن شرایط عينى به معناى آمادگى تمـام شـرایط الزم و كـافى بـراى انجـام
موفقيتآميز انقالب نيست .نقش پيشاهنگ در این مرحله بسيار مهم است.
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موقعيت انقالبى
بلوغ شرایط عينى انقالب ،موقعيت انقالبى است .موقعيتى كه تـودههـا نمـىخواهنـد و
حكومت هم نمىتواند( .همان تعریف لنين)

تعريف لنين از موقعيت انقالبى
 .1استثمارشدگان نتوانند به سياق سابق زندگى كنند.
 .2حكومتكنندگان نتوانند به سياق سابق حكومت كنند.
 . 1اكثریت توده و طبقه به ضرورت انقالب واقـف شـود و حاضـر باشـند بـراى آن
جانفشانى كنند.
 .1بحران باید عقبماندهترین بخشها را به ميدان سياست بياورد.

پيروزى انقالب
هر موقعيت انقالبى به انقالب ختم نمىشود باید شرایط زیر آماده باشد:
 .1شرط اساسى بحران عمومى است.
 .2شرط ذهنى ـ آمادگى توده و وجود یک حزب انقالبى است.

وظيفه پيشاهنگ در مرحله تدارك انقالب
 .1ارتقاى آگاهى توده و طبقه
 .2استفاده از كليه شيوههاى مبارزاتى
 .1استفاده از كليه شيوههاى قانونى و غيرقانونى مبارزاتى
 .1سازماندهى توده و طبقه
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اشكال كار جزنى
 .1جزنى شرایط عينى انقالب را با مفهـوم موقعيـت انقالبـى یكـى مـىگيـرد .و وقتـى
مىگوید شرایط عينى انقالب آماده نيست منظورش موقعيت انقالبى است.
 .2جزنى رفرم ارضى سـال  1111را باعـ كـاهش تضـادها در روسـتا مـىدانـد و
مىگوید تا انقالب راه زیادى داریم .و براى رشد مجدد نارضایتىهـا زمـان زیـادى الزم
است .و اعتقادى كه تضاد خلق و ضدخلق را تشدید یافتـه مـىدانـد اپورتونيسـم چـپ
است( .منظور احمدزاده است)

يك سؤال
سؤالى كه در اینجا از جزنى پرسيده مىشود این بـود كـه اگـر تضـادها كـاهش یافتـه،
اختناق رژیم از چه روست .آیا احساس خطر رژیم از رشد مبارزات انقالبى نيست؟
پـاسخ جـزنى ایـن بـود كه بورژوازى وابسته تضـادهـا را كـاهش نـداده اسـت عوض
كرده است.
احمدزاده مىگفت :فقدان یا ركود جنبشهاى خود به خودى دالیل روبنـایى دارد و
آن دیكتاتورى است اما جزنى رشد نایافتگى تضادها را عامل مىدانست.
احمدزاده شور و شوق انقالبيون ،جستوجوهاى خستگىناپذیر نيروهاى انقالب را
بـراى یـافـتن راه یـورشهـاى پى درپى پلـي را دليل آمـاده بــودن شــرایط عــينى
انقالب مىدانست.
رشد شرایط عينى رژیم را به طر اعمال سركوبگرانه سوق مىدهـد .و ضـرورت
مبارزه مسلحانه در این بستر مطرح مىشود.
بـدون وجـود شـرایـط عـينى ،جـانبـازى پـيشـاهنـگ قـادر نيسـت تـودههـا را به
مبارزه بكشاند.
وقتى شرایط براى دست بردن به سالح بهوجود آمد .فرصت تـدارك انقـالب دیگـر
نيست .و قيام آغاز شده است اما این قيام با مفهوم لنينى آن تفاوت دارد.
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مرحله اول مبارزه مسلحانه مرحله تدارك انقالب است .امـا مرحلـه تـدارك و آغـاز
انقالب در هم عجيناند.

استراتژى حفظ سازمان
در فاصله فروردین تا تير  ،1122حدود شصت درصد از اعضا و رهبرى سازمان از بـين
رفتند .تنها یک شاخه سالم ماند و كليه ارتباطات از هم گسيخته شد.
حميد اشر بعد از ضربات اردیبهشت  1122طى نامهاى به اعضاى سـازمان مسـأله
را به درستى مىبيند و حفظ سازمان را بهعنوان خط اصلى تعيين مىكند.
سازمان در این زمان دچار دو اشتباه استراتژیک شده بود:
 .1برخال رهنمود بنيانگذاران سازمان نتوانسته بود جبهه دوم را باز كنـد .جبهـهاى
كه در كوه و جنگل باید گشوده مىشد و به سازمان اجازه مىداد در مواقع بحرانى براى
كاستن ضربات نيروهایش را به آنجا منتقل كند.
 . 2برخال درك درست مسعود و تجربيـات جنـگ چریـک شـهرى ،نمـىبایسـت
شتابزده در شهرهاى كوچک ،دست به گسترش تشكيالت مىزد.
اگر رهبرى سازمان و در رسس آن حميد اشر فرصت مىیافـت بـه زودى بـه ایـن
درك درست مى رسيد كه بایـد بـراى حفـظ سـازمان ،رهبـرى و كادرهـاى اصـلى را از
تيررس ساواك دور كند .و این شدنى نبود اال خروج از كشور و یا گشودن جبهه دوم.
اما ضربه هشت تير و شهادت رهبران سازمان ایـن فرصـت را از اشـر و دیگـران
گرفت .اشر و دیگر رهبران سازمان از ت يير توازن قوا غافل شده بودند .توازن قوا بـه
شكل تاكتيكى به نفع ساواك ت يير كرده بود.

اهميت ضربه مهرآباد
این ضربه دو اثر مرگبار كوتاه مدت و بلندمدت داشت .
تودهاى شدن بود و
اثر كوتاه مدت این ضربه آن بود كه سازمان در حال ورود به فاز 
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این فاز در واقع شروى جنبش انقالبى بود كه در سال 1121یعنى یک سال بعـد خـود را
در درگيرى مردم با حكومـت در «خـارج از محـدوده» نشـان داد و شـمارش معكـوس
سرنگونى حكومت آغاز شد.
از بين رفتن ده كادر رهبرى چریکها ،بنيه سازمان را براى ورود به این فاز بـه حـد
مرگبارى پایين آورد.
و اما اثر بلندمدت آن از بهمن  1127خود را نشان داد.
عناصر دست سوم گروه جزنى خود را بـه مركزیـت سـازمان رسـاندند و بـا كمـک
عناصر بریده و تودهاى شدهاى دیگر ،بزرگترین سازمان چپ ایران را بـا عمـده كـردن
مسائل فرعى به نابودى كشاند در حالىكه بح اصلى جنبش تحليل حاكميـت بـود .بـا
دادن آدرسى عوضى ،سازمان را به سوى نقد گذشته كشاند كـه هـيچ محلـى از اعـراب
نداشت و با كشيدن ستونهاى اصلى سازمان ،انشعابات و تشتتها را دامن زدند.
نبود رهبرى سال  1122و فقدان رهبرى كاریزماتيک چـون حميـد اشـر  ،سـازمان
چریکها را به اضمحالل سوق داد در حالىكه كافى بود وحدت سـازمان تـا سـه سـال
دوام مىآورد و آنوقت صحنه مبارزه طبقاتی روشن و از آنكه در پشـت بيـژن و لنـين
پنهان شد و حر های آنچنانی زد.

سازمان پس از شهادت اشرف
شهادت حميد اشر رهبر اسطورهاى چریکها ،اثرات روانى و عملى خـود را برجـاى
گذاشت یک روز پ از شهادت حميد ،كميته مشترك درصدد برآمد بـه خانـه خيابـان
فالح حمله كند این خانه در جریان تعقيب و مراقبتها كشف شده بود.
از اواخر خرداد  1122این خانه تحت نظر بود و سـاكنان ایـن خانـه حميـد آریـان،
افسرالسادات حسينى و ابوالحسن شایگان بودند .مأموران كميته مشترك در تعقيب آنها
فهميده بودند كه آنان در كارخانه قرقره زیبا كار مىكنند.
بعد از شهادت نسترن آلآقا در منطقه فالح چون امكان خانهگردى ساواك بـود ایـن
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خانه تخليه شد شایگان و آریان و پوران به خانه تكى آریان رفتند .افسرالسادات حسينى
و حسن (اسم مستعار یكی از رفقا است كه شناخته نشد) راهى خانه حسن شدند.
بعد آن دو توسط قاسم (اسم مستعار یكی از رفقا است كه شـناخته نشـد) بـه خانـه
دیگرى رفتند كه نادره احمد هاشمى آنجا بود.

زخم ستاره بر مدار ش گل میدهد
و ماه سوگوار
بر كراوه تنهايی میگذرد

شهادت حميد آريان
در ساعت یازده و نيم نهم تير  1122اكيپهاى كميته مشـترك بـه خيابـان فـالح رفتنـد
درساعت هفت و ده دقيقه ابوالحسـن شـایگان دسـتگير شـد .افسرالسـادات حسـينى از
محاصره گریخت و حميد آریان و بهزاد دبيرى دوان در درگيرى بـه شـهادت رسـيدند.
آریان درخيابان تيمورى به شهادت رسيد و بهزاد دبيرىدوان بعد از درگيـرى بسـيار بـا
نارنجک خودكشى كرد.

سالها میگذرد
و من هنوز در ميدان راهآهن
آمدن ترا انتظار میكشم

شهادت نادره احمد هاشمى
ساعت ده صبح دهم تير  1122قرار نادره احمد هاشمى در ميدان راهآهن لـو مـىرود و
هنگام دستگيرى درگير مىشود و به شهادت مىرسد.
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يادت بنير شاعر
كه میخواستی جواديه را برپل بنا كنی
پل!
پل كه شانههای تو بود

شهادت افسرالسادات حسينى
افسرالسادات حسينى در سرپل جوادیه درگير و به شهادت مىرسد.

آرامشی نيست
شياطينی روی پوشيده
مدام در خلوت آدمی سرک میكشند
و اسبانی وحشی
از پرچين روح آدمی میگذرند
بياد آر!
تا خلوت بیاضطراب
هرار وادی در پيش است

شهادت مرتضى فاطمى
بعد از شهادت حميد اشـر عبدالرضـا كالنترنيسـتانكى و مرتضـى فـاطمى بـه شـمال
مىروند بعد از دو روز باز مىگردند و در مرغدارى بركت مش ول بهكار مىشوند.
نيستانكى توسط یكى از منابع ساواك لو مىرود و تحت مراقبت قرار مىگيرد.
ساواك از دو منبع با شماره  1212و  1121یاد مىكند .معلوم نيسـت در پشـت ایـن
شماره ها چه خائنينى به خلق و ميهن پنهان شده بودند .احتماالً از آشنایان و یا هواداران
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نيستانكى بوده انـد امـا اتفـاقى افتـاد كـه نقشـه سـاواك بـه هـم خـورد موتورسـيكلتى
درمرغدارى به سرقت رفـت .در تـاریخ بيسـت و یكـم مـرداد  1122ژانـدارمرى بـراى
تحقيق به مرغدارى رفت به نيستانكى و مرتضى فاطمى مشكوك شد پ درگير شـدند
فاطمى با خوردن سيانور خودكشى كرد و نيستانكى چون فراموش كرده بود سـيانورش
را با خود همراه بياورد دستگير و مدتى بعد اعدام شد.

و اين آساان هر روز به رنگی بود
و سواران بيگانه
تنها با يك زبان سنن میگاتند:
تيغهای آخته و
نطعهای گسترده
و آساان ديگر طاق فيروزه نبود
روياهای آدمی
در هرم روزها آب میشوند
و حارههای سياه
میگشايند
كوچههای خاكی دهان 

در

شهادت بيژنزاده و اميرىدوان
در تاریخ  11بهمن  1122حسين برادران چوخاچی در نظامآباد بـه شـهادت رسـيد و از
خانه او سند هيلمنی به دسـت آمـد .سـاواك از ایـن طریـق بـه صـبا بيـژنزاده و بهنـام
اميرىدوان كه براى گرفتن سند به فروشنده مراجعـه كـرده بودنـد رسـيدند و آن دو در

درگيرى به شهادت رسيدند.
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نام تو چيست
كه چنين سراسياه
گرمگان با ساطور و قناره
از خواب پرندگان میگذرند
و پرندگان مسافر را ي ايك
میكنند
در كنار نهر فيروزآبادی بسال 

شهادت يك چريك زن
در پنجم تير  1122كه شاه و ميهمانانشان در مسير آیزنهاور به طر شـهياد در حركـت
بودند پلي متوجه حضور چریكى در كنار نهر فيروزآبادى نرسيده به خيابان  21متـرى
نزدیک خط سير مىشود نيروهاى پلي منطقه را محاصـره مـىكننـد و در درگيـرى دو
پلي مجروح ،سه عابر زخمى و زن چریک به شـهادت مـىرسـد از زن چریـک یـک
قبضه سالح كمرى ،یک خشاب و دوازده تير ،یک كارد سنگرى و دو بسته كمـکهـاى
اوليه و مبلغ  1171ریال وجه نقد به دست مىآید.
قل بیقرار
از تير ماه زخای گذشت
تا كابوس تابستانی
در صدای پای وزغها تعبير شود
چه زمانهای است
كه حضور جليل آينهها را
میآورند
قبرستانهای متروک تاب 

تنها

شهادت سيمين توكلى
گشتهاى خيابانى كميته مشترك ،حكومت نظامى ناپيدایى را بر چریکها تحميل كـرده
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بودند .اگر چریکها فرصت مىیافتند خود را كمى جمع و جور كنند مىبایست فكـرى
به حال گشتهاى خيابانى كميته مشترك مىكردنـد .كـه بـدل آن گشـتهـاى خيابـانى
چریکها بود .همانطور كه ساواكىها در خيابانها گشت مىزدند و چریکها را شـكار
مىكردند چریکها نيز باید در خيابانها گشت مىزدند و ساواكىها را شكار مـىكردنـد
چند عمليات موفق نيروهاى ساواك را مثل موش در سوراخ مىكرد.
در یـک دوره حـميد اشـر چـنين بـدلى را در دسـتور كـار سـازمـان قــرار داد.
عباس جمشيدى رودبارى در تعقيب یكى از واحدهاى گشتى زخمى و دستگير شد .اما
نبود امكانات این امر را از دستور كار سازمان خارج كرد.
بعد از ظهر پانزدهم تير  ،1122دو اكيپ عملياتى كميته مشترك در خيابان نادرى بـا
سيمين توكلى خواهر حمي د و شـهين تـوكلى برخـورد كردنـد در تبـادل آتـش سـيمين
بهشهادت رسيد.

زبان حقيقتگوی
از تحرير آخرين حقيقت جهان وا ماند
و خون منتشر زمين
بر چهره تاريك ماه پاشيد

شهادت پرويز داودى
در سـاعـت ده صبح دهـم مهر  1122یـک اكيپ عمليـاتى كميتـه مشـترك بـه همـراه
محمد توكلىخواه ،زندانى تواب شده ،در خيابان شـاه دو چریـک را شناسـایى كردنـد.
درتبادل آتش پرویز داودى به شهادت رسيد .و چریک دیگر جان به سالمت برد.
پرویز داودى در سال  1122دستگير شد و یـک سـال حـب گرفـت در زنـدان بـا
انوشيروان لطفى آشنا شد پ از آزادى لطفى او را به خشایار سنجرى وصل كرد.
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ديدی كه خون تو
در ر،های سبر درخت ش وفه داد
و لبنند تو پرچای شد
تا سروهای جوان
روياهایشان را در زير آن تعبير كنند

شهادت محمدرحيم خدادادى
در تاریخ پانزدهم آبان  1122دو اكيپ كميته مشترك همراه با یكى از نـادمين در تقـاطع
نواب ـ آذربایجان محمدرحيم خدادادى و یحيى كریمى را شناسـایى كردنـد خـدادادى
دردرگيرى به شهادت رسيد و یحيى كریمى دستگير شد.

دو كبوتر بر فراز خانه تو میچرخند
و زنبورهای بیشاار
بر سر انگشتان تو
كندوهای عسل میسازند

شهادت پرويز نصيرمسلم
بعد از ظهر چهارم آذر  1122پرویز نصيرمسلم و حسن فرجودى در حالى كه از سرقرار
صبا بيژنزاده (با نام مستعار سيمين) برمىگشتند بـا دو اكيـپ عمليـاتى كميتـه مشـترك
برخورد كردنـد .در ایـن درگيـرى پرویـز نصيرمسـلم بـه شـهادت رسـيد و حسـن
فرجودى گریخت.
پرویز نصيرمسلم فارغالتحصيل رشته كشاورزى دانشگاه تهـران بـود در سـال 1121
بهدنبال اعترافات جمشيد طاهرىپور دستگير و به دو سال زندان محكوم شد.
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مدتى بعد با معرفى رضا غبرایى ،حسن فرجودى از سوى صـبا بيـژنزاده مأموریـت
یافت با پرویز تماس بگيرد و او را عضوگيرى كند.

ضربه به شاخه مشهد
ساواك با اطالى یافتن از این امر كه چریکها در مشـهد مسـتقر شـدهانـد هفـت اكيـپ
عملياتى به مشهد فرستاد تا ساواك مشهد را تقویت كند.
میگويند:
(من خود نديدهام
در اين حوالی هايشه از سوم شنص مارد صحبت میشود
میگويند :مسافری كه از رويت جليل دريا آمده بود

میداد
حرفهايش بوی عريبی 

كافیست بنواهيد
میگات :
و 
تا دريا به خواب تك تك شاا بيايد
خواستن چيری است مثل يك انار رسيده
كلی حرف زده بود
و بعد رفته بود و نشسته بود زير درخت نسترن
و گاته بود :يادت بنير آقا خان
و بعد عصايش را برداشته بود و رفته بود به نا پيدای جهان

شهادت هدايتى و دستگيرى فرجودى
در ســاعت نــه صــبح شــانزدهم دى  1122در خيابــان طبرســى گشــتهــاى كميتــه بــا
محمدرضا هدایتى و حسن فرجودى برخورد كردند در درگيرى فرجودى دسـتگير شـد
و هدایتى با خوردن سيـانور خـودكـشى كـرد امـا در بيمـارستـان تـحت درمـان قـرار
گرفت و نمرد.
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محمدرضا هدایتى دانشجوى رشته راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت بود .درتير
 1122دستگير شد و دو سـال حـب گرفـت در شـهریور  1121آزاد شـد و بالفاصـله
بهسازمان پيوست.
هدایتى از بيمارستان به زیر شكنجه برده شد .در بيست و چهارم دى  1122در زیـر
شكنجه به شهادت رسيد و ساواك او را در بهشت زهرا دفن كرد.
حسن فرجودى اهل لنگرود بود در مهر  1121طاق نصرت مزین بـه عكـ شـاه را
بههمراه احمد غالميان لنگرودى به آتش كشيد.
ساواك آنها را دستگير و به سه سال زندان محكوم كرد.
در رستاخيز سياهكل نيز فرجودى مدت كمى در حـب بـود .وقتـى شـنيد عـدهاى
درجنگل درگير شدهاند تصميم گرفت به آنها ملحق شود امـا دیـر رسـيد در ميانـه راه
دستگير و مدتى در حب بود.
بعد از آزادى از زندان حسن فرجودى با فرهاد صدیق پاشاكى تماس گرفت پاشاكى
در سال  1121در حالىكه دانشجو سال دوم رشته علـوم تربيتـى دانشـكده ادبيـات بـود
بهخاطر فعاليت در یک محفل كمونيستى دستگير و به سه سال زندان محكوم شد .1پ
از آزادى به سازمان پيوسـت و مسـئول تمـاس بـا زنـدانيان آزاد شـده و آمـوزشهـاى
ایدئولوژیک آنها بود.2
پـ از ضـربـاتـى كه سـازمـان در مـازنـدران خـورد پـاشـاكى بـه اتفـاق صمد و
سهراب شكرىپور به تهران آمد.
با وصل شدن فرجودى به سازمان ،او به علىاكبر جعفرى وصل شد و جعفرى او را
به خانهاى برد كه فاطمه حسنپور نيز آنجا بود.
علىاكبر جعفرى ،فرجودى ،فاطمه حسنپور را به مسئوليت محمدحسـين حـقنـواز
به سارى فرستاد و مدتى بعد جهانبخش پایدارى را نيز به آنها افزود.
مدتى بعد فرجودى و فاطمه حسنپور به گرگان رفتند و سه نفـر در سـارى ماندنـد
كه مسئوليت آنها با عبداهلل سعيدى بيدختى بود.
عبداله سعيدى بيدختى در تاریخ بيستم تير  1121در مقابل پاسگاه پلي راه نوكنـده
.1امنمودانيدرو؛اهميناكايب
بهمنارهحىآه گتسن

.2است يداتيهس ؛ا
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مورد سوءظن قرار گرفت و با خوردن سيانور به شهادت رسيد .گستردگى جو پليسى و
حضور ساواك به پلي راه هم كشيده شده بود .و به راستى رژیـم در یـک آمـادهبـاش
صددرصدی بود.
بعد از شهادت سعيدى ،فرجودى ،فاطمه حسنپور و محسن (نام مستعارى است كه
نمىدانيم كيست) به آمل منتقل شدند .مسئوليت آنها بـا فرهـاد صـدیقى پاشـاكى بـود.
مدتى بعد على رحيمى علىآباد نيز به آنان اضافه شد.
در این زمان فرجودى مسئول دو عضو علنى بود ،حسينعلى شریفپناهى و عابدینى،
آن دو خانهاى در فریدونكنار داشتند كه فرجودى به آنجا رفت.
بعد از ضربات مازندران ،حسن فرجودى به همراه تورج اشترى تلخسـتانى (بـا نـام
مستعار احمد) به تهران آمد و به سرقرار تارى (نام مستعار كه شناخته نشد) رفت.
تارى با چشمان بسته آن دو را به خانهاى برد كه نسترن آلآقا به آنجا رفـت و آمـد
داشت یک ماه بعد فرجودى به اتفاق حقنواز به مشهد رفت و یک تيم آموزشى تشكيل
دادند كه این تيم مركب بود از مصطفى و مریم و نزهت (هر سه نام مستعار كه شـناخته
نشدند) .احمد غالميان كه مسئول تيمى عملياتى در مشهد بود به تهران منتقل شد.
مدتى بعد یک عضو علنى به نام جواد غفاریان به فرجودى وصل شد.
پ از شهادت حقنواز ،احمد غالميان توسط جـواد غفاریـان بـا فرجـودى تمـاس
گرفت على ،عباس ،عسگر (سه نام مستعار شناخته نشدند) و سـيمين (صـبا بيـژنزاده)
یک تيم را تشكيل دادند.
مدتى بعد فرجودى ،صبا بيژنزاده و عباس به تهران منتقل شدند.
در تهران صبا بيژنزاده او را به خانهاى در فرمانيه بـرد كـه توسـط دو عضـو علنـى
اجاره شده بود ،مریم بانو سپهرى رهنما و عفت معماران ،فرجودى مسئول این تيم بود.
حقنواز قبل از شهادت عضوى علنى را به نام جـواد اميـرى درهاى را بـه فرجـودى
معرفى كرد فرجودى از طریق غفاریان اميرى را پيدا كرد و اميـرى ،محمـود بـهكـيش و
حميد ژیان را به او وصل كرد.
فرجودى مدتى مسئول نقل و انتقال وسایل و كتب و افراد از مشهد بـه تهـران بـود.
عسگر را او به تهران برد و به سيمين (صبا بيژنزاده) وصل كرد .و صبا بيژنزاده او را به
رضا غبرایى وصل كرد و قرار شد با مخفى شدن غبرایى هر دو مسئول بخـش تئوریـک
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سازمان باشند در این زمان مسئول شاخه مشهد كيومرث سنجرى بـود .احمـد غالميـان،
ليال و فاطمه (هر دو نام مستعار شـناخته نشـدند) عضـو تـيم سـنجرى بودنـد سـيامک
اسدیان و اسكندر نيز به این خانه رفت و آمد داشت.
فرجودى در آخرین سفرش قرار بود هدایتى را كه به تازگى به سازمان پيوسـته بـود
به تيم سنجرى وصل كند كه دستگير شد.
سه روز بعد از دستگيرى فرجودى ساواك مشهد به ساواك تهران چنين مىنویسد:
«حسن فرجودى كه علىرغم شكستن استخوان پـا بـر اثـر تيرانـدازى و خـوردن
سيانور تا اين لحظه زنده مانده است ليكن كوچكترين مطلبـى ااهـار ننمـوده و
آخرين نظر كميسيون پزشكى حاكى است كه به علت غذا نخوردن حال عمـومى
او با توجه به اينكه به وسيله سرم تيذيه مىگردد رضايتبخش نمىباشد.
استنباط اين سازمان اين است كه فرجودى اط عات بسيار زيادى از گرداننـدگان
گروه در تهران و مشهد دارد ليكن تا كنون حتى از گفتن نام خـود امتنـار كـرده
است .ت ش اين سازمان اين است كه حال مزاجى فرجـودى تـا حـدودى بهبـود
حاصل كند تا نسبت به بازجويى از وى اقدام شود زيرا هرگونه فشـار بـه نـامبرده
امكان تسريع در مرگ او را دارد».
شيخان

سرنوشتى نامعلوم
سرنوشت حسن فرجودى در هالهاى از ابهام قرار دارد .چریکها مـىگوینـد او در زیـر
شكنجه به شهادت رسيده است .1اما ساواك مدعى است كـه حسـن فرجـودى بـا قـول
همكارى آزاد شده است.2
گزارش از ساواك در اول خرداد ماه مىگویـد كـه مشـاراليه بعـد از آزادى ،پـ از
برقرارى ارتباط مخفى شده است.1
.1اح در؛امنمدرضيادب توافتد.امصيحبهابيانشتيهاآر
.2است يداتيهس ؛احسنافتجودو
.1است يداتوس ؛احسنافتجودو
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به راستى فرجودى چه شد! آیا زیر شكنجه بـه شـهادت رسـيد و یـا بـا كلـک زدن
بهساواك آزاد شد .به سازمان پيوست و در درگيرىهـا بـه شـهادت رسـيد و بـه صـف
شهداى گمنام خلق پيوست.1

يك نكته :راز ماندگارى
حميد اشر در نامه بيستم خرداد  1122خود به نكتـهاى مهـم اشـاره مـىكنـد اشـر
مىگوید در حملهاى كه به توپوماروها شد  211نفر دستگير و  11نفر شـهيد شـدند امـا
در سازمان فدایى تسليم شدن جایى ندارد عنصر فدا در آخرین حد خود جـارى اسـت
همه تا آخرین لحظه مىجنگند و آخرین گلوله و آخرین نارنجک و آخـرین سـيانور را
براى خودكشى بهكار مىگيرند.
فدایى بودن راز ماندگارى سازمان است علىرغم تمامى ضـرباتى كـه بـه سـازمان وارد
شده یا وارد خواهد شد.
آدمى وقتى گزارش ساواك را مىخواند كه حسن فرجودى با پاى گلولـه خـورده و
استخوان شكسته در زیر وحشيانهترین شكنجهها حتى نام خود را نمىگوید .از جوشش
خون در دل رگهاى صورت و گردن خود از بىتابى قلب خود احساس شعف مىكنـد
نمىتواند احساس غرور نكند.
.1ادرامورداحسنافتجودواچ دارهسيااهسا:
پساسزاآزسدوامالقودسالثتامىشود.
ا
.9ارهسيااتيهس :احسنافتجودواقولاهمكيروامىادهداسميا
.9احسنافتجودوابعداسزاآزسدوابهاشكلىانيش يخاهابهازندگىاعيدوابتگشاهاستا.
.4اطبقاگزسر اي اپزش اكهابياك ومتثات جتواسزامسئول ناشيخهامشهدادراىميسابودهاستاافتجمودوا
بعداسزاشك جهابس يرادراب ميرتاينادچيراسيسااقلبىامىاشود.
.3ادرادرگ توابهاشك انيش يساكشاهامىاشود.
۰ا .افتجودواهمتسهابيامنمدرضياهدسياىادتاگ تاشد.افتجودوادراهمينارهزهيوانخساازيتاشك جهامىام تداسمميا
ملموريناتيهس ابهاجيواسهاهدسياىارسامتدهاسعالمامىاك د.اچتساكهامت اسهاسزانظمتامقيمميتابميالواتميهس ا
ورداپسابيادفعسلوقااكتدناهاسعالماقمولاهمكميروافتجمودوا
ا
هيامىخ
ا
ا
سشابيهابوداهازندهافتجودوابهادرداآن
هيوشينافتسرواسعالماكتدنداهدسياىاه امدىىابعدازيتاشك جهاكشاهامىاشود.
نگيرو ا
ا
ا
بيالختهاسهارسادرانيمه
سزاپ جارهسياابيال،ارهسيااتومابهاهسقع اانزدي اىتاستا.افتجودوازيتاشك جهابهاكهكشمينابمزر اشمهدسا
گيروهيواتيهس ارهيهادستاينابودهاستا.
ا
پ وتااهابيقىانيمهان
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ساواك با تمامى سبوعيتش ،با تمامى دانشهاى برگرفته از سيا و موسـادش از درك
این نكته غافل ماند كه در جنگ نهایى پيشـاهنگ و دیكتـاتورى حـر

آخـر را شـالق

نمىزند انسان مىزند انسانى كه شـكنجه مـىشـود تيربـاران مـىشـود امـا شكسـت را
نمىپذیرد به همين خاطر خط ساواك از سال  1121به بعـد كشـتن در خيابـان یـا زیـر
شكنجه است .ساواك از نابودى اندیشه فدایى به نابودى فيزیكى فدایى مىرسد.

واژههايی از نقره و هالل ماه
میريرند
از لبانت فرو 
و روح شورش و عصيان
اس های جوان را
میخواند
به دشتها و تپه ماهورها فرا 

شهادت شاهى و پرورش
در تاریخ بيست و دوم دى  1122دو اكيپ عملياتى كميتـه مشـترك در حـوالى خيابـان
قزوین به خدابخش شاهى و حسينعلى پرورش مشكوك شدند و طى یک درگيـرى هـر
دو به شهادت رسيدند.
طبق گزارش ساواك شاهى از چهار سال پيش با كادر رهبرى سازمان در تماس بوده
است و در خانه مهرآباد جنوبى نيز مداركى از شاهى به دست آمده بود.
در چهارم شهریور  1122نيز ساواك ردى از شاهى مىیابد .در این روز وانت شاهى
بـا یـک مـينىبـوس تصـاد
حادثه مىگریزد.

مىكـند .و شـاهـى بـا مصـادره یک مـاشــين از مــحل
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تا در شبی چنين ظلاانی
چراغی روشن برافروخته گردد
روزها و شبان بسياری در تنهايی تاب آورديم

شهادت فردوس آقاابراهيميا
متعـاقب گـزارش پـلي تـهران ،مـأمورین كميته مشترك به خـانهاى در فرحآبـاد ژالـه
حمـله كردنـد .در جـریـان ایـن درگيـرى فـردوس آقـاابراهيميـا بـه شهـادت رســيد.
در حالىكه گلوله خورده بود سيانورش را خورد و به كهكشان ستارگان فدایى پيوسـت.
حسين برادرانچوخاچى و كيومرث سنجرى موفق به فرار شدند.
فردوس آقاابراهيميا دانشجوى سال سوم رشـته ریاضـى و علـوم كـامپيوتر دانشـگاه
صـنعتى بـود .در اردیبهشـت  1122مــخفى شــد .طـاهــره خــرم و ادنــا ثــابت از
دوستان او بودند.

باور كنيد
راهی ديگر باقی نيست
يا مر،
يا اسارت به مردی
بردهايد
پياانها را از ياد 

مگر

شهادت كيومرث سنجرى
در ساعت ده و سی دقيقه روز نهم بهمن  1122كيـومرث سـنجرى در مركـز مخـابرات
مشهد مورد سوءظن قرار گرفت درگير شد و با خوردن سيانور به شهادت رسيد.
سنجرى از كادرهاى كيفى چریکها بود در سازماندهى و طراحى عمليـات قـدرتى
بىنظير داشت.
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و اين آساان هر روز به رنگی بود
و سواران بيگانه
تنها با يك زبان سنن میگاتند:
تيغهای آخته و
نطعهای گسترده
و آساان ديگر طاق فيروزه نبود

شهادت حسين برادران چوخاچى
حسين چوخاچى در فروردین  1122دستگير شد و دو سال حب گرفت .در زنـدان بـا
بـهروز ارم ـانى آشنـا شـد و پـ از آزادى بـهروز او عضـوگيرى كرد .و بعد او را به
رضا یثربى وصل كرد یثربى بعد از مدتى او را به مسعود پرورش سپرد.
پ از شـهادت مسـعود پـرورش ،عبدالحميـد پيـرزاده ،فاطمـه افـدارنيا ،مصـطفى
دقيقهمدانى ،جعفر محتشمى در درگيرى شش بهمن  1121تبریز ،رضا یثربى از حسين

خواست به تهران برود و در تهران فعاليت كند.
ساواك با شنودى كه در خانه تيمى تبریز داشت ،حسين را شناخت پـ حسـين در
تاریخ سوم اسفند  1121دستگير شد .ساواك مىخواسـت از طریـق او بـه رضـا یثربـى
دست یابد پ ساواك از او خواست با آنها همكارى كند .حسين پـذیرفت و سـاواك
او را آزاد كرد .حسين به محض آزاد شدن بـه سـازمان وصـل شـد و مخفـى گشـت و
مبارزه ادامه یافت.
حسين بعد از مخفى شدن در خانهاى در نظامآباد همـراه یـک چریـک مـرد و یـک
چریک زن ساكن مىشود (این دو ناشناخته ماندند) روزى هنگـام تـردد بـا جـوانى كـه
درطبقه پایين همان خانه زندگى مىكرد و معترض رفت و آمد آنها بود درگير مىشـود
و مجبور مىشوند جوان را گلوله بزننـد و از منطقـه درگيـرى خـارج شـوند .بالفاصـله
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گشتهاى كميته منطقه را محاصره مىكنند معلوم نيست حسين چوخاچى بـراى بـردن
چـه چـيزى به آن خـانه بـرگشـت در تـور كميتـه مشـترك افتــاد و در تبــادل آتـش
به شهادت رسيد.

مادرم هنوز منتظر است
كاشهايش مدام جات میشوند
و پلكهايش میپرند
و مدام میگويد:
چيری به وقت دلتنگی ناانده است
بايد برودی پيدايش بشود
ساک يعنی مسافر

شهادت خواهران پنجهشاهى
ساواك در تحقيقاتش متوجه شد عبداهلل پنجهشاهى از اعضاى سازمان گهگـاه بـه منـزل
پـدرى تـردد مىكند كميته مشترك تـور خـود را در اطرا خـانه پـدرى پـنجهشـاهى
پهن كرد.
در تاریخ دهم فروردین  1121مأمورین مستقر در اطرا خانه متوجه شدند سـه زن
و یک مرد از خانه خارج شدند و قصد خروج از منطقه را دارند .پ درگيرى آغاز شد
و مـهين و نسـرین پـنجهشـاهى ،پـریـدخت (غـزال آیـتى) و عبـاسـعلى هوشـمند بـه
شهادت رسيدند.
پریدخت آیتى دانشجوى رشته حقوق دانشگاه تهران بود در شهریور  1122به دنبـال
دستگيرى احمد ثقلين و احمدرضا كریمى دستگير و شش ماه حب گرفت.
عباسعلى هوشمند در سال  1117هنگامىكه سپاهى دانش بود توسط رضا دانشور بـا
امير پرویز پویان در مشهد آشنا شد .این ارتباط از ادبيات شـروى شـد و بـه ماركسيسـم
كشيده شد.
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در تابستان  1111پویان ،هوشمند را با عباس مفتاحى آشنا كرد و در زمسـتان 1111
بهمن آژنگ و حميد توكلى در مشهد به هوشمند وصل شدند.
هوشمند در اواخر مرداد  1121به اتهام ارتباط با پویان دستگير و به سه سال حـب
محكوم شد و در تير  1121آزاد شد .هوشمند در تير  1122بار دیگر به سازمان وصل و
مخفى شد.

ترور عبداهلل پنجهشاهى
عبداهلل پنجهشاهى دانشجوى رشته زیستشناسى دانشگاه تربيـت معلـم بـود .بـه دنبـال
دستگيرى و اعترافات مرتضى مثنا در سال  1121مخفى شد.
پنجهشاهى با ادنا ثابت هم تيم بود ادنا ثابت دانشجوى رشته ریاضى دانشگاه صنعتى
آریامهر بود .در سال تحصيلى 22ـ 21مدارك خـود را بـه قصـد تحصـيل در خـارج از
كشور گرفت و همراه فردوس آقاابراهيميا مخفى شد و به سازمان چریکهـا پيوسـت و
سازمان او را با پنجهشاهى هم تيم كرد.
با ضربه خوردن تيم كاظم سيادتى ،او مجبور مىشـود بـه خانـه پنجـهشـاهى بـرود
درآنجا او متوجه مىشود بين این دو رابطهاى جدا از رابطه تشكيالتى وجود دارد پـ
ضمن بحثى تند با پنجهشاهى سيادتى مسأله را به رهبرى سازمان گزارش میكند.
هادى غالميان لنگرودى و سيامک اسدیان اینكار را خيانت به حساب مىآوردنـد و
پنجهشاهى را ترور و ادنا ثابت را از سازمان اخراج مىكنند.

شهادت كاظم غبرايى
غبرایى در سال  1121در حين خدمت وظيفه دستگير و به یک سال حب محكوم شـد
پ از آزادى به خدمت سربازى رفت و در سـال  1121تـرخيص شـد .از سـال 1121
بهسازمان پيوست و مخفى شد.
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تا اینكه در تاریخ نهم تير  1121در حـين جابـهجـا كـردن اسـناد سـازمان بـا یـک
موتورسوار در یک جاده روستایى به طر مشهد برخورد كرد غبرایى با سه نفر همـراه
او درگير شد آنها مىخواستند غبرایى را دسـتگير كننـد و غبرایـى بـا خـوردن سـيانور
خودكشى كرد.

شهادت يداهلل سلسبيلى
یداهلل سلسبيلى در سال  1121دستگير شد و چون چند برگ اعالميه همراه داشت مدتى
در زندان بود پ از آزادى از اوایل سال  1122به سازمان پيوست و مخفى شد.
در تاریخ دهم فروردین  ،1127مأمورین شهربانى قزوین بـه خـودروى آنهـا شـک
كردند پ تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد .سلسـبيلى و همـراهش متوجـه شـدند و كـار
بهدرگيرى كشيد .سلسبيلى به شهادت رسيد و همراه او موفق شد فرار كند.
سلسبيلى فارغالتحصيل دانشسراى راهنمایى قزوین بود.

شهادت حاجى محله و معماران
در سوم خرداد  1127مأمورین كميته مشترك در كرج به یک زن و مرد مشكوك شـدند
كـار بـه درگـيرى كشـيد و سـليمان پـيوسـته حـاجىمحــله و رفعــت معمــاران بـه
شهادت رسيدند.

عمليات قم
با شـروى حركـت هـاى اعتراضـى مـردم و سـركوب تظـاهرات مـردم در قـم ،سـازمان
چریک هاى فدایى كالنتـرى چهـار شهرسـتان قـم و سـاختمان حـزب رسـتاخيز قـم را
بهعنوان دو نماد سركوب و سياست حكومـت منفجـر مـىكنـد .اعالميـه توضـيحى آن،
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بهعنوان حمایت از حركتهاى مردم به شكل گسـتردهاى پخـش مـىشـود .1بـه همـين
خاطر كميته عملياتى مستقر در اوین در تاریخ سيزدهم اسفند  1121هشدار مىدهـد بـا
توجه بهحوادث تبریز ،عمليات بعدى چریکهـا در تبریـز خواهـد بـود .و بهتـر اسـت
كالنترىها ،پادگانهاى ساختمانهاى سازمانى افسران ارتش ،استاندارى و فرمانـدارى و
ساختمان حزب رستاخيز محافظت بيشتر شوند.

اعدام انقالبى سرهنگ زمانىپور
چریکها سرهنگ زمانىپور را كه در سركوب تظاهرات مردم نقش داشـت همـانگونـه
كه قول داده بودند تا از حركات اعتراضى مردم پشتيبانى كنند .تـرور كردنـد .و اعالميـه
توضيحى آن در سراسر ایران پخش شد .ساواك از توزیع این اعالميه در تاریخ هجدهم
مهر  1127خبر مىدهد.2

رهبرى سازمان در سال 1176
در این زمان رهبرى سازمان در دست رفيق هادى است (احمد غالميان) ،در اوایل سـال
 1121به پيشنهاد هادى رفيق مجيد (عبدالرحيمپور) و محمدرضـا غبرایـى بـه مركزیـت
سازمان انتخاب مىشوند.
رهبرى جدید با اقدامات زیر سازمان را احيا مىكند.
 .1در آبان  1121طى اعالميهاى موجودیت دوباره سازمان اعالم مىشود.
 .2در شانزدهم آذر از طریق انتشار پيام دانشـجو بـه مناسـبت روز دانشـجو ،اعـالم
مىشود كه نظرات جزنى ،نظرات غالب در سازمان است.
 .1تيمها در سه شاخه با مسئوليت هادى ،مجيد و محمدرضا سازماندهى مىشوند.
 .1عضوگيرى ویژه
.1است يداتيهس ؛ات زده استال دا94۰1اكم اهاعمل يىىامساقتادراسهين
.2است يداتيهس ؛اهميناگزسر
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تغيير ساختار تشكيالتى از  75ـ1170
سازمان از اوایل سال  1121در پى ت يير ساختار تشكيالتى خود بود .مباحثات جلسـات
تابستان  1121منجر به انتشار یک نشریه خبرى سياسى بـه نـام «نبمتداخلمقاكميرگتسناهااا
زحماكشين» بود .تشكيل تيمهایى براى سازماندهى مبارزات صنفى و سياسـى كـارگران
در دستور كار قرار گرفته بود .در پایيز  1121مجيد (قربانعلى عبـدالرحيم) مسـئول تـيم
كارگرى و آموزش براى این منظور شد بعضى از اعضا براى كار بـه كارخانـههـا اعـزام
شدند (گلرخ مهدوى در یک مؤسسه توليدى كار مىكرد) در زمان حميد اشر درسـال
 1121مسأله ت يير ساختار رهبرى و مكانيزم تصـميمگيـرى مـورد بحـ قـرار گرفـت
رهبرى سازمان برآن بود كه ساختار سازمان را به گونهاى بایـد ت ييـر داد كـه كادرهـا و
اعضـا بتوانند در مبـاح و شـكل دادن سيـاستهـا و تصميمهـاى رهبـرى مشـاركت
داشته باشند.
اما ضربات سال  1121و  1122به این چشماندازها ضربه وارد ساخت.
سال  ،1121علىرغم ضـربات وارده در سـالهـاى  22ـ ،1121سـازمان در شـرایط
خوبى قرار گرفت از لحاظ امكانات مالى ،انتشـاراتى و سـازماندهـى پخـش اعالميـه و
یافتن كانالهاى گسترده براى كار سياسى و تبلي ى در كارخانه و دانشگاهها در مـوفقيتى
برتر نسبت به سالهاى پيش قرار داشت نيروهاى آزاد شده از زندان توانسـتند ضـربات
سالهاى قبل را جبران كنند.
از نيمه دوم سال  1121سازمان در بسـيارى از كارخانـههـاى كوچـک و بـزرگ در
شهرهاى تهران ،تبریز اصفهان ،زنجان ،قزوین ،مشهد ،آبادان و اهواز از طریـق نيروهـاى
هوادار حضورى جدى داشت سازمان درصدد بود یک شوراى سياسـى و یـک شـوراى
تشكيالتى بهوجود بياورد و رابط این دو یكى از اعضاى شـوراى سياسـى باشـد كـه در
ضمن عضو شوراى تشكيالتى هم بود.
در ایـن زمـان احمـد غالميـان ،محمـدرضـا غبرایـى ،و قربـانعلى عبـدالرحيمپـور،
علىاكبر شاندیزى ،مهدى فتاحپور اكبر دوستدار ،مهدى ميرمؤیدى ،فرخ نگهدار ،اصـ ر
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جيلو (كریم) ،اكبر عسكرپور (كاظم) و رحيم اسدالهى (على چریک) كاندیداى ایـن دو
ارگان بودند.1

عضوگيرىهاى غلط
در اواخر سال  1121و اوایل سال  1127مركزیت سوم كسانى را عضوگيرى كرد كـه در
زندان در پشت نظر بيژن دسـتهبنـدى مشخصـى را در مقابـل نظـرات پایـهاى سـازمان
بهوجود آورده بودند.
اخالق تودهاى به حدى در مركزیت فضا را مسموم كـرد كـه فتـاحپـور و مجيـد در
رسىگيرىها به نفع فرخ نگهدار تقلب كردند 2تا غالميان لنگرودى جایش را بـه نگهـدار
بدهد .آن هم در سازمانى كه به قول اشر نقطه قوت و راز ماندگارىاش عنصر فـدا و
از خود گذشتن بود .نگهدار و دارودسته او (طاهرىپور و فتاحپور و دیگران) بـه زودى
مواضع كليدى را قبضه كردند و عضوگيرىهاى بعـدى توسـط ایـن افـراد انجـام شـد.
معيارهاى عضوگيرى مشخص بود:
 .1در زندان مبارزه مسلحانه را به طور كامل رد كرده باشند.
 .2قادر به تشخيص دیدگاههاى انحرافى نباشند.
جمشيد طاهرىپور در زندان بهطور كلى مشى چریكـى را رد كـرده بـود تـا پشـت
درزندان قصر ضدچریک بود اما وقتى از در زندان بيرون آمد و شعار فدایى ،فـدایى تـو
افتخار مایى را شنيد بار دیگر چریک شد .و این در حالى بود كه عبدالرحيم صـبورى و
فریبرز سنجرى عضوگيرى نشدند .چون در كاتگورى رد مشى و جهالت نمىگنجيدند.

