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 مقدمه
 

بنـدي   سـالة خـود را جمـع    نهايت زياد عملي فرصت آن را نيـافتيم كـه تجـارب سـه          ما تا بحال به خاطر گرفتاريهاي بي      
منتشـر  ” اي از تجربيـات جنـگ چريكـي شـهري در ايـران      پاره“اي بنام    ما تجارب تكنيكي سازمان را در جزوه      . نمائيم

هـاي   بندي در زمينة استراتژي و تاكتيـك سـازمان نـزديم و بـه ارزيـابي برنامـه              ساختيم، ولي هرگز دست به يك جمع      
 در امـروزه . سازمان نپرداختيم و نقايص و ضعفهائي را كه داشتيم و منشاء ضربات برمـا بـوده اسـت مـنعكس نكـرديم            

. رابطه با رشد سازمان و گسترش فعاليتهاي سازماندهي چريكي در ايران، افق بازتري در مقابل ما گشـوده شـده اسـت          
ريـزي كنـيم و دچـار انحرافـاتي           رود كه نتوانيم در هرموقعيت با توجه به واقعيات عيني موجود برنامـه              ولي بيم آن مي   

ه نابودي كشـاند از ايـن روي بـه منظـور آنكـه رفقـائي كـه در                   نشويم كه حركات كلي سازمان را كند سازد و حتي ب          
 .اند از  چگونگي كارها مطلع شوند دست به نوشتن اين مطلب زديم جريان تمام تجارب سه ساله قرار نداشته

توانند از اين تجارب بهره ببرند و در          اي و مخفي مي     امروزه هستند رفقائي كه با جذب تجارب يكي دوسال كار حرفه          
تجربگي است از ميـان   اي از انحرافات را كه ناشي از بي رزاتي كه در پيش است از اين تجارب استفاده كنند و پاره         مبا

مـا بـه منظـور    . بخش خلق ما را به سـوي پيـروزي رهنمـون شـوند           تر انقالب رهائي    بردارند و با گامهاي هرچه سنجيده     
گيـري از ايـن رويـدادها در صـدد            ساله و همچنين نتيجـه      سهآشنائي هرچه بيشتر رفقا با چگونگي وقايع و رويدادهاي          

 ٥٣ الـي فـروردين   ٥٠گيـري از آنهـا را از فـروردين     تنظيم مطلبي در هفت فصل برآمديم كه مسير جريانـات و نتيجـه   
 گيري   مختصري دربارة شكل   ٥٠ضمناً به منظور آشنائي بيشتر رفقا با تاريخچه سازمان قبل از فروردين             . كند  بازگو مي 

 مرحله از فعاليتهاي سازمان است بـه منظـور انتقـال سيسـتماتيك              ٧ما در هر هفت فصل كه بيانگر        . سازمان آمده است  
 :ايم تجارب از فرم زير استفاده كرده

 . تشريح اوضاع در آغاز هر مرحله-١
 .ها و طرز تفكر غالب در آغاز هر مرحله  ايده-٢
 .هرمرحله نحوة سازماندهي، طرحها و پيشنهادات در -٣
 . شرح وقايع و رويدادها در هر مرحله-٤
 . نقايص، ضعفها، كمبودها و اشتباهات در هر مرحله-٥
 . دستاوردهاي هر مرحله-٦
 .بندي خالصه شدة تجارب و نتايج هر مرحله  جمع-٧
 

افـت و خيزهـاي    مرحلـه نشـاندهندة شكسـتها، پيروزيهـا و     ٧ايـن  . ايـم   مرحله تقسيم كـرده  ٧ساله را به      ما جريانات سه  
 و بـه مبـارزات خـود ادامـه      سازد كه رفقاي ما  چگونه در بدترين شـرايط از پـا نايسـتاده               سازمان ماست و مشخص مي    

و اينكه در اين مراحل مرتكب چه خطاهائي شدند و چه كمبودها و نقايصي در كار وجود داشت امـري اسـت           . دادند
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ولي بايد هميشه به ياد داشته باشـيم        . حاصله از آنها بكار گرفته شود     كه بايد امروزه مورد بررسي قرار گيرد و تجارب          
اند و هرجا كه كمبودي       تجربگيهايشان هميشه روحية جانبازي و فداكاري خود را حفظ كرده           كه رفقاي ما عليرغم بي    