عضوگيرى سال 1176
در اواخر سال  1121و اوایل سـال  1127مركزیـت بـا رشـد مبـارزات تـودهاى دسـت
بهعضوگيرىهایى زد.
.1اقتبينعلىاعبدسلتح اپور؛اهمينامقيلهانشتيهاعصتنو
.2اعبيساهيشمى؛انشتيهاآر اشميرها13
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در این عضوگيرى كسانى وارد سازمان شدند كه در زندان به بيژنى معرو بودند و
نظرات مسعود را رد كرده بود اینان به زودى مواضع كليدى سـازمان را قبضـه كردنـد و
در عضوگيرىهاى بعدى بيشتر كسانى عضوگيرى شدند كه در زندان مبارزه مسلحانه را
رد كرده بودند.
اینان معرو بودند به «رد چه مسعود و چه بيـژن» و كـالً مشـى مسـلحانه را مضـر
مىدانسـتند و در مقـابـل از ورود مسـعودىهـا بـه سـازمـان جـلوگيـرى مـىكـردنـد
عبدالرحيم صبورى و فریبرز سنجرى كه آخـرین گـروه زنـدانيان آزاده شـده بودنـد بـا
درهاى بسته سازمان روبهرو شدند.

فاز تودهاى شدن سازمان
علىرغم ضربات مرگبار سال  ،1122سازمان چریکها گسترش تودهاى یافـت راز ایـن
گسترش امرى كه ساواك از درك آن عاجز بود این بـود كـه سـازمان محـدود بـه یـک
تشكيالت مخفى با چند صد عضو و سمپات نبود سازمان چریکها برآمـده از دل دههـا
گروه و محفل و هزاران هوادارى بود كه بدون ارتباط تشكيالتى در سراسر ایران پخـش
بودند .اما به معنا جمع بودند ،تشكيل مىشد.

گروه قزوين
گروه قزوین كه به گروه بيژنى نيز معرو شد به مسئوليت كاظم بود كاظم از پایيز سال
 1121از طریق بهروز ارم انى به سازمان وصل و مخفى شد .اما در ضربات سـال 1121
ارتباط او با سازمان قطع شد .كاظم توانست عدهاى دیگر از اعضایى را كـه ارتبـاطشـان
با سازمان قطع شده بود را جمع و سازماندهى كنـد ایـن گـروه در سـال  1121مجـدداً
ارتباطشان با سازمان برقرار شد.
در این دو سال گروه قزوین توانسته بود شبكه ارتباطى گستردهاى حول فعاليتهاى

بهمن ،با نام و خاطره؛ بهمن روحی

575

صنفى ـ سياسى و تبلي ى در دانشگاهها و دبيرستانها و محالت و كارخانهها در تهـران،
قزوین و زنجان و چند شهر دیگر ایجاد كند گروه قزوین به حدى رشد كـرده بـود كـه
خود مىتوانست یک سازمان باشد.
رحيم خدادادى ،قاسم همدانى ،یداهلل سلسبيلى و على ميرابيون از كادرهاى اصـلى و
مخفى این گروه بودند.
رحيم خدادادى در سال  1121توسط بهزاد كریمى به بهروز ارم ـانى وصـل شـد .و
درسال  1122در یک درگيرى به شهادت رسيد.
یداهلل سلسبيلى در قزوین در دهم فروردین  1127در درگيرى با مـأموران شـهربانى
به شهادت رسيد .على ميرابيون در اصفهان به شهادت رسيد .ميرابيون قبل از مخفى شدن
یک تنه بانكى را در قزوین مصادره كرد و پول آنرا به سازمان داد.

محفل اصفهان
مجتبى مطلع سرابى دانشجوى رشته پزشكى دانشگاه اصفهان بود .ارتباط او نيز در سـال
 1121با سازمان بهعلت ضربات وارده قطع شد .او نيز در سال  1121به سـازمان وصـل
شد .در این مدت سرابى توانسته بـود شـبكهاى گسـترده در بـين دانشـجویان دانشـگاه
اصفهان ،كارگران ،كارخانههاى اصفهان بـه ویـژه ذوبآهـن ،و كـارگران صـنعت نفـت
دراهواز و آبادان و برخى از افراد در شهرهایى نظير خرمآباد درست كند.
سرابى در سال  1121بعد از اجراى یک قرار توسط ساواك دستگير شد سه روز زیر
شكنجه حر نزد و رابط او سه روز بـه سـرقرار او رفـت تـا آنكـه سـازمان از طریـق
طهماسب وزیرى (عباس) متوجه شد سرابى دستگير شده است .سرابى هنگام دستگيرى
با اعالميه هاى سازمان دستگير شده بود او توانست با گول زدن ساواك بعـد از سـه مـاه
آزاد شود و فعاليت خود را از سر بگيرد.
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محفل تبريز
صمد اسالمى دانشجوى دانشگاه علم و صنعت بـود .او از فعـالين علنـى سـازمان و در
رابطه با رحيم اسدالهى بـود .صـمد توانسـته بـود شـبكه گسـتردهاى در بـين كـارگران
ماشينسازى ،تراكتورسازى ،سيمانسازى تبریز بزند .او در بـين دانشـجویان تبریـز نيـز
شبكه هواداران سازمان را بهوجود آورد.

محفل سنندج
محفل سنندج تحت مسئوليت بهروز سليمانى متشكلترین گروه كردها در سنندج بـود.
در تمامى حوادث سالهاى انقالب این محفل نقش مستقيم داشت.

فعال شدن شاخه جنوب
در پـایـيز سـال  1127سـازمـان طهمـاسـب وزیرى (عبـاس) ،اكبـر دوسـتدار (بهرام)،
مرضيه تهيدست شفيع (شمسى) ،و جعفر پنجهشـاهى (خشـایار) را كـه مقـيم اصـفهان
بودند جهت سروسامان دادن به كارهاى سازماندهى هواداران سـازمان در دانشـگاههـا و
كارخانههاى اهواز اعزام كرد.1

ايجاد پشت جبهه
فكر ایجاد پشت جبهه براى مبارزه در داخل كشور نخستين بـار از سـوى بيـژن جزنـى
مطرح شد .گروه پيشتاز كه در حال تدارك مبارزه مسلحانه بود .یكى از كادرهاى اصـلى
خود را بهنام منوچهر كالنترى به اروپا فرستاد تا كانال ارتباطى مبارزین داخل به خـارج
از كشور باشد .با ضربه خوردن گروه پيشتاز این رابطه دچار اختالل شد.
.1اقتبينعلىاعبدسلتح اپور؛اهمين
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با بازگشت فراهانى و صفارى آشتيانى از فلسطين ،صفارى آشـتيانى كانـال ارتبـاطى
سازمان با خارج از كشور شد كه در ایـن زمـان سـازمان آزادىبخـش فلسـطين ،جنـاح
جورج حبش بود و كمکها بيشتر تسليحاتى بود.
با شهادت آشتيانى در سال  1121این كانال آسيب دید تا اینكـه فـرخ سـپهرى كـه
خود به سازمان آزادىبخش فلسطين پيوسته بود به ایران بازگشت و با سـازمان ارتبـاط
گرفت .این تماس مجدداً برقرار شد .پ سازمان سپهرى و حرمتىپـور را بـراى تـأمين
تسليحاتى سازمان به خارج از كشور فرستادند.
در تابستان  1121شوراى عـالى سـازمان طـرح ایجـاد پشـت جبهـه قـوى و متكـى
بهامكانات خود سازمان را تصویب كرد .تدوین و اجراى آن بـه كميتـه مركـزى سـپرده
شد .حميد اشر تدوینكننده این طرح بود پ سازمان حيدر (محمـد دبيـرىفـرد) را
بهخارج فرستاد .قبل از فرستادن حيدر ،حميد مؤمنى یک دوره فشرده آموزشى تئوریک
براى او گذاشت در ضمن به او رمزنویسى و تهيه ميكروفيلم نيز آموزش داده شد.
هد سازمان تهيه پشت جبههاى مستقل از گروه ستاره بـود .و دیگـرى ارتبـاط بـا
رفيق منوچهر كالنترى و گروه  19بهمن بود.
كانال داخل نيز مرتضى كریمى بود .كه تشكيالت خارج كشور نامهها و تماسهـا را
از طریق او با رهبرى سازمان برقرار مىكرد.
گروه  19بهمن در واقع همان پشت جبههاى بود كه جزنى با فرسـتادن كالنتـرى بـه
خارج درپى ایجاد آن بود .این گروه كليه امكانات خود را دراختيار سازمان قرار دادند.
پ از ضربه اردیبهشت  ،1122ارتباط خارج با داخل قطع شد .پ بخش خارج از
كشور محسن نوربخش (چنگيز) را بـه داخـل فرسـتاد تـا از طریـق مجاهـدین م .ل بـا
سازمان وصل شود ولى این قرار به دست تشكيالت داخل كشور نرسيد و چنگيـز بعـد
از چند ماه در درگيرى با ساواك به شهادت رسيد.1
بخش خارج از كشور توانست در سوریه ،بيـروت و ليبـى امكانـاتى را احيـا كنـد و
درامریكا و اروپا چهار جریان فعال شد:
.1اح در؛اهمين
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 .1گروه  19بهمن
 .2گروه شيكاگو
 .1گروه واشنگتن
 .1محافلى از كادرها
در اوایل سال  ،1121رفيق قاسم از طر تشكيالت داخل كشور به خارج اعزام شد
تـا ارتبـاط را بـرقرار كند .ولى بـه علت دسـتگيرى و شهـادت در زیـر شـكنجه رفيـق
حسن فرجودى این ارتباط قطع شد .حسن فرجودى در ایـن دوران از مسـئولين اصـلى
سازمان بود.
تشكيالت خارج از كشور براى برقرارى ارتبـاط مجـدد بـه تركيـه آمـد و پایگـاهى
درتركيه زد و با گروهى از هواداران در داخل ارتباط گرفتند.
در این زمان بين تشكيالت خارج از كشور اختال نظـر پـيش آمـد حرمتـىپـور و
اشر دهقانى معتقد به تزهاى مسعود بودند ،امـا از سـال  1122مركزیـت سـوم بيژنـى
شده بود .و این ت يير دیدگاه از مسعود به بيژن مورد قبول بخشى از تشكيالت خارج از
كشور نبود.
پ تشكيالت خارج از كشور تصميم گرفتند براى تماس به داخـل كشـور برونـد.
امكان رفتن اشـر نبـود چـون رفـتن یـک زن بـه ایـران آن هـم از طریـق قاچـاقچى
شکبرانگيز بود .پ قرار بر این شـد كـه حرمتـىپـور و حيـدر برونـد حرمتـىپـور از
كانالهایى متوجه شد كه كانالهاى ارتباطى آلوده هستند و سـاواك ردهـایى از سـازمان
دارد .پ این ردها رمز شد و از طریق حيدر كه بـه داخـل ایـران مـىرفـت بـه دسـت
رهبرى سازمان رفيق هادى (غالميان لنگرودى) رسيد.

تماس داخل و خارج
سه نفر از رفقاى خارج از طریق مرز تركيه به ایران مىآیند و حيدر به سـرقرار گذاشـته
شده مىرود و با رضا غبرایى و هادى (لنگرودى) مالقـات مـىكننـد .عصـر آن روز بـا

بهمن ،با نام و خاطره؛ بهمن روحی

579

قاسم سيادتى مالقات مىكننـد .و سـيادتى آنهـا را در جریـان ضـربات وارد شـده بـه
سازمان قرار مىدهد.
در این زمان رهبرى سازمان عبارت بودند از:
 .1هادى (لنگرودى)
 .2منصور (غبرایى)
 .1مجيد (قربانعلى عبدالرحيمپور)

نكته مهم
«این رفقا اطالعات چندانى راجع به گذشته و روندهایى كه طى شده بود نداشـتند .ایـن
نشان مى داد كه ضربات وارد آمده بخش مهمى از آن تجربه از بين رفته است».1
بعد از ضربات  22ـ 1121حسن فرجودى در درجه اول و صـبا بيـژنزاده و غـزال آیتـى
درتجدید سازمان نقشهاى مهمى داشتند.

غزال آيتى
در سال  1121از طریق على دبيرىفرد عضوگيرى شد غزال و على قبـل از سـال 1121
به هم عالقهمند بودند و قرار بود ازدواج كنند كه وقایع اجازه نداد.
غزال دستگير و زندانى شد اما ارتباطش با چریکهـا لـو نرفـت و پـ از آزادى از
طریق حيدر به سازمان وصل شد.

يك نكته :فهم تفاوت جنبش و سازمان
اپورتونيسم سخنور از نوزدهم بهمن سال  1119به بعد بناى كار را بر نافهمى و بدفهمى
گذاشت نخست با یكى گرفتن شرایط عينى انقـالب و موقعيـت انقالبـى ،دسـت بـردن
.1اح در؛اهمين
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پيشاهنگ ب ه سالح را دیوانگى و آوانتوریسـم ناميدنـد .زنـده یـاد جزنـى نيـز متأسـفانه
درهمين دام افتاد.
پ با اعدام دالوران جنگل با ساواك هم نـوا شـدند كـه كـار تمـام شـد و عاقبـت
كمحوصلگى خردهبورژوازى همين است.
اما وقتى گلولههاى چریکهاى شهر شقيقه فرسيو دادستان جنایتكار شـاه را تركانـد.
جا زدند و كمى بعد آواز دیگرى را كوك كردند .خشونت باع تشدید خفقان مىشـود
و این به ضرر رشد جنبشهاى خود به خودى است.
و بعد در انتظار نشستند تا در جنگ ساواك و چریکها ،ساواك كلک كار چریکهـا
را بكند و وقتى چریکها دوران تثبيت را پشت سر گذاشتند ادعاى بيالن كـار كردنـد و
مدعى شدند كه در برابر این همه شهيد حاصل كار چه بوده است و حاصل كار از نظـر
اپورتونيستها سياهه اعضا و كادرهاى تشكيالت بود .و چشم بر جنبش فراگيـر فـدایى
بستند .و به روى خود نياوردند كه رستاخيز سياهكل با پركردن خر سياسى آن سـالهـا
چه نيروى عظيمى را آزاد مىكند و كرده است.
اپورتونيسم تا به آخر نتوانست تفاوت جنبش فدایى و سـازمان فـدایى را بفهمـد .و
مدام از چریکها مىخواستند كه وقتى مىگفتند از خون آنها الله خواهد دميد و خـون
چریک باع بيدارى تودهها مىشود .این اللهها و آن بيدارى كجـا اسـت .در حـالىكـه
جنبش فدایى بهعنوان هزاران هوادار فدایى آن اللههاى این بيدارىها بود.

چريكها ،توده و طبقه
در كشورهاى استبدادى مخالف معنایى ندارد نه حضور فيزیكى دارد نه معنـوى .آدمهـا
دو دستهاند یا وفاداران حكومتاند یا خائنين .و مردم زمانى حضور مادى پيدا مـىكننـد
كه در متينگها و یا در شر فرمایىها پرچمى به دست مىگيرند و زنده باد مىگویند و
یا در پشت صندوقهاى رسى( ،اگر رسىگيرى بهكار باشد) به صف شوند.
انتخابات وجود عينى ندارد تا مخالف و موافـق حكومـت معلـوم شـود .و اگـر هـم
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نمایشى به نام انتخابات كل هم شود .نودونه و نه دهم درصد موافـق ایـن حكومـتانـد
مخالف یا نيست و اگر هم باشند عوامل اجنبىاند.
روزنامه و رسانه به كل در خدمت حكومت است .و در واقع بلندگوى اصـلى رژیـم
است .پ مخالف چه مسالمتجو و چه ستيزهجـوى آن حضـورى در آن نـدارد .مگـر
هنگامىكه كار به درگيرى خيابانى بكشد .در آن صورت باز با بایكوت خبـرى روبـهرو
خواهد شد و اگر امكان نداشته باشد .در كاتهگورى اراذل و اوباش ،دزد ،عوامـل بيگانـه
و در آخر خرابكار جاى مىگيرند .بههرروى از انعكاس رسانهاى نمىتوان پى به حضور
مادى چریکها برد .مگر به اتفاق و بهناچار .و آن هم اگر از دسـت یكـى دو خبرنگـار
مثل داستان جانبازى و شهادت زیبرم در برود و به روزنامه كشيده شود .ساواك در بـدر
بهدنبال آن خبرنگار شهر را زیرپا مىگذارد.
دستگيرىها در خفا انجام مىشود در شب و یا در صبح زود و بيشـتر بـه آدمربـایى
شبيه است .تا دستگيرى مخالف و اگر در مر عام باشد بـا فریـاد آى دزد ،آى دزد و یـا
مرگ بر قاچاقچى تا پوش بيرونى پيدا مىكند.
و از آنجایى كه نه دادگاهى وجود دارد و نه وكيل مدافعى روشن نمىشود كـه چـه
كسى دستگير شده است و فرجام كارش چه بوده است اعدام یا زندان.
پ ما آمارى از دستگيرىها و محكومين هوادار چریکها نداریم.
به همين خاطر در افواه بود كه صدهزار زندانى سياسـى داریـم شـایعه پایـه محكـم
نظامهاى استبدادى است بههرروى رابطه چریکها با تـوده و طبقـه بـهخـاطر بـایكوت
خبرى و قضایى رژیم در هالهاى از ابهام قرار مىگيرد .و فقط با باز شدن فضاى سياسى
است كه مىتوان پى به نفوذ سياسى ـ تشكيالتى چریکها در توده و طبقه برد.

گروههاى هوادار
سركوب و خفقان پلي اجازه نمىداد پيشاهنگ با توده و طبقه ارتباط ارگانيـک برقـرار
كند .این امر ربطى به قهرآميز بودن شيوه مبارزه چریکها نداشت .حزب توده و احزاب
فعال در جبهه ملى نيز فرصت و امكان ارتباط زنده با جامعه را نداشتند.
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اما همانطور كه احمـدزاده در هم استماتسى واهاهم اىيكا م ا و پویـان در «ردابقميءا»
مىگفتند كافى است سر استبداد ترك بردارد .آنوقت توده و طبقه حمایتهـاى معنـوى
و مادى خود را به سوى پيشاهنگ سرریز مىكند.
گروههاى هوادار در جامعه دمكراتيک نقشى متفاوت بـا كشـورهاى سـركوب شـده
دارند .در كشورهاى دمكراتيک تودههاى هوادار در حول و حوش انتخابات و متينگهـا
و راهپيمایىها شكل مىگيرند .و بعد از پایان بازى به سركار خود مىروند .و آنچه باقى
مىماند حزب و اعضاى آن است.
اما در كشورهاى استبدادى هواداران كاركرد پشت جبهه سـازمان را دارنـد .بـه نفـع
سازمان تبليغ مىكنند .به نام سازمان تظاهرات مىكنند و نيروى مادى و مالى سـازمان را
تأمين مىكنند.

شكل رابطه
سازمان با هواداران خود به دو شكل رابطه مىگرفـت و هـر دو شـكل آن ،رابطـه یـک
طرفه بود این سازمان بود كه با هوادار خود تماس مىگرفت این نوى رابطه بـه سـالمت
تيمهاى عملياتى كمک مىكرد.
 .1رابطه دبهاى ـ اعالميهها در دبهاى گذاشته مىشد و گروههاى هوادار با دسترسـى
به آن اعالميه اقدام به پخش یا تكثير آن مىكردند.
 .2تلفـن واسـط ـ سـازمـان توسط یک تلفـن واسـط اقـدام بـه گذاشـتن قـرار بــا
هواداران مىكرد.

چگونگى شكلگيرى گروههاى هوادار
این گروهها به سه شكل بهوجود مىآمدند:
 .1خودبهخودى ـ بستر جامعه مناسب مبارزه بود چریک بـا شـجاعت و شـهامت و
عمليات خود جامعه را گردهافشانى مىكرد و این دانهها هر كدام بر بستر مناسب ،نهـال
برومندى مىشدند.
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 .2توسط سازمان
سازمان در صورت صالحدید و مناسب بودن و ضرورت خود اقدام به شـكلگيـرى
گروههاى هوادار مىكرد.
 .1توسط اعضاى قطع رابطه شده
تيمهایى كه ضربه مىخوردند مدتى طول مـىكشـيد تـا اعضـاى تـيمهـا بـار دیگـر
بهسازمان وصل شوند وقتى این زمان طول مىكشيد .این اعضا دست به تشكيل تيمهاى
هوادار مىزدند و با وصل مجدد نيروى قابل توجهى به سازمان وصل مىشد.

كار اين گروهها
 .1تبلي ى
كار عمده این گروهها تبلي ى بود رهنمودهاى كلى را سازمان مىداد و این گـروههـا
مواضع سازمان را در محل كار ،زندگى و تحصيل خود تبليغ مىكردند.
 .2عملياتى
در تظاهرات و اعتراضات تودهاى نقش فعال را به عهده مىگرفتند .و بعضى از آنها
مسلح بودند و خود دست به عمليات مىزدند.
 .1مالى
در حد توان سعى در امكانسازى براى سازمان مىكردند.
 .1كادرسازى
با كار مطالعاتى نيروهایى را آماده پيوستن به سازمان مىكردند سـربازگيرى سـازمان
از ميان این نيروها انجام مىشد.

جغرافياى سياسى هواداران
در سراسر ایران گروههایى هوادار سازمان بهوجود آمده بـود دانشـگاههـا ،كارخانـههـا،
روشنفكران و هنرمندان ،نویسندگان و شاعران ،پزشكان و وكال و حتى نظاميان.
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جنبش و سازمان
براى درك این موضوى باید متوجه تفاوت سازمان فدایى با جنبش فدایى بـود .سـازمان
فدایى شناسنامه روشنى داشت از بنيانگـذاران شـروى مـىشـد تـا اعضـا و كاندیـداهاى
عضویت و سمپاتها كه به شكل مخفى و علنى در رابطه مسـتقيم بـا سـازمان فعاليـت
مىكردند و به تبع سركوب وحشتناك پلي تعداد آن محدود بود.
اما در كنار تشكيالت چریکها ما با جنبش چریكى یا جنبش فدایى روبهرو هسـتيم.
پخش بسيار گستردهاى كه تمامى الیههاى جامعه را در برمـىگرفـت الیـهاى سـكوالر،
تحصيل كـرده ،و غيرمـذهبى بـود .بخـش مـذهبى ایـن الیـههـا را جنـبش مجاهـدین
دربرمىگرفت كه این جنبش بسيار بزرگتر از سازمان مجاهدین بود.
جبنش فدایى خود شامل چهار دسته بود:
 .1گروههایى كه به سازمان وصل شدند.
 .2گروههایى كه در حين پيوستن به سازمان ضربه خوردند.
 .1گروههایى كه در حوالى سالهاى  21ـ 1127به سازمان وصل شدند.
 .1گروههایى كه مستقالً فعاليت مىكردند اما خود را فدایى مىدانستند.
الف) گروه دانشگاه صنعتى
این گروه در بهار سـال  1121بـه سـازمان پيوسـت بهـروز عبـدى ،ابـراهيم خليـق،
اسماعيل خاكپور جزء افراد برجسته این گروه بودند.
ب) گروه بابل
ایـن گـروه در اوایـل سـال  1122به سـازمـان پـيوســت محمــد حـرمــتىپــور،
محسن نوربخش ،محمدعلى خسروى اردبيلى ،حسـن جـان لنگـرودى ،عبـاس كـابلى،
غالمعلى خراطپور و علىاكبر هدایتى از نامآوران گروه بابل بودند.
پ) گروه تبریز
این گروه در سال  1122به سازمان پيوسـت ابـراهيم محجـوبى ،بهجـت محجـوبى،
یوسف كشىزاده ،فرزاد كریمى از این گروه بودند.
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ج) گروه بهروز ارم انى
این گروه در سال  1121به سازمان پيوست زندگى سياسى این گروه بـه دو قسـمت
تقسيم مىشود بخش اول آنكه از سال  1117شروى مىشود مركز آن در تبریز است امـا
با بودن حلقه صمد ـ بهروز (دهقانى) نمىتواند خود را نشان دهد .علت آن بود كه ایـن
گروه در آن سالها گرایشات تودهاى داشت .و به گروه مهندسين معرو بود .با ضـربه
خوردن این گروه در سال  ،1121و نزدیكى بهروز ارم انى با بيژن جزنى در زندان ،ایـن
گروه گرایشات مسـلحانه پيـدا كـرد و بعـد از آزادى بـه سـازمان پيوسـتند .و در واقـع
نوشتههاى بيژن و درك بيـژن از مبـارزه مسـلحانه را ارم ـانى و گـروه او وارد سـازمان
فدایى كردند .از افراد برجسته این گـروه خليـق ،عبـدالعلى عبـدالرحيمپـور (مجيـد) را
مىتوان نام برد كه در تودهاى شدن چریکها و جریانى كه بعدها بـه اكثریـت معـرو
شد نقش داشتند.
چ) گروه سرخه رجا
این گروه در زندان فعال بود.
د) گروه هواخواهان سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران
این گروه با دهها عضو فعال در تهران ـ لرستان و كرمانشاه فعال بود.
ذ) محفل كتيرایى
این محفل با شهيد دالور همایون كتيرایى در رابطه بود بعد از ضربه به گروه «آرمـان
خلق» در سال  1121و اعدام اعضاى این محفل به حيات خـود ادامـه داد و طـى چنـد
سال فعاليت در رابطه با سازمان چریکها قرار گرفت .اما بعد از ضربه هشتم تير ارتباط
این محفل با سازمان قطع شد و به حيات مستقل خود تا وصل مجدد ادامه داد.

ديالكتيك پيشاهنگ و جامعه
در كشــورهاى اســتبدادى و توتــاليتر دیالكتيــک پيشــاهنگ و تــوده دیالكتيــک بــاد و
گردهافشانى طبيعى است.
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سركوب و خفقان پليسى اجازه نمىدهد پيشاهنگ با توده و طبقه ارتباطى ارگانيـک
و ملموس برقرار كند و حاصل این رابطه سازماندهى عينى باشد .پـ كـار پيشـاهنگ
درچنين فضایى پركردن جامعه از عطر شورش و عصيان است .و این فضا خود آبسـتن
تشكيالت ،و حمایتهاى مادى و معنوى است كه به چشم پلي و اپورتونيسم سخنور
نمى آید .اما مثل هوا در رگ و پوست جامعه جریـان دارد كـافى اسـت شـكافى در زره
سركوب و خفقان ایجاد شود تا خود را نشان دهد.
این یک رویه داستان است ،رویه دیگر نيروهایى است كه بىنام در الیههاى مختلف
جامعه آگاهى مىدهند و نيروها را سازماندهى مىكنند و این نيروها در كوران حـوادث
از بين مىروند و كارهاى انجام شده نامكتوب مىماند .پ اگر بخت یار باشـد و یكـى
از این طوفان حوادث جان به در برد و از كردهها روایتى كند باید این روایتها درصـد
ضرب شود تا عمق و ميزان كار دستمان بياید.
در فاصله سالهاى 27ـ 1121در الیههاى مختلف جامعه ما با محافلى روبهرویيم كه
بذر اصلى آنها بذر جنبش چریكى است:
 .1محفل رفيق كاظم
 .2محفل مجتبى مطلع سراجى
 .1محفل صمد اسالمى
 .1محفل بهروز سليمانى
این گروه كه به عنوان رزمندگان هوادار چریـکهـای فـدایی در سـنندج فعـال بـود
توانست كميتههای  21گانـه را در سـنندج سـازماندهـی كنـد .و درفاصـله سـالهـای
27ـ 1121به حركت های اعتراضی بعدی وسيع ببخشد .در سال  1121جزء بدنه اصـلی
جنبش فدایی در سنندج بود .و در جنگ اول سـنندج (فـروردین  )1121شـركت فعـال
داشت .و در كميتههای انقالب سنندج و در پست حل اختال مهمی داشت.

گروه گلسرخى
جزء گروههایى كه به سازمان وصل شدند و گروههایى كه مستقل فعاليـت مـىكردنـد و
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وصل شـدن

درسالهاى 21ـ 1127به سازمان وصل شدند گروههایى بودند كه در شر
بهسازمان بودند اما ضربه خوردند مشهورترین آنها گروه گلسرخى بود.
اطالق نام گلسرخى ،تسامحاً انجام مىشود چرا كه گروهى بهنام گلسـرخى درواقـع
در دادگاه شكل گرفت این گروه متشكل از چهار محفل بود:
 .1محفل گلسرخى .2 ،محفل دانشيان .1 ،محفل بطحایى و  .1محفل سماكار
گلسرخى در رابطه با یک محفل مطالعاتى دستگير شده بود و حلقه واسـط او بـا آن
دو محفل دیگر شكوه ميرزادگى بود.
عالمهزاده جزء محفل عبـاس سـماكـار بود و فيلم او برنده جـایزهاى شـده بود كـه
كـانون پـرورش فكرى مىخواسـت تـوسط فرح به او بدهد .فكـر گروگـانگيرى از
اینجا برخاست.
پ در پى تهيه سالح به محفل بطحایى مراجعه شد كه آنهـا نيـز تصـميم داشـتند
شهناز خواهر شاه را گروگان بگيرند .آنها نيز در پى گرفتن سـالح بـه محفـل كرامـت
دانشيان مراجعه كردند .كرامت نيز در رابطه با امير فطانت بود كه عامل ساواك بـود .امـا
بهعنوان عضو چریکها در رابطه با كرامت بود .فطانت از طریق كرامت متوجه عمليـات
گروگان گيرى شد پ ساواك را مطلع كرد .و سـه محفـل دسـتگير شـدند .و از طریـق
شكوه ميرزادگى پاى گلسرخى به ميان كشيده شد ساواك تصـميم گرفـت گلسـرخى را
كه روزگارى گفته بود باید شاه را ترور كرد تا اوضاى درست شود به این محافل وصـل
كرد تا یک سناریو جامع فراهم كند .قصد ساواك از این سناریو زدن باند فـرح ـ قطبـى
بود كه قطبى رسس تلویزیون بود و همراه با فرح معتقد بودند باید روشنفكران را جـذب
كرد و به كار واداشت.

گروههاى خارج از كشور
از سالهای  1911با افزایش دانشـجویان ایرانـى در سراسـر اروپـا و امریكـا و پيوسـتن
كنفدراسيون دانشجویى به اپوزیسيون شاه ،گروههاى هـوادار چریـکهـا چـه در داخـل
كنفدراسيون و چه در خارج از آن فعال بودند.
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جزء این گروهها دو گروه از همه معرو تر بودند:
 .1گـروه نـوزده بـهمن ،كـه نشـریهاى بـه هميـن نـام داشـتند و افكـار جـزنـى را
تبليغ مىكردند.
 . 2گروه فلسطين ،كه متشكل بودنـد از هـوادارانى كـه بـه فلسـطين رفتـه بودنـد و
دررابطه با سازمان آزادىبخش فلسطين فعال بودند.
این گروهها جدا از تشكيالت خارج از كشور چریکها بود .كـه دو تـن از اعضـاى
شوراىعالى سازمان (اشر دهقانى و محمد حرمتىپور) آنرا هدایت مىكردند.

گسترش تشكيالت در سال 1176
در سال  1121كيانوش توكلى (مسرور) كه از زندان آزاد شده بود به سازمان وصل شـد
و رابط سه عضو مركزیت سازمان شد.
شاخههاى رضا غبرایى و احمـد غالميـان ،عـدهاى از زنـدانيان آزاد شـده را جـذب
سـازمـان كردنـد .مهدى ميـرمؤیدى (بـهمن) علـىاكبـر اكبـرى شـانـدیـزى (جــواد)،
مهدى فتاحپور (خسرو) ،اكبر دوستدار (بهرام) ،فـرخ نگهـدار (صـادق) ،علـى توسـلى
(حسـن) ،هـيبـت معينــى (همـایـون) و پـرویـز نویـدى و دیگـران در همــين دوران
عضوگيرى شدند.
مهدى ميرمؤیدى ،علىاكبر شاندیزى ،اكبر دوستدار به تشكيالت مخفى پيوسـتند و
مهدى فتاحپور مسئول شبكه دانشجویى هوادار سازمان شد.
فـرخ نگهـدار ،صبـا انصــارى ،علــى توســلى ،هيبــت معينــى مهــر  1127بــه
تشكيالت پيوستند.
در ضمن سازمان با كادرهاى خود در زندان نيز ارتباط برقرار كرد و نوشتههاى آنها
بهدست سازمان رسيد و مورد مطالعه قرار گرفت.
از آبان  1122ارتباط سازمان با اشـر دهقـانى و حرمتـىپـور بيشـتر شـد و آنهـا
كمکهاى زیادى به سازمان كردند.
حدود مرداد  1127حيدر (محمود دبيرىفرد) و یوسف و حسن از خـارج بـه ایـران
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آمدند و بعد از بح و مذاكره با رهبران سازمان به خارج بازگشتند و امكانات وسـيعى
را در اختيار سازمان قرار دادند در فروردین  1127رضا غبرایى جهـت دیـدار اشـر و
حرمتىپور و حيدر و دیگر رفقا و هماهنگ كردن فعاليتهاى داخل و خارج بـه خـارج
از كشور رفت.

عمليات سالهاى  75ـ 1177
عمليات سازمان به راستى آن چيزى نيست كه بعضاً رژیم مجبـور مـىشـد باالجبـار در
روزنامهها منعك كند .سياست كلى ساواك بر بایكوت خبرى فعاليت چریکها بود .و
تا جایى كه امكان داشت خبرى منعك نمىشد مگر آنكـه درگيـرى انعكـاس فراگيـر
داشت و ساواك مجبور بود ضمن اعالم آن خود را پيروز ماجرا نشان دهد.
از سوى سازمان نيز خبر درگيرىها ثبت یا منعك نمىشد .مگر مواردى كه بهعلت
اهميت آن الزم بود با توده و طبقه سازمان صحبت كند .اما بههرروى هر سـاعت و هـر
روز در جایى چریکها و رژیم درگير بودند.
در فاصله سالهاى 27ـ 1122فقط یكى از تيمهاى سازمان حـداقل از یـازده حادثـه
خطرناك و جریان فعاليتهاى روزمره خود در شهرهاى مختلف جان سـالم بـه در بـرد
سه مورد از این حوادث بهعنوان درگيرى مسلحانه با مأمورین شهربانى و ژانـدارمرى و
ساواك در قزوین و بستانآباد و تبریز انعكاس وسيعى داشت تيمى دیگر از ده عمليـات
موفق خود در تبریز ،تهران ،قزوین و زنجان را به انجام رساند .كه پنج مورد آن مصادره
بانک بود كه آخرین آن مبلغ یک ميليون و دویست هزار تومان پول به سـازمان رسـانده
شد پنج مورد دیگر عمليات مسلحانه تبلي ى بود.

شاخه دانشجويى
حميد اشر تصميم داشت شاخه سياسى سازمان را بهوجود بياورد .و قرار بـود مهـدى
فتاحپور بهعنوان مسئول بخش دانشجویى در این شاخه سازماندهى مىشود.1
.1اهبال امهدوافايحاپورامصيحبهابياعلىاصمد
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فتاحپور در سـالهـاى 22ـ 1121در ارتباط با حميـد اشـر
دانشجویى سازمان بود .اما قبل از مخفى شدن دستگير شد.
در آن زمان دو نظر وجود داشت نظر دوم از آن علـىاكبـر جعفـرى نفـر شـماره دو
چریکها بود .جعفرى فعاليت علنى دانشجویى را براى سازمان خطرناك مىدانست.
بههرروى سازمان چریکها در سالهـاى  1121بـه بعـد بـا نـام دانشـجویان مبـارز
حمایتهاى تبلي ى ،مالى و معنوى از سازمان مىكردند.
از سال  1121به بعد با اوجگيرى جنبش تودهاى فضاى دانشگاهها باز شـد و تـاریخ
سازمان و انطباق مواضع سازمان با روانشناسى دانشـجویان بـه قـدرت گـرفتن هرچـه
بيشتر چریکها در دانشگاه انجاميد.
مهدى فتاحپور در سال  1111در تهران بهدنيا آمد در سال  1117وارد دانشكده فنـى
شد تا سال  1122از مسئولين دانشجویی بود در سال  1122دستگير شد و تا سال 1121
زندان بود.
چریکهاى آزاد شده (از جمله مهدى فتاحپور) تصميم گرفتند از تابستان  1127یک
سازمان علنى دانشجویى را بهوجود آورند .این فكر در رهبـرى سـازمان مطـرح شـد و
مورد موافقت قرار گرفت اما با توجه به آنكـه نـام دانشـجویان مبـارز مـورد اسـتفاده و
هواداران دانشجویى خط  ،1قرار گرفتـه بـود سـازمان ،نـام «پيشـگام» را بـراى تشـكل
دانشجویى خود برگزید.
هسته اوليه تشكل دانشجویى چریکها عبارت بودند از :على سليمى (پلـىتكنيـک)،
اص ر سليمى (دانشـكده كشـاورزى) ،تقـى قـانع خشـکبيجـارى (دانشسـراى عـالى)،
محمدرضا صاحبنسق (دانشكده فنى) كه با فتاحپور مرتبط بودند و حميد چشمبـراه و
آذر كه با مریم سطوت در ارتباط بودند.
رهبرى این تشكل غيرمتمركز بود هر دانشكده اختيار عملى داشت .و رهبرى رسمى
نداشت حتى مشى دانشكدهها از طریق جلسات مشترك نمایندگان صورت مـىگرفـت.
این شكل سازماندهى با شرایط پليسى سال  1127انطبـاق داشـت .در ایـن دوره ،حتـى
رضى تابان و على سليمى نقش مركزى را داشتند.
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بعد از بهمن  1127این تشكل با نام سازمان پيشگام به سراسر ایران گسترش یافت.

كارهاى تبليغى سازمان
كارهاى تبلي ى سازمان حول دو محور مىگشت:
 .1اعالميههاى توضيحى
كه به دنبال عمليات مسلحانه صادر مىشد و یا به مناسبتهاى سياسى و تاریخى در
اماكن عمومى پخش مىشد.
 .2كارهاى ترویجى
كه با پخش جزوهها و كتب سازمانى صورت مىگرفت این كار حول مسـائل انجـام
مىشد كه نياز به توضيح و تشریح مسائل داشت.
ساواك در تاریخ سى و یكم فروردین  1122از جزوه «سصالحيتاسرضىادراسيتسن» در
 12صفحه كه دانشكده فنى دانشگاه تهران پخش شده است خبر مىدهد .در این جـزوه
چریکها اصالحات ارضى را از تضاد بـين فئوداليسـم و سـرمایهدارى ،احتيـاج دولـت
بهنيروهاى كارگرى در صنایع و بيم از فئودالها ارزیابى مىكند.
و در سند دیگرى در تاریخ هفتم اردیبهشت  1122ساواك از پخش كتـاب «چگونمها
سوامىشود» نوشته بيژن جزنى در دانشكده فنى خبر مىدهد.
ا
ا
مبيرزهامسلنينهاىوده
در این كتاب بيژن ،سـركوب ،نداشـتن اميـد و نبـود گـروه پيشـتاز را جـزء عوامـل
تأخيرى در انقالب مىداند و جنگ مسلحانه را در جلب مردم مؤثر مىداند.
در تاریخ بيست و دوم اسفند  1121در نارمک ساواك تـاب «طمتحاجيمعمهاش يتمىاها
مبينىاستاتسى واج بشاسنقالبىاخلقاسيتسن» از انتشارات سازمان چریکها را پيدا مىكند.

برگمارىهاى سال 1175
سازمان در حالى به فاز قيام و سرنگونى رسيد كه سـاواك رهبـران اصـلى آن را از پـاى
درآورده بود و توش و توان چندانى براى چریکها در بُعد تشكيالتى باقى نمانده بود.
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ساواك از سال  1121تا روز سرنگونى دچار خطـایى اسـتراتژیک شـد و ایـن خطـا
ناشى از آموزشها و تبلي ات مأموران سيا بود كه تحت تأثير اتفاقات جنگ سرد بودنـد؛
جنگى بين كمونيسم و سرمایهدارى.
ساواك بهعنوان م ز اندیشمند نظام استبدادى بر این باور بود كه خطـر سـرنگونى از
ســوى چریــکهــا اســت فــدایى و مجاهــد بــرایش فرقــى نداشــت .مجاهــدین را هــم
ماركسيست مىدانست .منتهى از نوى اسالمىاش .پ تمامى توان خود را در جهت قلع
و قمع كردن آنها بهكار برد و روحانيت را از یاد برد.
دیالكتيک تاریخ را نگر .سازمانى كه باید چشم و گوش بيدار رژیم اسـتبدادى باشـد
خود و شاه را با نگاهى غلط به منجالب تاریخ برد.
مصطفى شعاعيان در یكى از بررسىهایش پيشبينى مىكند كه همين سـاواك باعـ
سقوط رژیم خواهد شد.
در این زمان رفيق هادى (غالميان لنگرودى) در رسس سازمان بود و با پاىمردىهاى
او بود كه سازمان احيا شد.
شرایط جدید نياز به برخورد فعالترى داشت پ عدهاى بهعنوان «كادرهـاى ویـژه»
عضوگيرى شدند تا در بخش نوشتارى به مركزیت سازمان كمک كنند .ایـن افـراد طبـق
اسناد ساواك در سال  1122كسانى بودند كه دیگر نه چریک بودند و نه فدایى.
به واقع به مواضع حزب توده نزدیک بودند .اما حزب توده آنقدر بدنام بود كه خود
را تودهاى نمىدانستند بلكه خود را سياسىكار خطاب مىكردند.

يك سند
طبق گزارش ساواك از یک عامل نفوذىاش ،كه علىالقاعده باید جزء زنـدانيان سياسـى
باشد ،هيجده نفر تصميم مىگيرند در زندان یک تشكل سياسـى بـهوجـود آورنـد .ایـن
گزارش یازدهم خرداد  1122به ساواك رسيده است .این افراد عبارتند از:
 .1فـرخ نگهدار .2 ،مهدى فتـاحپـور .1 ،جمشـيد طـاهرىپـور .1 ،اكبـر دوسـتدار،
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 . 2عـلى تـوسـلى .1 ،فـرزاد كـریـمى .7 ،پـرویـز نـویـدى . 1 ،عـلىاصـ ر ایــزدى،
 .9ســهراب شــهابالـدیـن .11 ،نـریمـان رحيمـى .11 ،ابـوالقـاســم طـاهـرپــرور،
 .12حـبيباهلل فـرزاد  .11شـاهرخ نعمتى .11 ،رضـا نعمتى .12 ،یـوسـف كشـىزاده و
 .11عبدالرحيم صبورى
فرزاد كریمى احتماالً بهزاد كریمى است و نام دو نفر دیگر ذكر نشده است.
به هررو حداقل هفت نفر از اینان به ضرس قاطع نه چریک بودند و نـه فـدایى .هـم
اینـان بـهعنوان كـادرهاى ویژه و بعد در انتخـابـات سـال  1121به مركزیـت سـازمـان
راه یافتند.

روزشمار سال 1175
ـ انفجار بمب در كالنترى چهار و حزب رستاخيز شهرستان قم در بهمن  1121و اعالم
حمایت از مبارزات مردم
ـ محكوم كردن حادثه سينما رك
ـ شهریور :اعالميهاى در محكوميت و شكستن حكومت نظامى شاه
ـ شهریور :در هم كوبيدن مركز گارد در ميدان عشرتآباد به تالفى كشتار مردم
ـ نهم مهر :ترور سرهنگ مرتضى زمانىپور و رانندهاش به تالفى كشتار مردم
ـ پانزده آبان :انتشار اعالميهاى با این مضمون ،در این قيـام خـونين كـه آغـاز شـده
است مردم را یارى مىكنيم.
ـ چهاردهم آذر :حمله با بمب و مسلسل به اداره شهربانى زنجان
ـ سيزدهم آذر :حمله به قرارگاه شماره  2مركز گشتىهاى پلي تهران
ـ آذرماه :اعالم فروپاشى ارتش از درون طى یک اطالعيه
ـ هفدهم دى :اطالعيه برعليه ارتش مزدور و سركوبگر شاه
ـ نوزدهم بهمن :برپایى بزرگداشت حماسه سياهكل در دانشگاه تهران
ـ بيست و یكم بهمن :راهپيمایى چریکها از دانشگاه به طر نيروى هوایى و كمک
به همافران محاصره شده و سرنگونى رژیم شاه و فرود آوردن ضربه نهایى
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شهداى جنبش فدايى
شهداى جنبش فدایى را در سه گروه باید تقسيمبندى كرد:
 .1آنهایى كه در زیر شكنجه شهيد شدند.
 .2آنهایى كه در درگيرى به شهادت رسيدند.
 .1آنهایى كه تيرباران شدند.

آنهايى كه در زير شكنجه به شهادت رسيدند
 .1صمد بهرنگى ،سال 1117
صمد همراه حمزه فراهتى افسر ارتش بـه ارس رفـت و دیگـر برنگشـت .صـمد از
رهبـران حـلقه تبریز بود حلقهاى كه شـهداى پـرآوازهاى چون بهروز دهقـانى ،نــابدل،
منا فلكى ،اص ر عربهریسى و كاظم سعادتى داشت.
بـاور عمـومى بـر ایـن بـود كه او را سـاواك غـرق كرده اسـت .هـرچنـد بعـدهـا
حمزه فراهتى مدعى شد صمد خود غرق شده است .اما نتوانست به تمامى همه را قـانع
كند .گرچه صمد بهعنوان حلقه واسط پویان و تبریز اگـر در ارس هـم غـرق نمـىشـد
بهزودى چون بهروز دهقانى در زیر شكنجه به شهادت مىرسيد.
 .2حسن نيکداورى ،خرداد 1119
 .1غفور حسنپوراصيل اسفند 1119
 .1فریدون نجفزاده ،اسفند 1119
 . 2بهروز دهقانى ،خرداد 1121
 .1شاهرخ هدایتى ،دى 1121
 .7سيروس سپهرى ،دى 1121
 . 1حسين كریمى ،مهر 1121

بهمن ،با نام و خاطره؛ بهمن روحی
 .9مهوش جاسمى ،بهمن 1121
 .11ابراهيم پوررضایى خليق ،بهمن 1122
 .11حبيب برادران خسروشاهى ،خرداد 1121
 .12محمدرضا حسينى ،آبان 1121
 .11منصور فرشيدى ،فروردین 1121
 .11محمود نمازى ،اردیبهشت 1121
 .12عبداهلل سعيدى بيدختى ،مرداد 1121
 .11علىاص ر (بهمن) روحىآهنگران ،دى 1121
 .17مصطفى دقيقهمدانى ،بهمن 1121
 .11ابوالحسن شایگان1122 ،
 .19هوشنگ اعظمى لرستانى ،اردیبهشت 1122
 .21حسن سعادتى ،شهریور 1122
 .21پرویز نصيرمسلم ،آذر 1122
 .22محمدرضا هدایتى ،دى 1122
 .21ابوالقاسم گندمى ،سال 1121

آنهايى كه تيرباران شدند
 .1علىاكبر صفایىفراهانى ،اسفند 11191
 .2محمدعلى محدثقندچى ،اسفند 1119
 .1اسكندر رحيمى مسيحى اسفند 1119
 .1شعاىالدین مشيدى ،اسفند 1119
 . 2اسماعيل معينىعراقى ،اسفند 1119
 .1هوشنگ نيرى ،اسفند 1119
.1ارهسياىاهسااكهافتميندهافتسهينىازيتاشك جهابهاشهيدتامىارتد.
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 .7محمدهادى فاضلى ،اسفند 1119
 . 1عباس دانشبهزادى ،اسفند 1119
 .9هادى بندهخدا لنگرودى ،اسفند 1119
 .11ناصر سيفاصل صفایى ،اسفند 1119
 .11جليل انفرادى ،اسفند 1119
 .12احمد فرهودى ،اسفند 1119
 .11كاظم سالحى ،تير 1121
 .11احمد خرمآبادى ،تير 1121
 .12بهمن آژنگ ،بهمن 1121
 .11مجيد احمدزاده ،اسفند 1121
 .17مسعود احمدزاده اسفند 1121
 .11عباس مفتاحى ،اسفند 1121
 .19حميد توكلى ،اسفند 1121
 .21اسداهلل مفتاحى ،اسفند 1121
 .21سعيد آریان ،اسفند 1121
 .22مهدى سوالونى ،اسفند 1121
 .21عبدالكریم صاحبانسهپله اسفند 1121
 .21منا فلكى تبریزى ،اسفند 1121
 .22اكبر مؤیدى اسفند 1121
 .21جعفر اردبيلچى اسفند 1121
 .27یحيى اميننيا ،اسفند 1121
 .21علىاص ر عربهریسى ،اسفند 1121
 .29علينقى آرش ،اسفند 1121
 .11حسن سركارى ،اسفند 1121
 .11همایون كتيرایى ،مهر  ،1121آرمان خلق

بهمن ،با نام و خاطره؛ بهمن روحی
 .12بهرام طاهرزاده ،مهر  ،1121آرمان خلق
 .11ناصر كریمى ،مهر  ،1121آرمان خلق
 .11هوشنگ ترگل ،مهر  ،1121آرمان خلق
 .12ناصر مدنى ،مهر  ،1121آرمان خلق
 .11خسرو گلسرخى ،بهمن 1122
 .17كرامتاهلل دانشيان ،بهمن 1122
 .11عليرضا شهابرضوى ،خرداد 1121
 .19عباس جمشيدىرودبارى ،مرداد 1121
 .11بيژن جزنى ،فروردین 1121
 .11حسن ضياءظریفى ،فروردین 1121
 .12سعيد مشعو كالنترى ،فروردین 1121
 .11عباس سوركى ،فروردین 1121
 .11احمد جليلافشار فروردین 1121
 .12عزیز سرمدى فروردین 1121
 .11محمد چوپانزاده ،فروردین 1121
 .17محمدرضا معصومخانى فروردین 1121
 .11خسرو ترگل ،خرداد 1121
 .19حسين سالحى خرداد 1121
 . 21منيژه اشر زاده قربانى بهمن 1121
 . 21اعظمالسادات روحىآهنگران ،شهریور 1121
 . 22صفر لنگرودى شهریور 1121
 . 21زهرا آقانبىقلهكى ،آذر 1121
 . 21عبدالرضا كالنتر نيستانكى ،اسفند 1121
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آنهايى كه در درگيرىها به شهادت رسيدند
 .1مهدى اسحاقى ،بهمن 1119
 .2محمود رحيمسماعى بهمن 1119
 .1جواد سالحى ،فروردین 1121
1
 .1خليل سليماننژاد ،اردیبهشت 1121
 . 2حسن نيكوكار ،اردیبهشت 1121
 .1رحمتاهلل پيرونذیرى ،خرداد 1121
 .7امير پرویز پویان ،خرداد 1121
 . 1اسكندر صادقىنژاد ،خرداد 1121
 .9عزیز سالمى ،شهریور 1121
 .11چنگيز قبادى ،مهر 1121
 .11مهرنوش ابراهيمى ،مهر 1121
 .12محمدعلى سالمى ،مهر 1121
 .11حسين سيدنوزادى ،مهر 1121
 .11منوچهر بهایىپور ،مهر 1121
 .12عبدالحسين براتى ،مهر 1121
 .11حسين محمودیان ،دى 1121
 .17مرتضى حاجشفيعى ،دى 1121
 .11محمدرضا (هرمز) احمدى ،دى 1121
 .19حسن معصومىهمدانى ،خرداد 1121
 .21فریدون شافعى ،مرداد 1121
 .21محمد صفارىآشتيانى ،مرداد 1121
 .22احمد زیبرم ،مرداد 1121
.1ارف قاتل مينان سدابتاسثتاسنالجيرابهاشهيدتارت د.اسمياسزاآنارهاكهاسيناكيران زابخشىاسزاعمل يتارزمىابودادرا
هيابهاحسيبامىآيد.
ا
رديفادرگ توا
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 .21مهدى فضيلتكالم ،مرداد 1121
 .21فرخ سميرى ،مرداد 1121
 .22فرامرز شریفى ،مرداد 1121
 .21اسداهلل بشردوست ،آذر 1121
 .27ایرج سپهرى ،شهریور 1122
 .21حسن نوروزى ،دى 1122
 .29یوسف زركارى ،دى 1121
 .11مجتبى خرمآبادى ،اسفند 1122
 .11مرضيه احمدىاسكویى ،اردیبهشت 1121
 .12شيرین فضيلتكالم ،اردیبهشت 1121
 .11عباس كابلى ،شهریور 1121
 .11حسن جانلنگرودى ،آبان 1121
 .12سليم پایان ،دى 1121
 .11فتحعلى پناهيان ،بهمن 1121
 .17حبيباهلل مؤمنى ،فروردین 1121
 .11خشایار سنجرى ،فروردین 1121
 .19علىاكبر جعفرى ،اردیبهشت 1121
 .11حسن رومينا ،خرداد 1121
 .11نادر عطایى ،خرداد 1121
 .12محمود عظيمىبلوریان ،تير 1121
 .11نزهتالسادات روحىآهنگران ،تير 1121
 .11مارتيک قازاریان ،تير 1121
 .12یداهلل زارىكاریزى ،تير 1121
 .11زینالعابدین رشتچى ،مرداد 1121
 .17غالمرضا بهنژاد ،مرداد 1121
 .11حسين الهيارى ،مرداد 1121

599

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

 .19جهانبخش پایدارى ،مرداد 1121
 . 21هاشم باباعلى رحيمى ،شهریور 1121
 . 21پروین فاطمى ،مهر 1121
 . 22فرشيد فرجاد ،مهر 1121
 . 21على دبيرىفرد ،آبان 1121
 . 21فاطمه (شم نهان) ،دى 1121
 . 22فاطمه حسنپوراصيل ،دى 1121
 . 21مسرور فرهنگ ،دى 1121
 . 27جعفر محتشمى ،بهمن 1121
 . 21حميد مؤمنى ،بهمن 1121
 . 29مصطفى شعاعيان ،بهمن 1121
 .11عبدالمجيد پيرزاده جهرمى ،بهمن 1121
 .11مسعود پرورش ،بهمن 1121
 .12فاطمه اخدرنيا ،بهمن 1121
 .11كيكاوس رهگذر ،بهمن 1121
 .11حميدرضا هزارخانى ،بهمن 1121
 .12حسن توسلى ،بهمن 1121
 .11محمدطاهر رحيمى ،بهمن 1121
 .17محسن بطحایى بهمن 1121
 .11حمد اكرامى ،فروردین 1122
 .19محمدرضا كاميابى ،فروردین 1122
 .71عزت غروى (رفيق مادر) ،اردیبهشت 1122
 .71فرهاد صدیقىپاشاكى ،اردیبهشت 1122
 .72ناصر شایگان ،اردیبهشت 1122
 .71ارژنگ شایگان ،اردیبهشت 1122
 .71الدن آلآقا ،اردیبهشت 1122
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 .72فرزاد دادگر ،اردیبهشت 1122
 .71احمدرضا قنبرپور ،اردیبهشت 1122
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زندانيان
آمار شهدا تا حدودى در دسترس ما است امـا از زنـدانيان جنـبش فـدایى آمـار دقيقـى
دردست نيست .جز آنكه مىدانيم تمامى رهبران و اعضا و كادرهاى سازمان چریکهـا،
و آنهایى كه به دیگر گروهها بعد از بهمن  1127پيوستند در كارنامه خـود چنـد سـالى
حب را دارند.
از سال  1119تا سـال  1127چـه كسـانى دسـتگير شـدند و ميـزان وابسـتگىشـان
بهجنبش فدایى چه ميزان بود .و به خاطر این دلبستگى چه ميزان زندانى كشـيدند .تنهـا
بایگانىهاى متروك دادستانى ارتش مىداند .انبارهـایى كـه جـوانى و ر یـاى نسـلى را
درخود خفه كرده و رژیم استبدادى را نتوانست حفظ كند.

دادگاهها
با اندوه بسيار از دادگاهها و آنچه در آن بيدادگاهها گذشت اطالى چندانى نـداریم .تنهـا
دفاعيات گروه آرمان خلق و گروه فلسطين در دسترس ماست اما همين نمونههاى نـادر
حكایت از دالورىهاى بسيار دارد.
در دادگاه بيست و سه نفر از رهبران فدایى كه در سـال  1121برگـزار شـد ،آنهـم
دردادگاه نظامى با ورود هيئت دادرسان گروه از جا برنخاست و در جواب دادستان كـه
مىخواست متهمين خود را معرفى كنند و بگویند ش ل و تابعيتشـان چيسـت همگـى
خود را چریک فـدایى خلـق و تابعيـت خـود را خلـق ایـران معرفـى كردنـد .حسـينى
شكنجهگر ساواك و رئي زنـدان اویـن مسـعود را از دادگـاه بيـرون كشـيد و درجلـو
دردادگاه به سختى كتک زد .مجيد برادرش از الى در دیـد فریـاد زد مسـعود را دارنـد
مىزنند .و خواستار بازگشت مسعود شدند .مسعود را آوردند مسعود به عباس مفتـاحى
گفت :مرا زدند و عباس برخاست و شعار داد .و گروه سرود «به پا ،به پا ،اى خلق ایران
به پا» را خواند .و دادگاه بهم خورد و برنامه ساواك براى برگزارى دادگاهى وسيع بهـم
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خورد و از فردا دادگاهها یكى دو نفره برگزار شد 1و یـا اخبـار جسـته و گریختـهاى از
دادگاه چریکهاى سياهكل داریم .و دفاى جانانه فرمانده فراهانى ،و دیگران.
شاه و ساواك تصور مىكردند با سانسور و دیوارهاى بلند زنـدان مـىتوانـد صـداى
فرزندان خلق را در گلو خفه كند .پ در سانسور مطلق با حضور مشتى عناصر ساواك
بهعنوان تماشاچى و ناظر دادگاهها برگزار مىشد .تنهـا كيفرخواسـت بـود كـه انعكـاس
بيـرونى داشـت« .قيـام بـرعليه امنيت كشـور و سـوءقصد بـه جـان شـاه» امـا از دفـاى
خبرى نبود.
در جریان دادگاه گروه گلسرخى ،دانشيان ،به عضدى از شكنجهگران ساواك گفـت:
اگر دادگاه ما را هفت طبقه زیرزمين تشكيل دهيـد .مـن حـر خـود را خـواهم زد .و
صداى ما از این دیوارها خواهد گذشت.

ارثيه معنوى چريكها
چهگوارا مىگوید :براى انقالبى شـدن نخسـت شـرافتمند بـودن الزم اسـت .و یكـى از
رهبران توپو مارو مىگوید :شرافت بهاضافه اراده ،باید اضافه كرد پيش از این دو ،عنصر
آگاهى الزم است.
در دهه  11از دوران احزاب سنتى و بـر بسـتر جامعـهاى سـركوب شـده و احزابـى
فروریخته و آبرو رفته بذرى بر زمين یأس و ناميـدى تـوده و طبقـه افشـانده مـىشـود.
عدهاى جوان در فاصله سالهاى 11ـ 1121بدون آنكه مانيفيست حضور خود را بر سـر
هر برزن جار بزنند بدون آنكه دست در جيب همسایه شمالى و یا غربى خود بكنند بـا
دو الگـوهـاى نخنمـا شده داخـلى گـرد هم آمدنـد و بـه ایـن نتيجه رسـيدند كه بـاید
كارى كرد.
اندیشه مبارزه مسلحانه در محفلهاى جدا شده از حزب تـوده و جبهـه ملـى شـكل
1
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گرفت .در حالىكه كل دارایى این محافل قادر نبود به تعداد شروىكنندگان این حركـت
یک ژث یا كالشينكف تهيه كنند .در مقابل رژیمى كه زاغهها و انبارهاى به وسعت یک
كشور ژث و كالشينكف و تيربار و مسلسل و آخرین سالحهـاى توليـد شـده در خـود
انبار كرده بود.
اما براى شروى كار سه چيز الزم بود آگاهى ،اراده و شرافت.
آنان مردمانى از همين حوالى بودند اما بومى بودنشان به معنـاى بـىخبـرىشـان از
آنچه كه در جهان مىگذشت نبود .حماقت محض است چـه در آن روز و چـه در ایـن
روزگار كه بخواهى پزشک ،مهندس و یا یک انقالبى بومى باشى و خـودت را بـىنيـاز
بدانى از آنچه انسان معاصر در پرتو آخرین پيشرفتهاى تكنولوژیک ،جامعـهشناسـى و
انسانشناسى به دست آورده است.
در آن روزگار انقالبات چـين و كوبـا و ویتنـام و الجزایـر و فلسـطين مـىتوانسـت
درسها و راههاى بسيارى بـه چریـکهـاى ایرانـى بياموزنـد بگـذریم كـه اپورتونيسـم
سخنور ،به روز شدن انقالب را تقليد و الگوبردارى مىدانست و تالش كرد و امروز هم
مىكند تا آن به روز شدن را تخطئه كند در حالىكه آنان نيـز مقلـدان الگـوى بلشـویک
انقالب بودند .الگویى كه در ایران راه به جایى نمىبرد.
آنـان از همـان ابتـدا خـود را صـداى بـىنـام ،آدمهـاى اعمـاق دانسـتند .پيشـتاز و
پيشاهنگ و بعدها چریک ،نامهایى بود كه بعدها دیگران به آنهـا دادنـد .آنهـا صـداى
بىصدایان بودند.
پ براى تحقيق به روستاها رفتند .حداقل بيست كار تحقيقى در مـورد روسـتاهاى
ایران در دست ما است چند برابر این كارها در خانههاى تيمى و در یـورش سـاواك از
بين رفته است .تحقيقات بسيارى در مورد كارگران انجام شده اسـت .مـا تنهـا از نمونـه
رفيق حسن نوروزى كارگر راهآهن مطلعيم كه گزارش كار در ميان كـارگران راهآهـن را
به گروه مىدهد .اما بدون شک كارهاى دیگرى نيـز انجـام شـده اسـت و آن تحقيقـات
چون گزارش تحقيقى شهيد نوروزى در یورش سـاواك از بـين رفتـه اسـت .در مـورد
كوهها ،جنگلها و ج رافياى انسانى و سياسى ایران نيز كارهاى بسيارى شده اسـت كـه
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ما تنها از سفر پنج ماهه جنگلهاى گيالن و مازندران توسط گـروه سـياهكل و بررسـى
كوههاى لرستان توسط گروه شهيد دكتر اعظمى باخبریم .طرفه آنكه بـا ایـن همـه كـار
تحقيقى اپورتونيسم سـخنور كـه پـایش را از تهـران بيـرون نگذاشـته بـود مـدعى بـود
چریکها جامعه خود را نمىشناسند همه این كارهاى تحقيقى بدون نـام بـودهانـد .اگـر
امروز چند كار بـاقىمانـده امضـاى شـهيد دالورى را دارد .ایـن نـامهـا بعـدها توسـط
بازماندگان گروه براى ثبت در تاریخ آمده است .از 27ـ 1111تمامى نوشتههاى تحقيقـى
بدون نام بودهاند.
از روز نخست قرار بر آن بود تا در زیر درخشش ،نام چریک ،هر نامى بىنام شـود.
تا آن نام یگانه خوش بدرخشد و آدمهاى بىنام ،و بىصدایان اعماق ،نام و صداى خود
را از دهان چریک بشنوند .شروى فاجعه از آنجایى آغـاز شـد كـه مـدعيان نـام آمدنـد
فاجعه از همين جا هميشه آغاز مىشود.
چریک بههرروى از لفظ من بيگانه است این سازمان است كه به همه كار قادر است
و این تشكيالت است كه هر كارى را كه انجام شده است ،به انجام رسانده است.
آدمها از شهرها و روستاهاى مختلف ،از الیههـاى مختلـف طبقـات ،بـا زبـانهـا و
فرهنگهاى مختلف ،مىآیند تا با كار صبورانهشان ،كارى كنند كارستان .امـا نـه بـه نـام
خود و براى خود .براى توده و طبقه و به نام سازمان كه خود را سخنگوى بـىصـدایان
مىداند .هر عمليات تنها یک انعكاس دارد .چریکهـا بودنـد و هـر شـهادت نيـز یـک
پژواك دارد یک چریک به شهادت رسيد .و هـر دسـتگيرى هـم بـه یـک نـام در شـهر
مىپيچـد یـک چریـک امروز دسـتگير شـد .این بىنامى حتى موقع مردن نيـز هســت.
جواد سالحى وقتى با نابدل هنگام پخش اعالميه در منطقه پامنـار درگيـر مـىشـود .بـه
آخرین گلوله كه مىرسد .از پشت سر به خود شليک مىكند تا صورتش براى دشمن و
حتى دوست ناشناخته بماند .مهم نيست بدانند یا ندانند كه جـواد سـالحى بـه شـهادت
رسيده است درزیر درخشش آن نام بىهمال ،هر نامى محو شدنى اسـت و در سـایه آن
خورشيد یگانه ،هر نامى طلوعى دیگر خواهد داشت .كه چریک بىنياز از هر نـام و مـا
به ازاى خارجى است چریک فدایى ،چریک فـدایى اسـت .همـين افتخـار بـراى آنكـه
مىآید و آنكه مىرود و آنكه مىماند كافى است.

111

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

چریک محصول نتوانستنها است.فرزند دوران نـازایى احـزاب سـنتى اسـت .آمـده
است تا به انتظار پایان دهد .آمده است تا بگوید منم اميد همه بىپناهان منم صداى همه
بىصدایان من همانم كه شما هزار سال است كه انتظار آنرا مىكشيدید .همان حرفى را
كه روزگارى مردى در شيراز گفت :و حركتى عظيم برخاسـت .و حكومتيـان آنرا فتنـه
بزرگ ناميدند.
چریک آمده است تا بگوید انقالب خودبهخود نمىآیـد .وظيفـه مـا اسـت كـه آنرا
بياوریم .خودش به آن مىگوید «تسریع عوامل ذهنى» شرایط عينى را آماده مىبيند .ظلم
و گرسنگى كه هست سركوب و سرنيزه هم كه هست پ باید ایـن فضـاى خفقـان را
شكست تا توده و طبقه باور كنند كه او مىتواند این در را به پاشنه دیگر بچرخانـد .نـام
آنرا مىگذارند دو مطلق .دو پایهاى كه حكومت كودتا به آن حركـت مـىكنـد .افسـانه
شكستناپذیرى حكومت و داستان ضعف و ناچارى توده .چریک مىآید تا پرده را بـاال
بزند .سفره را باز كند و به توده و طبقه نشان دهد زندگى به واقع اینگونه نيست كـه او
مىپندارد .یا به او نشان مىدادهاند .كاخ شيشهاى ،استبداد شكستنى است .پ بـا كمتـر
از ده نفر بـه جنگـل مـىرود .و بـا تمـامى واحـدهاى ژانـدارمرى گـيالن و مازنـدران،
واحدهاى ویژه اعزامى ،و تمامى ژاندارمرى كشور به جنگ برمىخيزد تـا در یـک نبـرد
چند هفتهاى شاه را به تعجب وادارد .و به اویسى فرمانده ژاندارمرى وقت بگوید .با این
تعداد كم چه تلفات سنگينى از ما گرفتند .و توده و طبقه با صداى تفنگهـاى سـياهكل
از خواب برخيزند .و شاعر بگوید :یاد باد نام پلنگان دیلمان و طبرسـتان و درود بـر آن
دست كه تفنگ روى كتاب نهاد.
چریک مىآید و مىگوید :زندگى از دستها شروى مىشود .نه از لـبهـا ،مخـالف
تئورى نيست اما مىداند جنبش با بح هایى بىانتها به جایى نمىرسد .مىگویـد :بایـد
نگاه را به تئورى عوض كرد .با پراتيک مىفهميم كه هر حر چه معيار و ميزانـى دارد.
اختال هاى ایدئولوژیک تمام ناشدنى است .مىشود تـا ابـد بحـ كـرد كـه حـزب را
بهسبک لنين درست كرد یا مائو.
بلكه باید نخست آستينها را باال زد و وارد پراتيک انقالبى شد عمـل انقالبـى خـود
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مىگوید كه اول حزب یا اول سازمان پيشاهنگ اول حزب یـا نخسـت نبـرد مسـلحانه.
كدام از دل كدام بيرون مىآید .پ به كارخانه ،محيطهاى كارگرى مىرود .دبره را هـم
مىخواند .همان به روز شدن انقالب بر پایه باور به كالسيکهاى ماركسيستى .دبره را با
لنين رد مىكند .و به این نتيجه مىرسد كه اول حزب .نه سازمان پيشاهنگ آنگونـه كـه
دبره مىگوید اما مدل لنين حزب پاسخ نمىدهد .باز به دبره بازمىگردد.
اپورتونيسم سـخنور بانـگ برمـىدارد ،ببينيـد لنـين را كنـار گذاشـتهانـد و دبـره را
مىخوانند اما چریک بهدنبال تقدی این یا آن رهبر یا ایدئولوگ نيسـت دنبـال كـارآیى
عملى است بهدنبال چراغ راهنمایى است كه بتواند توده و طبقـه را از یـأس و نوميـدى
بيرون بياورد بر تضادهاى حاكم بر جامعه نور بپاشاند قساوت رژیم را عریان كند چهره
دشمن را بشناساند .و نشان دهد كه ماركسيسم نه مشتى آیههاى مقـدس و حـر هـاى
خوب كه نوعى آلترناتيو است پرچمى است براى مبارزه كه مىتوان در زیر آن ایستاد و
مبارزه كرد قرار نيست همه آدمها كاپيتال را بخوانند .و یا چـه بایـد كـرد لنـين و از دو
تاكتيک سوسيال دمكراسى راه انقالب را بيایند.
توده و طبقه نه وقت و نه توان و نه حوصـله آنتـىدورینـگ انگلـ و فقـر فلسـفه
مارك را دارند آنها مىخواهند بدانند ما به ازاى عمل ماركسيسم كـدام عمـل و كـدام
راه عينى و واقعى است .توده و طبقه هميشه به دنبال یک پرچماند ،و پرچم یعنى نشـان
دادن راه و راه یعنى یک آلترناتيو عملى.
آنان بر این باور نبودند كه پيشاهنگ بودن یا نماینده طبقه بودن مقام و منزلتى اسـت
كه به یک گروه و یا یک سازمان و یک حزب به ارث مىرسـد .نطفـه مقدسـى در كـار
نيست جوازى نيست كه توسط كمينترن یا شخص استالين صادر شود و بـه دسـت هـر
ك و ناكسى بيفتد .این موقعيت را باید بـه دسـت آورد و بـه دسـت آوردن موقعيـت
دریک جامعه به غایت پيچيده و سركوب شده با سخنورى مقدور نيست .با بحـ هـاى
بىانتها در اتاقهاى بسته شدنى نيست .تنها و تنها پراتيک انقالبى است كه توده و طبقـه
مىپذیرد كه پرچم و سخنگوى او كجاست .این مدالى است كه تـوده و طبقـه بـه سـينه
پيشاهنگ خود مىزند .و یک صدا مىگوید« :فدایى ـ فدایى ـ تو افتخار مایى ».مىشـود
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تا هزار سال در برلن شرقى نشست و دلخوش داشت به دو اتاق با یک تابلو .مـىشـود
در دهها ميهمانى و كنگره احزاب شركت كرد و كارت خود را نشان داد كه نوشته شـده
است نماینده حزب كمونيست ایران .همه اینها شدنى اسـت .امـا بایـد دیـد كـارگران
جهان چيت و ذوبآهن و نفت و نـورد اهـواز چـه مـىگوینـد .كـارگران قـالىبـا و
كورهپزخانه چه مىگویند باید دید دانشگاه و روشـنفكران و شـاعران و هنرمنـدان چـه
مىگویند .و یکباره را گویم باید دید توده و طبقه چه مىگویند.
كار چریک ،كار عرفانى است به یک معنا هست .به یک معنـا نيسـت در سـكوت و
تنهایى روح خود را از زنگها و متعلقات طبقاتى مىزداید .اما بریده از خلـق و جامعـه
نيست .عار از توده مىبرد تا به روشنایى برسد .هواى نف را در خـود مـىكشـد تـا
خود شود .چریک به یک معنا اینگونه است اما او مىرود تـا بـه سـوى تـوده و طبقـه
بازگردد .او بازمىگردد تا از نام بلندآوازه پيشاهنگ طبقه كارگر اعاده حيثيت كند.
چریک فرزند دورانى است كه نام به ننگ آغشته شده است توده و طبقه دیده اسـت
كه رهبران احزاب سنتى در روز موعود چگونه گریختند و یا زانو زدند و با تيغ جالد را
تيزتر كردند .پ به بىباورى رسيدند .در تاریخ پهلوانى ما ،كه استاد طـوس آنرا بـراى
ما و فرزندان ما ثبت كرده است تمامى پهلوانان و گردان و تمامى جنگهـا و جـدالهـا،
جنگ نام و ننگ است .رستم پهلوان همه زمانهـا دسـت در خـون شـاهزادهاى جـوان،
ایرانى ،روئينهتن و پاكدین مىشوید تا نام او به ننگ آلوده نشود .در حـالىكـه مـىدانـد
كشنده اسفندیار ،خود به مرگى تلخ مىميرد .بهرام در جنگ هاماوران براى یافتن ،مهميز
خود به ميدان مىرود و كشته مىشود .چرا كه نـام او بـر مهميـز ثبـت اسـت .و افتـادن
مهميز یک پهلوان در ميدان نام او را بـه ننـگ آلـوده مـىكنـد .چریـک ،اسـلحه ،خلـع
سالحشدگان تاریخ خود است .چریک غول زیبایى است با دو چشم ،چشمى در جلو و