. موار سـاختند  تجربگي سد راه بود، از جان خود مايه گذاشتند و راه انقالب را ه               و نقصي وجود داشت و هرجا كه بي       
ايـن پيشـگامان، بسـياري از    . ارزشهاي انقالبي موجود سازمان ما نتيجة فداكاريها و جانبازيهـاي رفقـاي قهرمـان اسـت         

چيزهائي را كه مثالً وجود نداشت بوجود آوردند و ارزشهاي نويني خلق كردند و مفاهيم نويني را مطـرح سـاختند و                      
 .بي برپا داشتندتثبيت نمودند و مكتبي از آموزشهاي انقال

كردنـد   محابا هر خطري را تقبل مـي  رفقاي ما به خاطر اعتقاداتشان بي. رفقاي ما نمونة كاملي از صداقت انقالبي بودند   
در مورد آنهـا نـه بـه عنـوان يـك      ” فدائي“دادند جانشان بود و همين بود كه مفهوم  و معموالً به تنها چيزي كه بها نمي      

 .همچنان كه امروز هم اينچنين است. كرد عيت، مصداق پيدا ميشعار بلكه به عنوان يك واق
در حقيقت بايد گفـت پاكبـازي انقالبـي بـه           . عيار رفقاي ما يكي از اشكاالت كار ما بوده باشد           شايد هم پاكبازي تمام   

رحلـه  بايسـت در هرم     بايست احتياط  انقالبي و دورنگري نيـز داشـت و مـي              مي. تنهائي براي پيشرفت كار كافي نيست     
البته توجه داشته باشيم كه بسياري از مسائلي كه امروزه روشـن و واضـح   . براساس واقعيات عيني موجود حركت كرد    

و اين مسائل در هنگام وقوع آنچنان واضح نبودند و          . اند  هستند كه آسان شده   ” اي  معماهاي حل شده  “رسد،    به نظر مي  
و هرگـز بـدون تجربـه و عمـل و عمـل و ارتكـاب اشـتباهات                 . زدباز هم تجربه الزم بود كـه اشـكاالت را نمايـان سـا             

اند و تا چـه حـد        دهد كه چگونه جنبشها افت و خيز بسيار داشته          تاريخ تمام انقالبات نشان مي    . توانستيم رشد كنيم    نمي
داً اند، ولي پس از بروز آسيبها و  شكستها مجـد            اند، و آسيبهاي بزرگ ديده      مرتكب اشتباهات كوچك و بزرگ شده     

گيـري از     انـد و بـا بهـره        اند، و با برقراري يك مفهوم انتقاد از خود، جنبش انقالبـي را از نـو برپاداشـته                   برسرپا برخاسته 
 .اند اند و از ميان صدها شكست پيروزي آفريده تجارب عملي، و پيشگيري از خطاهاي گذشته، به پيش تاخته

هاي   ا خون رفقايمان سرخ شده پيش خواهيم رفت و با پيوستن به توده            ما نيز با ايمان به پيروزي راهمان، در راهي كه ب          
 .اي و طوالني نابود خواهيم ساخت ميهن خويش، دشمن  امپرياليست و نوكران مرتجعش را در يك جنگ توده

 
 تاريخچة كوتاه گروههاي تشكيل دهندة سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران

گروه اول كه سابقة .  از ادغام كامل دو گروه تشكيل شد٥٠ اواخر فروردين در” سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران    “
شد كه بعـدها بـه    دار و جوان تشكيل مي رسيد گروهي بود كه از  افراد بالنسبه سابقه  مي٤٥ و ٤٤فعاليت آن به سالهاي    

نيسـت تشـكيل   گروه دوم گروهـي سياسـي بـود كـه از مبـارزين جـوان كمو      . يا سياهكل شهرت يافت   ” گروه جنگل “
برمي. شد مي  ۴ ۷ ۴ و  ۶ لهاي  سا به  تش  ي ل عا ف قة  ب سا گروه  گشت كه چون يكي از مؤسسين   برميين 

اصلي آن گروه، رفيق مسعود احمدزاده بود به افتخار نـام و مـرام باشـكوهش نـام ايـن گـروه را گـروه رفيـق مسـعود                             
 .گذاريم مي

دائي آن رفقـا بيـژن جزنـي، عبـاس سـوركي و       به شكل زيرزميني تشكيل شد و مؤسسـين ابتـ    ٤٥گروه جنگل در سال     
اين گروه به منظور ايجاد يك سازمان مسلح در . ضرار زاهديان بودند كه همگي از مبارزين قديمي و سابقه دار بودند          