چشمى در عقب ،هم به گذشته مىنگرد و هم به آینده.
و مىداند كه از مشروطه به بعد علت اینكه تمامى قيامها و جنبشهـا در آخـر كـار
بهشكست منتهى شدهاند بهخاطر آن بوده است كه دسـت تـوده و طبقـه در روز واقعـه
خالى بوده است .و در جنگ طبقات كسى دلش به حال بىپناهان نمىسوزد .قرار نيست
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هم كه بسوزد .جنگ طبقات ،بىرحم و صریح و خونفشان است .و حر اول و آخـر
را آن طبقهاى مىزند كه به سالح و صالح مجهز باشد .اگر توده و طبقه قادر نباشد قهـر
ضدانقالبى را با قهر انقالبى پاسخ گوید آخر مشروطه مىشود پارك اتابـک .و سـتار بـا
پاى شكسته مىميرد و باقرخان در نيمهشبى سربریده مىشود .تا آن قزاق بياید و كـار را
تمام كند و مجل شوراى ملى بشود (اصطبل رضا خانى).
چریک به تن سياست ،لباس نظامى مىپوشاند و مىگوید امر سياسـى امـروز شـكل
نظامى دارد .و سياست و قهر نه دو پيكره ،جدا از هم كه تنى واحد ارگانيکاند .سياست
باید حر خود را با گلوله و باروت بزند .تا در این شب بىروزن ،روزنى گشوده شود.
و توده و طبقه با تمامى اشكالى موجود به حقوق خود دست یابند.
چریک منكر و مخالف سود بردن از تمامى شيوههاى مبارزه نيست .اما باور دارد كـه
همه اشكال در پناه سالح او فرجامى نيكو خواهد داشت .وگرنه توده و طبقه بـىسـالح
به زودى قصابى خواهد شد .رژیم اما او را خرابكار مىنامد .كسانىكـه یـا از آن سـوى
مرزها مىآیند یا از كشورهاى خارجى پول سالح مىگيرنـد .اپورتونيسـم سـخنور او را
ماجراجو مىنامد .و كشورهاى امپریاليستى او را تروریسـت مـىخواننـد .امـا او عاشـق
زندگى است «عاشقترین زندگان» به همين خاطر مىكشد و كشـته مـىشـود تـا سـنت
كشتن و كشته شدن را از ميهن خود و بعد از تمامى جهان یکباره دور كنـد .او عاشـق
سالح نيست آنطور كه نارفيقان مىگویند او عاشق كشـته شـدن و كشـتن هـم نيسـت.
آنچنان كه اپورتونيسم سخنور مىگوید اما بهراستى با رژیمى كه بهروز دهقانى آن معلـم
آذرى را در زیر شكنجه مثله مىكند و طبق گزارش پزشكى قـانونى بيسـت و دو جـاى
بدن او آسيب مرگبار مىبيند با چه وسيلهاى جز سالح مىتـوان سـخن گفـت بـه قـول
شعاعيان عجب جهان نامردى .قاتل را در جنایتاش مـذمت نمـىكننـد امـا بـه مقتـول
مىگویند چرا از خود دفاى كردهاى .آنهم دفاعى مشروى گيرم كه لنين یا مـارك گفتـه
باشند و یا نگفته باشند .مگر دیالكتيک مبارزه تنهـا از روى مبـارزات كـارگران آلمـان و
روسيه بيرون مىآید .چه اپورتونيستهاى خنگ و خرفتى.
براى هر چریک عمليات نظامى ترجمان یک خواست تودهاى است .به آن مىگویند
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عمليات ـ نمونهاى خلقى .مشكل در كندفهمى نظام موجود اسـت .اگـر دریچـهاى بـاز
باشد .توده و طبقه و به تبع آن دو پيشاهنگ ترجيح مىدهند به روش آسانتـرى حـر
خود را بزند .اعتصاب كند تظاهرات راه بيندازد متينگ بدهنـد .اعالميـه و بيانيـه پخـش
كنند .و بگویند چه مىخواهند و چرا؟ و بعد توده و طبقه قضاوت كننـد .در نظـامهـاى
توتاليتر تئورى درپراتيک انقالبى خود را مىیابد .و پراتيک انقالبى مىتواند امرى نظامى
باشد .امرى نظامى كه ماهيتى سياسى دارد .اینجا است كه سياست از تيرك نظـامى بـاال
مىرود تا خود را بنمایاند در ميدان سياست آنچه مهم است اراده سياسـى نيسـت .ابـزار
تحقق آن اراده مهم است و ابزار یک اراده سياسى تشكيالت و سازمان سياسى است.
كودتاى بيست و هشتم مرداد نقطه عطفى بود بر پایان ارادههایى كه ابزار تحقق آنرا
فاقد بودند.
حزب توده شعار مىداد كودتا را به ضدكودتا بدل مىكنيم .این حر درسـتى بـود.
اما ابزار تحقق این اراده سياسى ـ بيانيه و شبنامه و ميتينگهـاى ایـذایى نبـود .جـواب
توپ و تانک سپهبد زاهدى را باروت و نارنجک مىداد .توده و طبقه اعالميه و شبنامه
خواند اما سازماندهى رزمى نشد .در در روز  21مرداد مشتى اراذل و اوباش سـاعت ده
صبح از توپخانه راه افتادند و تا ساعت دوازده بساط حكومت ملى برچيده شـد .دولـت
ملى نيز فاقد اراده الزم براى مقابله با كودتا بود .ابزار ضدكودتا در دست دولت ملى بود
اما اراده الزم نبود.
اما بناى چنين ابزار و وسایلى كار یک روز و دو روز نبود پ در سـكوت و بـدون
بيانيه و نشست و پخش مانيفيست و اعالميه سنگ روى سنگ گذاشته شـد .یـکبـار از
11ـ 1111گروه پيشتاز به اینكار دست از آستين بيرون آورد اما با نفوذ یک بریـده كـار
در انتها خراب شد .بار دیگر از سال 19ـ 1111ایـن سـاخت و سـاز آغـاز شـد .كـارى
سخت و توانفرسا بدون كمک از غير بدون داشتن هيچ گونه تجربه و سابقهاى.
اینكار نيازمند صبر ،حوصله ،عشق و آگـاهى بـود .طرفـه آن بـود كـه اپورتونيسـم
خارجهنشين ،چریک پرحوصله را به كمحوصلگى خردهبورژوازى متهم مـىكـرد .آنـان
نمىدانستند در زیر تيغ پلي اینان چه كار بزرگى كردهاند و چگونه بنایى را سـاختهانـد
تا از «باد و طوفان» گزند نبينند.
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سياهكل كه آغاز شد رژیم فهميد با نسلى دیگر طر است .نسـلى كـه در خارجـه
نمىنشيند و حر بزند براى بيانيه و اعالميه هـم پشـيزى قایـل نيسـت .هـمچنـان كـه
دردنياى سياست حر بدون پشتوانه عملى به اندازه ارزنى ارزش ندارد.
صداى گلولهها را كه شنيد فهميد كه جنم اینان از جنم تودهاىها نيست .پ تمـامى
ژاندارمرى كشور را بسيج كرد و بعد كه نبرد به پایان رسـيد از وسـعت كارهـاى انجـام
شده در جنگلهاى شمال انگشت تحير به دندان گرفت .و همان لحظه كه مـىپنداشـت
همه چيز به پایان رسيده است گلولههاى شليک شده بر سـينه سـپهبد فرسـيو آن جـالد
دادستان نظامى خواب شاه را آشفته كرد كه كشتن چریک بىجواب نمىماند و نماند.
بدینگونه بود كه یک ارتش كوچک شكل گرفت .ارتشى كه سربازانش نه به اجبـار
كه به اصرار به آن ملحق مىشدند .در خانههاى تيمى آموزش مىدیدند .این آموزشهـا
نظامى صر نبود .سياسى و فرهنگى هم بود .فنـى و تكنيكـى هـم بـود از عضـوگيرى
گرفته تا جعل سند و شناسنامه و پالك ماشين .از ساخت مواد منفجره گرفته تا سـاخت
رادیو و بىسيمهایى كه بتواند سيستم گفت و شنود پلي را كنترل كننـد .ویژگـى ایـن
ارتش نامرئى بودن آن بود .ارتشى بدون درجه و لبـاس .ارتشـى بـدون سلسـله مراتـب
كوركورانه نظامى اما با نظمى آهنين و آگاهانه .ارتشى كه با نخى نازك بـه هـم مربـوط
بود .و مالتى كه از آنان خانوادهاى بزرگ مىساخت .كـه تـا پـاى جـان بـراى آن مایـه
مىگذاشتند سازمان براى چریک پدر بود مادر بود خواهر و برادر هم بود .عشق و اميـد
هم بود براى شركت در چنين رزمى سهمناك چنين سازمانى و چنين شمشير فـوالدینى
الزم بود.
سياهكل كه سركوب شد .در اسفند سيزده تن آنان به جوخه سپرده شدند .شاه دیگر
در پوست خود نمىگنجيد .اپورتونيستها هم نف راحتـى كشـيدند آنـان كـه از نفـى
دیگران ،وجود خود را هميشه اثبات كردند آنان شكست خوردند پ ما برحقایم آنـان
اشتباه كردند پ ما درست مىگفتيم م لطهاى بزرگ با یک فرافكنى تاریخى.
اما چریک خود یک حزب بود وقتى اینرا مىگفتند :شـعار نمـىدادنـد .تـيم شـهيد
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اسكندر صادقى نژاد فرسيو را كه زد رژیم فهميد كه تازه اول عشق است و كـار بـا یـک
جنگ و دو جنگ به پایان نمىرسد .رژیم مىپنداشت با سازمانى از سنخ و جن حزب
توده و جبهه ملى سروكار دارد یک روز شروى مىكند شـب بـه پایـان نرسـيده تمـامى
تشكيالت جارو مىشود .اما سازمان چریک از نوى دیگرى بود .تيمها و هستهها جـدا از
هم و خودكفا .و درون هر تيم هر چریک با یک خانه انفـرادى ،جـدا از خانـه جمعـى،
خانهاى كه مى توانست در صورت ضربه خوردن تيم ،آن چریک را پناه دهد و آن خانـه
چون یک كندوى عسل خود را تكثير كند و بار دیگر به یـک تـيم بـدل شـود .سيسـتم
بلشویكى تشكيالت دیگر پاسخگوى پلي سياسـى نبـود .آن سيسـتم بـه درد شـرایطى
دمكراتيک و نيمهدمكراتيک مىخورد براى روزگار سـركوب ،سـازمان دیگـر و حرفـى
دیگر مورد نياز بود.
اما كار به همين سادگى نبود كه یک واحد عملياتى كه یک تيم بود .مـىتوانسـت از
7ـ 1نفر باشد یكى دو زن براى پوشش و دیگر كارها .و پنج مرد همه جوان و در سنين
سودایى 11ـ .21اوج خواستنها و تمایالت جنسى ،كـه آنهـا همگـى آدمـى بودنـد از
پوست و گوشت و عصب با همان غرایز و تمایالت كه خاص آن دهه از عمر هر زن و
مردى بود .پ باید یک اخالق چریكى ساخته مىشد .اپورتونيسـتهـا بـه آن زنـدگى
زاهدانه یا مرتاضانه لقب دادند .دیگران چریکها را متهم به مازوخيسم و سادیسم مـتهم
كردند آنان ساده زیستن و كم خوردن و كم خوابيدن چریکها را با نارودنيکها مقایسه
كردند و به تعریض گفتند :منشویکبازى است.
اما نه مرتاضبازى بود و نه منشویکبـازى .سـاخت و سـاز انسـان نـوینى بـود كـه
مىتوانست بر اميال و غرایز خود غلبه كند شب تا صبح نگهبانى دهد به قناعت زنـدگى
كند و بر زمين سفت بخوابد .و براى او حل شود آنكـه در كنـار او خوابيـده اسـت زن
است یا مرد .اپورتونيسم تا به آخـر نتوانسـت بفهمـد كـه مبـارزه نـوین ،انسـان نـوین
مىطلبد .همانطور كه نتوانست بفهمد جامعه سوسياليستى را انسان طراز نـوین خواهـد
ساخت .و پنداشت چون اقتصاد را عوض كند انسان را عوض خواهد كـرد و نتوانسـت
بفهمد كه درك مكانيكى و دترمينيستى او از رابطه روبنا و زیربنا ـ انسان الينه مـىسـازد
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نه انسان سوسياليست و استالين خدایى شد كه فرمان مـىداد گـلهـا بروینـد و اقتصـاد
دولتى او تاب مقاومت نياورد و فرو ریخت.
عباس جمشيدى رودبارى مىگوید :ما آنقدر گرسنگى كشيده بودیم كه قدرت پياده
راه رفتن هم نداشتيم و این زمانى بود كه جيره روزانه یـک چریـک  22ریـال بـود امـا
همين آدم باور داشت اگر آگاهى با صـداقت انقالبـى یكـى شـود جهـانى را مـىتوانـد
دگرگون كند.
انقالب در همه عرصه هاى زنـدگى از پوشـاك و غـذا و گرفتـه جریـان داشـت تـا
سياست و اخالق نوینى شكل گرفته بود كه دشمن به بىبدیلى آن معتر بـود سـاواك
در تمامى شكنجهها و تعقيب و مراقبتهایش نتوانست از نظر اخالقـى چریـک را زیـر
سؤال ببرد و این فتح بزرگى بود كه چریک موفق شده بود انسانى طراز نوین بسازد.
زندگى یک چریک زندگى قهرمانى بود .معرو است كه مـىگوینـد حماسـه خبـر
نمىكند .به آرامى مىآید و بعد از رفتنش بانگ آمدنش بـه آسـمان مـىرود .امـا كسـى
نيامده بود تا قهرمان بشود یا قهرمان باشد اما در جنم زندگى چریک ،قهرمانى خفته بود
هرچند اپورتونيسم سخنور بانگ برمىداشت اینها دارند قهرمـانسـازى مـىكننـد .امـا
چریک تنها زندگىاش را مىكرد ساكت و صبور در خانه تيمى مىنشست و سالح خود
را روغنكارى مىكرد .نگهبانى مىداد و با كلت و سيانور به خيابان مىآمد.
مگر زندگى قهرمانى جز این است .مگر مارك وقتـى از زنـدگى پرومتـهاى سـخن
مىگفت مقصودش چه بود.
شاهرخ هدایتى را مىگيرند او مهندس مكانيک بود به شدت شكنجه مـىشـود از او
قرارش را مىخواهند مىدهد مىگویـد سـرپل جـاده سـاوه ،سـاواك او را بـه سـرقرار
مىآورد در این مسير شيب جاده بهگونهاى اسـت كـه ماشـينهـاى سـنگين بـه سـختى
مىتوانند توقف كنند خودش را از همان باالى پل به زیر ماشينها مىاندازد.
نابدل را زخمى و مجروح هنگام پخش اعالميه مىگيرند گلوله مىخـورد و بيهـوش
مىشود .وقتى به هوش مىآید از طبقه سوم بيمارستان شهربانى خودش را پایين پرتـاب
مىكند نمىميرد رودههایش را از شكماش بيرون مىكشد تا بميرد .مرگ قهرمان چيست
و عمل قهرمانى كدام است؟
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اما اینها خود را قهرمان نمىدانند تنها خود را فرزند خلق مىدانند .همـانگونـه كـه
گلسرخى در دادگاه گفت.
چریک در زندگىاش به یک نوى عرفان مىرسد به آن مىگویند عرفان سوسياليستى
ما از اخالق انسان سوسياليستى چيزى نمىدانيم اما هرچه باشد نباید جز این باشـد كـه
یک چریک به آن مزین است.
چریک بر این باور نيست كه زیربنا بياید روبنا مىآیـد .بـا طـرح اخالقـى انقالبـى،
انسان سوسياليستى را در سازمان خود بهعنوان یک جامعه كوچک سوسياليستى به دنبال
مىآورد .در اینجا ذهن بر عين غلبه مىكند و روبنـا از زیربنـا جلـو مـىافتـد .درواقـع
عناصر سنتزى جامع نوین در بطن جامعه كهنه و قدیم شكل مىگيرد.
به دنبال مرگ نمىگردد اما از مرگ هم نمىگریزد .به كارى كه مـىكنـد نيـک آگـاه
است پ نخست مىداند بيش از هر چيز باید مسأله مرگ را حل كند.
زندگى یک چریک «دوشادوش مرگ و پيشاپيش مرگ» خواهد بود .حل ایـن معمـا
راز گشایش زندگى یک چریک است .بگذریم از آنكه اپورتونيسم به نقـد حـل مسـأله
مرگ در زندگى یک چریک مىنشـيند .و آنرا منتصـب مـىكنـد بـه فرهنـگ شـهيد و
شهادت دوستى شيعى .اما آنان از یک نكته غافلاند فرهنگ شيعى مىگوید :گمان مبرید
كه شهدا مردهاند آنان زندهاند و در كنار خداوند روزى مىخورند .این شهادت كه به هر
شكل ما به ازائى مادى دارد با آن شهادت كه هيچ ما به ازایى نـدارد و آدمـى بـه مـردن
حداقل بهعنوان یک بنياد فيزیكى از بين مىرود زمين تا آسمان تفاوت دارد.
اما چه مىتوان كرد در جامعهاى كه زیستن به آزادى ممكن نيست الاقل مـردن بایـد
به آزادى باشد .خسرو گلسرخى شهيد تمامى زمانها و مكانها ،وقتى در دادگاه محكوم
به اعدام مىشود حاضر نمىشود تقاضاى استينا كند دادستان وقتى اصـرار او را بـراى
نخواستن استينا مىبيند با دستپاچگى به پيش او مىآید كه او را راضى كنـد اسـتينا
بدهد چرا كه امكان یک درجه تخفيف از سوى اعليحضرت هست .گلسرخى مىگویـد:
من در این مملكت حقى ندارم .حق من تنها مردن است و من مىخواهم بميرم.
چریک عارفى است كه خانقاه او سازمان او است و مراد او خلق او است .به همـين
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خاطر است كه وقتى در دادگاه از او مىپرسند ش ل تو چيست مىگوید :چریک فـدایى
و وقتى مىپرسند تبعيت چه كشورى دارد مىگوید :خلق قهرمان ایران.
با چنين سير و سلوكى است كه چریک نمونه و سرمشق مىشود .مردم در جنگلهـا
او را مىبينند و در كوهستانها صداى سرود او را مىشنوند.
معرو است كه گاليله وقتى در برابر كليسا ایستاد و از ایـنكـه گفتـه اسـت زمـين
بهدور زمين مىچرخد توبه كرد و پذیرفت كه كليسا درست مىگوید :خورشـيد بـه دور
زمين مىچرخد به شاگردان معترضاش گفت :بيچاره ملتى كه احتياج بـه قهرمـان دارد.
اما گاليله نگفت بيچاره ملتى كه قهرمان ندارد.
ملتى كه در آزادى به سر مىبرد نياز به قهرمان ندارد اما ملت اسـير نيـاز بـه قهرمـان
دارد .قهرمان یعنى الگو و سرمشق .ملت بىالگو راه به جایى نمىبرد و به همـين خـاطر
است كه اوج نهضت شعوبيه ،مـا رسـتم را داریـم .راز جـاودانگى شـاهنامه بـه همـين
دیالكتيک قهرمان روزگار نابسامان است .ما هـر زمـان كـه مـورد هجـوم قـرار گـرفتيم
بهشاهنامه پناه بردیم و در پناه قهرمانى رستم آموختيم كه باید چگونه بود.
اما قهرمان چریک از جـن اسـاطيرى نيسـت وقتـى مهرنـوش ابراهيمـى از دسـت
ساواك سارى مىگریزد یک راننده كاميون وقتى مىفهمد او یک چریک اسـت او را در
كاميون خود پنهان مىكند و بهتهران مىآورد .توده و طبقه مىبيند كه چریک آدمى است
چون آنها در همسایهاى آنها زندگى مىكند دیوار به دیوار یا چند خانه آنطر تر.
وقتى ساواك به خانه دولتآباد كرج حمله مىكند .اعظم آهنگران دارد بـا دو سـطل
آب به خانه بازمىگردد .مردم آن نواحى مىبينند كـه ایـن همسـایههـاى بـىآزار و كـم
رفتوآمد آنها چگونه در محاصره صدها ژاندارم و پلي و سـاواك دسـت بـه سـالح
مىبرند .مىكشند و كشته مىشوند و چگونه نزهت روحىآهنگران با نارنجكى به دست
خود را به ميان ساواكىها منفجر مىكند.
بيهوده نيست كه خسرو گلسرخى از البهالى چند تصـویر سانسـور شـده تلویزیـون
تبدیل به خشم و خروش و جسارت یک ملت مىشود .و ساواك با تمـامى تمهيـداتش
ناگهان با یک قهرمان ملى روبـهرو مـىشـود .و تـوده و طبقـه یـکبـاره مـىفهمـد كـه
كمونيست كيست و كمونيستها چه سنخ مردمى هستند نگاه و رفتار مردانـه گلسـرخى
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در چند النگشات ناگهان برابرى مىكند با هزاران اعالميه و متينگ و كار سياسى و كار
تودهاى كه اپورتونيستها دهها سال از آن دم مىزدند.
با این همه سازمان قائم به قهرمان نيست هر چریک آماده است تا پرچم فروافتاده را
بردارد و كار را ادامـه دهـد .كـار انقالبـى یـک اداى تكليـف اسـت .هـرك براسـاس
توانایىهایش هركارى را كه بتواند انجام مىدهد .هركه بامش بيشتر برفش بيشتر .اما نـه
آن بام و نه این بر براى هيچ ك امتياز ویژهاى بهبار نمىآورد .پ رئي و مرئوسى
در كار نيست .اگر سلسله مراتبى هست براى آن است كه كار انقالب جلوتر بـرود .امـا
وقتى پاى عمل پيش مىآید پویان گـل سرسـبد روشـنفكران دهـه  11همـان كـارى را
مىكند كه نابدل یا جواد سالحى مىكند تئوریک و پراتيک ندارنـد سـرباز و فرمانـدهى
در كار نيست.
آن كسى فرمانده خواهد بود كه سينه ستبرترى جلو گلوله دارد .در سـازمانى چنـين
امكـان نـابودى مـطلق آن نيسـت حـزب تـوده نيسـت كه اگر سـر آنرا بزنـى بدنه آن
فرو مىریزد.
فرمانده و فرمانبرى وجود ندارد آنكه زنده مىماند فرمانده بعدى خواهد بود ،آنكـه
صالحيت بيشترى دارد وظيفه سنگينترى را به دوش مىكشد .پ همه مىآموزنـد كـه
فرمانده و فرمانبر باشند .مگر نه این است كه چریک خود نطفه حزب اسـت .و چریـک
خود حزب است پ در مرگبارترین ضربات كه تمامى شوراىعالى سازمان در مهرآبـاد
جنوبى به شهادت مىرسند در زمانىكه رهبر اسطورهاى چریکها حميد اشر  ،قهرمان
گریختن از سيزده محاصره ساواك به شهادت مىرسد بهگونهاى كه همان شـب خبـر را
در یک ميهمانى به شاه گزارش مىدهند و در ساواك شيرینى پخـش مـىكننـد سـازمان
نمىميرد سازمان چریكى متكى به فرد یا افراد نيست .چریک قـائم بـه ذات اسـت فـرد
مىميرد اما باور چریک نمىميرد پ بار دیگر نشو و نما مىكند .شاخ دیگرى مـىدهـد
تيمهاى ضربه خورده را بازسازى مىكنند.
جزنى دستگير مىشود جاى او را غفور حسنپور مىگيرد .فراهانى شـهيد مـىشـود
جاى او را اسكندر صادقىنژاد مىگيرد پویان و احمدزاده شهيد مىشوند جـاى آنهـا را
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حميد اشر مىگيرد .حميد اشر شهيد مىشود جاى او را حسن فرجودى مـىگيـرد.
فرجودى شهيد مىشود جاى او را سيامک اسدیان مىگيرد .هر پرچم كه فـرو مـىافتـد
دستى براى برداشتن آن از آستين بيرون مىآید .و حركت ادامه پيدا مىكند همه چيز بـا
از خودگذشتگى و كار شبانهروزى و بىوقفه ساخته مىشود.
این بازسازى ده باره و صدباره از آنرو است كه چریک خودكفا است استقالل مالى
و سياسى براى چریک یک امر اخالقى است بخشى انكارناپذیر از باور او است یكـى از
زمينههاى نقد او از حزب توده همين وابستگى مالى و سياسى حزب توده بـوده اسـت.
پ سعى مىكند خود را با امكانات موجود بازسـازى كنـد .سـالح را از دسـت پلـي
بگيرد مشكل مالى خود را با مصادره بانک حل كند .و از پولهاى به دست آمـده خانـه،
امكـانـات زنـدگى و مبـارزه فراهـم كنـد .دارونـدار خـود را هـم كه در ميـانه ميــدان
گذاشته است.
همچنانكه استقالل مالى و سياسى یک وجه اخالقى چریک بود وجه دیگر او بـاور
به عدالت و برابرى بود .سوسياليسم نيز یک پایه دیگر ایـدئولوژى او را تشـكيل مـىداد
چریک سوسياليسـم و رهـایى را بـراى خلـق خـود مـىسـاخت .و ایـن خلـق تمـامى
زحمتكشان كشور را شامل مىشد .و پایه ناسيوناليستى اندیشه چریک را شـكل مـىداد.
اما ایـن ناسيوناليسـم م ـایرتى بـا انترناسيوناليسـم چریكـى نداشـت .چریـک خـود را
جهانوطن مىدانست .آنگونه كه باورش به پرولتاریا بهعنوان یک طبقه جهانى اینگونه
بود .اما این جهانوطنى از جن و سنخ احزاب سنتى چپ نبود .كـه انترناسيوناليسـم را
با روسوفيل بودن یكى مىپنداشتند و براى حفظ منافع شوروى حاضر بودند منافع ملـى
خود را زیرپا بگذارند .و خود را از یک حزب چپ ملى به یک حزب وابسـته غيرملـى
پرآوازه كنند.
پایه دیگر وحدت چریکها پاسخ عملى به ضرورتهاى عينـى جنـبش بـود و ایـن
پاسخ چيزى نبود جز مبارزه مسلحانه .و جز اینها هر بحثـى كـه مـىتوانسـت بـه ایـن
پایهها و حركت جنبش آسيب برساند با احترام بسـيار بـه بایگـانى سـپرده مـىشـد تـا
زمانىكه این مباح به ضرورتهاى مبرم جنبش تبدیل شود .در گروه پيشتاز جزنـى ـ
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ظریفى طرفدار شوروى بودند و سوركى چينى بود .اما براى همه آنها اصل مبارزه بـود.
اختال چين و شوروى ربطى به حل گرهگاههاى مبرم جنبش در ایران نداشـت .بـراى
جنبش آنچه در صدد پاسخگویىها بود تحليل حاكميـت ،مرحلـه انقـالب بـه نيروهـاى
درون جبهه خلق و شكلى از سازمان كه بتواند در برابر هجوم پلي تاب بياورد.
بعدها نيز این اختال نظرها بود چه در مورد حزب توده و چه در شـوروى .مسـلم
بود كه آنچه مسعود در مورد حزب توده و شوروى و چين باور داشت عيناً همان نبـود
كه فراهانى مىاندیشيد اما حول محور اصلى مبارزه باور به سوسياليسـم و ماركسيسـمى
مستقل از بلوكهاى جهانى آنها به حركت خود ادامه مىدادند .انشعاب از زمـانى آغـاز
شد كه از مسائل مبرم نگاهها برگشت به بلوكبندىهاى جهانى .و یكى بانـگ برداشـت
عك مائو نباید در كنار عك لنين در پایگاههاى چریكى باشد.
اما اختالفات تا زمانىكه اصل و اساس مبـارزه بـود بـه انشـعاب منجـر نمـىشـود.
بح ها جریان داشت با افت و خيزهایى ،و علىرغم شكل نظامى سازمان تحميلى نبود
آنانىكه جو حاكم بر چریکها را جوى استالينيستى مىدانند از چریک چيزى نمىدانند.
از مبارزه چریكى هم چيزى نمىدانند .وقتى عمر یک چریک 1ـ 1ماه است این زنـدگى
سياسى كوتاه مدت ارزش چانهزنى و كنار آمـدنهـاى خـردهبـورژوایى را نـدارد .بایـد
بهاقناى رسيد تا بتوانى بر سر جان خود معامله كنى .معاملهاى كه ما به ازاى ایـن جهـانى
ندارد به آن جهان هم كه باورى نيست .اما محدودیتهاى یكى زندگى چریكـى اجـازه
نمى دهد تا در یک نشست همگانى كنگره و پلنوم برگزار شـود .و همـه آزادانـه حـر
خود را بزنند .دمكراسى چریكى را باید در دیالكتيک زندگى چریكى پيدا كرد.
گروه پيشتاز در بين سالهاى 11ـ 1112آنچه را كه «تدوین اصول» نـامگـذارى شـد
حاصل بح هایى بود كه در محافل صورت مىگيرد ،و اگر گروه شـكل گرفـت و وارد
فـاز عمـلى شـد ،بـهخـاطر اقنـاى شـدن همـه بود .تنهـا یكى اقنـاى نشـد كه جدا شـد
(دكتر شهرزاد).
گروه پيشاهنگ نيز از سال 19ـ 1111بحثى همهجانبه در تمامى محافل و حوزهها را
رهبرى كرد در پروسه همين بح ها بد كـه پویـان رد بقىا را نوشـت و احمـدزاده هىم
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استراتژى و هم تاكتيك را در واقع این دو كتاب فشرده همـان چيـزى بـود كـه همگـان
برآن توافق داشتند.
در سالهاى بعد كـه جنـگ بـىامـان چریـک و حكومـت بـود در بحبوحـه جنـگ
چریکها چهار بح و مبارزه ایدئولوژیک را پشت سر گذاشتند:
 . 1پروسه تجان  ،را با گروه اتحادیه كه حاصل آن چهار رساله چریکها بود.
 .2بح روى نظریات شعاعيان كه حاصل آن «شورش نىه» حميد مـؤمنى بـود .و آن
پاسخ درخشان شعاعيان و آن هشت نامه سرگشاده به چریکها حاصل آن بود.
 .1پروسه وحدت با سازمان مجاهدین م .ل .بود كه حاصل آن دو نشـریه داخلـى و
آن بح هاى همهجانبه بود.
 .1و در آخر بح هایى كه با گرایشات راست صورت گرفت و در آخر به انشـعاب
نه تودهاى از سازمان منجر شد.
به هرروى دمكراسى درون یک تشكيالت نظامى در حال جنگ چيزى بود در همـين
حدود مهم باورى بود كه چریک به اقناى خود و دیگران و حق اظهارنظر براى هر عضو
سازمان داشت.
رده تشـكيالتى بـراى هيـچ كـ حق ویـژهاى قـایـل نمىشـد .نـامههـاى معرو
مصطفى شعاعيان كه ریز مذاكرات او با چریکها را در خـود دارد نشـان مـىدهـد كـه
حميد اشر رهبر اسطورهاى سازمان در تمامى بح هایش با شعاعيان براى خـود حـق
ویژهاى قایل نيست .اگر هم نظریات او را نمىپذیرید او تنهـا موضـع سـازمان را اعـالم
مىكند .نقد نظریات شعاعيان را به عهـده حميـد مـؤمنى گذاشـتهانـد و در ایـن مبـارزه
درخشان ایدئولوژیک بين این دو نه حميد اشر و نه علىاكبر جعفرى مسـئول شـاخه
مشهد و نفر دوم سازمان از موضع قدرت با شعاعيان برخورد نمىكنند .تنها شـعاعيان را
دعوت مىكنند كه شرایط جنگى سازمان را درك كند.
سازمان چریكى فرمى متفاوت از حزب لنينی دارد .بهخاطر آنكـه نـوى نگـاهى كـه
درپشت آن خوابيده است نيز متفاوت است.
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رده تشكيالت بيشتر نمایانگر مسئوليت و تعهدى است كه یـک چریـک بـر عهـده
گرفته است اما براى او ما به ازایى ندارد .چریک ارتشـى اسـت بـىلبـاس و بـىدرجـه.
درجه هر فرد عنوان ،رفيقى است كه به او داده مىشود .هر چریک با لفـظ رفيـق صـدا
مىشود رفيق باالترین و مقدس ترین لفظـى اسـت كـه بـه یـک چریـک و هـمرزم داده
مىشود .تنها حميد اشر است كه از سـوى سـازمان لقـب «رفيـق كبيـر» را مـىگيـرد.
بههمين خاطر است كه وقتى در ضربات سال  1121ساواك سندى را رو مىكنـد كـه از

خانههاى تيمى به دسـت آورده اسـت و در آن نامـه از «دوسـت حسـن نـوروزى» یـاد
مىشود اولين نكتهاى را كه چریکها بر جعلى بودن آن استناد مـىكننـد لقـب دوسـت
است چریک همرزم خود را «رفيق» خطاب مىكند ،نه دوست.
اما این همه به معناى نفى تقسيم كار نيست .هر استان به یـک شـاخه و هـر شـاخه
متشكل از تيمهاى مستقر و مستقل در هر شهر و در رسس همه شوراىعـالى كـه محـل
تجمع سرشاخهها بود.
تصميمات راهبردى در شوراىعالى گرفته مىشد اما هر شاخه و هر شهر و هر تـيم
خود مستقالً تصميم مىگرفت چگونه در استراتژى سازمان سهيم باشد .پ ممكن نبود
با دستگيرى و یا شهادت این یا آن فرد رهبرى سازمان را نابود كنند .هـر شـاخه م ـز و
امكانات مستقل خود را داشت و در صورت ضربه به یک شاخه ،شـاخه دیگـر مسـتقل
بهحيات خود ادامه مىداد و سازمان را احيا مىكرد .همـانگونـه كـه در ضـربه مهرآبـاد
جنوبی در سال  1122كه تمامى رهبران سازمان به شهادت رسيدند .شاخه مشـهد ادامـه
منطقى سازمان شد .این فرم سازمانى ربطى به حزب لنين نداشـت و نمـىتوانسـت هـم
داشته باشد .تزار كجـا و سـاواك و شـاه كجـا .ارتـش باتيسـتا در كوبـا كجـا و ارتـش
شاهنشاهى كجا .آنانىكه چریکها را متهم به الگوبردارى از كوبـا مـىكردنـد از فـرم و
شيوه مبارزه غافل بودند كه شرط بقاى هر كشور یافتن دیالكتيک مبارزه در همان كشور
است دیالكتيک تشكيالت در كشورهایى كه شكنجه فرم متداول بازجویى است سازمان
فشرده رهبرى است با الیههاى تودرتوى سمپاتها و هواداران.
برخال نظر اپورتونيستها درهاى بسته سازمان نهتنها ضعف چریـکهـا نبـود كـه
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قــدرت آنهــا بــود بــا دو عك ـ و یــک كپــى شناســنامه و یــک تقاضــاى عضــویت،
دركشورهایى كه تا حد مرگ زندانى را شكنجه مىكنند نمىتوان عضوگيرى كـرد .مگـر
آنكه آن حزب ،حزب توده یا جبهه ملى باشد.
مهم دیالكتيک پيشاهنگ و الیههاى هوادار بود .باید این رابطه یـکطرفـه و نـامرئى
مدام گسترش مىیافت .تصور غلط اپورتونيستهـا و سـاواك بـر آن بـود كـه سـازمان
چریک ها یعنى چند شاخه و چند تيم عملياتى ،پشتيبانى ،انتشـاراتى .پـ اگـر سـاواك
موفق مىشد این مقدار را كه شاید به  111نفر هم نمىرسـيدند جمـع مـىكـرد معضـل
چریک در ایران حل مىشد .غافل از آنكه چریک یک سازمان نبـود .یـک جنـبش بـود
یک اندیشه و تفكر بود كه چـون هـوا در دانشـگاه ،مدرسـه ،كارخانـه ،مزرعـه ،اداره و
كوچهها و بازارها مىگشت و تخم خود را مىپراكند.
محفلهاى دانشآموزان ،دانشجویى ،كارگرى ،كارمندى و نظامى دستگير مـىشـدند.
در حالىكه همه هوادار چریکها بودند .اما هيچ رابطه تشكيالتى با سازمان نداشتند.
این دیالكتيک نامرئى پيشاهنگ و توده در كشورهاى توتاليتر بود .و درواقع ارزیـابى
یک سازمان نه بر تعداد اعضاى رسمى آن ،كه باید براساس الیههاى مختلف هواداران و
سمپاتهاى آن باشد كه هيچ رابطه ارگانيكى با آن سازمان ندارند.
اپورتونيسم تا به آخر به این دیالكتيک پى نبرد و اندیشيد كه چریک پـيش از آنكـه
یک سازمان باشد باید یک سكت (فرقه) باشد .درك او از تشـكيالت حـزب بـه شـيوه
لنينى بود .كه در كشورهاى توتاليتر محلى از اعراب نداشت .تـا آنكـه شـاه رفـت و در
بهمن  1127تودههاى چند صدهزار نفره فدایى به ميدان آمدند.
چریکها از روز نخست مىدانستند كه انقالب كار تودههـا اسـت .و تـوده و طبقـه
نمىتواند به چند انقالبى حرفهاى محدود شود .آنان از این دیالكتيک غافل نبودنـد .امـا
مىدانستند رابطه پيشاهنگ و توده در ایران از كجا و چگونه مىگذرد.
اپورتونيسم از ابتدا به آخر به این فراز از سخنان لنين چسبيد كه براى اینكه انقالب
شود كافى نيست كه مردم نخواهند دیگر به سياق سابق زندگى كنند بلكه حكومتگران
نيز نتوانند به شيوه گذشته حكومت كنند .اما از مـؤخره واجـب ایـن مقدمـه الزم غافـل
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شدند و خود را به تجاهل زدند كه این دو براى انقالب كردن كافى و وافى نيست .الزم
هست .اما كافى نيست شرط كافى آن وجود یک پيشاهنگ است كه این پيشاهنگ بایـد
سه شرط داشته باشد:
 .1توده ،این پيشاهنگ را پيشاهنگ خود بداند.
 .2این پيشاهنگ بحران عمومى را درك كند.
 . 1این پيشاهنگ بتواند به نحو مؤثرى از این بحران به سوى پيروزى سود جوید.
چریکها خود را به آب و آتش مىزند تا توده باور كند كه پيشـاهنگ واقعـى آنهـا
كيست و به قول حضرت شاملو ،چریکها مىخواستند:
«برشانههاى خويش بنشانند اين خلق بىشمار را
گرد حباب خاك بچرخانند
تا با دو چشم خويش ببيند كه خورشيدشان كجاست
و باورم كنند»
اما این كار شدنى نيست مگر آنكه توده و طبقه در زندگى خود ببينـد بـه عينـه كـه
پيشاهنگ در كنار آنها است .چون آنها لباس مىپوشد در همان محالت فقيـر زنـدگى
مىكند چون آنها غذا مىخورد چون آنها حر مىزند و به خاطر آنها مـىجنگـد و
در این جنگ به آنها صدمهاى نمىرساند.
ظاهر خلقى و پوشش ساده چریکها ،زن و مرد ،نه یک افه روشنفكرى و یا دسـتور
سازمان ،بلكه راهى براى نزدیكى بيشتر با توده و طبقه بـود .هرچنـد ایـنكـار از سـوى
اپورتونيسم به «نارودنيکبازى» تعبير مىشد .اما این گامى براى احساس نزدیكى هرچـه
بيشتر با توده و طبقه بود چریکها همانجایى زندگى مـىكردنـد كـه فقيرتـرین اقشـار
بودند و اگر بدتر از آنها غذا نمىخوردند بهتر هم نبـود چریـک بـدین شـكل خـود را
پرولتریزه مىكرد.
گزینش عمليات نيز در رابطه با منافع توده و طبقه بود .خلق باید احسـاس مـىكـرد
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چریکها براى آنها مبارزه مىكنند .امكان نداشت عمليـاتى صـورت بگيـرد امـا منـافع
مردم آسيب ببيند.
وقتى زیبرم در محاصره گلوله مىخورد به خانه پيرزنى پناه مىبرد .و مجبور مىشود
چادر پيرزن را روى محل خونریزى ببندد .پول چادر را به پيرزن مـىدهـد و بعـد او را
بهزیرزمين مىفرستد تا مبادا آسيب ببيند و خود تا آخرین گلوله مىجنگد و بـهشـهادت
مىرسد.
انتخاب عمليات نيز در همين راستا است .نزدیک شدن به مبارزات تودههـا و كمـک
به رادیكاليز كردن حركت آنها و در صورت سركوب حمایت از آنها .عمليات نمونه ـ
خلقى با همين اندیشه آغاز شد .فرماندارى رودسر وقتى حركت چاىكاران را سـركوب
مىكند منفجر مىشود .پاسگاه پلي را در تهران و حتى رانندهاى خود را بهخاطر فشـار
پلي به آتش مىكشد منفجر مىكنند.
فاتح یزدى را به جرم شركت در به گلوله بستن كـارگران جهـانچيـت مـىزننـد .و
شكنجهگر معرو نيکطبع را به خاطر شكنجه زنـدانيان و آزار خـانوادههـاى زنـدانيان
سياسى و سرگرد نوروزى را به خاطر سركوب حركتهاى دانشجویى.
و آخرین ارثيه چریک ها به تـوده و طبقـه ،فكـر داشـتن یـک سـازمان مسـلح بـود.
سازمانى براى امروز و آینده .همانگونه كه طبقات حاكم ابزار سركوب خود را دارنـد و
اگر نمایشات انتخاباتى و فریبهاى عقيدتی و فرهنگـى نتوانسـت تـوده و طبقـه را بـه
بىراهه بكشاند و بر خواسته خود مصر بودند آنوقت با فرستادن نيروهاى مسـلح خـود
بساط نيمچهدمكراسى را برچيند.
توده و طبقه باید بدانند در این نبرد تاریخى تا رسيدن بـه جامعـهاى بـىطبقـه ،ایـن
جنگ با تمام حدت و شدت ادامه خواهد یافت .و سازمان مسلح و نيـروى قهـر حـر
آخر را خواهد زد .چانهزنىهاى سياسى ،نمایشهـاى دمكراتيـک و انتخابـاتى ،قرارهـا،
قراردادها تنها و تنها زمانى ارزش خواهند داشت كه توده و طبقه در یک دست سالح و
در دست دیگر دعوت براى مذاكره و گفتمان داشته باشد.
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پىنوشتهاى فصل ششم
 .1مركزیت سوم سازمان
بعد از شهادت صبا بيژنزاده ،حسين چوخاچى ،عباس هوشمند ،كيومرث سنجرى و
دستگيرى حسن فرجودى به پيشنهاد هادى (غالميان لنگـرودى ،در خـرداد مـاه )1121
مركزیت سوم بهوجود آمد با این افراد:
ـ هادى (احمد غالميان لنگرودى)
ـ منصور (محمدرضا غبرایى)
ـ مجيد (قربانعلى عبدالرحيمپور)
 .2بح هاى درون زندان در سالهاى 21ـ 1122منجر شد بـه نوشـتن جزواتـى كـه
جمشيد طاهرىپور ،نقى حميدیان ،مصطفى مدنى و فرخ نگهدار ،كاتبين آن بودند .و به
سازمان داده شد .اینان به نقد و نفى مبارزه مسلحانه رسيده بودند.
همين موجودات بعد از پيوستن به سازمان ،سازمان چریکها را یکراست به سـوى
منجالب راست رهنمون كردند.
 . 1تسخير رادیو ،توسط یک تيم چهار نفره از سازمان صورت گرفت .قاسم سيادتى،
نظام ،هادى و عباس هاشمى در این جریان قاسم سيادتى به شهادت رسيد.
 . 1حبيب خسروشاهى یكى از كادرهاى علنـى سـازمان بـود كـه توسـط یـک فـرد
دستگير شده از محفلى جدا از چریکها لـو رفـت .در بـازجویى وانمـود كـرد حاضـر
بههمكارى است پ ساواك را به پلى در جاده ساوه كشاند شيب تنـد زیـر پـل اجـازه
توقف ماشينها را نمىدهد در یک لحظه خود را از باالى پل به پایين پرتاب كـرد و بـه
شهادت رسيد .خسروشاهى فارغالتحصيل دانشـكده فنـى بـود .و در هنگـام دسـتگيرى
اجراى طرح تأسيسات استادیوم صدهزار نفرى را در دست داشت.
 . 2شيرین معاضد بعد از چهـار مـاه از دسـتگيرىاش در حـالىكـه سـينه و بيشـتر
اعضاى بدنش سوخته و مجروح بود با دستها در زنجير و در اغما در انفـرادى كميتـه
مشترك دیده شد.
 .1مرضيه احمـدىاسـكویى در ششـم اردیبهشـت  1121در حـوالى ميـدان فوزیـه
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دستگير و به شهادت رسيد ساواكىها بعد از شهادتاش جرست نزدیـک شـدن بـه او را
نداشتند باورشان نبود كه یک زن مىتواند اینگونه شجاعانه بجنگد و به شهادت برسـد.
مىگفتند یک مرد است كه لباس زنانه به تن كرده است.
 .7از سال  1122بهبعد به جاى خانه تيمى ،از عنوان پایگاه استفاده مىشد.
 . 1پ از ضربه مهرآباد بخش كارگرى از شاخه تهران سالم ماند .این بخش مستقل
بود و موارد امنيتى در آن شدیداً رعایت مىشد .سازماندهى ایـن بخـش كـه مسـئوليت
استقرار در واحدهاى كارگرى و جمعآورى اطالعات و تجربههاى كـارگرى را در ایـن
زمينه به عهده داشت بسيار غيرمتمركز بود كسانى كه در ایـن بخـش كـار مـىكردنـد از
تيمها خارج مىشدند و تكى زندگى مىكردند ارتباطشان مسـتقيماً بـا یكـى از اعضـاى
كميته مركزى بود .كه مقررات امنيتى را اكيداً رعایت مىكردند.
از اعضاى این بخش عباس هاشمى و قاسم سيادتی بودند كه قـرار بـود در نشسـت
مهرآباد شركت كنند .كه به علت تراكم زیاد نرفتند.
 .9عباس هاشمى توسط مصطفى حسنپور عضوگيرى شـد در سـال  1121پـ از
آزادى از زندان به سازمان وصل شد اما بعد از مدتى تماساش قطع شد.
در سال  1122در پارسآباد م ان از طریق بهروز ارم انى به سازمان وصل شد.
یكى دو سال نيمهعلنى بود و بعد مخفى شد رابط او حميـد اشـر بـود مسـئول او
مدتى نسترن آلآقا و حسين حقنواز بودند.
او نارنجکهاى دستساز و جزوات چاپ سازمان را به حميد اشر مىداد.
در تصر رادیو در سال  1127او همراه قاسم سيادتى و هادى و نظام بود.
 .11مسأله تصفيه فيزیكى در سازمان بين سه تا چهار مورد بود كه سه تاى آن جنبـه
امنيتى داشت و ی كى آن جنبه حيثيتى .در آن سه مورد سه نظر در سـازمان بـود :موافـق،
مخالف و مردد.
از زمان گروه پيشتاز جزنى مسأله اطالعات زنده و یا بریدن افراد و جدا شدن آنهـا
مطرح بود گروه جزنى از طریق دكتـر شـهرزاد كـه مـدتهـا قبـل جـدا شـده بـود در
دستگيرى ضربهاى جدى خورد .در دوران بعد حميد ملكى كه برید ،پرویز نویدى را لو
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داد .كمى بعد دانشجوى فنى ،مهـدى دبيـرىفـرد را لـو داد .پـ
نداشت .حذ فيزیكى یا خروج از كشور.
از سه مورد فوق ،یكى از آنها اطالعات مهمى داشت .خانه تيمـى را تـرك كـرده و
با اسمى جعلى شركتى را دایر كرد .دو نفر دیگر كه خانههاى تيمى را ترك كرده بودنـد.
اطالعات مهمى داشتند .سازمان از آنها خواست تا پاك كردن اطالعات به خارج كشور
بروند .اما عدم صداقت نشان دادند پ براى سازمان این احتمال بـود كـه آنهـا چـون
موارد قبلى (حميد ملكى) خود را به ساواك معرفى كنند و اطالعاتشان را بدهند.
محسن نوربخش (چنگيز) و خسرو اردبيلى (داداشى) كه در مرز عراق بـراى آوردن
سـالح فعاليت مىكردنـد در مالقـات با عـلىاكبـر جعفـرى از یـكى از ایـن تـرورهــا
مطلع شدند.
آنها مسأله استالينيسم را مطلع كردند این تصفيهها ربطى به مسائل نظـرى نداشـت.
مسأله امنيتى بود .در دوران بعد و قبـل آنهـایى كـه مسـأله ایـدئولوژیک داشـتند مثـل
شعاعيان و گروه بيگوند بدون كمترین مسألهاى جدا شدند .دكتر اعظمى نيـز بـه خـاطر
اختال درك از سازمان جدا شد.
مسأله ترور عبداهلل پنجهشاهى برخال آنچه كه عليرضا محفوظى (حيدر تئوریـک)
مىگوید ربطى به انشعاب و اختال ایدئولوژیک نداشت مسأله ارتباط او با ادنـا ثابـت
بود كه براى سازمان جنبه اخالقى داشت.
بعدها كسانى چون جمشيد طـاهرىپـور و عبـدالرحيمپـور (مجيـد) ایـن تصـفيه را
بهقتلهاى ناموسى و سنتى بودن سازمان مرتبط دانستند ایـنگونـه نبـود مسـأله حيثيـت
سازمان مطرح بود .اى كاش این مسأله با اخراج آن دو و فرستادن آنها به خـارج حـل
مىشد .اما شرایط و امكانات مطرح بود و اینكه رهبـرى سـازمان نمـىخواسـت سـنتى
بشود كه از فردا هر ك در خانههـاى تيمـى فـيلش یـاد هندوسـتان بكنـد .و آنوقـت
سازمان مجبور باشد یک شعبه عضو عقد و ازدواج دایر كند .و براى ماه عسـل آنهـا را
به خارجه بفرستد عدهاى در روزگار بعد سازمان چریكى را با انجمن مبارزه با دخانيات
اشتباه گرفتند.
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 .11حسن سـعادتى از چریـک هـاى شـاخه لرسـتان بـود دسـتگير و زیـر شـكنجه
بهشهادت رسيد ساواك نامى از دستگيرى و شهادت او نبرد بعد از قيام  1127عكسى از
او با پاهاى باندپيچى شده و كاغذى حاكى از اتهامات او دیده شد.
 .12عليرضا شكوهى بعد از هفت سال از زندان در سـال  1127آزاد شـد .در اوایـل
سال  1111دستگير شد و در حالىكه نيمى از بدن او فلج بود اعدام شد.
 .11شدت شكنجه از سال  1121به بعد به حدى بود كـه زمـان مقاومـت بـه شـش
ساعت رسيده بود ساواك بالفاصـله بعـد از دسـتگيرى زنـدانى را بـه زیـر شـدیدترین
شكنجهها مىبرد تا آدرس خانه تيمى و محل قرار را بگيرد.
قربانعلى عبدالرحيمپور (مجيد) كه در سال  1121به سازمان وصل مـىشـود .وقتـى
مهدى فوقانى مسئول او مىگوید حد مقاومت بيسـت و چهـار سـاعت اسـت و او كـه
تجربه دو بار دستگيرى را دارد مىگوید بيست و چهار ساعت مال سـال  1121اسـت و
امروز حد مقاومت شش ساعت است فوقانى مىگوید ایـن دسـتور سـازمانى اسـت امـا
شش ساعت را مىپذیرم تا با رفقا مطرح كنم و وقتى علىاكبر جعفرى به رشت مىآیـد
مىگوید شش ساعت درست است».
عصر نو 1185/10/01
مصاحبه ،مجيد

 .11از ســال  1121در ســازمان مســأله دمكراســى تشــكيالتى مطــرح بــود .ســازمان
مىخواست با ت يير درساختار تشكيالت ،اشكالى از نظرخواهى را به اجرا درآورد.
به همين خاطر یک بولتن در دوران سازمانى بـراى تبـادل نظـر بـين اعضـاى همـه
سازمان به راه افتاد.
اوایل سال  1121رهبرى تصميم داشت كه مسئولين هستهها در یک هسته مسـئولين
جمع شوند و مسائل متعدد را مورد بح قرار دهند.
سمت و سوى حركت به سمت دمكراتيزه كردن روابط بود .یک جلسه هم به همين
منظور تشكيل شد جلسه دوم در تابستان  1121برگزار شـد علـت آن دسـتگيرى بهمـن
روحىآهنگران و ضربات متعاقب آن بود.
ضربات بعدى مجال را از سازمان گرفت این ضربات بـه خانـه حميـد اشـر هـم
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رسيد كه جان به در برد و باالخره این ضربات در مهرآباد در تير  1122به شوراىعـالى
سازمان رسيد و حركت متوقف شد.
 .12بعد از ضربه مهرآباد ،شاخه خراسان تنها شاخهاى بود كه سـالم مانـده بـود .امـا
برخال نظر كسانى چون مازیار بهروز در شورشيان آرمانخواه مدعى چيرگى بـر بقيـه
سازمان نبود .و در آن روزگار حفظ سازمان براى همه مطرح بود.
 .11عبداهلل پنجهشاهى از طرفداران پروپاقرص مبارزه مسلحانه بـود تـرور او ربطـى
به مسألهدار شدنش نداشت .در آن زمان مجيد (عبدالعلى عبدالرحيمپور) جزء مسـئولين
گيالن بود كه ضربه خورده بود و در مشهد نبود و جزء مركزیت سازمان هم نبود.
 .17حسين غبرایى لنگرودى ،در سال  1122دستگير شد.
هنگام دستگيرى از او جزوات سازمان ،مقدارى آالت واردات الكتریكى دستساز و
گيـرنده و فرسـتنده و مقـدارى مواد شـيميایى بـه دسـت آمـد .غبرایـى بـه حـب ابد
محكوم شد.

رهبرى سال 1178
در ســال  1121براســاس اساســنامهاى كــه تــدوین شــد ســازمان داراى مركزیــت و
شوراىعالى بود .پ از ضربات  1122كه شوراىعالى سـازمان از بـين رفـت .سـازمان
فقط داراى مركزیت بود .در سال  1127رهبرى سازمان عبارت بودند از:
 .1سيادتى .2 ،هادى (لنگرودى) .1 ،منصور (غبرایى) و  .1مجيد (عبدالرحيمپور)
در سال  1121رهبرى جدید انتخاب شد:
 .1رضا غبرایى .2 ،قربانعلى عبدالرحيمپور .1 ،خسرو فتاحپور .1 ،عليرضـا اكبـرى،
 . 2امير ممبينى .1 ،فرخ نگهدار و  .7حيدر (دبيرىفرد)
این تركيب تصميم گرفت هشت نفر را براساس آراى بيشـتر و مسـئوليتهـاىشـان
بهجمع رهبرى اضافه كنند:
 .1انوشيروان لطفى .2 ،نقى حميدیان .1 ،بهزاد كریمى .1 ،بهمن (مسئول تبریز ـ نـام
مستعار) و  . 2على توسلى
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عدهاى نيز بهعنوان مشاور انتخاب شدند:
 .1هادى احمدى غالميانلنگرودى .2 ،بهروز سليمانى .1 ،اكبر كاميابى (توكـل)،
 .1جمشيد طاهرىپور . 2 ،اكبر دوستدار صنایع .1 ،كيومرث (سـلطان آبـادى) و
 .7حشمتاهلل رئيسى
كميته مركزى در اولين نشست یک هيئت اجرایى و یک هيئت سياسى انتخاب كـرد.
هيئت اجرایى این افراد بودند:
 .1غبرایى .2 ،عبدالرحيمپور .1 ،فتاحپور و  .1توسلى
هيئت سياسى:
 .1ممبينى .2 ،نگهدار .1 ،اكبرى و  .1حيدر

نكته مهم
نقى حميدیان بعدها در كتاب «بال آرزو» افشا كرد كه در انتخابات تقلبى توسط فتاحپور
و عبدالرحيمپور برعليه هادى (غالميان لنگرودى) به نفع نگهدار صورت گرفـت تقلبـى
كه شاید اگر صورت نمىگرفت .سرنوشت سازمان چریکها و شـخص نگهـدار چنـين
غمبار نمىبود.
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اعالميه توضيحى ـ دى ماه 1105
بهدنبال حمله چریکها به بانک ملى صفویه و كشته شدن یـک سـرباز و رئـي بانـک
ساواك اعالم كرد یكى از دزدان بهنام شاهرخ هدایتى شناخته شـده اسـت سـازمان الزم
دید طى یک اعالميه توضيحى مواردى را با مردم در ميان بگذارد.
نخست حمله به بانک ،كه دو هد از آن دنبال مىشود:
 .1تأمين هزینههاى جنگ چریكى
 .2مختل ساختن سيستم پولى رژیم
كشتن مأمورین مسلح بانکها و كارمندان بانک جزء اهدا این حمـالت نيسـت .و
اگر در این عمليات یک مأمور و رئي بانک كشته شد علت آن برمىگردد به تيراندازى
از سوى مأمور و مقاومت رئي بانک براى خوشخدمتى به رژیم.
و اما ادعاى رژیم كه چریکها در عراق دوره دیدهاند و عمـال بيگانـه هسـتند بایـد
گفت چریکها همه چيزیش را از دشمن مىگيرد نه از بيگانه .ما پول و سـالح خـود را
از رژیم مصادره مىكنيم و اما در مورد رزمنده صادق و دلير شاهرخ هدایتى بایـد گفـت
او كه مهندس كشاورزى است سه ماه قبل دستگير شده است و در این عمليات شـركتى
نداشته است اما از آنجا كه عمليات ما پوشالى بودن قدرت ساواك ،پلـي و ارتـش را
نشان مىدهد سازمان امنيت دست به چنين دروغى زده است پ اگر در زیـر شـكنجه
بهشهادت رسيده باشد بهزودى اعالم خواهند كرد در برخورد بـا مـأمورین كشـته شـده
اسـت و اگـر زنده بــاشد اعــالم مـىكننـد دستــگير شــده اسـت ایـن اعــالميه 21
دی 1121منتشر مىشود.
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ساواك شاهرخ هدایتى و سيروس سپهرى را كـه قـبالً دسـتگير و در زیـر شـكنجه
بهشهادت رسانده بود كمى بعد بهعنوان سارقين بانک اعالم كرد.