 و بـه دنبـال   ٤٢ الـي  ٣٩اين گروه به دنبال شكست مبارزات علني سالهاي . كردند نواحي روستائي و شهري فعاليت مي  
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 خود نياز به نوشـتن      ٤٢امه كار سياسي صرف بوجود آمد كه تشريح جريانهاي فعاليتهاي پس از سال              شكست چند برن  
 .جزوة مستثني دارد

. شهرت يافت مدت يك سال به زمينه سازي كـار مسـلحانه پرداخـت   ” گروه جزني“اين گروه مخفي كه بعدها  به نام     
دار  تجربه بودند، اگرچه از نظر فعاليت سياسـي سـابقه    بيكادرهاي اين گروه از لحاظ سازماندهي عمل مسلحانة كامالً     

افراد غالباً شاغل بـوده و كـادر        . آمدند و با اينكه سازماندهي نظامي داشتند كمبودهاي بسياري وجود داشت            بشمار مي 
 بـراي بـه     هايشان خيلي كند پيشرفت نمايـد و انـرژي الزم           شد كه برنامه    اي در ميانشان نبود و همين امر باعث مي          حرفه

كـه در خـدمت   ” اي سـابق  توده“ هر حال اين گروه بخاطر نفوذ يك عنصر           به. نتيجه رساندن برنامه وجود نداشته باشد     
پليس سياسي قرارگرفته بود و نقش نفوذ در گروههاي اپوزيسيون چپ را داشت، مـورد شناسـائي قـرار گرفـت و در                       

ماه زندگي مخفـي بعلـت عـدم          از افراد باقيمانده پس از هشت     اي     كادرهاي اصلي آن دستگير شدند و عده       ٤٦زمستان  
تجربگي در امور نظامي قرار شد از مرز خارج شده و به انقالب فلسطين بپيوندنـد                  امكان براي ادامة كار و نيز بعلت بي       

 .اي تجارب به ايران مراجعت كنند و پس از كسب پاره
 برنامة خروج از كشور چند نفر ديگر از رفقا دستگير شـدند             اي در تهران و تدارك      در جريان هشت ماه زندگي حرفه     

و سه رفيق كـه  ) رفيق علي اكبر صفائي، رفيق محمد صفاري  آشتياني      (و دو نفر از ايشان موفق به خروج از مرز شدند            
از مـرز  آوري نيـرو و امكانـات بـاقي ماندنـد، و دو نفـري كـه          افشا نشده بودند در ايران به منظور تالشهائي براي جمع         

 بـه مبـارزه در   ٤٨خارج شده بودند پس از طي حوادثي خود را به جنبش فلسطين رسانيدند و بدان پيوستند و تـا سـال                   
 در چـارچوب    ٤٨رفقائي كه در ايران باقي مانده بودند به تدريج گروه را احيـا كـرده و تـا سـال                     . فلسطين ادامه دادند  

يغ مسلحانه در شهر و كوهبطور همزمان بود فعاليت كردند و تداركات            هاي قبلي گروه كه ايجاد يك جريان تبل         برنامه
 رفيق صفائي به تنهائي از مرز عبوركرده و به ايران آمد و با رفقاي داخلي ارتباط گرفت و   ٤٨در زمستان سال    . نمودند

تـه و همـراه رفيـق       بعداَ رفيـق صـفائي بـه فلسـطين رف         . با توجه به امكانات فراهم شده، طرحهاي عملياتي مطرح كردند         
 بـه تكميـل تـداركات بـراي         ٤٩ و تابسـتان     ٤٩در اواخـر بهـار      . صفاري و مقاديري اسلحه و مهمات به ايران بازگشت        

 بانـك وزراء مصـادره گرديـد و    ٤٩در شهريور  . ماهه نواحي روستائي شمال گذشت      اجراي يك برنامة شناسائي شش    
توسـط دسـتة جنگـل آغـاز        ” ماهـه   شناسـائي شـش   “ عمليات   ٤٩در اواسط شهريور    . كمبودهاي مالي گروه جبران شد    

گرديد و شش نفر از رفقا كه آمادگيهاي قبلي براي چنين عملياتي داشتند در ايـن دسـته شـركت كـرده و بـه جنگـل                           
هدف دستة جنگـل ايـن بـود كـه          . رفتند و رفقاي ديگر در واحدهاي شهري و واحدهاي ارتباطي، سازمان داده شدند            

شناسائي عمليات تبليغ مسلحانه را در نواحي روستائي آغاز نمايد كه عمالَ به دليل بروز اشـكاالتي ايـن                پس از سه ماه     
 .عمليات دو ماه به تعويق افتاد

گروه رفيق مسعود از    . با گروه رفيق مسعود احمدزاده ارتباط گرفت      ” گروه جنگل “مقارن آغاز حركت دستة جنگل،      
 ٤٦در سال . رسيد  مي٤٧ و ٤٦شان به سالهاي   كه معموالَ سابقة فعاليت سياسي    شد  مبارزان جوان كمونيست تشكيل مي    

 بـه  ٤٧مؤسسين گروه و محافل روشنفكري چپ بخاطر مطالعه متون ماركسيستي لنينيستي گرد هـم آمدنـد و تـا سـال                   
 داده و بـا شـكل       مطالعه اسناد انقالبي مشغول بودند اين محافل در اين سال هدف خود را ايجاد حزب كمونيست قرار                

نويني فعاليت خود را آغاز نمودند و فعاليت خود را در زمينه عضوگيري و تربيت عناصر جديد شـكل دادنـد و دامنـة     
 بـه تصـويب هيـأت مؤسسـين سـازماندهي           ٤٨در سال   . ارتباطات خود را به شهرستانهاي مشهد و تبريز گسترش دادند         
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بـدين  . كه از لحـاظ ايمنـي مزايـائي داشـت سـازمان داده شـدند              جديدي صورت گرفت و افراد در تيمهاي سه نفري          
شد از تعدادي تيمهاي سه نفري كـه توسـط عناصـر رابـط در يـك مركزيـت بـا هـم                         ترتيب سازمان گروه تشكيل مي    

 .شدند مربوط مي
 -٣تي،   انتشـار و ترجمـة آثـار ماركسيسـ         -٢ مطالعة متون ماركسيستي،     -١: وظيفة تيمهاي  مثلث عبارت بوده است از         

بـه منظـور زمينـه سـازي        ” مثلث جديـد  “كار روي روشنفكران و كارگران آگاه و تربيت ماركسيستي آنان در تيمهاي             
 .براي تشكيل حزب سراسري طبقة كارگر

 . اقدامات گروه در زمينه كار سياسي به منظور جلب عناصر پرولتري با مشكالت جدي مواجه شد٤٨در اواخر سال 
 اثرات نامطلوب سابق كارگران را از شركت در مبارزه سياسـي و حتـي مبـارزات اقتصـادي بـاز                     سيستم پليسي رژيم و   

در اين ايام رفقا كه به جمع بندي نتايج فعاليتهاي خود پرداخته بودند و شناخت جامعي نسبت بـه روحيـات         . داشت  مي
اثر است    سي صرف در شرايط كنوني بي     بار كارگران ايران پيدا كرده بودند نتيجه گرفتند كه كار سيا            و شرايط خفقان  

توان طبقة كارگر را به مبارزه كشاند و علت اين امر را احساس ضعف مطلـق طبقـة بـدون تشـكل        و با اين فعاليتها نمي    
اي برآمدنـد كـه ايـن         كارگر در مقابل احساس قدرت مطلق دشمن دانستند و از اين رو درصدد اجراي طرحهاي تازه               

ة كارگر و ساير عناصر بالقوه انقالبي خلق فرو ريزد و اميدهاي سياسي تازه را در اذهان خلـق  دو مطلق را در ذهن طبق     
بر اين اساس رفقا اصل مبارزات مسـلحانة چريكـي را بـه منظـور ايجـاد فضـاي سياسـي                     . ستمديده ميهن ما زنده سازد    

نتايج اين بررسـيها در  ” تيمهاي مثلث“جديد در جامعه مورد بررسي قرار دادند و پس از مطالعات و بحثهاي بسيار  در              
البتـه  . مـنعكس گرديـد   ” مبارزه مسلحانهء هم استراتژي هم تاكتيك     “و  ” ضرورت مبارزة مسلحانه و رد تئوري بقا      “اثر  

 بحث اين دو اثر ادامه يافت و اكثر تيمهاي مثلث كه از بهتـرين نيروهـاي مترقـي در زمـان خـود                        ٤٩در تمام بهار سال     
تنها تني چند اپورتونيست وقتي ديدنـد پـذيرش ايـن تزهـاي درسـت      . اين دو رساله را تأييد كردندشدند  محسوب مي 