اطالعيه توضيحى بهمن 1105
این اطالعيه شامل سه مورد است:
 .1ضرورت مبارزه مسلحانه
 .2مرزبندى با اپورتونيستها
 .1اثرات مبارزه مسلحانه بر جامعه
غيرممكن بودن مبارزه سياسى به علت اختناق و سركوب حكومت ،ضرورت مبارزه
مسلحانه را در دستور كار پيشاهنگ گذاشته است .طرح مبارزه سياسى و یا جـدا بـودن
مبارزه سياسى از مبارزه نظامى از سوى اپورتونيسم بىعمل تنهـا بـراى لميـدن درسـایه
آسایش است.
مبارزه اقتصادى در سركوب مطلق پلـي امـرى شـدنى نيسـت ضـربه اقتصـادى و
سياسى را تنها توسط عمل نظامى مىتوان وارد ساخت .اما عمل نظامى مـاهيتى سياسـى
دارد و جدا ساختن این دو از هم امرى نادرست است.
مبارزه مسلحانه در یک سال گذشته باع رادیكاليزه شدن مبـارزات كـارگرى شـده
است نمونه آن اعتصاب بزرگ كارگران جهانچيت است .اعتصابى كه حكومت با رگبار
مسلسل به آن پاسخ داد.
جنبش دانشجویى تحت تـأثير پيشـاهنگ مسـلح خـود باقـدرت تمـام در ایـن سـال
رودررو رژیـم ایـن بـار سـایـر كردههـا نـيز تحت تـأثير مبـارزه مسـلحانه دسـت بــه
عمليـات متهورانهاى زدهاند.
اما درصف ضدخلق مبارزه مسلحانه تأثير خود را بهشـكل وحشـت سـرمایهگـذاران
خارجى درسرمایهگذارى در ایران ،تشدید تضاد ارتش و بوركراسى ،تجدید سازمانهاى
مكرر درنيروهاى سركوبگر ،فشار بر نيروهاى پایين ارتش و پلي شده است.
در پایان سازمان از دیگر گروهها مىخواهد بر شک و تردیدهاى خود غلبه كنند و با
شروى كردن مبارزه مسلحانه به وظيفه تاریخى خود پاسخ دهند.
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نبرد خلق  0مرداد 1171

فراخوان به همكارى
بعد از گذشت سه سال و نيم به بهاى پایمردى و جانبازى بىشمار مرحله راهگشـایى و
تثبيت پشت سر گذاشته شد .در بروجرد ،همدان ،قزوین ،قم ،دزفـول ،نهاونـد و دیگـر
شهرها گروههایى دست به سالح برده بودند.
رژیم در ابتدا در فكر قلع و قمع ناگهانى بود امـا ایـنگونـه نشـد هـر سـالحى كـه
بهزمين افتاد ،دست دیگرى براى برداشتن آن دراز شـد سياسـت رژیـم در ابتـدا مبتنـى
برسركوب و تبلي ات بود .اما وقتى نتيجه منفى گرفت سياست خـود را بـر سـركوب و
سكوت گذاشت چریکها نيز در مقابل با پخش اعالميه و خطابيه و جزوات توضـيحى
و رادیوهاى چریكى سعى كردند توطئه سكوت رژیم را خنثى كنند.
و اما در مورد گروههایى كه به علت نداشـتن تجربـه الزم گرفتـار پلـي مـىشـوند
سازمان دو وظيفه براى خود قایل مىشود:
 .1جذب گروهها و آموزش و سازماندهى آن
 .2در اختيار قرار دادن تجربيات خود در اختيار دیگران
دو مانع براى تماس با گروههاى نوپا وجود دارد:
 .1سركوب
 .2امكانات محدود براى تماس
اما براى جذب افراد و گروههاى داوطلب موانعى وجود دارد:
 . 1گسترش تشـكيالت نيازمنـد كادرهـاى باتجربـه اسـت بـراى آمـوزش نيروهـاى
تازهوارد امكانات سازمان از این حي محدود است.

 . 2براى آموزش این واحدها باید از كادرهاى باتجربه استفاده كنيم و اینكـار باعـ
مىشود كه وسعت عملياتى سازمان كاهش یابد.
ثمرات آینده این عضوگيرى و آموزش ،آمادهسازى كادرهاى الزم بـهعنـوان ذخـایر
استراتژیک جنبش خواهد بود.
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چریکها اعالم مىكنند دستهاى گرم هر رفيق رزمندهاى را كه به سـوىشـان دراز
شود مىفشارند و از هرگونه پشتيبانى براى مبارزان دریغ نخواهند كرد.

انديشه رفيق مائو در انقالب
در فروردین  1121سازمان رسماً نظر خود را نسبت به اندیشههـاى مـائو ابـراز داشـت.
سازمان از همان آغاز چه در گروه پيشتاز جزنى و چه در گـروه پيشـاهنگ ،احمـدزاده،
وارد اختالفات چين و شوروى نشد.
در گـروه جـزنى ،دو گـرایش بود جـزنى ـ ظـریفى بيشتر طرفدار شوروى بودند و
سـوركى بيشتر چينى بـود .البتـه ایـن گفتـه بـدان معنــا نبـود كـه جــزنى ـ ظــریفى
نگـاهشـان بهشوروى مثل نگاه حزب توده بود كه روسوفيل بودند و یا سوركى نگـاهش
به چين آنگونه نبود كه بعدها نام مائوئيسم به خود گرفت.
گروه پيشتاز به این نتيجه رسيد كه مسأله اختال چين و شوروى فعالً جزء مسـائل
مبرم جـنبش نـيست و پـرداختن بـه آن بـاع شكـا در جـنبش مىشـود پـ آنرا
بهبایگانى سپردند.
در گروه پيشاهنگ نيز ضمن آنكه مسعود احمدزاده براى اندیشههـاى مـائو احتـرام
بسيار قایل بود گروه را بهطر اختالفات چين و شوروى نبرد .آنهـا نيـز بـراین بـاور
بودند كه مسائل جنبش یافتن راه و تدوین اصولى است كه جنبش را از بنبست بيـرون
بياورد اما در سال  1121با روشن شدن صفبندىهاى جهانى سازمان باید موضع خـود
را نسبت به چين و اندیشههاى مائو اعالم مىكرد.
نخست آنكه سازمان مقولهاى بهنام مائوئيسم را قبول ندارد و بر این باور نيست كـه
اندیشههاى مائو ،نحله جدیدى از ماركسيسم است .بلكه مائو را «لنينيست» مىداند.
لنينيست كبيرى ،كه ماركسيسم را بهدرستى آموخته است و آنرا در مورد چين بهكار
برده است آثار او یک دوره غنى از تعليمات ماركسيسم ـ لنينيسـم اسـت نـوآورى مـائو
دراستراتژى جنگ انقالبى در كشورهاى نيمهمستعمره ـ نيمهفئودال آموختنى است.
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اما با مائو در اندیشههایش در ایران دو برخورد مىشود:
 .1رویزیونيسمها با مائوئيسم ناميدن اندیشههاى او ،مائو را منحر از ماركسيسـم ـ
لنينيسم مىدانند در حـالىكه اندیشههـاى مائو چيزى بهجز مـاركسيسم ـ لنينيسم خالق
درمعارضه با رویزیونيسم نيست.
 .2گروهى دیگر خود را پيروان اندیشههاى او مىداننـد اینـان شـوروى و امریكـا را
یكسان مىدانند اینان ایران را نيمهفئودال ـ نيمهمستعمره مىدانند .و خـود بـه دو گـروه
تقسيم مىشوند.
الف) دستهاى كه مىخواهند حزب درست كنند پ گروهى تشكيل مـىدهنـد و بـا
مطالعه و تحقيق مدتى بعد لو مىروند راهى زندان مىشوند اینان باید بروند ابتدا جـزوه
«دربـاره عمل» مائو را بخوانند و بعد درباره شكل گروه و سـازمـان انقالبى و تبعيت آن
از شرایط اجتماعى و سياسى با آنان سخن گفـت تـا راه درسـت تشـكيل حـزب را در
جامعه ما دریابند.
ب) دسته دوم ،حرافان بىعملاند كه در سویي مىنشينند و دربـاره انقـالب ایـران
حر مىزنند.
مـا مـائو را مـاركسيست ـ لنينيستى كبير اخالق مىدانيم .از اندیشههاى او بسيار یاد
مىگـيرم امـا ایـران را نـيمهمستعمره ـ نـيمهفئودال نـمىدانيم .مـا از تجربيـات حــزب
كمونيست بسيار چيزها یاد مىگيریم ولى هرگـز نمـىتـوانيم حـزب كمونيسـت ایـران
بههمان شكلى درست مىشود كه حزب كمونيست چين درست شد انقالب در ایران بـا
انقالب در چين وجوه اشتراك و افتراق دارد.
 .1انقالب ما چون انقالب چين به رهبرى حزب كمونيست به ثمر خواهد رسيد.
 .2پایگاه نظامى ارتش تودهاى ما چون چين مناطق روستایى خواهد بود.
 . 1پایگاه انقالب ما چون انقالب چين با اتحاد كارگران ،دهقانـان ،خـردهبـورژوازى
شهرى و با رهبرى طبقه كارگر عملى خواهد شد.
و اما افتراقات؛
 .1در چين در روستاها با فئودالها طر بودند در حالىكه ما در ایران با بـورژوازى
كمپرادور ،بورژوازى بوركراتيک مالى ،كوالكها و مالكان بورژوا شده طرفيم.
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 .2در روستاهاى چين بيشتر دهقانان رعيت بودند .اما در روسـتاهاى ایـران دهقانـان
بيشتر نيمه پرولتاریا خردهبورژواهاى در حال پرولتریزه شدن هستند.
 .1در روستاهاى ما برخال چين بوروكراسى دولتى نفوذ كرده است.
 . 1پروسه تشكيل حزب در كشور ما با چين تفاوت دارد درسـت اسـت كـه حـزب
كمونيست از وحدت سـازمـانهاى ماركسيست ـ لنينيست بهوجود مىآید .امـا در ایران
شكل این سازمانها حتماً باید نظامى باشد.

اطالعيه توضيحى در مورد محمد معصومخانى
محمد معصومخانى در تاریخ هفدهم فروردین  1121در اميرآباد هنگام حمل مقدارى از
اعالميههاى سازمان توسط گشتىهاى پلي دستگير شـد و در بيسـت و دوم فـروردین
اعالم كردند ضاربين سروان نوروزى دستگير شـدند معصـومخـانى از كادرهـاى علنـى
سازمان بود كه در سال  1121جذب سازمان شده بود .او بههمراه سـه نفـر دیگـر یـک
هسته تبلي ى را درست كرده بودنـد .كـه كارشـان پخـش اعالميـه و كـار توضـيحى در
دانشگاه بود .ساواك از از اعدام سروان نوروزى فرمانده گارد دانشـگاه صـنعتى زخمـى
بود .همانگونه كه قبالً عمل كرده بود براى ابـراز قـدرت اعـالم كـرد ضـاربين سـروان
نوروزى دستگير شدهاند در حالىكه تيم محمد معصومخانى ،تيمى عملياتى نبود.
سازمان چریکها طى اطالعيهاى توضيحى ضمن افشاى این توطئه و تقاضاى كمک
از محافل دانشجویى براى افشاى این توطئه علت تـالش مذبوحانـه سـاواك را در سـه
عامل خالصه كرد:
 .1گسترش عمليات مسلحانه
 .2گسترش هرچه بيشتر عمليات چریكى پ از توافق شاه با عراق
 .1استقبال مردم از سازمان
شاه براى آنكه به پشت جبهه چریکها (فدایى و مجاهد) ضربه بزند طى توافقى بـا
عراق دست از حمایت كردهاى مخالف عراق كشيد و دولت عراق نيز با تعطيـل كـردن
رادیو ميهنپرستان حركت چریکها را در عراق محدود كرد.
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پيام سازمان به كنگره هفده كنفدراسيون جهانى دانشجويان و محصلين ايرانى
در دهه سى و چهل ،تعداد زیادى از جوانان ایرانى براى تحصـيل بـه خـارج از كشـور
رفتند .اینان در هر شهر و كشـور انجمـنهـاى صـنفى خـود را تشـكيل دادنـد .و ایـن
انجمنها با اوجگيرى مبارزات در ایران رفته رفته سياسى شدند.
كنفدراسيون دانشجویى ،از همين انجمنها بهوجود آمد.
در ابتدا نيروهاى كنفدراسيون به دو قسمت تقسـيم مـىشـد .هـواداران حـزب تـوده و
هواداران جبهه ملى .با انشعاب در حزب توده و بهوجود آمدن سـازمان انقالبـى حـزب
توده كه یک جریان پروچينى بود این جریان در كنفدراسيون دست باالیى پيدا كرد .و با
شكلگيرى جنبش مبارزه مسلحانه و رستاخيز سياهكل هواداران جنـبش كـه مجاهـد و
فدایى بودند وزن سنگينترى در كنفدراسيون پيدا كردند.
سازمان چریکهـا بـا تثبيـت موقعيـتاش در داخـل و یـافتن وزن جهـانى در بـين
جنبشهاى انقالبى و در بين دانشجویان ایرانى مقيم خارج كشور در ایـن سـال تـالش
مىكند به نيروهاى خود در كنفدراسيون و به مجموعه كنفدراسيون ضمن ارائـه كارنامـه
خود رهنمودهاى مشخصى بدهد.
بيانيه با ضرورت مبارزه مسلحانه بهعنوان تنها راه شكستن بـنبسـت سياسـى ایـران
شروى مىشود.
مبارزهاى كه در شكل نظامى اما ماهيت آن سياسى است .این مبـارزه پـ از پشـت
سرگذاشتن مرحله تثبيت با ایجاد هستههاى كارگرى درصدد پيوند هرچه بيشتر با طبقـه
كارگر است.
سرمایهدارى در ایران گسترش مىیابد و پابهپاى آن جامعه پرولتریزه مىشود .اما این
سرمایهدارى برخال سرمایهدارى كالسيک اروپایى ،یک سرمایهدارى ارتجـاعى اسـت.
و رسالت تاریخى ندارد و یک سرمایهدارى بيمار و مسخ شده و پراز تناقض اسـت كـه
بيشتر در خدمت منافع سرمایهدارى جهانى است پ برعهده ماست كه درصدد تجهيـز
پرولتاریا به سالح طبقاتىاش باشيم .ایجاد هستههاى كارگرى با پشتيبانى تبليغ مسـلحانه
مهمترین شكل كار سياسى ـ تشكيالتى در روى طبقه كارگر است.
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هماكنون كه كشور ما حكومت نظامى اعالم نشدهاى در جریان است ،تشكيل كميتـه
بهاصـطالح ضـدخرابكارى گشـتىهـاى سـایر پلـي در تمـامى شهرسـتانهـا ،كنتـرل
حركتهاى مردم در خيابانها ،خانهگردىهاى شبانه زدهاند.
در دانشگاهها استقرار دائمى كه براى سركوب دانشجویان ،در زندانهـا آزاد نكـردن
زنــدانيان را كــه زنــدانىشــان تمــام شــده ،دســتگيرى زنــدانيان آزاد شــده ،شــكنجه
دستگيرشدگان ،شكنجه خانواده هـاى زنـدانى ،كشـتن گروهـى زنـدانيان زیـر شـكنجه
سياست هر روزه رژیم است.
براى دستگيرى یكى دو چریک با بسيج دیوانـهوار نيـرو از هلـىكوپترهـاى نظـامى
استفاده مىكند .براى خاموش كردن حركتهاى كارگرى از هيچ كـارى حتـى بـهخـون
كشاندن این حركات ابایى ندارد( .بهخون كشيدن كارگران شاهى در تير ماه )1121
تشدید تورم و گرانى بخش دیگرى از ماهيت ضدانقالبى این رژیم است.
از سویى دیگر رژیم سعى مىكند بهعنوان ژانـدارم منطقـه حـافظ منـافع امپریاليسـم
باشد اعزام نيروها به عمان و ساختن پایگاه در شيخنشينهـا در راسـتاى همـين وظيفـه
ژاندارمها است.
جدیداً رژیم با درست كردن حزب رستاخيز سعى در ایجاد پایهسازى تودهاى بـراى
خود است این حزب براساس منافع سرمایهدارى طراحى شـده اسـت .امـا ایـن حـزب
ارتجاعى است و راه به جایى نخواهد برد.
بههرروى وظایفى كه به عهده كنفدراسيون است بهقرار زیر است:
 .1دفاى از جنبش انقالبى در ایران و كسب حمایتهاى بـينالمللـى بـراى آن .ایـن
دفاى باید از تمامى بخشهاى جنبش باشد.
 .2تبليغ در مورد مقاومت زندانيان و جلب حمایت مجامع جهانى از زندانيان
 .1تشكيل دادگاههاى سمبوليک برعليه جنایات رژیم
 .1كمکهاى مادى از خانواده زندانيان سياسى
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اعالميه توضيحى :شرح درگيرىهاى ارديبهشت 1177
با كشف شبكه تلفنى چریکها چند پایگاه مورد شناسایى قرار گرفت .حملـه از پایگـاه
تهراننو شروى شد كه این پایگاه یكى از پایگاههاى پشت جبهه سازمان بهشمار مىرفت
درهنگام حمله دشمن فقط تيمى از افراد این پایگاه مسلح بودند در این پایگـاه بـرادران
شایگان شاماسبى زندگى مىكردند ،ناصر یازده ساله و ارژنگ سيزده ساله بود.
پایگاه توسط پانصد مأمور ویژه محاصره شده بود و از همان لحظه نخست نيروهاى
ضربتى كميته مشترك پایگاه را زیر رگبار مسلسل و نارنجک گرفته بودنـد بـا ایـنهمـه
چریکها از خانه خارج شدند و با كشتن بيش از بيست مأمور دشمن و مجروح ساختن
تعدادى از آنها حلقه محاصره را در نزدیكى مسيل شـرقى خيابـان سـىمتـرى نارمـک
شكسته و از محاصره خارج شدند (رهبرى این عمليـات بـا حميـد اشـر بـود) رفقـا
(حميد اشر و صبا بيژنزاده) با امانت گرفتن یک اتومبيل پيكان از یک مـدیر مدرسـه
از منطقه خارج شدند.
در ميدان محسنى با گشت پلي به فرماندهى سرهنگ فرداد برخـورد كردنـد همـه
آنها را به مسلسل بستند و راه خود را گشودند.
مقارن حمله بهپایگاه تهراننو بهپایگاه كوى كن نيز حمله شد این پایگاه نيز درتماس
تلفنى با پایگاه تهراننو بود مسئوليت این پایگاه با عزت غروى بـود كـه بـهرفيـق مـادر
شهرت داشت عزت غروى هنگام شهادت پنجاه و پنج ساله بود و با نارنجک بـهدشـمن
حمله كرد و به شهادت رسيد بهعلت كمبود مهمات همگى به شهادت رسيدند.
در بعد از ظهر روز یکشنبه بيست و ششام پایگاه كوچه نيازى مـورد حملـه قـرار
مىگيرد چریکها از پایگاه خارج مىشوند و خط اول محاصره را مىشكنند و به سمت
شمال شرقى مىروند ولى با خطوط دیگرى از مأموران روبهرو مىشوند بـا همكـارى و
راهنمایى مردم خانه به خانه و كوچه به كوچه از خط محاصـره مـىگذرنـد و در چنـد
منطقه با مأموران درگير مىشوند كه آنها را به عقب مىرانند در كوچـه اميرحسـينى بـا
یک مأمور ویژه گارد روبهرو مىشود او را از پاى درمىآورند و پ از تصاحب سـالح
او به سمت تقاطع اميرحسينى باشارق مىروند.
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در این تقاطع با آخرین خط محاصره روبهرو مىشوند این خط را مىشكنند و عبور
مىكنند .در همين موقع چریک ها بـا سـه تـن از افـراد دیگـر گـارد شـهربانى روبـهرو
مىشوند آنها با التماس مىخواهند كه آنها را نكشند و چریکها به آنها امان مىدهند
و آنها مىگریزند .در این زمان چریکها وارد جمعيت انبوه مردم مىشوند كه درخارج
از خط محاصره شاهد نبرد بودهاند و با فریاد مرگ بر شـاه و مـرگ بـر دشـمنان مـردم
بهسمت ميدان صابر و از آنجا به نظامآباد مىروند در چهل مترى شـمالى ميـدان صـابر
با یک اتومبيل مملو از مأمور روبهرو مىشوند و با شليک مسلسل همه آنهـا را از پـاى
درمىآورند و با مصادره یک قبضه یوزى از آنها به سمت نظامآباد مىرونـد در تقـاطع
شارق نظامآباد با یک گشتى دیگر پلي روبهرو مىشوند كه تنها با شـليک یـک رگبـار
مأمورین مىگریزند .و چریکها با مصادره ماشين پلي و در ميان شادى مردم اتومبيـل
را مصادره و از منطقه خارج مىشوند.
به دنبال این درگيرىها بامـداد سـهشـنبه بيسـت و هشـتم اردیبهشـت چنـد پایگـاه
درشهرستانها كه در ارتباط تلفنى با پایگاههاى مكشوفه تهران بودند مـورد حملـه قـرار
مىگيرند و همگى به شهادت مىرسند.
در این درگيرىها بر اثر تيراندازىهـاى وحشـيانه مـأموران رژیـم عـدهاى از مـردم
بىگناه نيز كشته مىشوند كه آنها نيز جزء شهداى خلقاند طبق گزارش پلـي تلفـات
آنها به قرار زیر بوده است:
 .1افسران پلي ـ گارد و سازمان امنيت ده نفر
 .2درجهداران پلي و گارد شهربانى سى نفر
 .1سربازان ویژه گارد شهربانى سى نفر
تعداد مجروحين بهمراتب بيشتر از تعداد كشتهشدگان باید باشد كه ذكر نشده اسـت
(صد نفر) در این عمليات چهارده تن از چریـکهـا بـه شـهادت رسـيدند كـه بـرادران
شایگان جزء این چهارده تن بودند.

بيانيههای سازمان

115

فراخوان براى حمايت از كارگران اعتصابى
سازمان چریکها طى فراخوانى در شانزده اردیبهشت  1122از مردم تهران ،دانشـجویان
و دانشآموزان مىخواهد به كارگران اعتصابى كارخانـههـاى چيـت تهـران ،چيـت رى،
چيت ممتاز ،سيمان رى و بىا گودریج كمک كنند.
این اطالعيه بنـا بـهدرخواسـت كـارگران اعتصـابى صـادر شـد و از روز هيجـدهم
اردیبهشت موجى از همبستگى با كارگران اعتصابى در دانشگاهها و دیگـر كارخانجـات
بهوجود آمد.
اعتصاب در آستانه جشن اول ماه و برگزارى كنگره كارگرى توسط رژیـم در تهـران
آغاز شد .علت اعتصاب پایين بودن سطح دستمزدها و وضعيت بد محل كار كـه باعـ
شده بود بهخصوص كارگران نساجى در معرض انواى بيمارىها قرار بگيرند.
اعتصاب از كارخانه با كار شروى شد و رهبرى اعتصاب دیگر كارخانههـا بـا ایـن
كارخانه بود .این كارخانه مدت یازده روز در اختيار كارگران بود .و خانوادهها از بيـرون
به كارگران اعتصابى غذا مىرساندند مردم جنوب تهران براى خانوادههاى اعتصابى پول
جمع كردند دانشجویان نيز در رساندن آذوقه به كارگران اعتصابى فعال بودند.
كارگران ابتدا خواستهاى خود را به دولت دادند .اما دولت اعتصـاب را غيرقـانونى
اعالم كرد و اولتيماتوم داد كه اگر به سركار بـاز نگردنـد ،كارفرمایـان مجازنـد آنهـا را
اخراج كنند.
در شب دوازدهم اعتصاب پلي به كارخانه چيت رى حملـه كردنـد و كـارگران از
كارخانه بيرون كردند فردا صبح از ورود كارگران جلوگيرى شـد .و كـارگران سـركوب
شدند در روزهاى بعد با دستگيرى فعالين كارگرى و تفرقـه بـين كـارگران اعتصـاب را
خاموش كردند.
از شروى اعتصاب هستههاى كارگرى در ارتباط مستقيم با اعتصاب بودند .فراخـوان
سازمان نقش مؤثرى در بسيج مردم و كارگران داشت .دانشجویان در ميدان اعدام جمـع
شده بودند و با پالكاردى كه روى آن نوشته شده بود «ما به نداى پيشاهنگ مسلح خـود
پاسخ داده و به حمایت از اعتصاب كارگران تهران برخاستهایم».
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سازمان چريكها و جنبشهاى انقالبى
همان گونه كه احزاب سنتى انترناسيوناليسم خودش را داشت سازمانهاى چریكـى نيـز
انترناسيوناليسم خودش را داشت.
واضع انترناسيوناليسم پرولترى مارك و انگل بودند .از آنجا كه آنها سـرمایه را
یک مقوله جهانى مىدیدند .كار نيز براى آنها نيز همانگونه بود براى پرولتاریـا مـرزى
قایل نبودند و مرزها را ساخته و پرداخته بورژوازى مىدانستند .پ بـراین بـاور بودنـد
كه پرولتاریا دراین مبارزه جهانىاش یکپارچه است و نياز بههمبستگى با یكدیگر دارد.
انترناسيونال اول در حضور مارك و انگل برگـزار شـد امـا در انترناسـيونال دوم
دیگر مارك زنده نبود و كائوتسكى همهكاره بود در این انترناسيونال بـين حـزبهـاى
سوسيال دمكرات اروپایى و بعضى احزاب كه در رسس آنها لنـين و حـزب سوسـيال ـ
دمكرات روسيه بود برسر جنگ اختال افتاد.
اروپایىها در جنگ جهانى اول ،جانب بورژوازى خود را گرفتند و لنـين و دیگـران
براین باور بودند كه این جنگ كشورها نيست جنگ بورژواها اسـت و ربطـى بـه طبقـه
كارگر ندارد .و شعار آنها تبدیل جنگ خارجى به جنگ داخلى بود .همـين جـدایى بـا
پيروزى انقالب اكتبر به جدایى كامل انجاميد انترناسيونال سوم بهوجود آمـد .و احـزاب
معترض خود را احزاب كمونيست ناميدند تا با احزاب سوسـيال دمكـرات اروپـایى كـه
بيشتر خواهان رفرم بودند تا انقالب مرز مشخصى داشته باشند.
با مرگ لنين و قدرت گرفتن اسـتالين ،انترناسيوناليسـم سـوم بـه ابـزارى در دسـت
استالين تبدیل شد .سـركوب داخلـى و توسـعهطلبـى خـارجى چيـزى از انترناسـيونال
پرولترى باقى نگذاشت .با شروى جنگ جهانى دوم استالين براى نشان دادن حسـننيـت
به متحدین امپریاليست خود ،امریكا و انگلـي  ،كمينتـرن را منحـل كـرد و كمينفـرم را
بهوجود آورد كه درواقع دفتر اطالعاتى احزاب كمونيست بود.
در دهه  21این دفتر نيز منحل شد .اما رابطه كشورهاى سوسياليستى با یكدیگر و بـا
احزاب سنتى كه خود را حزب كمونيست مىناميدند در شكل كمکهاى مالى ،تبلي ـاتى
باقى ماند.
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حزب توده بهعنوان حزب كمونيست ایران ،در این سالها در آلمان شرقى در تبعيـد
بود و از این امكانات به شكل اسكان در بلوك شرق ،روزنامه و رادیو سود مىجست.
با شكلگيرى جنبشهاى مسلحانه شوروى روى خوشى به آنها نشان نداد نخسـت
آنكه این جنبشها ،آنتى تز احزاب سـنتى بودنـد .احـزاب سـنتى وابسـتگى خـود را بـا
انترناسيوناليسم پرولترى برابر مـىدانسـتند .و بـه واقـع ادامـه سـفارتهـاى روسـيه در
كشورهاى دیگر بودند اما جنبشهاى چریكى چپهاى مستقل بودند این اسـتقالل هـم
مالى ،تسليحاتى و هم عقيدتى بود اینان شـوروى را رویزیونيسـم مـىدانسـتند و بيشـتر
بهاندیشههاى مائو نزدیک بودند.
پ این جنبشها نيز رفته رفته به هم نزدیک شدند و تالش كردنـد انترناسيوناليسـم
چریكى را بهوجود بياورند.
سازمان چریکها با گذشت پنج سال از رزم خونين خود نهتنها در داخل تثبيت شـد
بلكه در سطح منطقه و در سطح جنبشهاى چریكى دیگر كشورها به رسـميت شـناخته
شد و با این احزاب و سازمانها ارتباط برقرار كرد.
پيام سازمان به جبهه خلق براى آزادى عمان و پيام جبهه خلق به مناسـبت ششـمين
سال مبارزه مسلحانه در ایران ،1پيام خلق بـراى آزادى فلسـطين ـ فرمانـدهى عمـومى،2
پيام ارتش آزادىبخش تركيه 1و پيام خلق بحرین 1هم حاكى از اهميت مبـارزه سـازمان
درسطح منطقه داشت.
جورج حبش جنبش مسلحانه ایران را جزء جدانشدنى از جنبش آزادىبخش جهانى
مىدانست و اهميت این مبارزه را همعرض نقشى مىدانست كـه امپریاليسـم بـهعنـوان
ژاندارم به شاه تفویض كرده است .2احمد جبرئيل نيز از نقـش مثبـت پيـروزى انقـالب
ایران بر وطن عربى سخن مىگوید 1ماجد ابوشرار دبير شـوراى انقالبيـون نيـز جنـبش
.1انه اژهرنا911۰
.2ا9111/9/1
.1انوزده ابهمنا9111
.1انوزده ابهمنا94۰3
.2امصيحبهابياجورجاحبش
.1امصيحبهابياسحمداجبتر ،اسيتسناسلثوره
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انقالبى ایران را جزئى از جنبش آزادىبخش جهانى مـىدانـد و مـىگویـد« :مـا جنـبش
مسلحانه و انقالبى ایران را مورد تأیيد و پشتيبانى قرار مىدهيم.1

ما و رهبران حزب توده
رهبران حزب توده پ از اشاره به پيام رادیویى خود به «رفيـق مازیـار و دوسـتانش» و
خبر یافتن از « روند تجدید اندیشـه در سـازمان و انتقـاد نسـبت بـه مواضـع قبلـى» ،از
چریکها مىخواهند تا با آنها وارد گفتوگویى خالق شوند.
پ چریکها درصدد پاسخگویى برمىآیند نخست به ادعـاى حـزب طبقـه كـارگر
بـودن ،حـزب تـوده مىپردازند در حـالىكه این حــزب هـيچ ارتبــاط ارگــانيک بــا
طبقه كارگر ندارد.
اما این حزب تا قبل از كودتاى بيست و هشتم مرداد حزب طبقه كارگر بـوده اسـت
كه همواره عدهاى روشنفكر خردهبورژوا رهبرى آن را به دست داشتهاند و خطمشى آن
را به انحرافات اپورتونيستى و دنبالهروى كشاندهاند.
انشعاب دار و دسته رویزیونيستى خليـل ملكـى كـه یـک انشـعاب بـه راسـت بـود
بهرهبران خرده بورژوازى حزب كمک كرد تا به بهانه مبارزه با انشعابيون ،اپورتونيسـم و
دنبالهروى خود را بپوشانند.
با كودتا هم عناصر صادق به زیر تيغ جالد رفتند و رهبران خردهبورژوازى حزب یـا
گریختند و یا تسليم شدند پ امروز این جریان نهتنها حزب طبقه كارگر نيسـت بلكـه
یک سازمان روشنفكرى با ایدئولوژى اپورتونيستى ماركسيسم خردهبورژوازى است.
حزب توده در پيامش دو انتقاد به چریکها مىكند نخست در مورد موضع نگـرفتن
چریکها نسبت به اختال چين و شـوروى و دوم مسـأله كنـونى جنـبش .چریـکهـا
مىگویند رویزیونيسم جدیـد نظـرات نادرسـتى در مـورد گـذار مسـالمتآميـز ،صـلح
اجتماعى ،سازش امپریاليستى در مسأله جنگ و صلح و غارت مسـتعمرات ،عـدم لـزوم
مبارزه طبقاتى در جامعه سوسياليستى ،بند و بست با محافل ارتجاعى را تبليغ مىكند.
.1امصيحبهابياميجداسبوشتسر
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ما امروز به دو مسأله كه به مبارزه امروزى ارتباط دارد مىپردازیم و بقيه را به زمانى
دیگر موكول مىكنيم گذار مسالمتآميز و صلح اجتماعى دو نظریهاى كه در آثـار لنـين
بهطور كامل رد شدهاند .سياست خارجى كشورهاى سوسياليستى قابـل انتقـاد اسـت مـا
باید شرایطى را بر دیگران تحميل كنيم كه نتوانند از رژیم حمایت كننـد روى هـمرفتـه
برخورد با كشورهاى سوسياليستى نباید به شكلى باشد كه به وحدت جنبش كمونيسـتى
بهطور خاص و جنبش انقالبى بهطور عام لطمه وارد كند.
انتقاد دوم حزب در مورد شكل سازمانى است بنـا بـر ایـن بـاوریم كـه شـكل یـک
سازمان انقالبى حتماً باید نظامى باشد تـا امكـان بقـا داشـته باشـد و مبـارزه مـا «تبليـغ
مسلحانه» نام دارد .مرحله نخست آنرا كه جلب نيروهاى آگاه مـىباشـد را پشـت سـر
گذاشتهایم و وارد فاز تودهاى شدهایم برنامه ما بردن آگاهى به درون توده و طبقه كارگر
است و برخال نظر حزب توده نه تنهـا نيروهـایى را كـه دسـت بـه مبـارزه اقتصـادى،
فرهنگى و سياسى پراكنده مىزنند نمىترسانيم بلكه از آنها حمایت هم مىكنيم.
حزب مىگوید :به پلي بها ندهيد مبارزه سياسـى غيرمسـلحانه امكـانپـذیر اسـت
متشكل شوید همين تز را تجربه كنيد و نتيجه آنرا هم ببينيد.
اما در مورد شكل سازمانى حزب مىگوید :در سایه صر اصول پنهانكارى سازمان
غيرنظامى محفوظ مى ماند و اگـر گروهـى دسـتگير شـده اسـت بـر اثـر سـهلانگـارى
درگزینش افراد جدید ،بىمباالتى در حفـظ اطالعـات سـازمان ،گشـادبازى در فعاليـت
مخفى ،بىتوجهى به امكان خيانت افراد و یا خودنمایى بوده اسـت .اشـتباه نكـردن كـه
حرفى است محال این اشتباه دیر یا زود از جانب ما و یااز جنـاب دیگـر گـروههـا یقـه
گروه را خواهد گرفت و حتى ممكن است گروه به شكل اتفاقى ضـربه بخـورد و ایـن
یعنى نابودى یک گروه سياسى صر در حالىكه گروه در شـكل نظـامىاش بـا درگيـر
شدن نظامىاش ضربه را محدود مىكند.
یكى دیگر از ایرادات حزب توده بهانه دادن به دست رژیـم بـراى سـركوب هرچـه
بيشتر ،در حالىكه سركوب رژیم ربطى به عمليات چریکها ندارد .وقتـى شـرایط ایـن
انقالب فراهم مىشود رژیم هر معترضى را سركوب مىكند.
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حزب توده مىگوید :ما به مبارزه شـما بـا دیـده تحسـين مـىنگـریم امـا بعضـى از
شيوههاى شما را قبول نداریم.
اما نمىگوید چه چيزى را قبول دارد و چه را قبول دارند تـا جـایى بـراى سياسـت
شيادانه آنها باشد .نمىگویند :آیا بـا مبـارزه مسـلحانه موافـقانـد یـا نـه .حـزب تـوده
مى خواهد مبارزه مسلحانه را زیر نفوذ خود درآورد تا در بند و بسـتهـاى بعـدیش بـا
حكومت از آن استفاده كند.
حزب توده نخست «رفيق مازیار و دوستانش را اختراى مـىكنـد بـراى آنهـا پيـامى
مىفرستد و بعد در مورد مقاله ما در نبرد خلق شماره  2تفسيرهاى گوناگونى مىنویسـد
و در آخر پيامى ارسال مىكند و اینها همه نشان از یک نقشه پنهانى است.
براى خنثى كردن این نقشه ما مىگویيم بهتر اسـت اختالفـات ایـدئولوژیک را كنـار
بگذاریم و به وحدت عملى فكر كنيم آیا شما تبليغ مسلحانه را قبول دارید آیا حاضـرید
براى اینكار نيرو بفرستيد اگر جواب مثبت است بفرمایيد كليه تجـارب و امكانـات مـا
هم در اختيار تيمهاى اعزامى شما.

نكات مهم اين پيام
از وجود واقعى یا مجازى «رفيق مازیار و دوستانش» كـه بایـد چریـکهـاى مـرتبط بـا
حزب توده باشند مىگذریم حزب توده حزبى فاقد اخالق انقالبى بود .دروغ ،نفـوذ ،از
تاكتيکهاى مشروى آن حزب براى برخورد با احـزاب و جریانـات رقيـب بـود .از یـاد
نبریم وقتى در سال  1121اسناد نخستين پلنوم چریکهاى فدایى توسط تودهاىها نشـر
بيرونى یافت .روشن شد سعيد ....از تشكيالت مخفى حزب تـوده بـهعنـوان فـدایى در
حوزههاى سازمان فعاليت مىكرده است و اسناد پلنوم توسط او به دست حزب افتاد.
و اما در مورد تجدید اندیشه انتقادى در سازمان حق با حزب توده بود حـزب تـوده
ت يير خط را در سازمان دریافته بود و مىدانسـت بـين «تبليـغ مسـلحانه» بـا «عمليـات
مسلحانه» بين حزب توده بهعنوان حـزب طبقـه كـارگر تـا سـال  1112و حـزب تـوده
بهعنوان كاریكاتورى از یک حزب ،تفاوتهاى بسيارى است.
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به همين خاطر كفش و كاله مىكنند تا با رفقاى فدایى كه به كارهاىشان بـه «دیـده
تحسين» مىنگرند باب مذاكره باز كنند.
در فـاصله سـالهـاى 22ـ 1121خط بيژن جاى خط مسعود را مىگيرد بيژن با همه
توانایىهاىشان رگ و ریشهاى تودهاى داشت .و حزب توده مىدانست كه با همين رگ
و ریشهها مىتواند به درون سازمان چریکها نفوذ كند.
تا زمانىكه خط مسعود بر سازمان حاكم بود ،سازمان تـودهاى نمـىتوانسـت شـود.
جاى هيچ گفتوگویى با حزبى كه در تمامى عمرش یک لحظه هم حزب طبقه كـارگر
نبود وجود نداشت اما بيژن راه را باز مىكرد در همين بيانيه مىگوید حزب توده تا سال
 1112حزب طبقه كارگر است اما چون دیگر رابطه ارگانيک با طبقه كارگر ندارد حـزب
طبقه كارگر نيست درواقع حزبيت یک حزب را رابطه ارگانيک مىگيـرد كـه ایـن درك
ناقص و غلطى است.

الاقل انتقاد ماركسيستى را نكشيم
این ت يير خط و درك غلط از حزب توده و حزبيت یک حزب طبقه كارگر باعـ شـد
كه مصطفى شعاعيان با تيزهوشـى و فراسـتى كـه در آن روزگـار كميـاب بـود حركـت
درسراشيب سقوط چریکها را ببيند و طى یک نامهاى تحسينبرانگيز حزب تـوده را بـا
شمشير ماركسيسم كالبدشكافى كند.

جبهه واحد ضدديكتاتورى در دارودسته حزب توده
با طرح شعار «جبهه واحد ضددیكتاتورى و جمهورى دمكراتيـک بـورژوایى» از سـوى
حزب توده ،سازمان الزم دید مرزبندى خود را با حزب توده نشان دهد .این امر بهخاطر
ال بيـژن جزنـى نوشـته بـود مبـارزه بـا
آن بود كه شعار سازمان نيز همـان گونـه كـه قـب ً
دیكتاتورى بود.
در این زمان رهبران حزب توده در آلمان شرقى مستقر بودند .و تنها یک هسته نوید
بهعنوان هوادار حزب فعال بودند كه نشریه نوید را در حد محدودى منتشر مىكردنـد و
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بهاین محفل نه نفر انشعابى چریکها به آنها اضافه شده بود كه كار آنها نيـز در حـول
و حوش همين نشریه معنـا مىیـافت .به گفته نشریه راه تـوده یـكى از ایـن انشعـابيون
امير معزز بود كه تا سال  1127كه انقالب پيروز شد در خانهاى كه نشریه چاپ مىشـد
نشسته بود و بيرون نيامد تا مبادا دستگير شود .اینـان همـان كسـانى بودنـد كـه مبـارزه
مسلحانه را انحرا از ماركسيسم مىدانستند و معتقد بودند مىشود كار تـودهاى كـرد و
باید رفت و طبقه كارگر را با اندیشههاى سوسياليستى سازماندهى كرد.
1
اما بههرروى باز شدن فضاى سياسى و «پخش اندیشههـاى مسـموم اپورتونيسـتى »
مىتوانست به «تشكل نيروهاى انقالبى و سمتگيـرى آنهـا در جهـت مشـى انقالبـى
واحد زیانهاى بزرگى بزند »2اما ببينيم حزب توده چه مىگفت.
حزب توده مىگفت :هد استراتژیک جنبش ایجاد دولتى از نوى ملى و دمكراتيـک
است یعنى دولتى كه حاكميت خلق به رهبرى طبقه كارگر را مستقر سازد .و راه را براى
نيل به سوسياليسم هموار سازد و براى رسيدن به این هد بایـد رژیـم پليسـى شـاه را
سرنگون كرد و دولتى از نوى جمهورى بورژوازى ایجاد كرد.1
براى نيل به این هد باید جبههاى از همه نيروها تشكيل شـود كـارگران ،دهقانـان،
خردهبورژوازى ،بورژوازى ملى و گروهها و عناصر از درون حاكميـت .و حـزب تـوده
بهعنوان حزب طبقه كارگر ترجيح مىدهد كه جناح سالمتر و واقعبينتر حاكميت زمـام
امور را بهدست داشته باشد».1
خـالصه مىكـنيم اسـتراتژى حـزب تـوده جـمهورى دمـكراتيک بـه رهبرى طـبقه
كارگر است.
اما براى رسيدن به آن باید ابتدا جمهورى بورژوایى ایجاد شود .اگر ایـن هـم ميسـر
نباشد حكومت جناح واقعبين هم مىتواند بهعنوان یک شعار تاكتيكى مطرح شود.2
.1اهم ناب ين ه
.2اهم ناب ين ه
.1اهميناب ين ه
.1اهمينامجله
.2امجلهادن ياشميرها۰
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جبهه واحد ديكتاتورى شعارى تسليمطلبانه
ابتدا باید به سه سؤال مهم پاسخ داد:
 .1دوستان و دشمنان خلق كيانند
 .2تركيب جبهه خلق چيست
 .1مرحله انقالب كدام است.
ابتدا ببينيم صـف بنـدى نيروهـا چگونـه اسـت بـورژوازى كمپـرادور بـا الیـههـاى
بوروكرات ،تجارى ،مالى ،صنعتى و ،كشاورزى وابسته امپریاليسم و طبقه حاكمـه ایـران
است اینها اردوى ارتجاى را تشكيل مىدهند.
روبناى سياسى سرمایهدارى وابسته اساسـا دیكتـاتورى اسـت و هرگونـه دمكراسـى
بهسرعت باع بسيج خلق عليه حاكميت امپریاليستى خواهد بود.
با رشد سرمایهدارى وابسته و نابودى و تضعيف بورژوازى ملـى و خـردهبـورژوازى
سنتى ،اقشار جدیدى از خردهبورژوازى رشد كـردهانـد تكنـوكراتهـا ،بـوروكراتهـا،
(ادارى و نظامى) و توزیعكنندگان كاالهاى كمپرادورى.
این خردهبورژوازى جدید مجریان سياستهاى ضدخلقى حكومتاند .در ميان آنها
گرایشات ليبرال هم به چشم مىخورد اینان با دیكتاتورى فردى شاه هـم مسـأله دارنـد
بههررو در صف خلق نيستند در این سوى طبقه كارگر است و دهقانان فقير و ميانهحال
و خردهبورژوازى شهرى و بقایاى ضعيفى از بورژوازى ملى.
«و اما تركيب جبهه» ،در عصر حاكميت امپریاليسـتى و ضـعف تـاریخى بـورژوازى
ملى تنها شكل عملى جبهه خلق چيزى جز اتحاد كارگران ،دهقانان و خردهبورژوازى و
بورژوازى ملى نيست و دمكراسى در این شرایط تنها دمكراسى خلق است نه دمكراسى
بورژوازى «این اصل اساسى است» كه بدون نقش رهبرىكننده طبقه كارگر ،جنبشهـاى
رهــایىبخــش تحــول تــاریخى خــود را از دســت خواهنــد داد .چنــين اســت «موضــع
ماركسيست ـ لنينيستها نسبت به مسأله جبهه در كشورهاى زیرسلطه».
بههرروى شعار دفاى از دمكراسى بورژوازى جبهه خلق را از ماهيت واقعى آن تهـى
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مىكند و آنرا تبدیل به ابزار حاكميت بورژوازى ليبرال مىنماید .ماهيـت واقعـى جبهـه
خلق را درك نكردن ،اميد بستن به تناقضات درون صـفو دشـمن ،انتظـار دمكراسـى
بورژوازى در زیر حاكميت امپریاليسم داشتن ،عـدم برخـورد صـریح بـا مسـأله قـدرت
دولتى و آنرا حواله شرایط دادن تأكيد تزهاى رویزویونيستى است.
و اما در مورد مرحله انقالب باید گفت جنبش ما در مرحله دمكراتيـک نـوین قـرار
دارد وحدت پرولتاریا با زحمتكشان روستا پایه اساسى جبهه خلق را تشـكيل مـىدهـد.
شعار استراتژیک ما در این مرحله سرنگون ساختن دیكتاتورى فردى شاه اسـت .چـون
این دیكتاتورى به مثابـه چمـاق امپریاليسـم و بـورژوازى كمپـرادور خلـق را سـركوب
مىكنند .در دوران افالس هرچه عميقتر امپریاليسم شـعار جمهـورى بـورژوازى شـكل
جدیدى از پاسيفيسم و رفرميسم بورژوایى است این شعار ،بورژوایى وابسته و كالسيک
را یكى مىگيرد و نقش امپریاليسم در كشورهاى تحت سلطه را نمىفهمد.

يك نكته
در اینجا سازمان از سازمان مجاهـدین م.ل انتقـاد مـىكنـد كـه شـعار ضـددیكتاتورى
سازمان را با «جبهه واحد» حزب توده یكى مىگيرد.
آنها برخال حزب توده نه به انقالبى بـودن بـورژوازى ليبـرال بـاور دارنـد و نـه
بهجناحهاى واقعبين در حكومت .شعار مرگ بر دیكتاتورى فردى شاه به معناى خـوب
بودن دیكتاتورى جمعى حكومت نيست .اما از آنجا كـه سـلطه امپریاليسـتى از طریـق
سرمایهدارى وابسته عمل مىكند و دیكتاتورى فردى شاه همه تریبـونهـا و اهـرمهـا را
قبضه كرده است مبارزه با ارتجاى حاكم تنها از راه مبارزه با دیكتاتورى شاه ميسر اسـت
بدین شكل شعار مرحلهاى جنبش مرگ بر شاه و حاميان امپریاليستىاش مىباشد.

جنبش مسلحانه ايران و انقالب منطقه
خرداد  1122سازمان طى بيانيهاى خبر از استراتژى جدید نيكسون مىدهد .امریكـا بعـد
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از شكست در آسياى جنوب شرقى برآن مىشود تا از دخالـت مسـتقيم در جنـگهـاى
استعمارى اجتناب كند و با تقویتهاى رژیمهاى دستنشـانده ژانـدارمرى در منطقـه را
بهیكى از آن كشورها بسپارند.
رژیم ایران در خاور ميانه ،اندونزى و كره جنوبى در شرق آسيا و برزیل در امریكاى
التين .دخالت ایران در جنگ عمان نشانه چنين نقشى است همدستى ایران با اسـرائيل و
همپيمانى رژیمهاى ارتجاعى عرب نشان از چنين وظيفهاى دارد.
به همين خاطر نيروهاى انقالبى منطقه براى جنبش انقالبـى ایـران اهميـت بسـيارى
قایلاند و همگى از نيروهاى انقالبى ایران حمایت مىكنند.
آثار تئوریک جنبش مسلحانه ایران ترجمـه و در ظفـار و فلسـطين در كـالسهـاى
آموزشى مطالعه مىشود همچنين چریکهاى فدایى در جبهه ظفار و فلسطين مىجنگند
و شهيد مىشوند براى انقالبيون منطقه نامهاى فراهانى ،ایرج سـپهرى ،فرهـاد سـپهرى،
محمدعلى خسروى اردبيلى ،نامهاى آشنایى هستند پيـامهـاى همبسـتگى سـازمانهـا و
جبهههاى آزادىبخش منطقه در سال به مناسبت رسـتاخيز سـياهكل نشـان از احترامـى
است كه آنها براى جنبش انقالبى ایران دارد .اینک زمينه همكارى هرچه بيشـتر چنـين
انقالبى ایران با جنبشهاى انقالبى منطقه آماده شده است.

پخش اعالميههاى توضيحى و دعوت مردم به اعتصاب

1

با آمدن هرچه بيشتر توده و طبقه به خيابانهاى سياسى كشور ،سازمان چریکهـا بـيش
از پيش به مردم نزدیکتر مىشود و با اعالميههاى توضيحى از كارگران بيشـتر و مـردم
كوچه و بازار مىخواهد تا با تحریم و اعتصاب حكومت را به زانو درآورند.
به واقع بال سياسى به كمک بال نظامى مىآید و یا به سخن دیگـر ایـن بـال نظـامى
است كه زمينه را مناسب حركت بال سياسى مىكند.
ساواك به تاریخ  1127/1/21خبر از پخش اعالميههـاى سـازمان در جلـو كارخانـه
.1است يداتيهس
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چيتسازى مىدهد یک زن و یک مرد با یک پيكان اعالميـههـایى را در جلـو كارخانـه
پخش مىكنند در این اعالميهها ضمن درود سـازمان چریـکهـاى فـدایى خلـق ایـران
بهكـارگران پـيشرو و منجمله از آنـان مىخواهد بـا اعتصـاب خود حكومت نظــامى را
بهزانو درآورند.

جنبش خلق و اپورتونيستهاى ما
در شرایط اوجگيرى حركت تودهها دو گرایش جنبش خلق را از درون تهدید مىكنند:
 .1اپورتونيسم چپ
 .2اپورتونيسم راست
اپورتونيسم چپ در حالىكه از حركت تـودههـا بـه وجـد آمـده ،سـعى در تحميـل
خواستههاى آنارشيستى خود به جنبش دارد و بدون توجه بـه سـازماندهـى تـودههـا و
تالش براى یافتن پيوند ارگانيک با جنبش ،انرژى توده و پيشاهنگ را به هدر مىدهد.
برداشت آنها از سرشت تبلي ى عمليات مسلحانه محدود و ارادهگرایانه است بـراى
پيشاهنگ و عمل مسلحانه نقش مطلق قائلند پ هر عمل مسلحانهاى را تأیيد مـىكننـد
و به شيوههاى سياسى و اقتصادى مبارزه اهميت نمىدهند .منشـأ طبقـاتى ایـن گـرایش
خردهبورژوازى رادیكال است .چپ به راست فرصت مىدهد تا مواضع خود را توجيـه
كند .در حالىكه ما در گذشته به بسيارى از جنبههاى اپورتونيسم چپ آگاهى یافتـهایـم.
امــا بقایــاى آن در مــا هنــوز هســت .امــروز مبــارزه بــا اپورتونيســم راســت بــهطــور
اجتنابناپذیرى از كانال مبارزه با اپورتونيسم چپ مىگذرد.1
چریکها در مورد مصداق این اپورتونيسم چيزى نمىگوینـد مصـداق آن كيسـت و
چرا خطر عمده براى جنبش است .اگر مصداق آن روشن باشد ،گفته جزنى نمـىتوانـد
مالك باشد .این مصادره به مطلوب است و م لطه به حساب مىآید .چه كسى مىگوید
اپورتونيسم چپ خطر عمده است جزنى مـىگویـد :اگـر منظـور از اپورتونيسـم چـپ
.1اجزنى،انبتدابياديكايىورو
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آنگونه كه جزنى در نبرد با دیكتاتورى مىگوید تفكر احمدزاده در سازمان فدایى است
و بهنظر مى آید كه نویسـنده ایـن مقالـه نيـز همـين نگـاه را دارد مـىگویـد :بقایـاى آن
درسازمان وجود دارد .پ خطرى براى جنبش ندارد .اگر در بيرون سازمان اسـت ایـن
اپورتونيسم چپ كه به مبارزه مسلحانه هم باور دارد كيست .آیـا مجاهـدین م.ل اسـت.
اگر نيست چه گروهى دیگر مورد نظر است .هرچه باشد این ابهام و ایـن عمـده كـردن
اپورتونيسم چپ جاى حر بسيار دارد.
و اما در مورد اپورتونيسم راست كه مصداقش حـزب تـوده باشـد خطـرش رسـوخ
رفرميسم بورژوایى درون جنبش است .اینان با شعار دمكراسـى بـورژوایى و جمهـورى
دمكراتيک بورژوایى از پشت به جنبش خلق ضربه مىزند آنان حركـت قهرآميـز مـردم
تبریز را خرابكارى به دست اوباشان مائویيستها مـىداننـد و از مـردم مـىخواهنـد بـا
رعایت ادب و نزاكت از حقوق حقه خود دفاى كنند .1آنها تالش مىكنند «یا بـهانفعـال
كشاندن مبارزات خلق آنرا در خدمت منافع بورژوازى ليبـرال قـرار دهنـد» .و از مـردم
مىخواهد از درگير شدن در یک نبرد قهرآميز با رژیمى سراپا مسلح كه پيشاپيش نتيجـه
آن معلوم است اجتناب كنند .2اپورتونيسم راست از درك شرایط عاجزند ویژگى مبـارزه
مردم در این شرایط بهقرار زیر است:
 .1تشدید بحران اقتصادى و سياسى رژیم
 .2وجود سازمانهاى مسلح پيشرو
 .1گستردگى جنبش
 .1پيوستگى جنبش
 . 2روحيه تهاجمى توده
در این شرایط باید در جهت پيوند با جنبش تودهاى ،سازماندهى و ارتقـاى آگـاهى
سياسى تودهها تالش كرد .و این تالش تنها با كاربرد قهـر از سـوى پيشـاهنگ بـه ثمـر
خواهد رسيد.
.1انشتيهانويدانه استال داشميرهافوقاسلعيده
.2ادن ياهي ها۰
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كار سياسى آرام از سوى حزب توده و مشى مبارزه مسـلحانه جـدا از تـوده هـر دو
داراى یک ماهيتاند و هر دو باید طرد شوند.

بيانيه توضيحى :هر سازشى با رژيم خيانت به آرمان مردم است
این بيانيه در آذر  1127نوشته شده است و با سه جریان برخورد مىكند سه جریانى كـه
مسأله سرنگونى در دستور كارشان نيست بلكه راه بـرون رفـت از بحـران را بازگشـت
بهمشروطه سلطنتى مىدانستند.
این سه جریان عبارت بودند از:
 .1جناح راست روحانيت
 .2جناح راست جبهه ملى
 .1جناح راست جنبش چپ
در این بيانيه تنها از حزب توده و شعار «تشكيل دولت ائتالفى»اش نام برده مىشود.
اما از دو جناح باال به صراحت نامى برده نمىشود امـا منظـور آیـتاهلل شـریعتمدارى و
عناصرى مثل دكتر بختيار در جبهه ملى است.

يك نكته
اینكه در آن مقطع شعار سرنگونى غلط بود و مىبایست از حركتى شبيه حركـت دكتـر
بختيار حمایت كرد تا جامعه كم كم به سوى دمكراسى برود و نيروهاى انقالبى فرصـت
پيدا كنند تودهها را سازماندهى كنند .مسألهاى بود كه در سالهاى پـ از سـقوط شـاه
مطرح شد.
گویا در آن زمان اعالميهاى بدین مضمون از سوى چریکهـا منتشـر شـده بـود كـه
درسطح جنبش مطرح شد این اعالميه كار ساواك است .و این نشان مىدهد كه حـال و
هواى جنبش چگونه بود در آن روزگار تنها یک نفر رونـد قضـایا را بـهگونـهای دیگـر
میدید و آنهم دكتر بختيار بود.
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طرحى براى «درباره حزب»
این رساله در مهر  1127نوشته شده است با امضاى چریکهاى فدایى خلق و در جـزوه
سه رساله كه از انتشارات چریکهاى فدایى خلق است چاپ شده است رسـاله اول كـه
در نقد اختالفات جزنى با مسعود است و در آبان  1121نوشته شـده اسـت .رسـاله دوم
در نقد یكى از منتقدین مسعود است كه جزوه «گزارش به خلـق» را نوشـته اسـت ایـن
رساله نيز در تابستان  1121نوشته شده است.
امضاى دو رساله اول با نام چریکهاى فـدایى خلـق كـه در واقـع بخـش منشـعب
مربوط به اشر دهقان و حرمتىپور و به دیگر سخن مربوط اسـت بـه هـواداران خـط
مسعود امر روشنى است اما رساله «درباره حزب» كه در مهر  1127نوشـته شـده اسـت.
علىالقاعده مربوط است به جناحى كه بعدها انشعاب مـىكننـد و «چریـکهـاى فـدایى
خلق» را بهوجود مىآورند .اما اینان در سال  1127هنوز انشعاب نكردهاند و در سـازمان
فعاليت مىكـنند پـ ایـن امضـا خيلى دقيق نيست و بـهتر بـود بـا امضـاى نــویسنده
انتشـار بيرونى مىیافت.
در مورد تشكيل حزب دو نظر وجود دارد:
 .1هرگونه برخورد جدى را منوط به تشكيل حزب مىكند.
 . 2دیدگاه دوم ضمن پـذیرش ضـرورت حـزب ،تحقـق ایـن ضـرورت را مسـتلزم
شرایطى مى دانند كه باید آماده شود پ ما باید تا آماده شدن آن شرایط به نيازهاى مبرم
جنبش پاسخ دهيم.

شرايط تحقق حزب چيست
 .1حزب مظهر اراده واحد پرولتاریا و یا اكثریت بزرگ پرولتاریا است كـه بـراى اعمـال
هژمونى پرولتاریا وارد عمل مىشود.
 . 2حزب بيش از هـر چيـز نيـاز بـه دوام دارد و بـراى دوام در درجـه اول وحـدت
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ایدئولوژیک الزم است و این وحدت تنهـا در یـک پروسـه مبـارزه ایـدئولوژیک برسـر
اساسىترین مسائل جنبش ب ا اتكـاء بـه پراتيـک مشـخص طبقـاتى و محـک خـوردن و
پاالیش آن در جریان پراتيک حاصل مىشود.
 .1حزب نيازمند یک استراتژى مورد قبول كل جنبش یا اكثریت جنبش است.
و این همه تنها در یک پروسه حاد مبارزه ایدئولوژیک با پشـتوانه تجربـى و عملـى
عناصر فعلى كمونيست حاصل مىشود.
تشكل سياسى حزب و پرولتاریا با هم معنا پيدا مىكنند حزب بدون تشكل سياسـى
طبقه كارگر معنا ندارد.
هر سازمانى اگر مظهر اراده واحد طبقه نباشد نمىتواند نام حزب روى خود بگذارد.
اما حد تشكل پرولتاریا مستلزم دو امر است.
 .1وضعيت پيشاهنگ و بردن آگاهى سوسياليستى به درون طبقه
 . 2تجربيات مبارزاتى پرولتاریا ،دریـافتن نقـش خـود در مبـارزه و پيـدا شـدن ميـل
بهتشكل سياسى در آن.
درواقع پروسه تشكيل حزب پروسـه بـه خودآگـاهى رسـيدن طبقـه كـارگر تحـول
درجنبش كمونيستى و درهم آميختگى این امر است.
وظيفه عناصر ماركسيست در این لحظه رفتن به ميان تودههـا ،كـار تبلي ـى كـردن و
بسط جنبش خود بهخودى است كـه ایـن پروسـه حـزب را بـهوجـود آورد .و حـزب
استراتژى و تاكتيک مبارزه را تعيين نماید.
اما به ميان طبقه رفتن و تماس بهعنوان امرى فيزیكى و شـركت در پروسـه توليـدى
بهتنهایى نيست بلكه معناى درست آن شركت در مبارزه طبقاتى و ایفاى نقش پيشاهنگ
در این مبارزه است.

يك درك غلط
عدهاى براین باورند كه بدون داشتن حزب نمىتوان استراتژى و تاكتيـک داشـت .پـ
عمل را منوط مىكنند بهتشكيل حزب .كه امر غلطى است یک تئورى مبارزاتى مىتواند
از سوى یک فرد یا افراد مطرح شود اما تحقق آن نيازمند نيرویى اجتماعى است.
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مبارزه مسلحانه بر این باور است كه حزب به طـور مشـخص مطـرح نيسـت .بلكـه
بهطور كلى مطرح است .در پروسه گسترش فعاليت پيشاهنگ و گسترش مبارزه تودههـا
تشكيل حزب به صورت امرى فورى درخواهد آمد .و آنگاه باید این نيـاز را پاسـخ داد
آنچه در دستور كار قرار دارد:
 .1فعاليت مشخص انقالبى پيشاهنگ
 .2پيدا كردن شيوههایى براى بردن آگاهى به ميان طبقه
در شرایط فعلى پراكنـدگى و اخـتال از نظـر اسـتراتژى و ایـدئولوژى در جنـبش
كمونيستى به حدى است كه نمىتوان حزب را تشكيل داد.

در اين قيام خونين كه آغاز شده مردم را ياد مىكنيم
این بيانيه چون دیگر بيانيهها متأسفانه فاقد تاریخ است اما به تقریب مىتوان گفت كه از
شهریور  1127باید گذشته باشد.
ماهيت قيام ذهن بسيارى از فعالين سياسى را اش ال كرده بود عـدهاى بـر ایـن بـاور
بودند كه باید كمى تأمل كرد اندیشيد و دید كه قيام با این شتاب به كجا مىرود فرجـام
نهایى آن چيست و این قيام كدام طبقه را به قدرت مىرساند.
جناحى از جبهه ملى با فشارى بر سر اجراى قانون اساسى را راه درست مىدانسـت
و به سرنگونى تام و تمام نمىاندیشيد جناحى از فعالين چپ نيز براین بـاور بودنـد كـه
در نبود حزب طبقه كارگر در قيام ،رهبرى به دست خردهبورژوازى سنتى خواهد افتـاد.
پ باید شتاب قيام را كم كرد و حتى عدهاى به حمایت از حكومـت بختيـار بـهعنـوان
یک دوران انتقالى باور داشتند.
سازمان فدایى با شعار «قيام را باور كنيم» از تمـامى فعـالين سياسـى مـىخواهـد بـا
شركت فعال در قيام به مردم در جهت سرنگونى حكومت یارى رسانند.
و رهنمودهاى زیر را به كليه نيروها مىدهد:
 .1آموزش تكنيکهاى جنگ و گریز به مردم
 .2قطع خطوط ارتباطى مأموران حكومت نظامى
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 .1آموزش الزم در مقابل گاز اشکآور و تيراندازى مأموران
 .1تشویق سربازان به پيوستن به مردم
 . 2سخنرانىهاى افشاگرانه براى مردم و نشان دادن دوست و دشمن به آنها
 .1افشاى نيرنگهاى شاه
 .7افشاى ساواكىها و چماق بهدستان و سپردن آنها به مردم
 . 1جلوگيرى از توهين به جان و ناموس مردم

يك نكته مهم
چریکها در اینجا به یک نكته مهم اشاره مىكنند كه بعدها از نظر دور ماند .چریکهـا
خطاب به بخشى از پيشاهنگ چنين مىگویند:
«گول كسانى را كه از شما مىخواهند در ايـن بحبوحـه قيـام مـردم را بـىدفـار
درزير رگبـار گـلولــههــاى ر يــم رهــا كــنيد و در خـانــههــاى خــود بــه
درازگـويـى بنشيند را نخوريد.
مردم قطعا بهتر از شما فهميدهاند پيروزى بر شاه ج د و سرنگونى پهلوى چقـدر
نزديك است از آنها بخواهيد آنچه را كه آنها ديدهاند به شما نيز بنمايانند قيـام
را باور كنيد»
چریکها به تعریض از نام كسانى كه مىخواهند پيشاهنگ را گول بزنند مـىگذرنـد
چه كسانى بودند كه قيام را باور نداشتند و به دیگران توصيه مىكردند باید اندیشه كرد.
آیا شركت در آن قيام اندیشه نداشت؟ آیـا چـپ نمـىبایسـت روى حمایـت از دولـت
بختيار تأمل مىكرد.
آیا درست بود كه توجيه كنيم به پيشاهنگ به دنبال تـوده بيفتـد و از تـوده بخواهـد
آنـچه را كه او دیده است به او نيز بنمـایـاند .آیـا توده آنـچه را كـه بــه نفـع انقـالب
بـود درست مىدید؟
آیا آن كسى كه از توده دنبالهروى مىكرد به انقالب خيانت كرد یا آنكه نكرد اینها
سؤاالتى است كه صادركنندگان این بيانيه باید به آن پاسخ دهند.
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وظايف اساسى ماركسيست لنينيستها درمرحله كنونى رشد جنبش كمونيستى ايران
با اوجگيرى حركات مردمى در سال  1127دو دیدگاه در جنبش كمونيستى مطرح بود:
 .1كار سوسياليستى
 .2كار تودهاى
دیدگاه نخست شرط شركت سازمانهاى ماركسيستى را در جنـبش انقالبـى ،پـرچم
مستقل طبقه كارگر مى دانسـت و الزمـه آن رفـتن بـه ميـان طبقـه و دادن آگـاهىهـاى
سوسياليستى بود.
دیدگاه دوم به شركت هرچه فعالتـر در جنـبش انقالبـى اصـرار داشـت و جنـبش
كمونيستى را به خاطر پراكندگى و ضعف سياسى طبقه كـارگر آمـاده برافراشـتن پـرچم
مستقل نمىدید.
در سازمان نيز همين دو دیدگاه مطرح بود و بایـد بـه آن پاسـخ مـىداد پـ بيانيـه
وظایف اساسى انتشار بيرونى یافت.
سازمان از شرایط خاصى سخن مىگوید كه جنـبش انقالبـى در برابـر آن قـرار داده
است اوجگيرى جنش تودهاى مسأله هژمونى و وضعيت طبقه كارگر را در دسـتور كـار
قرار مىدهد .در چنين شرایطى دو وظيفه براى جنبش كمونيستى مطرح است:
 .1وظایف سوسياليستى
 .2وظایف دمكراتيک

موقعيت كنونى جنبش
 . 1بحران عمومى سراپاى رژیم را فرا گرفته است رژیم دیگر قادر نيست به شـيوههـاى
گذشته بر مردم حكومت كند مردم نيز دیگر حاضر نيستند به سياق گذشته زندگى كننـد
موقعيت انقالبى بر جامعه حاكم است.
 .2مبارزه وجه شهرى دارد و ثقل اصلى آن خردهبورژوازى است كه به خاطر موضع
طبقاتىاش در برابر امپریاليسم و رژیم حاكم و به دليـل سـابقه تـاریخى مبـارزاتىاش از
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درك منافع طبقاتى رشد یافتهاى برخوردار اسـت و بـا بازسـازى تفكـر مـذهبى رقيبـى
بزرگ براى به دست گرفتن رهبرى جنبش است.
 .1خطر آن هست كه بخش بـاالیى خـردهبـورژوازى كـه دیـدگاه محافظـهكارانـه و
ضدكمونيستى دارد رهبرى مبارزات را به دست گيرد.
 .1طبقه كارگر فاقد تشكل طبقاتى و آگاهى طبقاتى است كه این برمىگردد به نبـود
یک پيشاهنگ رزمنده بعـد از كودتـاى بيسـت و هشـتم مـرداد ،سـركوب جنـبشهـاى
خودبهخودى و منشأ دهقانى بخش وسيعى از پرولتاریا.
دو خطر در این مقطع سازمانهاى ماركسيستى را تهدید مىكند:
 .1درجا زدن در فعاليتهاى تردیونى (اتحادیهاى)
 .2دنبالهروى از خردهبورژوازى
بحران رژیم در سالهاى اخير ،نقش پيشاهنگ ،موقعيت انقالبى ،باع خيـزشهـاى
وسيع كارگرى شده است و ایجاد چنين فضایى ،بـه پيشـاهنگ كمـک مـىكنـد آگـاهى
سوسياليستى را به ميان طبقه كارگر ببرد.
در چنين شرایطى دو گرایش جنبش كمونيستى را تهدید مىكند:
 .1گرایش به چپ ،توجه مطلق به طبقه كارگر و حركتهاى كارگرى
 .2گرایش به راست ،دنبالهروى از خردهبورژوازى و فراموش كردن طبقـه كـارگر و
مصالح آن در پراكندگى سازمانى و ایدئولوژیک جنبش كمونيسـتى دو وظيفـه در پـيش
پاى جنبش است:
 .1پيوند با طبقه كارگر
 .2وحدت ميان گروههاى ماركسيستى
پ شعـار مـا باید در این لحظه «پيش به سوى پيوند سيـاسى ـ تشكيالتى بـا طبقه
كارگر» باشد.
و از تمامى گروهها مىخواهيم با بردن آگاهى سوسياليسـتى بـه ميـان طبقـه كـارگر،
طبقه كارگر را با جنبش ضددیكتاتورى و ضدامپریاليستى به شيوهاى سوسيال دمكراتيک
پيوند بزند.
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پيش به سوى مبارزه ايدئولوژيك ضامن وحدت جنبش كمونيستى
در تاریخ هفدهم اسفند  1127سـازمان بيانيـهاى صـادر كـرد كـه خطـاب آن در ظـاهر
بهسازمان پيكار است .پيكار بخش منشعب از مجاهـدین خلـق بـود كـه در سـال 1121
بهرهبرى تقى شهرام و بهرام آرام ماركسيست شدند و از باور مـذهبى و مشـى چریكـى
به كار تودهاى و كار سوسياليسيتى در ميان طبقه كارگر رسيدند.
در سال  1127كه سال اوجگيرى جنبش و ضداسـتبدادى مـردم ایـران اسـت پيكـار
براین باور است كه به جاى شركت در قيام بهتر است به كار سازماندهـى طبقـه كـارگر
پرداخت تا بتوان بـا پـرچم اش در جنـبش شـركت كـرد وگرنـه كـار بـه دنبالـهروى از
خردهبورژوازى مىكشد ،اما بيانيه حاوى نكات دیگرى است كه باید پژوهش شود.
بيانيه با از نف افتادن قيام و دزدانه به قدرت خزیدن عدهاى خبر مىدهد.
بيانيه مىافزاید سازمان از شش ماه بيشتر تحت فشار بوده است بهخـاطر آنكـه یـک
بحران ایدئولوژیک سياسى درون سازمان در حال شكلگيرى است .ریشـه ایـن بحـران
مراجعه گسترده هواداران سـازمـان به مـاركسيسم ـ لنينيسم و رشد شرایط عينى بود كه
طوفانى در ذهن آگاهترین نيروهاى سازمان ایجاد كرد در تابستان این بحـ در سـازمان
مطرح بود كه:
آیا بدون حل مسائل ایدئولوژیک طرح شده در سازمان مىتوان در قيام شركت كـرد
یا نه .انتقادى كه به سازمان وارد مىشد این بود كه با اینكه سـازمان بـه ضـرورت كـار
درميان طبقه كارگر رسيده است اما هنوز به عمليات نظامى فكر مىكند و مىخواهـد بـا
یک ضربه نظامى كار را تمام كند .در این زمان سه گرایش در سازمان بود:
 .1بسيج نيروها براى تعيين تكليف با گذشته
 .2بسيج نيروها براى رفتن ميان طبقه كارگر
 .1بسيج همه نيروها براى شركت در قيام
رهبرى به این نتيجه رسيد كـه بسـيج همـه نيروهـا بـراى پـاك كـردن پيرایـههـاى
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غيرماركسيستى از سازمان در این لحظه خطا است اینان كسانى بودنـد كـه یـا از زنـدان
آزاد شده بودند و یا از خارج از كشور آمده بودند اما دید دوم كه وظيفه عاجل سـازمان
را رفتن به ميان طبقه و تشكيل حزب كمونيست مىدانست از این نكته غافل بود كـه در
دوران قيام تشكيل صف مستقل طبقه كـارگر از كانـال كـار تبلي ـى و تشـكلى سـندیكا
نمىگذرد بـلكه مركز ثـقل تـربيت و تـشكل طـبقه كـارگر در قيـام است .این نگـاه از
آن پيكار بود.
اما سازمان به این نتيجه رسيد ضمن برافراشتن پـرچم مبـارزه ایـدئولوژیک در قيـام
شركت فعال داشته باشد.
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1
مدلها و الگوها
سالهاى  1121تا  1127اوج حركتها و عصيانهاى مردمى است زنـگ پایـانى مـاجرا
باالخره در بهمن  1127زده مىشود.
در یک سو حكومتى بود حاصل یک كودتا .كنسرسيومهاى نفتى توانسـتند در سـال
 1112روند دمكراسى را در ایران متوقف كنند و با بركنارى دولـت ملـى دكتـر مصـدق
شاه را به سریر قدرت بازگردانند .نه بهعنوان پادشاه مشروطه بلكه بهعنـوان یـک حـاكم
مطلقالعنان كه نخستوزیر سيزده سالهاش ،هویدا حق ورود به جلسات هيئت دولت را
نداشت .و نماینده ایران در سازمان ملل كه از بدحادثه برادر او بود ،فریدون هویدا ،حق
نداشت گزارشى از وضعيت رژیم در سازمان ملل را به او بدهد.1
حكومت كودتا ماندنى نبود اال با سركوب وحشيانه مردم و اینكار به عهـده سـاواك
نهاده شد كه از دل فرماندارى نظامى كودتا درآمد مارى كه اژدها زایيد.
در دهه  11و  21ساواك استراتژى خود را بر نفـوذ ،دسـتگيرى ،شـكنجه و خریـدن
بریده ها گذاشت .پـ در چنـين جـوى از سـركوب ،مراقبـت ،شـكنجه ،شـكلگيـرى
حركتها نمىتوانست در پروسه طبيعى خود صورت بگيرد و هـر حركتـى ناچـار بـود
زودتر از موعد دست به عمل بزند از سياهكل گرفته تا گروه پارتيزانى دكتر اعظمى.
با شروى هر حركتى ساواك با تمام قدرت به ميدان مـىآمـد و بـا تمـام قـوا دسـت
.1اخيطتستاستدسهللاعل
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بهسركوبى گسترده مىزد شيوه ساواك مبتنى بود بر ایجاد هـراس ،و كشـتار .هـراس در
مردم براى نپيوستن به پيشاهنگ و كشتار عاملين حركت.
در نگاه نخست و در بررسى كوتاهمدت ساواك موفق بود این رویكـرد در سـياهكل
و دیگر جاها جواب داده بود .پ در سال  1121در لرستان نيز از همـين متـد اسـتفاده
كرد .اما این رویه داستان بود در باطن این گونه نبود .نمىشـد وارد یـک منطقـه شـد و
مردم را با بيرحمى سركوب كرد .اما تخـم نفـرت در دل و روح مـردم نكاشـت .از یـاد
نبریم كه سرنگونى یک حكومت یک شبه نيست .یک حكومـت ابتـدا بایـد مشـروعيت
اخالقى و ایدئولوژیک خود را از دسـت بدهـد .بعـد برسـد بـه مشـروعيت سياسـى .و
درآخر است كه شمشيرها از نيام كشيده مىشود و حكومت را پایين مىكشند.
نمىشو د در یک روستا رفت و یک لر را با سيخ داغ شكنجه كرد و از آن مـردم كـه
جدا از ظاهر و ریختشان انسانهایى هستند كه بد و خوب روزگار را مىفهمنـد توقـع
داشت كه در اولين فرصت زیر پاى حكومت را خالى نكنند.
مگر از  1121تا  1121چقدر فاصله است آن جمعيتهاى ميليونى كه از كـره مـریخ
نيامدند همانهایى بودند كه یا خود شكنجه شدند و یا برادرانشان و یـا شـاهد شـكنجه
دیگران بودند ساواك از این سوخت و ساز ،سركوب و نفرت ،غافل بود.
ساواك از یک نكته دیگر غافل بود كالً تمامى حكومتهاى توتاليتر از آن غافـلانـد.
نمىشود نشست و چرتكه انداخت آنگونه كه اپورتونيستها در تمامى بررسىهایشـان
مىانداختند خلع سـالح 1ـ 2پـاسگاه در مقـابل دستگيرى شصت نفر .پـ برنده رژیم
بورژوایى است و حركت نبایستى انجام مىشد.
یک حركت را باید تاریخاً ارزیابى كرد .باید دید علىرغم بردو باخت امروزیش چه
الگویى به جامعه مىد هد .چه ميزان در روح و روان خود آگاه و ناخودآگاه مـردم نفـوذ
مىكند و مردم وقتى از ميان تمامى سبوعيتهاى رژیم به خود نگاه مىكنند چه مىبينند.
اینجا است كه دكتر هوشنگ اعظمى بهعنوان یـک پزشـک شـورشگـر كـه بـهخـاطر
مردمش دست از جان و مال و خانه و همسر و بچههایش مىشوید مىشود الگوى یـک
ملت .مىشود تراژدى حق و باطل .مىشود ميزان سـنجش حكومـت و حكومـتگـران
مىشود سمبل شاعران و خوانندگان یک قـوم .مـىشـود زمينـه و قهرمـان داسـتانهـاى
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شبهاى دراز یک ملت در روزگار سياه دیكتاتورى .مـىشـود یـادى كـه بـهقـول نيمـا
«روشنمان مىدارد» و گرمى به ما مىبخشد 1كه یکباره و صدباره به آنها نظر كنـيم و
از خود بپرسيم كه ما كجا هستيم چه بهعنوان یک پزشک و چـه بـهعنـوان یـک انسـان.
ساواك و تمامى حكومتهاى توتاليتر از درك این الگو در حافظه ناخودآگاه قومى یـک
ملت عاجزند.

2
زبان تودهها نه ،رابطه با تودهها
«آنها زبان مردم ما را نمىدانستند و به زبانى صحبت مىكردند كه معلـوم نبـود
آيا مردم ما اين را مىفهمند يا خير.
چ ايـران زبـانى داشـت كـه قشر بـاسـواد و تحصيلكرده هـم آنرا بـه سختى
متوجه مىشد.
حال همين كار را روحانيت توانست انجام بدهد.
البته اين فقط مخت چ نبود بلكه قشر روشنفكر ما زبان عامه را نمىتوانسـت
صحبت بكند».
تأمالتى پيرامون تاريخ
دكتر مازيار بهروز

.1ان مي

يمميدابمعمضمىانممالتست ا
سمامىبخشمد
گمتمى ا
ا
سمامممىدسرنمد ا
ا
ا
رهشممن
يميدابمعضىانمالتست
سعاصيمايوتف،احسنارشديه ا
رزقارهح اشدهاسند
يمميدابمعمضمىانممالتست
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مشكل اصلى ما از تعاریف شروى مىشود پ باید ببنيم زبان توده یعنى چـه؟ ایـن
زبان توده چيست كه روحانيت بلد است اما چپ و روشنفكر بلد نيسـت .ماهيـت ایـن
زبان چيست چگونه است كه چریک حر مىزند امـا قشـر تحصـيلكـرده زبـان او را
نمىفهمد؟ مگر جز این است كه زبان چریک فارسى اسـت پـ ریشـه ایـن نفهميـدن
كجـا اسـت .و چگونـه اسـت كـه چـریـک و روشـنفكر زبـان تــوده را نــمىدانــند
امـا روحانيت مىداند.
سؤال بعدى این است كه دانستن روحانيت و ندانستن چریـک آیـا بـه تيزهوشـى و
كمهوشى آنها برمىگردد یا نه توضيحى تاریخى دارد.
توده اگر زبان چریک و روشنفكر را نمىفهمد دليل دارد ،نبود رابطه.
ابتدا بـاید رابطهاى بـاشـد تـا بعد این رابطه بـا كلمـه گــره بــخورد و كلمـه بــه
زبـان تبدیل شود.
آخوند  1211سال سابقه كار تبلي ى و ترویجى دارد  111هزار كـادر حزبـى دارد از
مالها گرفته تا آیتاهلل العظمىهاى مقيم قم و نجف .با تـوده گـره خـوردگى تـاریخى،
فرهنگى ،اجتماعى دارد .در عروسى و عـزاى مـردم حضـور دارد حضـورى بـىبـدیل.
همهجا صندلى خود را حفظ كـرده اسـت اگـر آخونـد نباشـد هـيچ عروسـى رسـميت
نمىیابد .همچنانكه در عزا نيز اینگونه است .آخوند است كه باید بيایـد و سـند عبـور
ميت را بدهد و این همه به آخوند تریبونى براى حر زدن مـىدهـد .بـه جـز ایـنهـا
هزاران مسجد و حسينيه و خانه باورهاى مذهبى را كه مسجدها و حسينيههـاى محفلـى
و مذهبى هستند باید اضافه كرد .در كل دانشگاههاى پهلوى دوم یک آریانپور بود و یک
كالس جامعهشناسى كه گفته مىشد چپ است .چپ هم اگر نبود روشنفكر بـود .آخـر
كار به چاقوكشى رسيد .آن هم از سوى آخوندى كه همه جا تریبـون بـراى حـر زدن
داشت .اما تحمل نمىكرد حر زدن آریانپور را در یک كالس جامعهشناسى .و اصـرار
داشت كه آریانپور بهعنوان یک ماركسيست بياید با او مناظره كند .او از ماركسيسم دفاى
كند و او از اسالم .و مىخواست حضور او را براى رژیـم در دانشـگاه غيرقابـل تحمـل
كند .و آریانپور تن نمىداد و مىگفت او فقط یک استاد جامعهشناسـى اسـت .و كـار او

ضميميهها

173

ربطى به ماركسيسم ندارد تا باالخره او را چاقو زدند .همه چيـز دیـده بـودیم اال بحـ
زوركى .در همان حالىكه او و دوستانش به یُمن تعلقات و ترسهاى مذهبى شـاه .هـم
در حسينيه ارشاد بودنـد و هـم در دانشـگاه و حـوزه و هـم درروزنامـه بـانوان و هـم
درمساجد و حسينيهها.
رادیو و تلویزیون و روزنامهها هم كه یا مذهبى بودند یا در خـدمت مـذهب بودنـد.
كتابهاى درسى را هم كه داده بودند به بهشتى و گلزاده و غفورى و باهنر.
چپ اگر زبان توده را بلد نيست حر بزند براى این بود كه نگذاشتند حـر بزنـد
اما در هر دورهاى كه هرچند كوتاه بود و توانست با توده و طبقه رابطـه برقـرار كنـد از
مشروطه گرفته تا حزب توده و فرقه دمكرات با توده و طبقه هـمزبـانى پيـدا كـرد .امـا
دیكتاتورى اجازه نداد این رابطه را به خون كشيد.
اینگونه نيست كه چپ جامعه را نشناخت روحانيت شناخت ،شناخت حاصل یـک
پروسه تاریخى است حاصل یک پراتيک اجتماعى است .شناخت اجتماعى یک پروسـه
دوطرفه است .پرسش اصلی این است كه چگونـه روشـنفكر مـردم خـود را بشناسـد و
مردم روشنفكر خود را .آیا الزم نيست مردم روشنفكر خود را بشناسد.؟ این تنها وظيفـه
روشنفكر است كه مردم خود را بشناسد.
در یک جامعه سركوب شده و تحميق شده چگونه مىتواند توده پيشاهنگ خـود را
بشناسد و پيشاهنگ توده را.
سؤال غلط پاسخ غلط را به شكل دیالكتيكى در بطن خود دارد .سؤال درسـت ایـن
است كه چرا رابطه روشنفكر با توده و طبقه رابطهاى ارگانيک نيست .دانستن زبان توده
یعنى داشتن رابطه و نفوذ.
چه كسانى مىتوانند شک داشته باشد كه چپ ایران ،از سوسيال دمكراتهاى تبریـز
گرفته تا امروز نماینده واقعى زحمتكشان ایران بوده است ،نگاه كنيم بهاولين برنامه فرقه
اجتماعيون ـ عاميون هنوز كه هنوز است بعد از گذشت صدسال آن برنامه دردستور كار
جامعه ما است از هشت ساعت كار روزانه گرفته تا حقـوق دوران بيكـارى و درمـان و
مرخصىهاى قبل و بعد از زایمان براى زنان كارگر.
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وقتى رابطه بود پيشاهنگ با توده همزبـانى پيـدا مـىكنـد .پيشـاهنگ تـوده را ارتقـا
مىدهد تا سطح خود .قرار نيست پيشاهنگ به زبان التهاى آب منگل و ميدان شـوش
حر بزند .قرار است پيشاهنگ آگاهى را ميان توده و طبقه ببرد .مگر نه این اسـت كـه
طبقه كارگر با مؤلفه آگاهى انقالبى است .آگاهى یعنى چه؟ از یک طبقـه درخـود بـراى
یک طبقه براى خود یعنى چه؟ آگاهى به منافع تاریخى و طبقاتى یعنى چـه؟ سـازمان و
تشكل و انضباط و وفادارى به منافع جمع یعنى چه؟
قـرار نيست بـراى توده و طبقه كـاپيتـال مــارك را بخـوانيم .امــا تـوده و طبقـه
بـاید بـدانند طـبقه چيست .نيروهـاى توليدى كـدامند و چـه نيروهـایى درصـدد حفظ
ایـن مناسبات ظالمانهاند.
براى یافتن زبان مشترك ابتدا باید حر زد قرار نيست با تلهپاتى با تـودههـا رابطـه
برقرار كنيم .براى حر زدن باید تریبون داشت براى داشتن تریبـون بایـد آزادى باشـد
آزادى تجمعات و احزاب .در صد سال گذشته چند سـال آن چـپ حـق آزادى بيـان و
حق تجمع و حق تریبون داشت جمعاً ده سال نمىرسد .اما همين ده سال ببنيد كه نفـوذ
چپ چگونه تمامى نرمها و فرهنگهاى سياسى جامعه را شكل داده است.
اما هر بار به صد بهانه این تریبون گرفته شد .و این همزبانى و همصدایى قطع شـد.
شاملو در جایى مىگفت« :من به معجزه باور ندارم اما معجزهاى الزم است تا ديـوار بـين
روشنفكر و توده برداشته شود» .مسأله این دیوار است.

سنت
اما تمامى ماجرا نهاد استبداد نيست در ایران از زمان حضرت آشو زردشت گرفته به بعد
دو نهاد پابهپاى هم سرنوشت هر فكر و ایده نوین را رقم زدهاند.
زردشت ابتدا دین خود را به گشتاسب عرضه كرد و او به شرط برآورده شـدن پـنج
درخواست دین بهى را پذیرفت و زردشت گفت كه هر آروز را به یكى خواهد داد.
اسفندیار شاهزاده بزرگ ایران در همين رابطه روئينهتن شد تا بشـود پـرچمدار دیـن
بهى و راه بيفتد در اطرا و اكنا جهان بددینان را به دین بهـى وارد كنـد آنهـم چـه
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وارد كردنى به ضرب شمشير .كه هميشه همينگونه بـوده اسـت .و در آخـر سـر بـرود
سروقت رستم كه پهلوانى آزاد بود و به دین پدارنش باورمند بود و اینها همه بهانـهاى
براى قدرت بود.
پ این دو نهاد یار و یاور همدیگر بودند .تا در این دیار در به همين پاشنه بچرخد
كه اكنون هست حاال مىرسيم به چپ كه اولين هستههاى فكـرى آنرا در دوران ماقبـل
از مشروطه مىبينيم.
چپ تنها از سوى نهاد استبداد محدود و منكوب نشـد نهـاد سـنت نيـز بـا او از دو
زاویه مخالفت داشت:
 .1نخست آنكه چپ ،پرچمدار مدرنيته بود و مىخواست زیربنـا و روبنـاى جامعـه
فئودالى را درهم بریزد .و این درهم ریختن شدنى نبـود اال جـز آنكـه جامعـه مـدرنيزه
شود .از مدرسه و دانشگاه گرفته تا آزادى نسوان كه زنان امروزی باشد و این بـه مـذاق
سنت خوش نمىآمد.
 . 2زاویه دوم مخالفت سنت با چپ ،تفكر فلسفى بود چپ مدعى ماتریاليسم بـود و
ماتریاليسم با مذهب آشتى نداشت .از این زوایه نير سنت چماق تكفير مذهبى را بر سـر
چپ مىكوبيد.
نگاه كنيم به نخستين اعالميههاى سوسيال دمكراتهاى ایران .زیر اعالميه مىنوشتند
فرقه اجتمـاعيون ـ عــاميون ـ شـعبه مسلمانــان قفقـاز .كـه ترجمـه حـزب سوسـيال
دمكرات است و یا بعدها نام مجاهدین برگزیدند .كـه مجاهـد و مجاهـدین برگرفتـه از
قرآن است .و سوسيال دمكراسى سنخيتى با مجاهدین كه یک تم مذهبى است ندارد.
از یاد نبریم كه طالبو بهعلت تكفير علما جرست نكـرد بـه مجلـ شـوراى ملـى
برود .و تقىزاده و على مسيو و حيدرخان عمواوغلى از این تكفيرها در امان نماندند.
پ اگر چپ نتوانست همزبانى با توده پيدا كند .بهخـاطر مخالفـت نهـاد قدرتمنـد
سنت هم بود .كه یا در سركوب شركت داشت و یا توده را ترساند .كه كفار مىخواهنـد
مارك را جانشين حضرت محمد كنند و دین و آخرت مسلمين را به باد بدهند.

171

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

1
گروه دكتر اعظمى

1

دكتر اعظمى كه بود
پدرش مرتضىخان بود و او نيز پسر علىمـردانخـان ریـي ایـل بيرانونـد كـه ملقـب
بهاميراعظم بود .بعد از مدتى جنگ و گریز با حكومت امان مىگيرد .اما دستگير و اعدام
مىشود .پ خانواده او به مشهد تبعيد مىشود .مرتضىخان پسر دوم علـىمـردانخـان
بود پسر ارشد علىمردانخان در زندان قصر اعدام شد.
مرتضى خان در دوران تبعيد با دخترعمویش ازدواج كرد و در سـال  1112هوشـنگ
بهدنيا آمد.

حزب پانايرانيست
در دوران دبيرستان هوشنگ از فعالين حـزب پـانایرانيسـت بـود امـا پـ
درحزب او نيز با منشعبين به حزب ملت ایران رفت.

از انشـعاب

دانشگاه اصفهان
در سال  1111وارد دانشـگاه اصـفهان شـد تـا پزشـكى بخوانـد در دانشـگاه از فعـالين
دانشجویى بود به همين علت دستگير و زندانى شد .این دستگيرىها مدام تكرار مىشد.

ازدواج
بعد از پایان تحصـيل بـا دخترعمـویش فریـده كمالونـد در سـال  1111ازدواج كـرد و
.1اكايباييدهيواميندگير،افتيدهاكميلوند
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درخرمآباد مش ول بهكار شد .و بهزودى خانه و مطب او تبدیل به محلـى بـراى درمـان
روستایيان شد.

تشكيالت تهران
در سـالهـاى 21ـ 1119دكـتر هوشنـگ اعظمى دستگير مىشـود .عـلت دستـگيریـش
همكارى با تشكيالت تهران حزب توده بود .كه توسط عباسعلى شهریارى عامل ساواك
راهاندازى شده بود .ساواك با گرفتن تعهـد او را آزاد كـرد و دكتـر بعـد از آزادى متنـى
افشاگرانه بهعنوان «رعيت» نوشت كه به دست ساواك افتاد.

تشكيل گروه
دكتر در ظاهر مش ول كار و زندگى مىشود و براى اینكه ساواك را متقاعد كنـد كـه او
بهدنبال فعاليت سياسى نيست با ثریا على محمدى ازدواج مىكند و با خرید ماشين نيـز
زندگى مرفهى را به نمایش درمىآورد.
دكتر؛ على محمد لشگرى كه در پلدختر معلم بود مأمور شناسایى كوهها و راههـا از
پلدختر تا دهلران مىكند .لشگرى در سال  1122كوههاى اطرا پلدختر (وریوه ،تلـه،
كبيركوه ،و پشت آن سالحدوزى ،گلگل ،كاسه ،دیناركوه) را شناسایى مىكند.
لشگرى در ضمن دكتر آرمين را در حد سمپات عضوگيرى مىكند.
كورش و خسرو برادران دكتر اعظمى نيز جزء گروه بودند.

محمود خرمآبادى
محمود و مجتبى خرمآبادى از اعضاى سازمان چریکهاى فـدایى خلـق بعـد از ضـربه
خـوردن هــمتيمـىهایشــان مــدتى بـه خانــه غالمرضـا اشــترانى پنــاه بردنـد .كــه دبيــر
دبيرستانهاى بروجرد و از دوستان و همكالسىهاى سابق دكتر اعظمى بود.
بعد از مدتى به اصرار محمد ،تصميم مىگيرند به یكـى از خانـههـاى امـن سـازمان
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درميدان ثریا بروند كه به محض نزدیک شدن به آن خانه با آتش مسلسـلهـاى سـاواك
روبهرو مىشوند مجتبى زخمى و محمود بهطرز معجزهآسایى از حلقه محاصره سـاواك
به كمک یک راننده ناشناس مىگریزد .محمود مدتها در تهـران سـرگردان بـود چـون
تمامى ارتباطات او را سازمان چریک هـا سـوزانده بـود تـا در صـورت دسـتگير شـدن
تشكيالت ضربه نخورد.
محمود به قم مىرود و مدتى بهعنوان كـارگر سـاختمانى كـار مـىكنـد امـا كـمكـم
تفاوتهایش آشكار مىشود پ به اراك مىرود و مدتى در اراك زندگى مىكند.
در اراك با هواداران چریکها در بروجرد تماس مىگيرد از آنجا كـه او بروجـردى
بود ساواك در بروجرد در بهدر بهدنبال او مىگشت .پـ مقـدمات خـروج او از ایـران
فراهم مىشود .محمود مدتى در مالیر و همدان و اسدآباد زنـدگى مـىكنـد .و تصـميم
مىگيرد با دكتر اعظمى تماس بگيرد .به او گفته مىشود اینكار را نكند چـون دكتـر در
تدارك قيام مسلحانه است و تماس او دكتر را ضربهپذیر مىكند.
اما محمود خرمآبادى بعد از مدتى سـرگردانى بـهناچـار بـه دكتـر اعظمـى مراجعـه
مىكند .دكتر محمود را به نزد علىمحمد لشگرى در پلدختر مىفرستد تـا او را مخفـى
كند .لشگرى محمد را به پناهگاهى كوهستانى مىفرستد بـه علـت نـاامن بـودن منطقـه
لشگرى او را به كوههاى اطرا و بعد او را به منطقـه آبُكـت بـرد تـا در پوشـش یـک
كارگر بهنام موسى رحيمى زندگى كند.
اما محمود بعضاً در بين خرمآباد و بروجرد تردد مىكرد و ممكن بود شناخته شـود.
پ دكتر تصميم گرفت روى صورت او جراحى كند اما در همان روز ساواك به مطـب
دكتر آمد و دنبال محمود مىگشتند اما با خونسردى دكتر محمود كه بهعنوان یک بيمـار
روى تخت خوابيده بود از دستگيرى نجات یافت.

به جلو افتادن عمليات
عمليات قرار بود بعد از تداركى دو ساله انجام شـود .امـا وضـعيت جدیـد عمليـات را
بهجلو انداخت چرا كه امكان دستگيرى محمود و لو رفتن گروه بود.
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فریده كمالوند ،همسر دكتر ،مسئول تهيه آذوقه مىشود برنج ،لوبيا ،آرد و عدس تهيه
مىشود در پيت گذاشته و لحيم مىشود و در مناطق كوهستانى جاسازى مىشود.
كورش برادر دكتر مسئول تهيه سالح و بردن آن به كوهستان مىشود مقدارى اسلحه
از برخوردارخان داماد لشگرى گرفته مىشود.
محمود خرمآبـادى از مـنطقه آبـگت بـه خرمآبـاد مىآیـد و همـگى در خـانـه
دكـتر جمع مىشوند.

اهداف عمليات
 .1پىریزى یک تشكيالت عمدتاً از افراد مورد اعتماد
 .2گمراه كردن پلي
 .1شناسایى افراد مستعد بومى و عشایرى
 .1آمادگى جسمانى گروه با كوهنوردى و ورزش
 . 2تدارك اسلحه
 .1شناسایى محل (كوهها و غارها)
 .7نفوذ در نيروهاى انتظامى
 . 1برقرارى ارتباط با نيروهاى انقالبى ایران در عراق جهت تهيه سالحهاى مدرن و
تماس با ایرانيان مستقر در فلسطين
 .9فرا خواندن نيروهاى آموزشدیده براى فرماندهى ستادهاى عمليات
 .11ایجـاد سـه ستـاد عمليـات در كبيركوه ،سپيدكوه و گـرمين كـه مـقر اصـلى در
كبيركوه مىباشد.

مرحله اول عمليات
بهعلت مراقبتهاى شدید پلي

حركت با مقدار كم و نيروهاى غيركيفى قـرار بـود كـه
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آغاز شود و در این مدت كار گروه كسـب آمـادگىهـاى جسـمى و ذهنـى و برقـرارى
ارتباط با نيروهاى ایرانى در عراق و نيروهاى شهر و روستا و جذب نيرو بود.
گروه تصميم داشت از درگيرى اجتناب كند و این مرحله كه حدوداً دو سـال طـول
مىكشيد به عضوگيرى ،تداركات و شناسایى محدود مىشد .تا جایىكه نيروهـا حـداقل
به صـد نفر برسند و گـروه مسـلح به سـالحهـاى خودكـار و نـيمهسنــگين و تيربــار
و مسلسل شود.
اما دستگيرى غالمرضا اشترانى كه محمود و مجتبـى خـرمآبـادى در فـرار از دسـت
ساواك مدتى در خانه او بودند و وضعيت محمود كه سـاواك عكـ هـاى او را پخـش
كرده بود عمليات را به جلو انداخت.

گروه كوه
گروه كوه در تاریخ هيجدهم خرداد  1121با نه نفر حركت خود را آغاز كرد:
 .1دكتر هوشنگ اعظمى
 .2محمود خرمآبادى
 .1جمشيد سپهوند (خواهرزاده دكتر)
 .1خسرو اعظمى (برادر دكتر)
 . 2كورش اعظمى (برادر دكتر)
 .1سيامک اسدیان
 .7على بيرالوند
 . 1فریده اعظمى (همسر دكتر)
گروه از خرمآباد خود را به سه راه پلدختر رساند .از آنجا به طر جاده كوهدشت
رفت و بعد از 1ـ 2كيلومتر به «گردنه تيلكَش» رسيد.
هفت نفر به طر غـارى كـه قـبالً شناسـایى شـده بـود رفتنـد كـورش اعظمـى و
علىمحمد لشگرى ماشينها را به خرمآباد و بروجرد بروند.
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آنان شب را تا صبح راهپيمایى كردند و صبح بـه غـارى در «وَریـانتلـه» رسـيدند و
آنجا را بهعنوان ستاد عمليات تعيين كردند .و قرار بر آن بود كه حركت گروه به طـر
مرز عراق باشد .تا در صورت درگيرى وارد خاك عراق شوند .تمامى تـداركات قبـل از
آمدن به كوه در آن سو پيش بينى شده بود از آذوقه و باروت گرفته تا وسایل و فشـنگ.
نزدیكىهاى غروب على بيرالونـد بـه گردنـه «تيـلكـش» رفـت تـا كـورش اعظمـى و
علىمحمد لشگرى را كه ماشينهاى را به بروجرد و خرمآباد برده بودند به غـار بيـاورد.
و این كار نيز انجام شد.

تغيير برنامه يك خطاى تاكتيكى
در اینجا شب هنگام یكى از اعضاى گروه در شيفت نگهبانىاش گروه را ترك مىكنـد
این شخص كه جزء گروه تداركات بود اعالم آمادگى مىكند كه بـه گـروه كـوه منتقـل
شود دكتر مىپذیرد اما در اولين روز احساس مىكند اشتباه كرده است و برمىگردد .این
درواقع اشتباه آن فرد تنها نبود .اشتباه فرمانده گروه هم بود كه مىپذیرد یک عضو گروه
تداركات به تيم عملياتى منتقل شود بدون آنكه تحليل درستى از او داشـته باشـد .پـ
گروه تصميم مىگيرد بهجاى حركت به سوى نوار مرزى 111 ،درجه ت يير جهت بدهد
و به طر شمال كوه «كوریونتله» حركت كند .كه اگـر نـامبرده دسـتگير شـد سـاواك
نتواند مسير آنها را قطـع كنـد .هرچنـد آن فـرد بعـد از جـدا شـدن از گـروه خـود را
بهروستایى پرت رساند و مدت یک هفته در آنجا ماند كه اگر دستگير شد گروه بسـيار
از منطقه دور شده باشد در بين راه به پاسگاه بازوند رسيدند كه مسأله حمله به پاسـگاه
مطرح شد .اما دكتر به دالیل زیر رد كرد:
 .1تعداد كم افراد
 .2برقرار نشدن ارتباط كامل گروه كوه با گروه شهر
 .1نداشتن امكانات صددرصد عملياتى
بعد از پنج شب پيادهروى به كوههاى اطرا كوهدشت رسيدند.
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بازگشت به شهر
گروه تصميم گرفت كورش اعظمى به شهر فرستاده شود تا از انعكاس خبر نبودن دكتـر
بااطالى شود كه آیا ساواك متوجه این غيبت شده است یا نه.
كورش با شوهرخاله و دایى دكتر برگشت و آنها گفتند كه وضعيت عادى اسـت و
ساواك متوجه غيبت دكتر نشده است و غروى كه در اولين شب نگهبانى از گروه جـدا
شد مش ول زندگى عادى است و دستگير نشده است.
گروه تصميم گرفت كه به علت بههم خوردن برنامـه از پـيش تعيـين شـده و ت ييـر
مسير و كم شدن افراد به شهر بازگردد و با تجدید قوا حركت را دوباره آغاز كند.
پ به شهر بازگشتند همسر دكتر قرار شد به محل تحصـيلاش بـه مشـهد بـرود و
دكتر درجاى امنى مخفى شود و پانزدهم مرداد هر دو از كشور خارج و به عراق بروند.
در بين راه به منطقه آبگت رفتند تا به محمود خرمآبادى كه بـراى ارتبـاط بـا گـروه
شهر از گروه كوه جدا شده بود بپيوندند.
پ دكتر محمود خرمآبادى و سـيامک اسـدیان در بـاغ آیـتاهلل غـروى پـدربزرگ
محمود مخفى شد و بقيه عازم مناطق دیگر گشتند.

ارتباط با سازمان چريكها
در درگيرىهاى سال  1122محمود خرمآبـادى از حلقـه محاصـره سـاواك گریخـت و
ارتباطش با سازمان چریکها قطع شد اما دو تن از مسئولين سازمان بهنام تورج اشـترى
و قاسم سيادتى در پى یافتن او بودند تا ارتباط او را با سازمان مجدداً برقرار كنند.
در فروردین  1121سازمان از طریق فریدون اعظمى با محمـود خـرمآبـادى تمـاس
گرفت .و محمود گفت :قصد دارند توسط عدهاى از رفقا به عراق برود.
اردیبهشت  1121محمود با سازمان تماس گرفت و اعالم كـرد كـه سـفر بـه عـراق
منتفى شده است و قرار است یک گروه مسلحانه به كوه برود.
در مرداد  1121بار دیگر ارتباط سازمان با محمود برقرار شد و رابط سازمان با گروه
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كوه در نرهُل مالقات كرد .و به گروه گفت كه سازمان مىتواند در صورت تمایل آنهـا
را به تهران ببرد .آنها مخالف رفتن به تهران بودند .با این همه قرار بعدى بـراى بيسـت
روز دیگر گذاشته شد .تا در صورت خطرناك شدن وضعيت به تهران منتقل شوند.
در این مدت ساواك از حركت گروه كوه مطلع شده بود و با دستگيرىهاى گسترده
و آوردن هلىكوپتر و به خدمت گرفتن نيروهاى مزدور و كرد منطقـه را اشـ ال نظـامى
كرده بود.

افراد دستگير شده
 .1مرتضىخان اعظمى ،پدر دكتر
 .2فریده كمالوند ،همسر دكتر
 .1فریدون كمالوند ،برادر همسر دكتر
 .1خسرو اعظمى
 . 2ثریا علىمحمدى ،همسر دوم دكتر
 .1فریده اعظمى ،دكتر عموى دكتر
 .7فرخنده اعظمى
 . 1توكل اسدیان ،همسر فرخنده
 .9دكتر عاليخانى
 .11كورش اعظمى
 .11علىمحمد لشگرى
 .12رضا احمدى
 .11زیبا كمالوند
 .11سياوش كمالوند
 .12بمانعلى
 .11سفيد
و در مجموى شصت نفر دستگير شدند.
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نقاط مبهم گروه
به درستى روشن نيست كه ساواك چگونـه از حركـت گـروه مطلـع شـد و آیـا گـروه
عملياتى داشت یا نه .اما دكتر عضدى بـازجوى سـاواك (نـام واقعـى او ناصـرى بـود)
دربازجویى از فریده همسر دكتر از خلع سالح سه پاسگاه حر مىزند.
ساواك در بروجرد ستاد بحران تشكيل داد از همان لحظـه نخسـت بـازجویىهـا بـا
شكنجههاى وحشيانه همراه بود .این شكنجهها به روستا هم كشـيده مـىشـود .سـاواك
درمناطق روستایى حضور مىیابد و در همانجا روستایيان را شكنجه مىكنـد تـا محـل
دكتر را لو بدهند.
ابعاد این دستگيرى از پدر و همسـر و بـرادر و خـواهر گسـترش مـىیابـد و حتـى
بهساندویجفروشى كه با دكتر آشنایى داشت هم كشيده مىشود.
خسرو برادر فریده سعى مىكند به عراق برود رابط او فردى است به نـام ایمـانعلى،
ایمانعلى بهعلت گزارشى كه روستایيان مخالفاش مىدهند دسـتگير مـىشـود .خسـرو
براى گرفتن اسـلحه و پول خود كه در نزد ایمـانعلى بـود بـه ده سيـاهكـل مىرود كـه
دستگير مىشود.
ژاندارمها به خسرو مىگویند ،دكتر دو پاسگاه را در منطقه آبسرد و چ لوندى خلـع
سالح كرده است.
براى سر دكتر ساواك جایزه تعيين كرده بود .وقتى خسرو را مىگيرند در پاسـگاه او
را شكنجه مىكنند تا جاى دكتر را لو بدهد .ژاندارمها مىخواستند جـایزه را از آن خـود
كنند .ساواك از حركت گروه به شدت ترسيده بود كل منطقه ،حكومت نظامى شده بود.
حتى این حكومت نظامى به استان خوزستان هم كشيده شده بود .وقتى خسرو خـودش
را به دزفول مىرساند در دزفول مرد مسافرخانهچى بـهمحـض ایـنكـه شناسـنامه او را
مىبيند به او مىگوید :فوراً اینجا را ترك كن دنبال شما هستند.
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انتقال به تهران
ساواك با دستگيرهاى گسترده و شكنجههاى وحشيانه در پى آن بود كه با دسـتگيرى و
به شهادت رساندن دكتر هوشنگ اعظمى خيال خودش را از لرستان آسوده كند.
سازمان چریکها كه از محاصره گروه مطلع شده بود با تماسى كه بـا گـروه گرفـت
آنها را به تهران منتقل كرد و دكتر به سازمان پيوست اما بر حركت مجدد درروسـتاهاى
لرستان تأكيد داشت این امر مورد قبول رهبرى سـازمان نبـود و بعـد از مـدتى دكتـر از
سازمان جدا شد و به راه خود رفت.

پايان كار
دستگير شدهها با تحمل حب كمكم آزاد شدند سيامک اسدیان تبدیل به اسكندر بزرگ
شد و در سازمان چریکها قهرمانىها كرد و به یكى از افتخارات چریکها بدل شد.
محمود خرمآبادى نيز در سال  1122به شهادت رسيد .اما از دكتر اعظمى ،شهادت و
اسارتش خبرى به دست نيامد .چریکها سال شـهادت او را سـال  1122مـىداننـد .امـا
نمىگویند كجا و چگونه .درواقع حدس مىزنند .اسناد ساواك نيز در این مـورد چيـزى
نمى گوید .معلوم نيست دكتر در زیر شكنجه به شهادت رسيد و ساواك براى اینكه قتل
او را گردن نگيرد ناشناس او را دفن كرده یا اینكه موقع درگيرى بـه شـهادت رسـيد و
ناشناخته ماند.

4
كميته مشترك
ساخت این بنا به سال  1111بازمىگردد دوران سياه رضاخانى و طراحـى و نظـارت آن
كار آلمانها بود كه با رضا شاه رابطهاى حسنه داشتند.
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این زندان در سال  1111آماده پذیرایى بهسبک و سياق رضاخانى از مخالفان عـادى
و سيـاسى حكومت شـد .و بـه توقيـفگـاه معـرو شـد .بعدهــا بـه زنـدان موقـت
شـهربـانى نام گرفت.
از سال  1121به بعد ،با اوجگيرى مبارزات مسلحانه در ایران بهعلت عدم همـاهنگى
بين نيروهاى سركوب رژیم تصميم گرفت كميته مشترك ضدخرابكارى را سازماندهـى
كند این كميته در چهارم بهمن  1121مركب از نيروهاى ساواك ،شهربانى ،ژاندارمرى و
ارتش شكل گرفت و پایگاه آن زندان موقت شهربانى تعيين شد .و از این تاریخ بهكميته
مشترك معرو شد این كميته در استانها نيز شعباتى به همين نام دایر كرد.
در اوایـل كـار  172پـست سـازمـانى بـراى آن تـعریف شد و بعد بـه  211پــست
ارتقا یافت.
كميته بهزودى به خـاطر شـكنجههـاى وحشـيانهاش از سـاواك كـه در سـال 1112
تأسي شده بود گوى بدنامى را ربود.
كميته در سه طبقه بنا شده است با شش بند .چهار بند آن انفرادى است بـا هشـتاد و
شش سلول دو متر در یک و نيم متر .و دو بند عمومى با هيجده سلول كه بـزرگتـرین
آن سى متر مربع بود .ظرفيت اسمى آن دویست نفـر بـود امـا در دوران سـركوبهـاى
گسترده از هزار نفر هم تجاوز مىكرد.
مكان آن در توپخانه واقع شده است كه بـا یـک خيابـان بـه خيابـان فردوسـى و بـا
خيابانى دیگر به خيابان سپه مربوط مىشود.
ورود و خروج كميته دربى آهنى و بزرگ بـود كـه بـه خيابـان پشـت توپخانـه بـاز
مىشود .و با دریچهاى كوچک به بيرون ارتباط داشت .در از داخل قفل بـود .و نگهبـان
با رسيدن اتومبيلهاى عملياتى از دریچه بيرون را كنترل و در را باز مىكرد.
زندانى از ميانه راه چشمانش بسته بود و سر او با فشار مأمورین اطرا بـه صـندلى
چسبيده بود تا متوجه نشود به كجا آورده شده است.
از راهرو كـه مـىگذشـت پاركينـگ اتومبيـلهـا بـود و از آنجـا وارد راهـرو و در
مىشدند .درى آهنى و بزرگ نگهبانى قراول رفته در جلو آن .بعد اتاق انبار بود .در این
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اتاق كليه لباسهاى زندانى و ساعت و عينک و كمربند آن گرفته مىشد و یک پيژامـه و
پيراهنی گشاد به زندانى داده مىشد.
درهاى كميته بهگونهاى طراحى شده بود كه یک نيمه ثابـت مـىمانـد و نيمـه دیگـر
خود داراى درى دیگر بود .و این در از آنجا كه از نيم مترى شروى مىشد .هنگام ورود
باید زندانى پایش را باال مىآورد تا از آهن در عبور كند .و از آنجا كه چشمبند داشـت
و كشيده مىشد به حائل گير مىكرد به زمين مىخورد و ضمن خنده نگهبـانهـا كتـک
مفصلى هم مىخورد كه چرا كور است و در را نمىبيند.
بعد از انبار ،عكاسخانه بود یک عكـ از روبـهرو و یكـى از نيمـرخ .در ایـنجـا
چشمبند برداشته مىشد و زندانى در زیر نور پرژوكتور نمـىتوانسـت عكـاسباشـى را
ببيند و اگر معطل مىكرد و یا موقع عكسبردارى پلک مىزد كتک مفصلى مىخورد.
بعد دوباره باید چشمبند زده مىشد و راهى بند مىشد كه سلولهاى انفرادى بود.
در مواقعى كه سلولهاى انفرادى پر بود ،زندانى با چشمبند در كنار راهـرو یـا زیـر
هشت به فاصله یک متر خوابانده مىشد.
با شروى بازجویى زندانى به ساختمان ادارى كه در كنار ساختمان قدیم ساخته شـده
بود و ساختمانى نوساز بود برده مىشد .در طبقه همكف این ساختمان اتاق تلفن بود.
كه بعد از چند ماه با اجازه بازجو و در حالىكه یک بازجو تلفن را گوش مـىداد بـا
خانواده تماس چند دقيقهاى گرفته مىشد.
در ساختمان قدیم در طبقه همكف محلى بود براى مالقات كه در روزگار گذشته از
آن استفاده مىشد .اما از سال  1121به بعد بالاستفاده بود.
حمام هم در ساختمان قدیم بود .كه هر از چندگاهى زندانيان با چشـمبنـد بـه خـط
مىشدند و فرصتى كمتر از ده دقيقه براى حمام بود .چشـمبنـد در زیـر دوش برداشـته
مىشد ،كه جزء چادرى برزنتى آنرا از سالن حمـام جـدا مـىكـرد كنـار دیـوار ميـانى
دوشها مربعى به طول پنج سانت در پنج سانت بود كه مىشـد بـا دوش ب لـى تمـاس
گرفت .كه آنرا به وسيله ورقهاى فلزى پوشانده بودند.
ساختمان ادارى كه ساختمان بازجویى بود در سه طبقه بنا شـده بـود و در اتـاقى در
طبقه باال بعضاً دادگاه را نيز برپا مىكردند.
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اتاقهاى بازجویى در طبقه اول این ساختمان بود .اتاقهاى بـاالتر اتـاقهـاى ادارى
بازجوها بود.
اتاق شكنجه در زیر هشت بند یک بود .كه با دو در به زیر هشت باز مىشد.
سالن سينما یا سالن كنفران  ،سالنى حدوداً سى متر در انتهاى راهرو ورودى كميتـه
واقع بود كه محل نشستهاى سران كميته و گرفتن فيلم از زندانيان بود.

0
سازمان و تشكيالت
سازمان دهى آرایش نيروها ،استفاده از امكانات در یک سيستم است براى یک برنامـه ،و
در خدمت یک استراتژى پ در بررسى تشكيالت سه مؤلفه مطرح است:
 .1استراتژى
 .2نيرو
 .1امكانات
هنر رهبرى ،به واقع هنر سـازماندهـى اسـت معـرو اسـت كـه مـىگوینـد« :اول
سازماندهى كن بعد خود را بساز و آنگاه دست به عمل بزن».


تشكيالت كهنه و ناكارا
تشكيالت حزبى به شكل حوزه و بخش و كميته و شهر و شهرستان و ایالت چه درنوى
توده اى و چـه در شـكل ملـى (اعضـاى جبهـه ملـى) و چـه در فـرم سوسياليسـتىاش
(هواداران ملكى) بعد از كودتا در مقابل سركوب تـاب نيـاورد و نفـ هـاى آخـرش را
درتالش نافرجام خسرو روزبه براى احياى حزب كشيد.
اعدام روزبه بهنوعى پایانى بر مبارزه به سبک و سياق حزب توده بود.
در فاصله این سالها تا سال  1121محافل بهوجـود آمدنـد كـه شـكل عمـده آنهـا
عبارت بود از:
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 .1دانه تسبيحى
 .2حوزههاى سه نفره

سازماندهى دانه تسبيحى

در این شكل سازماندهى ،ارتباطات به شكل دانه تسبيح بهدنبال هم بودند نفوذ پلي و
یا ضربه خوردن یكى باع مىشود این تسبيح پاره شود و انسجام گروه گسيخته شـود
چهار انتقاد به این شكل تشكيالت وارد بود:
 .1شدیداً ضربهپذیر بود.
 .2تحرك الزم را نداشت.
 .1قابليت شكلدهى به ارگانى براى رهبرى را نداشت.
 .1پتانسيل الزم را براى تبدیل شدن یک سازمان رزمنده را نداشت.
محافل جزنى ـ سوركى (سال  )1111جزء این دسته بودند.

سازماندهى هستهاى

این فرم ،تا حدودى تالشى بود براى تصـحيح معایـب سـازمان دانـه تسـبيحى ،امكـان
شكلدهى به مركزیت داشت .كار آموزش و جمعبندى تجربيات ممكن بود امـا بـه درد
دوران سركوب نمىخورد ضربهپذیر بود و در برابر نفوذ و هجوم پلـي نمـىتوانسـت
مقاومت كند.

تيمهاى سياسى ـ نظامى
پ شيوه نوین مبارزه نيازمند شكل نوین تشكيالت بود .و سازماندهـى هسـتهاى بایـد
فرا مىرویيد به تيمهاى سياسى ـ نظامى.
هر تيم متشكل از اعضاى زیر بود:
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 .1یک فرمانده
 .2یک معاون
 .1سه عضو
فرمانده مسئوليت آموزش ،طراحى و عمليات را برعهده داشت .و بـر زنـدگى افـراد
نظارت داشت .فرمانده مـىبایسـت صـالحيت سياسـى و نظـامى را هـر دو دارا باشـد.
هشيـارى ،جسـارت ،دقـت و قـابـليت و سـالمت اخـالقى و روحـى از دیـگر وجـوه
رهبرى بود.
فرمانده تيم با تقسيم كار و سپردن مسئوليت با توجه به توان هر فـرد ،تـيم را شـكل
مىداد و پابهپاى آموزشهاى نظامى ،آموزش سياسى را نيز به پيش مىبرد.
نظارت بـر وظایف فرمـانده تيم بود .و در صورت اهمـال در كـارهـا تنبيهـات زیـر
اعمال مىشد:
 .1انتقاد شفاهى
 .2بایكوت به مدت چند روز
 .1گرفتن اسلحه
 .1قطع ارتباط به شكل موقت

كاركرد خانه تيمى
خانه تيمى حكم پایگاهى نظامى را داشت بعدها لفظ خانه تيمى منسوخ و لفـظ پایگـاه
رایج شد .هر پایگاه مسلح بود به سالح كمرى ،مسلسل و نارنجک.
در هر پایگاه وقت افراد درست مثل یک پادگان نظامى زمانبندى مىشـد .نگهبـانى،
آموزش نظامى ،آموزش سياسى ،طراحى عمليات ،شناسایى و اجراى قرار.
آموزش هاى فنى (جعل اسناد و مـدارك ،سـاختن مهـر ،جعـل شناسـنامه و مـدارك
هویت ،كمکهاى اوليه پزشكى ،طرز ساختن پالك ماشين ،باز و بسـتن سـالح ،تمـرین
تيراندازى در خارج شهر ،رانندگى با موتور و ماشـين و سـاخت بمـب) جـزء كارهـاى
روزمره پایگاه بود.
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دوره مقدماتى
افرادى كه تازه عضـوگيرى مـىشـدند بایـد یـک دوره مقـدماتى را طـى مـىكردنـد و
درصورت نشان دادن شایستگىهاى الزم به تيمهاى عملياتى منتقل مىشدند.
این افراد بعد از گذراندن دوره آموزش فنى ،و كار با سالح در داخل پایگاه و خارج
شهر در عمليات كوچک مثل مصادره ماشين شركت مىكردند .تـا آمـادگىهـاى الزم را
بهدست آورند.

بخش
براى انجام عمليات بزرگ كه یک تيم توانایى آنرا ندارد از تيمـى دیگـر كمـک گرفتـه
مىشود دو تيم یک بخش را بهوجود مىآورند .فرمانـدهى عمليـات بـه عهـده یكـى از
فرماندههاى تيمها كه شناخت بيشترى به توانایى همه افـراد داشـت سـپرده مـىشـود و
درعمليات یک تيم عملكننده و یک تيم بدون شركت مستقيم در عمليات ،پشـتيبانى را
به عهده مىگيرد.

سيستم حفاظتى تيمها
 .1تيمها براى حفاظت از خود سيستم ساعتى ارتباط را برقرار كرده بودنـد .از آنجـایى
كه ساواك بيشترین فشار شكنجه را در همان ساعات نخسـت دسـتگيرى بـراى گـرفتن
آدرس خانه تيمى بهكار مىبرد هر عضوى كه از خانه تيمى خارج مىشـد موظـف بـود
هر 7ـ 2ساعت سالمت خود را به پایگاه خبر مىداد .و وقتـى شـب همـه بـهخانـه بـاز
مىگشتند فرمانده تيم از سالمت پایگاه مطمئن مىشد.
 .2كم كردن ارتباطات و مستقل و خودكفا شدن هرچه بيشـتر تـيمهـا ایـنكـار هـم
ضربهها را كاهش مىدهد هم باع كاهش حداقل اطالعات از افراد یكدیگر مىشد.
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 .1تعبيه سيستم اعالم خطر در سازمان.
بهطورىكه با دستگير شدن هر فرد ابتدا تيم مربوطه و بهفاصـله كوتـاهى سـازمان را
مطلع شود و كليه ارتباطات فرد دستگير شده از بين برود.
 .1قرارهاى واسط
در قرارهاى مداوم و روزانه بين مسئولين در تيم ،هر فرمانده مـىتوانسـت در ميانـه
قرارش با دیگرى قرارى با یكى از اعضاى تيم مقابـل داشـته باشـد كـه اگـر هـر كـدام
دستگير شده باشند و قرار را لو داده باشند توسط قرار واسط مطلع شوند.
D
A

B
C

آ در هنگام اجراى قرار با ب ،در ميانه راه سى را كه همتيم بى است مالقات مىكنـد
و از سالمت بى مطلع مىشود بعد قرارش را با بى اجرا مىكنـد و بـرعك بـى درسـر
قرارش با آ ،دى را كه از همتيمىهاى آ مىباشد مالقـات مـىكنـد .از سـالمت آ مطلـع
مىشود پ قرار را اجرا مىكند.
 . 2قطع كليه كانالهاى ارتباطى گذشته
پلي در مرحله نخست كليـه كانـالهـاى خـانوادگى و دوسـتان را تحـت مراقبـت
مىگيرد پ باید تماس این كانالها قطع شود( .بهروز دهقـانى توسـط همـين كانـال ـ
دوستان لو رفت)
 .1سيستم قرارها
براى چریکهاى شهرى اجراى قرار یكى از كارهاى مهم او و یكـى از كانـالهـایى
است كه پلي از طریق آن ضربه خود را وارد مىكند.
پ براى سالمت قرارها سيستم ساعتى برقرار شد در قرار بين افراد دو تيم و افـراد

ضميميهها

193

یک تيم زمانى تعيين شد (كمتر از بيست و چهار ساعت) تا از سالمت یكـدیگر بـاخبر
شوند .این قرارها جزء قرارهاى مطمئن گذاشته شد.
قرارهاى نامطمئن شامل قرارهایى مىشد كه:
ـ فاصله قرارها زیاد بود
ـ با یک عنصر علنى قرار بود
ـ خبرهایى مبنى بر دستگيرى فرد شایع شده بود.
ـ یا قرارهاى بين شهرى بود.
ـ یا آنكه فرد در سر قرار قبلىاش حاضر نشده بود
در این نوى قرار سه قرار در یک روز به فاصله یک ساعت گذاشته مـىشـد و قـرار
چهارم بيست و چهار ساعت بعد بود.

قرارهاى تشكيالتى
به ارتباطى كه چریک با دیگران مىگرفت قرار گفته مىشد ایـن قرارهـا بـراى سـازمان
امكانات و نيرو و اخبار مىآورد .اما ببنيم این قرارها چه بود:
 .1قرار بين افراد تيم
منظور از این قرار آگاهى از سالمت تيم ،پایگاه و احتياجات روزانه پایگاه بود.
فاصله زمانى این قرارها كوتاه بود .اگر فقط اطالى از سالمتى یكـدیگر بـود سيسـتم
عـالمتى اجـرا مىشـد در محـل مشـخص عـالمت مشـخص زده مىشـد و یكى آنرا
كنترل مىكرد.
 .2قرارهاى بين تيمى
هد از این قرارها ارتباط تيمها با سازمان ،مطلع شدن سازمان از سالمتى تـيمهـا و
رفع نيازمندىها بود .در این نوى قرار سيستم زمانى و سيستم عالمتى اجـرا مـىشـد در
فواصل زمانى معين ،مكانى معين عالمتـى معـين زده مـىشـد و اگـر نيـاز بـه مالقـات
حضورى بود در همان محل حاضر مىشدند.
 .1تماس با سمپاتهاى سازمان
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منظور از این قرارها جذب این عناصر و یا استفاده از امكانات آنها و یا آمادهسـازى
آنها براى عضوگيرى بود این قرارها یکطرفه بود .زمـان آن از سـوى سـازمان مطـرح
مىشد و فرد در ساعت مشخص از مسير مشخصى عبور مىكرد .پـيش از اجـراى قـرار
سالمت فرد از طریق دوستان او چک مىشد .و یـا ایـنكـه مسـير حركـت سـالمت آن
كنترل مىشد و بعد تماس برقرار مىشد.

نكته
چریک موظف بود بعد از اجراى هر قرار خود را تميـز كنـد و بـا اجـراى ضـدتعقيب،
مطمئن شود كه در تور كنترل پلي نيست.
 .1قرار ثابت
قرارهاى ثابت ،قرارى بود كه در صورت قطع شدن ارتباط چریک با سازمان به سـر
آن قرار در روزهاى معين ماه مراجعه كند .این قرارهـا یـکطرفـه بـود .یعنـى از سـوى
سازمان گرفته مىشد قبل از اجراى قرار عالمت سالمت باید زده مىشد.
این عالمت باید دو ساعت قبل از اجراى قرار زده مىشد .و مكان آن باید در جـایى
بود كه هنگام عبور با ماشين یا موتور قابل ر یت بود .و در ضـمن در سـرقرار عالمـت
شنـاسـایى نيز با فرد بود مثالً وسيـلهاى در دست فرد بود یـا آنكه سـوار بـر موتور یـا
ماشين بود.
تا اگر قرار توسط رابط دیگرى از سازمان اجرا مىشد او شناخته نشـود و اگـر فـرد
دستگير شده باشد و توسط ساواك به سرقرار آورده شود براى ساواك امكان نداشت كه
به او وسيلهاى مثل چاقو یا شيشه دهد و یا در اختيار او موتور یا ماشين قرار بدهد.

ضوابط اجراى قرار
از آنجا كه بيشترین ضربات را از سوى پلي
اجراى قرار ضوابطى تعيين مىشود:

بهخاطر اجراى قـرار مـىخوردنـد بـراى
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 .1سيستم قرار بين تيمها نباید یكسان باشد .شيوى عالمـت زدن و شـكل و شـمایل
سرقرار رفتن باید یكى نباشد.
 . 2در صورت نبودن عالمت سالمت و حاضرنشدن سروقت ،قرار نباید اجرا شود.
 .1محل وساعت و عالمت قرار نباید درجایى نوشته شود باید بهحافظه سپرده شود.
 .1در قرارهاى بين تيمى كه ساعت و محل قرار كتبى تعيين مىشود .تا رسيدن خبـر
سالمتى قاصد قرار منتفى است و بعد از رسيدن باید پيام سوزانده شود.
 . 2در زمـان اجـراى قـرار ،پوشــش مناسـب محـل بـاشــد .و بـردن هــر نــوى
مـدرك ممنوى است.
 .1محل قرار باید امكان فرار داشته باشد .و در محـلهـاى پرتـردد و تحـت كنتـرل
پلي نباشد .مسجد و سينما و كوچه بنبست ،كوه و بيابان نباشـد .امكـان برخـورد بـا
اقوام و آشنایان را نداشته باشد.
 .7قرار مىتواند ثـابت یـا عبورى بـاشـد .زمـان آن بـاید بين 11ـ 2دقيقه بـاشـد .و
حتىاالمكان قرار در حال حركت اجرا شود .كه امكان فرار از محاصره باشد.
 . 1زمان قرار در مواقع عادى روز باشد .بهگونـهاى كـه بـراى پلـي حضـور در آن
ساعت در خيابان طبيعى باشد .صبح زود و دیروقت هم نباشد.
 .9پوشش مناسب محل قرار باشد حركات مشكوك مثل ایستادن بـىمـورد در یـک
محل ،عبور چند باره از یک خيابان ،بىتابى نشان دادن و مدام به اطرا نگـاه كـردن و
داشتن بستههاى مشكوك خوددارى شود.
 .11فاصله قرار اصلى و قرار یدك (قرارى كه یكى از طرفين نتواند بـه موقـع برسـر
قرار اصلى حا ضر شود) نباید بيشتر از یک ساعت باشد .قرار سوم هم نباید اجرا شود.
 .11نيم ساعت قبل از اجراى قرار ،محل قرار چک شود .به آرایش تيمهاى عمليـاتى
و ماشينهاى پلي و مشكوك در محل دقت شود.
 .12به سرووضع مالقاتشونده دقت شود ،سرووضـع نامرتـب ،كفـش بـدون بنـد،
وضع چهره از دستگيری او خبر مىدهد .باز بودن درب خانـههـا و پنجـرههـا ،حضـور
ماشين و موتورسوارهاى مشكوك در منطقه ،حضور آدمهایى كه مواظب اطرا اند و یـا
پياده درحال تلف كردن وقت هستند ،نشان مىدهد پلي در محل حضور دارد.
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 .11در صورت تحت تعقيب بـودن ،بـدون آنكـه تمـاس بگيـریم بـا دادن عالمتـى
نامحسوس باید از محل دور شد.
 .11محل قرار باید از حي نزدیكـى و ورودى بـه كالنتـرىهـا و بـنبسـت بـودن
كوچههاى اطرا آن كنترل شود.
 .12باید آماده فرار بود اگر محل قرار لو رفته است و اگر «حملـه تعرضـى» كارسـاز
نبود باید با سيانورى كه در دهان است خودكشى كرد.
 .11قرارهاى مشكوك را باید با كوپل اجرا كرد كوپل مىتواند خود قرار را اجرا كند
و یا آنكه فرد را به سرقرار اصلى بياورد یا آنكه بـهدنبـال فـرد اصـلى حركـت كنـد .و
درصورت لو رفتن قرار به او كمک كند تا فرار كند .وگرنه او را بكشد .كوپـل عضـوى
است ساده كه اطالعات خاصى در صورت دستگير شدن ندارد.
 .17در صورت دستگيرى باید پلي را به سرقرارهاى كـاذب بـرد .و بعـد اسـتدالل
كرد كه در موقع دستگيرى كوپل او متوجه دستگيرى او شده است .و یا آنكه قرار بـوده
است به سرقرارى برود و سالمت خود را گزارش دهد .بههمين خاطر است كه قـرار او
سوخته است.

خانههاى سازمانى
چریک ،حزب علنى نيست كه محل كارش ساختمانى چند طبقه باشد محـل زنـدگى و
محل كار و محل مبارزه او در خانههایى است كه به آن خانههاى تيمى اطالق مىشود.
سازمان سه دسته خانه داشت:
 .1خانه تيمى
 .2خانه فردى
 .1خانه سمپات
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 .1خانه تيمى
خان ه تيمى كه پایگاه چریک بود و اعضاى آن شامل یـک فرمانـده ،یـک معـاون و سـه
عضو مىشد .این خانه باید ویژگى هاى داشـت یـک طبقـه بـود بـا دو تـا سـه اتـاق .و
خانههایى یک طبقه در اطرا یا دو طبقه بود با خانههـایى در طبقـه در اطـرا امكـان
گریز از پشت بام و بالكن را باید مىداشت.
در محلهاى شلوى و مشكوك نباید گرفته مىشد صاحبخانه پلي و ارتشى نبایـد
مى بود در آن حوالى اقوام و آشنایان نباید ساكن بودند امكان جاسازى در آن باید بود.
وضعيت رفتوآمد ،اثاثيه خانه باید متناسب محل باشد.
سالمت خانه باید مدام چک شود این سالمت شامل دو عالمت مىشد.
یک عالمت در بيرون خانه و یک عالمت در خانه مثل باز یا بسته بودن پنجره و یـا
پردهها و یا روشن و خاموش بودن المپها.
قبل از آمدن به خانه باید با ضدتعقيب سالمت فرد چک شود .مدارك در خانه بایـد
حداقل باشد و براى سوزاندن مدارك شيشه بنزین و كبریت آماده باشد.
در خانه هميشه یک نفر باید بهعنوان نگهبـان باشـد .و خانـه همچنـين بایـد مسـلح
بهنارنجک ،بمب ،مسلسل جهت دفاى و تهاجم باشد.
نگهبانى در سه نوبت داده شود و همه با لباس آماده حملـه و فـرار باشـند .مـدارك
شناسایى همراه تمامى افراد باید باشد .تا در صورت تـرك خانـه تيمـى مشـكلى پـيش
نياید .مانور فرار از خانه باید یک بار اجـرا شـود تـا در عمـل امكـان فـرار عينـى شـود
رفتوآمد افراد باید مشخص باشد در صورت دیر كردن هر فرد بـه مـدت نـيم سـاعت
خانه باید تخليه شود .پيشاپيش محلى براى قرار بعدى تعيين شود تا در صـورت تخيلـه
خانه در آن محل تصميمگيرى شود كه چه باید بكنند.
در هنگام تخليه خانه هيچ مدركى از جمله فاكتور خرید ،قبض خشکشـویى نبایـد
باقى بماند در صورت نياز به آوردن فردى به خانه تيمى بایـد بـهگونـهاى باشـد كـه او
نتواند خانه را شناسایى كند.
مسئوليت تمامى كارها در خانه تيمى به عهده فرمانده تيم است.
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 .0خانه تكى
هر چریک باید یک خانه تكى داشته باشد تا در صورت لو رفتن خانه تيمـى تـا تمـاس
مجدد با سازمان به آن خانه برود آدرس ایـن خانـه را كسـى جـز خـود او نـدارد كليـه
شرایط و قوانين خانه تيمى شامل خانه تكى هم مىشود.

 .1خانه سمپات
استفاده از خانه سمپاتها داراى شرایطى است:
الف) كليه شـرایط كـه شــامل خــانه تــيمى و تــكى مـىبـاشــد شــامل خــانه
سمپـات نيز مىباشد.
ب) خود سمپات نيز داراى شرایطى باشد ،انگيزه مبارزاتى خوب ،حائز خصوصيات
اخالقى باشد ،آلودگى سياسى نداشته باشد كليه تماسهاى سياسى خـود را بـا دیگـران
قطع كرده باشد.
ج) از دیگر امكانات سمپات نباید استفاده شود استفاده باید منحصراً به خانه باشد.
د) نباید چند نفر از این خانه استفاده كنند.
نكته مهمى كه نباید از خاطر دور داشت سمپات امكاناتى را باید در همين حد نگـه
داشت و اورا وارد رابطههایى نكرد كه توان پاسخگویى به تبعات آنرا ندارد.

مدرك
هر چيزى كه ظن پلي را برانگيزاند كه فرد صاحب آن سياسى است و یا با گروههـاى
سياسى ارتباط دارد مدرك تلقى مىشد .اعم از كتابهاى سياسى یا داستانى و یا اعالميه
و جزوات گروههاى سياسى ـ نظامى.
نگهدارى ،حمل و دادن مدرك به دیگران داراى شرایط زیر بود:
 .1نگهدارى مدارك غيرضرورى ممنوى بود.
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 .2مدارك باید از هر نوى نام ،آدرس ،یا شماره تلفن پاك بودند.
 . 1مدارك مهم به خطر افراد مهم سازمان نباشد .و بنزین و كبریت براى امحاء آنهـا
آماده باشد.
 .1نگهدارى هر نوى عك حتى در خانه اقوام ممنوى بود.
 . 2ردوبدل كردن مستقيم (اعالميه ،دفاعيه و جزوه) با افراد غيرسازمانى ممنوى بود.
 .1هنگام تخليه خانه ،تمامى مدارك باید از بين برده شود.
 .7دادن مدرك سازمانى با افراد غيرسازمانى باید محدود و زماندار باشد و یـادآورى
كرد تكثير و دادن آن به دیگران ممنوى است.
 . 1هنگام حمل مدارك باید به نكات زیر توجه كرد:
الف) از اجراى قرار و شناسایى باید خوددارى كرد.
ب) حمل مدارك با جاسازى مطمئن باشد.
ج) هنگام حمل مدرك پوشش مناسب باشد.
د) امكان فورى امحاء مدارك باشد.
ه) زمان و مسير حمل مدرك باید مناسب باشد.
 .9در جاسازى مدارك نيز باید به موارد زیر توجه كرد:
الف) محل جاسازى را دیگران ندانند.
ب) همه مدارك در یک جا نباشد.
ج) مدارك درجهبندى شده باشد.
د) در لباس جاسازى نشود.
ه) آببندى مدارك دفن شده رعایت شود.

اصول مخفىكارى
شرایط پليسى حاكم بر جامعه سياسى ایران نخستين شرط بقاى سازمانهـاى سياسـى را
رعایت بدون چون و چراى مخفىكار قرار داده بود مخفىكارى نيز اصولى داشت:
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 .1خانواده
پلي نخستين فشار را بر خانواده مىگذارد و سعى مىكند با فریب آنهـا اطالعـاتى از
دوستان و رفقا و مكانهاى رفتوآمد فرزند مخفى شـده آنهـا بگيـرد .بایـد بـه مـرور
خانواده را هم آگاه و هم آماده اتفاقات آینده كرد .اما نباید بهگونهاى باشـد كـه خـانواده
شک كند كه او دارد كار سياسى مىكند هيچ ردپایى در خانه نباید باشد.

 .0دوستان و همكاران
دوستان و همكاران هم مىتوانند امكاناتى براى سازمان فراهم كنند هم مىتوانند عناصـر
نفوذى پلي باشند و بعد از خانواده دومين جایى كه پلي براى تحقيق مراجعه مىكند
اینجا است.

پ باید از جهت پوشش و رفقا و حر زدن ضـمن رعایـت كامـل مخفـىكـارى،
بهافراد مستعد نزدیک شد و روى آنها به شكل نامحسوسى كار كرد.

 .1عناصر رژيم
با عناصر رژیم خواه ناخواه در محيط كار و تحصيل و زندگى برخورد خـواهيم داشـت
باید دو نكته را رعایت كرد:
الف) رفتارى متناسب افراد غيرسياسى داشتن
ب) عدم اعتماد مطلق در محيطهاى جدید و افراد غریبه

شيوه حركت در شهر
و حركت گشتىها در شـهر ،رفـتوآمـد در شـهر شـامل

با توجه به هشيار شدن پلي
مقرراتى بود:
 .1آمادگى كامل براى فرار و درگيرى
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 .2عادى بودن پوشش و رفتار
 .1داشتن محمل الزم براى بودن در هر محل
 .1از حركت چند نفره یا سوار شدن چند نفره به اتومبيل خوددارى كرد.
 . 2هنگام رانندگى ،رعایت كامل مقررات راهنمایى
 .1نبودن ساعات نامناسب در خيابان ،صبح زود یا دیروقت
 .7عبور نكردن از مكانهایى كه كنترل مىشود.
 . 1حركت نكردن در حاشيه خيابان و یا ایستادن در صفهاى خالى اتوبوس
 .9گریم و ت يير قيافههاى نامناسب خوددارى شود.
 .11افراد علنى هنگام حركت در خيابان بایـد از حمـل مـدارك خـوددارى كننـد و
خـانهشـان پـاك بـاشد و پـاسخهـا و محلهـاى منـاسب براى حضور در هر مكانى را
داشته باشند.

6
نفوذ ساواك در چريكها

1

ساواك در درهههاى بعد از كودتا بعد از سركوب حزب توده ،جبهـه ملـى و جریانـات
مذهبى از رویكرد سركوب به مرحله پيشگيرى رسيد.

مؤلفههاى سياست پيشگيرى
این رویكرد خود مبتنى بر كانالهاى زیر بود:
 .1استفاده از خبرچينها (عملههاى بىجيره و مواجب ظلم)
 .2استفاده از عناصر سـاواك كه در تمامى سـازمـانهـا به شكل كارمندهـاى بىنـام
كار مىكردند.
.1اسصغتاج لو،ابهمنا،94۸۸اسفسينهانالوذ
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 .1نفوذ در سازمانهاى سياسى
 .1تشكيالتسازى
از نمونههاى موفق نفوذ ،ناصر آقایان بـود كـه بـه خـدمت سـاواك درآمـده بـود .و
درمحفل عباس سوركى فعال بود .بعد از یكى شدن محفلها و تشكيل گروههـا پيشـتاز
جزنى ،هنگام ورود به فاز عملى ،ساواك از طریق آقایـان مطلـع شـد و هنگـام تحویـل
سالح ،جزنى و سوركى دستگير شدند.
نمونه دوم امير فطانت بود فطانت فعال دانشـجویى بـود كـه در زنـدان بـه خـدمت
ساواك درآمد .خود را به دانشيان بـهعنـوان عضـو سـازمان چریـکهـا نزدیـک كـرد و
هنگامىكه محافل (دانشيان ،سماكار و بطحایى) تصـميم گرفتنـد فـرح و وليعهـد را بـه
گروگان بگيرند ساواك را مطلع كرد و در نهایت منجر به دادگاه جنجالى گلسرخى شد.
از تشكيالتسازى ساواك ،دو نمونه موفق در پرونده ساواك بود:
 .1عباس شهریارى و تشكيالت جنوب و تهران حزب توده
 .2سيروس نهاوندى و تشكيل سازمان رهایىبخش خلقهاى ایران
عباسعلى شهریارى از فعالين كارگرى حزب توده بود كه در كشورهاى خلـيج فعـال
بود در رفتوآمدهایش به ایران دستگير و به خدمت ساواك درآمد و تشكيالت جنـوب
و تهران حزب توده را راه انداخت و با كمک ساواك روزنامه و نشـریه بـه حـوزههـاى
حزبى مىداد .و با كمک ساواك عمليات پارتيزانى انجام مىداد.
نهاوندى نيز در رابطه با سازمان انقالبى حزب توده دستگير و در زندان بـه خـدمت
ساواك درآمد .با یک صحنهسازى از زندان گریخـت و تيـرى هـم بـه پـاى خـود زد و
دربيرون از زندان به كمک ساواك سازمان رهایىبخش خلقهاى ایران را درست كرد تـا
روزى كه داستان لو رفت و همه دستگير و كشته شدند.

چريكها پديدهاى ناشناخته
صداى گلولههاى فرمانده فراهانى چرت رژیم و ساواك را پاره كرد روزگار دیگر شـده
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بود و آدمهایى از سنخ و جن دیگر به ميدان آمده بودند چریک براى ساواك پدیدهاى
ناشناخته بود پ زمان مىخواست تا آنرا بشناسد اما تنها زمـان مـددكار سـاواك نبـود
سيستم سازماندهى و جنم چریکها امكان مانور زیادى به ساواك نمىداد.
نخست نحوه عضوگيرى بود یک عضو انتخاب مىشد و این انتخاب شـدن مسـتلزم
آن بود كه در زندگى كارى ،خانوادگى و اجتماعى معيارهاى یک چریک را داشته باشد.
دوم مرحله پيشعضوى یک چریک بود .در این مدت كه چریـک مخفـى مـىشـود
باید دورهاى عملى و نظرى را مىگذراند.
مرحله سوم بعد از این دوران ،عضو منتخب وارد تيمهاى عملياتى مـىشـد زنـدگى
چریكى ویژگى خاصى داشت .زندگى مرتاضانه ،همراه با چشمهـاى نـاظرى كـه بـراى
حفظ جان دیگران و حفظ سازمان و پایگاه ،هر عضو را زیرنظر داشت .كافى بـود یـک
عضو نفوذى یک اشتباه كند .آنهم در بيست و چهار ساعت شبانهروز كه یـک چریـک
بهعنوان یک عضو حرفهاى نظامى در حال فعاليت بود.
در مرحله چهارم رسيدن به ردههاى باال مبتنى بود بر قابليـتهـاى بسـيار و شـان .
باید یک چریک زنده مىماند .و قابليتهاى خود را نشان مىداد كه بـه ردههـاى بـاالتر
ارتقا پيدا كند.
تمامى این مسائل به ساواك اجـازه نمـىداد نفـوذ خـود را از الیـههـاى هـوادار یـا
الیههاى نزدیک به خانواده و زندانيان بيشتر گسترش دهد.

7
تشكيل ساواك
هسته اوليه سازمان اطالعات و امنيت كشور ،چيزى كـه بعـداً بـه سـاواك مشـهور شـد
درفرماندارى نظامى تهران بهوجود آمد .آدمكشانى كه در حمامهاى زنـدانهـاى زرهـى
پوسـت از گرده بهترین فرزندان این مـرزوبـوم بعد از كودتـاى امریكـایى ـ انگليســى،
كنده بودند.
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بعد از كودتا عاملين اصلى كودتا ،دوستان امریكایى شاه ،تشكيل دو سازمان را بهشاه
پيشنهاد كردند دو سازمان كه كپىبردارى ازسيا (سـازمان اطالعـات خـارجى امریكـا) و
ا .بى.آى (سازمان امنيت داخلى امریكا) بود.
خبر تشكيل ساواك در یازدهم مهر  1112در مطبوعات انعكاس یافت و كمـى بعـد
دولت الیحه آنرا به مجل سنا فرستاد.
سناتور خواجه نورى با این الیحه مخالفت كرد و تشكيل ساواك را ظلمى بـه مـردم
دانست عباسعلى گلشائيان وزیر دادگسترى از آن دفاى كرد .و سپهبد امير احمدى ضمن
دفاى از تشكيل ساواك ،آنرا براى جلوگيرى از حوادث ضرورى دانست.
سناتور جمال امامى نيز با تشكيل ساواك مخالفت كرد و گفت :مـا بایـد تـالشمـان
راضى نگه داشتن مردم باشد و توى سر مردم نزنيم.
سرلشكر وثوق وزیر جنگ ضمن دفاى از الیحه ساواك را متمركزكننده دستگاههـاى
اطالعاتى كشور داشت .بههرروى تشكيل ساواك تصویب شد .و ساواك از اوایـل سـال
 1111به ریاست تيمور بختيار فرماندار نظامى تهران شروى بهكار كرد.
بنا به گفته شاه :ساواك تشكيل شد تا به فعاليت مخرب مخالفان در داخـل و خـارج
پایان دهد .اما هد اصلى تشكيل ساواك مقابله با كمونيسم بود .خطرى كه همجـوارى
شوروى براى رژیم ایجاد مىكرد.
سـاواك عالوه بر همكارى با سـازمـان هـاى اطالعـاتى ـ امنيتـى داخلـى بـا سـيا و
موساد همكارى داشت و از سوى آنان مورد آموزش قرار مىگرفت .تبـادل اطالعـات و
فروش پيشرفتهترین روشهاى جاسوسى و شنود و تعقيب خدماتى بـود كـه سـاواك از
سازمانهاى همكار و كشورهاى دوست مىگرفت .جز این تجربيات دیگـر كشـورها در
سركوب مخالفين و گروههاى گریالیى دررفتوآمدهاى سياسى و نظامى منتقل مىشد.1

.1اتيهس اهانقشاآنادراىنوالتادسخلىارژي ،انشتامتكزاست يداسنقالباستالمىا941۸

ضميميهها

705

8
حزب توده ،حزب طبقه كارگر آرى يا نه
در مورد حزب طبقه كارگر بودن ،حزب توده با دیدگاههاى مختلفى روبهرویـيم حـزب
توده در ابتدا یک حزب كارگرى نبود بيشتر به یک جبهـه ضدفاشيسـت شـبيه بـود امـا
رفتهرفته با مرگ سليمان ميرزا و اخراج افراد و عناصر ملـى ،رنـگ و بـوى كمونيسـتى
گرفته و اعالم كرد كه ایدئولوژى حزب ماركسيسم ـ لنينيسم است و حزب ،حزب طراز
نوین طبقه كارگر است.
اما مالك حزب چه بود:
 .1پذیرش ماركسيسم ـ لنينيسم بهعنوان ایدئولوژى رسمى حزب
 .2عضویت تعداد زیادى كارگر در حزب
 . 1پذیرش حزب توسط كمينترن و كمينفرم و احزاب كمونيستى برادر
 .1امضا و پذیرش اسناد و قطعنامههاى جهانى احزاب كمونيست
اما این نظر مورد پذیرش دیگران نبود:
 .1در انشعاب نخست حزب (سال  ،)1111ملكى و یارانش تنهـا بـه عـدم اسـتقالل
حزب نظر داشتند اما حزب بهعنوان حزب طبقه كارگر ایران قبول داشتند هرچند بعـدها
نظرشان به حزب ت يير كرد.
 .2در انشعاب سال ( 1112سازمان انقالبى) حزب توده را از همان ابتدا یـک حـزب
منحر اپورتونيست و رویزیونيسم مىدانسـت و تشـكيل حـزب كمونيسـت ایـران را
نخستين وظيفه سازمان پيشاهنگ مىدانست.
 .1در محفلهاى جدا شده از حزب توده (سـال  )1111محفـل جزنـى ،ظریفـى كـه
مهمترین محفل جدا شده از حزب توده بود حـزب تـوده را تـا سـال  1112كـه رابطـه
ارگانيک با طبقه كارگر داشت ،حزب طبقه كارگر مىدانسـت و از كودتـا بـه بعـد آنرا
حزب طبقه نمىدانست.
 .1در انشعاب سال  1111حزب توده (دكتر غالمحسـين فـروتن ،احمـد قاسـمى و
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سرگرد حسن سخایى) حزب توده را ،حزب طبقه كارگر مىدانستند كه دچار انحرافات
رویزیونيستى شده است همين امر باع اختال ایـن دسـته كـه تمـایالت مائوئيسـتى
داشتند با سازمان انقالبى شد كه آنها نيز تمایالت چينى داشتند.
 .2در سال  1121محفـل احمـدزاده ،پویـان كـه محفـل تئوریـک تشـكيل سـازمان
چریکهاى فدایى خلق بود .حزب توده را كاریكاتورى از حزب كمونيست مىدانسـت
و آنرا از ابتدا حزب كمونيست به حساب نمىآوردند.
 .1در سال  1121مصطفى شعاعيان از بنيانگذاران جبهه دمكراتيک خلق نيـز حـزب
توده را یک حزب اپورتونيستى مىدانست كه از ابتـدا نـه در عمـل و نـه در نظـر هـيچ
ارتباطى با حزب كمونيست نداشته است.
 .7بعد از انقالب  1127نيز این بح همچنان ادامه داشت و تمامى گروههاى چـپ
به جز جناح نگهدار در سازمان فدایى بر این نظـر بودنـد كـه حـزب تـوده یـک حـزب
اپورتونيستى است و باید حزب طبقه كارگر تشكيل شود.
جناح نگهدار كه به جناح تودهاى در سازمان فدایى معرو بود به این نتيجه رسـيد
كه حزب توده علىرغم تمامى اشتباهاتش حزب طبقـه كـارگر ایـران بـوده و هسـت و
مسأله وحدت سازمان و دو گروه پيشتاز طبقه كارگر مطرح كرد.
این نگاه ،دنباله نگاه بيژن جزنى بود .كه حزب را علىرغم انحرافـاتش حـزب طبقـه
كارگر مىدانست و بعد از كودتا به علت از بين رفتن رابطه ارگانيكش با طبقه ،دیگـر او
حزب طبقه كارگر به حساب نمىآورد.
بعد از انقالب این نظر در سازمان مطرح شد كه مالك حزب بودن ،ایدئولوژى است
نه رابطه .و حـزب توده ،از آنجـا كه به مـاركسيسم ـ لنينيسم وفـادار است حزب طبقه
كارگر است .بههرروى سه نظر در مورد حزب كارگرى بودن مطرح بود:
 .1مالك ایدئولژى است.
 .2مالك رابطه ارگانيک است.
 . 1مالك بيان كردن منافع طبقه كارگر در عمل است .و این عمل چيزى نيسـت جـز
مبارزه طبقاتى.
بهنظر مىرسد كه ایدئولوژى شرط اصلى كارگرى بودن یک حـزب اسـت .و رابطـه
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ارگانيک طبقه كارگر مىتواند در زمانهایى بهعلت سركوب قطع شود اما این قطع شدن
باع نمىشود كه حزبيت یک حزب طبقه كارگرى از بين برود.
حزب سازمان پيشاهنگ طبقـه كـارگر اسـت كـه وظيفـهاش سـازماندهـى ،و دادن
آگاهىهاى سوسياليستى به طبقه كارگر و رهبرى او در مبارزه طبقاتى است پـ مـا بـا
سه المان سروكار داریم.
 .1سازماندهى :كه از دل آن رابطه ارگانيک بيرون مىآید.
 .2دادن آگاهىهاى سوسياليستى
 .1رهبرى و هدایت در مبارزه طبقاتى
پ ما باید جدا كنيم حزبيت یک حزب را از وظایف آن.
ایدئولوژى به حزبيت یک حزب تعين مىشد اما مادیت ایـدئولوژى در خـط مشـى
حزب است باید دیـد تاكتيـکهـا و اسـتراتژى حـزب ،كـه طبقـه كـارگر را در مبـارزه
طبقاتىاش هدایت مىكند تا چه حد منطبق بر آن ایدئولوژى و كارگرى است.
اما یک نكته را نباید فراموش كـرد كـه تشـكيل حـزب یـک پروسـه اسـت .حـزب
خلقالساعه تشكيل نمىشود براى آن پروسه تكميل حزب كمونيست را نگاه كنيم.
ما در سال  1911محفلهاى تئوریک تبریز را داریم بعد فرقه اجتماعيون ـ عاميون را
در سال  1912داریم .بعد حزب عدالت را داریم در سال  1911و بعد حزب كمونيسـت
را داریم در سال  1921به عبارت دیگر ابتدا باید محفلهاى تئوریک شكل بگيرند ،بعـد
با محافل و اتحادیههاى كارگرى پيوند نمایند تا در رشد خود به سازمان سياسـى طبقـه
كارگر برسند .این سازمان یا سازمانهایى دیگر در روند رشد خود بـه آن حـد از بلـوى
سيـاسى ـ تشكيالتى مىرسند كه مىتواند در اتحـاد با جریانات دیگر و یا مستقل اعالم
كنند كه حزب طبقه كارگرند.
در مورد حزب كمونيست ایران كه در سال  1921در كنگره انزلى اعالم موجودیـت
كرد .بعضى از صاحبنظران بر این عقيدهاند كه این اعالم كارى عجوالنه بود .و حـزب
عدالت به آن حد از رشد و بلوغ نرسيده بود كه به حزب كمونيست ایران تبـدیل شـود
چرا كه در آن روزگار ایران طبقه كارگر نوپایى داشت و هنوز كارگران صنعتى در ایـران
به شكل جدى بهوجود نيامده بودند.
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9
حزب توده و چريكها
خط مبارزه مسلحانه دوبار در حزب توده به شكل جنينى نطفه بسـت .امـا اپورتونيسـم
ریشهاى در حزب اجازه نداد چيزى متولد شود .نخست آنكه از نظر طبقاتى حزبى فاقد
رادیكاليسم الزم براى این حركت بود .و دوم آنكه دگماتيسم حزبى اجـازه نمـىداد ،از
مدل روسى و لنينى انقالب پا را فراتر بگذارند.
بعد از كودتاى بيست و هشتم مرداد  ،1112در ذهن روزبـه و عـدهاى دیگـر دسـت
زدن به حركتى مسلحانه شكل گرفت .بههمين خاطر روزبـه و چنـد نفـر دیگـر سـفرى
بهایالت قشقایى كردند كه ناكام ماند .و آنقدر دفعالوقت كردند تا كودتا توانسـت همـه
مقاومتها را درهم بكوبد.
بار دیگر در دهه  11این نطفه بسته شد همزمان با دیگر بخشهاى جامعه در حـزب
نيز گرایش مسلحانه شكل گرفت .رهبرى حزب على خاورى را بـراى آمـاده بـودن یـا
نبودن شرایط به ایران فرستاد .و این زمانى بود كه افسار حزب در دسـت سـاواك بـود.
عباسعلى شهریارى تودهاى ساواكى شده همهكاره حـزب بـود پـ خـاورى همـراه بـا
گزارش هنگام خروج دستگير شد .خاورى بعدها چيزى نگفت كه ارزیابىاش از شرایط
چه بود .اما اگر مثبت هم بود .سازمان حزب ،سازمان زمان صلح بود .و پتانسـيل الزم را
نداشت كه به یک سازمان نظامى تبدیل شود.
با دستگيرى خاورى ،رهبرى خارجهنشين حزب دو نفر دیگر را براى بررسـى امـور
به ایران فرستاد سرگرد رزمـى و مهنـدس معصـومزاده كـه هـر دو گـرایش بـه مبـارزه
مسلحانه داشتند به ایران آمدند و توسط عباسعلى شهریارى سربه نيست شدند.
بههرروى این نوزاد مرده بهدنيا آمد بهخاطر آنكه مامـاى آن سـاواك و اپورتونيسـم
بىكران حزب و رهبرى حزب بود .و حزب بهخواب زمستانى فرورفت.
گلولههاى پلنگان دیلمان و طبرستان ،همانگونه كه خـواب را از چشـم شـاه پرانـد
خواب خرسهاى قطبى را هم پراند.
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رهبرى حزب در ابتدا سعى كرد نقش پدرى دلسوز را بـازى كنـد .بـه كشـتههـا دل
سوزاند و آنان را از این راه بدعاقبت پرهيز داد .بدان اميد كـه تـب تنـد فـرو نشـيند .و
ساواك كه بخش عظيمى از آن از رفقاى قدیمى حزبى بودنـد ایـن بچـههـاى شـرور را
سرعقل بياورند .گروه سياهكل كه اعدام شدند شاه و اپورتونيسم نف راحتى كشيدند.
اما گلولههایى كه بر شقيقه سپهبد فرسيو ،دادستان جنایتكار ارتش كـه شـليک شـد،
چرت اپورتونيسم را پاره كرد.
براى حزب سرنگونى رژیم اهميتاش كمتر از موقعيت اعضاىاش در بلـوك چـپ
بود .كسانى پيدا شده بودند كه حزب را نهتنها حزب طبقـه كـارگر نمـىدانسـتند بلكـه
كاریكاتورى از ماركسيسم مىدانستند و حزب توده را براى لحظهاى حزب طبقه كـارگر
به حساب نمىآوردند.
ایـن جریــان خــود را جنــبش نــوین كمونيسـتى مــىدانســت .هژمــونى شــوروى را
برنمىتافت و به الگوهاى لنين در مورد حزب و انقالب هم باور نداشت.
پ دیگر راهى نبود كـه مبـارزهاى جـدى برعليـه چریـکهـا آغـاز شـود .سـاواك
درخيابانها و كميته و اوین و زیرزمين شهربانى چریکها را مىكشت و حزب تـوده از
رادیو پيک به آنها شليک مىكرد.
سلسله نقدهاى حزب كه از رادیوى پيک پخش مىشد در سال  1121بهشكل كتـابى
درآمد «چریکهاى فدایى خلق چه مىگویند».
حزب در این كتاب مبانى اختال خود با چریکها را چنين بيان مىكند:
 .1در اینجا تقابل دو ایدئولوژى مطـرح اسـت ایـدئولوژى پرولتاریـا و ایـدئولوژى
خردهبورژوازى .حزب نماینده ایـدئولوژى پرولتاریـا و چریـکهـا نماینـده ایـدئولوژى
خردهبورژوازى است.
 .2چریکها با افزایش فقر تودهها و كمرنگ كردن دمكراسى بهخاطر ترورها خشـم
تودهها را بهجانب خود متوجه مىكنند و به حاكميت اجازه مىدهند ریشـههـاى فقـر و
استبداد را به گردن انقالبيون بيندازند.
 .1فقط سازمانهاى مخفى با سالح خطرناك است.
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 .1چگونه مىشود جنبش خودبهخودى نباشد و كارگران آماده پذیرش آگـاهىهـاى
سياسى نباشند اما شرایط عينى انقالب آماده باشد.
 . 2چریکها با نادیده گـرفتن نقـش حـزب ،اسـتقالل پرولتاریـا ،ضـرورت تئـورى
انقالبى پرولتـاریا ،ضرورت انطبـاق خالق مـاركسيسم ـ لنينيسـم را بر شـرایط جـامعه
نادیده مىگيرند.
 .1چریکها تدوین برنامه صحيح و انقالبى را انكار مىكنند.
 .7پرولتاریا را از ستاد رهبرى محروم مىكنند.
 . 1رابطه درست پيشاهنگ با تودهها را به شكل معيوبى مطرح مىسازند.
 .9چریکها وظيفه حزب را كه تـدوین برنامـه و مشـى انقالبـى و تبليـغ مسـلحانه
درميان تودهها است را نادیده مىگيرند.
 .11چریکها نقش تودهها را در تكامل انقالب نفى مىكنند .و خودشان مىخواهنـد
انقالب كنند.
 .11چریکها به یک شكل از مبارزه چسبيدهاند و دیگر اشكال را نفى مىكنند.
 .12چریکها كار تودهاى را نفى مىكنند به تودهها ایمان ندارند و خود مـىخواهنـد
انقالب كنند.
 .11جدا كردن فرد انقالبى از توده با مخفى كردن انقالبيونى كـه مـىتواننـد مبـارزه
سياسى ـ تشكيالتى را سازمان بدهند.
 .11مبارزه چریكى عصيان روشنفكران خردهبورژوا است كه شـكيبایى آنرا ندارنـد
تا تودهها به ميدان بيایند و آنها رهبرى را بهدست گيرند.
 .12تئورى مسلحانه كپىبردارى از انقالب كوبا و چين است.
 .11چریکها با درگير شدن با پلي نهتنها جـو تـرور را نمـىشـكنند بلكـه باعـ
تشدید فشار پلي مىشوند.
 .17این مشى ساليانه بيش از دویست نفر را به كشتن مىدهد.
 .11درست است كه جانبازى چریکها باید حسن احترام را برانگيزاند امـا از آنجـا
كه این كار بىحاصل و به ضرر خلق است باید بـا ایـن عقایـد جنگيـد كـه مبـارزین را
بهبىراهه نكشاند.
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نكته
از سال  1121به بعد تمامى منتقدین مبارزه مسلحانه نتوانستند چيزى بيش از نقد حـزب
توده بر چریکها بنویسند .به همين خاطر حزب و نقدش تقـدم زمـانى و ایـدئولوژیک
برتمامى منتقدین دارد.
اما اپورتونيسم در آن سالها و بعد از یک نكته اساسـى غافـل بودنـد و یـا خـود را
بهتجاهل زدند .اگر كار حزب تدوین تئورى انقالبى است و اگر كار حزب بردن آگـاهى
انقالبى به ميان توده و طبقه كارگر است خب این گوى و این ميدان .مگر كـت و كـول
حزب را بستهاند چرا از تمامى آن خردهگيرىها سرسوزنى ما بهازاى عينى نمىبينيم.

15
رهنمود سازمان در مورد جاسازى
سازمان همراه نشریههاى بيرونى خود دستوالعملى حفاظتى را صادر مىكند:
 .1این نشریه را هرگز در اختيار افراد غيرمتعهد قرار ندهيد.
 .2انتقال آن به دیگرى باید غيرمستقيم و غيرحضورى باشد.
 .1در خانه با تعبيه یک جاسازى مطمئن نشریه در آنجا نگهدارى شود.
 .1نشریه از دید افراد ناآگاه در خانه دور باشد.
 . 2در هنگام انتقال نشریه دستورالعمل حفاظتى را همراه آن نمایيد.

رهنمود سازمان در مورد بايگانى كتب
این رهنمود خاص تيمهاى چریكى صادر مىشود تا كليه آثار كمونيستى را طبقه جدول
زیر بایگانى كنند:
 .1كد سرى الف ـ كتابهایى با آرم سازمان
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 .2كد سرى ب ـ جزوات تاكتيكى سازمان
 .1كد سرى ج ـ جزوات سياسى سازمان
 .1كد سرى د ـ جزوات سياسى عام
 . 2كد سرى و ـ مجالت و نشریات
 .1كد سرى ز ـ انتشارات مجاهدین

11
تقى شهرام
درسال  1121درتهران بهدنيا آمد و درسال  1117براى خواندن ریاضى به دانشگاه تهران رفت.
در اواخر سال  1111توسط حسين جوهرى و محمد حياتى عضوگيرى شد .در سال 1121
دستگير شد و در بهمن  1121جزء یازده نفرى بود كه در مقابل خبرنگاران داخلـى و خـارجى
محاكمه شد او به ده سال زندان محكوم شد نفر بعد غرضى بود كـه نـدامت كـرد و آزاد شـد.
ناصر صادق ،محمد بازرگان ،مسـعود رجـوى ،علـى مـيهندوسـت ،منصـور بازرگـان ،مهـدى
فيروزان ،حسن راهى ،محمد احمدى ،مصطفى بصيرى به دفاى از مردم پرداختند.
شهرام در تدوین بسيارى از مدافعات رهبـران مجاهـدین نقـش داشـت .جامعـه بـىطبقـه
توحيدى را او وارد ادبيات مجاهدین كرد.
او بهعلت سازمان دادن اعتصاب به سارى تبعيد شد در سارى توانست در جریـان آمـوزش
ریاضى ستوان احمدیان افسر نگهبان زندان را بـا خـود همـراه كنـد و بـههمـراه حسـن عزتـى
كمرهاى و اسلحههاى و بىسيمهاى زندان سه نفره از زندان فرار كنند 12 .اردیبهشت .1122
شــهرام بــه سـازمــان مجـاهدیــن پــيوست و بــعد از شهــادت رضــا رضــایى بــه
عـضویت مركزیت درآمد.
و تـوانست طى یـک مبـارزه ایـدئولوژیک كـه از اواسـط سال  1122شـروى شـد بيش از
هشتاد درصد از كادرها و اعضاى سـازمان را ماركسيسـت كنـد و در سـال  1121بيانيـه ت ييـر
مواضع را نوشت.
در این تحوالت مجيد شریف واقفى (عضو سوم رهبـرى) و مرتضـى صـمدیهلبـا برسـر
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مواضع ماندند از تحویل انبار سالح و ادامه مجاهيدن خبر دادند .كه شهرام دستور ترور آنها را
داد .شریف كشته و صمدیه مجروح و دستگير و بعداً تيرباران شد.
در سال  1121این بخش جدا شد و نام خود را بخش منشعب گذاشت از خود انتقـاد كـرد
و عضویت تقى شهرام را ل و كرد .شهرام نيز انتقادات را پذیرفت و ترور را غلط دانست.
شـهرام در  11تـير  1121دستـگير شـد و پـ از یـک سـال زنــدان دوم مــرداد 1129
تيرباران شد.

12
عباس جمشيدى رودبارى
ـ رودبـارى در سال  1121با گلولهاى كه به م زش خورد بيهوش شد امـا زنده مانـد دو
سال در سلول انفرادى بود سازمان به او لقب «قهرمان مقاومت داد».
رودبارى در سال  1121مقدمهاى بر كتاب مسعود نوشت و گفت :آگاهى هر آینه بـا
صداقت انقالبى توسم شود منشأ ایمانى متزلزلناپذیر مىكند.
ـ او از رفقـاى اوليه سـازمـان بود .در بازسازى ضربات  1121نقش مهمى داشت او
احاطه كامل به تئورى مبارزه مسلحانه داشت.
ــ چریـکهــا در نبـرد خــلق شمــاره  1طـى اطالعيـهاى از او تــجليل كــردند.
رودبـارى مىگفت :اگر خونبهاى ما آگاهى خلق است بگـذار از خـون مـا رودخانـهاى
خروشان جارى شود.

11
تحقيقات
تحقيقات انجام شده از شرایط كار و زنـدگى تـودههـا كـه بـه شـكل جـزوه و در حـد
محدودى منتشر مىشد .جنبه داخلى داشت .و بيشتر آن توسـط سـاواك از بـين رفـت.
بخشى از جزوهها ،تحقيقات بىنام بود و مثل جزوه روستاهاى سارى.

711

بازخوانی تاریخ معاصر :سازمان چریکهای فدایی خلق

بهروز دهقانى روستاهاى قرهداغ را نوشت كه بعدها بـه خـارج از كشـور بـرده شـد
فرهودى «بررسى شركت سهامى زراعى سمي كنده سارى» را نوشت منـا «كـارگران
فرشبا حكمآور» را نوشـت .نابـدل «شـرایط زنـدگى مـردم در غـرب آذربایجـان» را
نوشت .حـميد تـوكلى و رفـيق دیـگرى در مـورد زلـزلــه طبــ در ســال  1117را
نـوشـتند .نزهت روحىآهنگران و اشر دهقانى «روستاهاى سراب» را نوشتند.

نشريه درونى
چریکهـا براى تبــادل نظـر نــشریهاى درونـى داشـتند كــه بعضــاً مقــاالت مهــم
بهصورت جزوه دست بهدست مىگشت .دو جزوه معرو «نقدادهات د» از حزب تـوده
و «نقدامصطالىارح مى» از این جملـه اسـت خـاطرات چـهگـوارا و از انقـالب كوبـا و
بوليوى توسط بهروز دهقانى و بهمن آژنگ ترجمه شد.

14
زيبرم
در بيست و هشتم مرداد  1121احمد زیبرم كه قصـد داشـت بـه مناسـبت كودتـاى 21
مرداد عمليات بمبگذارى انجام دهد سرپل سيمان با پلي برخـورد كـرد و گریخـت.
گشتهاى كميته كه در آمادهباش كامل بودند منطقه را محاصره كردند احمد زخمى شد
در حالىكه خون از او جارى بود خود را به منزل پيرزنى رساند در آنجـا چـادرى كـه
روى بند حياط بود برداشت و زخم خود را بست .اما در همان حـال پـول چـادر را بـه
پيرزن داد پيرزن به او گفت :پسرجان اینها تورا مىكشند باید بروى زیرزمين اما احمـد
با خونسردى كامل همه آنها را به زیرزمين فرستاد تا آسيبى نبينند و خود با سـنگربندى
جنگيد و به شهادت رسيد .شرح این واقعه توسـط خبرنگـاران مبـارز در كيهـان آمـد و
برخورد زیبرم و پيرزن انعكاس وسيعى یافت .ساواك دستور دستگيرى آن سه خبرنگـار
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را داد و آنها براى مدتى مخفى شدند .شاملو شعرى سرود و بعدها این خبـر دسـتمایه
فيلم گوزنهاى مسعود كيميایى شد.

10
زندگى حسن نوروزى
در سال  1111در یک خانواده كارگرى در مرحله راهآهـن تهـران بـهدنياآمـد پـدرش از
مهاجرین قفقازى بود كه پ از مدتى مبارزه با رضاشاه به حزب توده پيوست .امـا بعـد
از حزب كناره گرفت در سال  1111بههمراه جمعى از همراهانش در یک عمـل فـدایى
قطار حامل محمولههاى نظامى را در اعتراض به حكومت نظامى از ریل خارج و منفجر
ساخت و خود نيز به شهادت رسيد حسن نه ساله بود.
حسن تحصيل را رها كرد و به نجارى ،شيشهبرى ،فلزكـاری ،لولـهكشـى و مشـاغل
گوناگون پرداخت یازده ساله بود كه به جنوب رفت در بندرعباس و بوشهر به كـارگرى
پرداخت چندى بعد گارسن یک رستوران شد .بعد به تهران بازگشت و در یک كارگـاه
فلزكارى و لولهكشى بهكار پرداخت .پ مسئول نسب تأسيسات بـه شـهرهاى مختلـف
شد و این خود سرآغاز آشنایى بيشتر او با مردم بود.
هيجده ساله بود كه بار دیگر به جنـوب رفـت و در شـهرهاى بوشـهر ،بنـدرعباس،
شيراز و كرمان به كارگرى پرداخت اما چون وضع كار خوب نبود بـه شـيخنشـينهـاى
عربى رفت و مدتى در كویت و دبى كار كرد و بعد از مدتى به ایران بازگشـت .پـ از
مـدتى در نـواحى جنـوبى كـارگرى كـرد بـه تهـران آمـد و در كارخانـه قـوطىسـازى
كارخانجات شاهپسند كارگر شبكار شد .و پ از آن توسط دوستان پدرش در راهآهن
در بخش لولهكشى و تأسيسات مش ول بهكار شد.
در سال  1111بههمراه چند روشنفكر انقالبى یک محفل مطالعاتى بـه راه انـداخت.
آنها كتابهاى ممنوعه را به سختى گير مىآوردند و مطالعه مـىكردنـد .امـا تهيـه ایـن
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كتابها بسيار مشكل بود پ در پيچشميران خود آنهـا كتـابفروشـى دایـر كردنـد و
تـوانـستند با كتـابفروشـان دورهگرد در تمـاس قرار بگيرند و كتـابهـاى مورد نيـاز
محفلشـان را تهيه كنند.
در سال  1111با گروه احمدزاده تماس گرفت.
كار گروه در این دوران هفتهاى دو بار مطالعه روى متون ماركسيستى در واحـدهاى
2ـ 1نفره و تكثير دستى جزوات و كتـابهـاى نـایـاب بود .حسن مجموعه آثار لنين را
در چند نسخه به شكل دستنوی تكثير كرد و در اختيار رفقایش قرار داد.
در این زمان گروه دو كار در دستور خود قرار داد:
 .1ایجاد هستههاى تئوریک سه نفره
 .2رسوخ در بين كارگران براى تشكيل حزب
حسن از طر گروه مأمور كار در بين كارگران كارخانجات راهآهن شد .اما پـ از
مدتى با واكنش از سوى كارگران روبهرو شد.
 .1عدهاى از ترس پلي سياسى پاپ كشيدند
 .2عدهاى كه قدیمىتر بودند اینكار را مقدمات وكالت وزارت براى او دانستند.
 .1و عدهاى به خاطر قدرت رژیم اینكارها را بىاثر دانستند.
حسن طى گزارش به گروه هر نوى كار تبلي ـى را بـدون یـک اقـدام عملـى و یـک
نيروى متمركز كه به رژیم ضرباتى بزند بىاثر دانسـت .كسـانىكـه مـأمور كـار درميـان
كارگران روستایى داشتند نيز به همين نتيجه رسيدند.
نطفههاى درك نوین توسط رفقاى كارگر ایجاد شد.
در سال  1119او به عضویت اولين واحد چریک شهرى بـه رهبـرى رفيـق مسـعود
درآمد و در عمليات كالنترى قلهک شركت كرد.
در پخش اعالميههاى اعالم موجودیت سازمان او با موتورسيكلتش نقش داشـت در
اردیبهشت  1121در جریان حمله به بانک آیزنهاور او جزء تيم محافظ بود.
در اواخر تابستان  1121بعد از ضربه تيم رفيق مسعود به مركزیت سازمان وارد شد.
در اواخر  1121با ساواك درگير شد و پـ از یـک درگيـرى طـوالنى بـا پـایى گلولـه
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خورده در بيابانهاى جنوب تهران از محاصره ساواك گریخت .ساواك شبانه به خانه او
حمله كرد حسن در زیر رگبار مسلسلهاى ساواك از محاصره گریخت.
در اواخر مهر پایش بهبود یافت و واحد چریكى عملياتى پویان را بهوجود آورد.
مقارن با جشنهاى  2211ساله واحد حسن در انفجار دكـلهـاى بـرق و خاموشـى
بخشى از تهران نقش داشت.
در اواخر سال  1121مصادره بانک صادرات نارمک
اوایل زمستان  1121بانک ملى شعبه صفویه
بهمن  1121حمله بانک حامل پول بانک بازرگانى
تظاهرات ملى سال  1121را با چند انفجار درهم ریخت
زمستان  1121حمله به سفارت امریكا با احمد زیبرم
از این بهبعد او مسئول آموزش واحدهاى چریكى شد.
پایيز  1121در ميدان شوش در یـک سـر قـرار در محاصـره شصـت سـاواكى قـرار
گرفت پ دست به سالح برد و با مجروح كردن آنها از محاصره گریخت.
ـ ـ در دى  1122در منطقــه لرســتان مــورد شنـاس ــایى ق ــرار گ ــرفت و در ی ــک
درگيـرى بهشهادت رسيد.
نبرد خلق ،مرداد 1171
شماره 10

خطابه پايانی
نقل است :كه جمال موصلی خون خورد و جـان كنـد و مـال و جـاه بـذل كـرد تـا در
معاذات جوار روضه خواجه انبيا یک گورگاه جای یافت.
آن گاه وصيت كرد:
بر گورش بنویسند:
خداوندا
سگی چندقدم براثر دوستان تو زد .او را در كار ایشان كردی.
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و من نيز دعوی دوستی دوستان تو میكنم.و خود را بـر فتـراك ایشـان مـیبنـدم .و
مش ول سخن ایشان میشوم.
و باز میرسانم.
خداوندا و پادشاها!
اگر چه این سخن را هيچ نيم و می دانم كه از هيچ كسان این را هم.امامحب اقوال
و احوال و رموز و اشارات ایشانم.
این غریب عاجز
را از این قوم محجوب مگردان
واین كتاب را سبب درجه قرب گردان

نه سبب دركه بُعد».
تذكره االوليا-عطار نيشابوری