 .ممكن است زندگي حقيرشان را تهديد كند از رفقاي خود جدا شدند
گروه رفيق مسعود پس از پذيرش كلي اصل مبارزة مسلحانه در زمينة اجراي ايـن اصـل بـا مطالعـة تجـارب جنگهـاي           

بايست در شـهر      ي شهري را مورد توجه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه جنبش مسلحانه مي               برزيلء جنگ چريك  
اين نتيجه گيريها مقارن بود بـا ارتبـاط دو گـروه در             . آغاز شود و پس از دور گرفتن و گسترش به روستا كشيده شود            

ر سـر اسـتراتژي و تاكتيـك مبـارزة           دو گـروه در يـك رشـته مباحثـات بـ            ٤٩در فاصلة شهريور  تا ديماه       . ٤٩شهريور  
 . گرفت اين مباحثات توسط نمايندگان دو گروه كه با هم ارتباط منظم داشتند صورت مي. مسلحانه شركت كردند

معتقد به كار در شهر و روستابطور همزمان بود و معتقد بود كه چون هدف از اولين اقدامات مسلحانه،    ” گروه جنگل “
عمليـات مسـلحانه در روسـتا و شـهر از لحـاظ             . امعه و بطور كلـي تبليـغ مسـلحانه اسـت          تغيير فضاي سياسي موجود ج    

توانند يكديگر را كامل كنند و گذشته از آن وجود سلولهاي مسـلح در كـوه و شـهر بمثابـة يـك عامـل                           اثربخشي مي 
ي فنـي، تبليغـاتي و   توانـد نيازهـا   بـدين معنـي كـه شـهر مـي     . تواند مورد استفاده قرار گيرد    حمايت كنندة تاكتيكي مي   

تواند كادرهائي را كه در شـهر امكـان ادامـة مبـارزه را                تداركاتي جنبش روستائي را تأمين كند و جنبش روستائي مي         
ندارند به خود جلب كند و با اجراي عمليات مسلحانه قواي دشمن را در مناطق وسـيعي بـه خـود مشـغول دارد و ايـن           

ن جنبش چريكي شهري با برهم زدن نظم موجود شهرها قسمتي از قواي دشمن مناطق را وسيعاَ سياسي نمايد و همچني    
البته مـوارد  . را تجزيه كرده سيستم عصبي دشمن را كه اساساَ در شهرهاي بزرگ متمركز است مورد آسيب قرار دهد        
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و سراسـري   شد به رشد و گسترش مبارزه مسلحانه وگرنه در ابتداي امر اثر بخشي سياسـي وسـيع                    ذكر شده مربوط مي   
رفيـق  “بهرحال، پـس از بحثهـاي بسـيار، گـروه           . يك جنبش چريكي در كوه همزمان با عمليات شهري مورد نظر بود           

اي براي مبارزات آينـده تنظـيم          تزهاي گروه جنگل را پذيرفت و قرار شد دو گروه متحداَ برنامه            ٤٩در ديماه   ” مسعود
 .نمايند

 به گروه رفيق مسعود اطالع داده شـد و قـرار شـد گـروه رفيـق مسـعود،                    ”دستة شناسائي جنگل  “در اين شرايط وجود     
مرتباَ مسألة طوالني شدن شناسائي را      ” دستة جنگل “در اين شرايط فرمانده     . رفقائي را براي اعزام به روستا آماده نمايد       

جنگـل قبـل از   داد كه هر آينـه عمليـات آغـاز نشـود امكـان كشـف دسـتة         داد و هشدار مي  به رفقاي شهري تذكر مي    
عناصر شهري گروه جنگـل     . و اين موضوع  تاكتيكي بسيار مهم بود       . برداري از عدم هوشياري دشمن وجود دارد        بهره

الوقوع است و بـزودي بـا اعـزام كادرهـاي تـازه،               قريب”  رفيق مسعود “به رفيق صفائي اطالع دادند كه توافق با گروه          
ق مسعود كه هنوز بسـياري از كادرهـاي آن علمـي بـوده و در اكنـاف                  البته گروه رفي  . دستة جنگل تقويت خواهد شد    

گذراندند، عمالَ  قادر نبود در مدت كوتاهي خود را آمـادة اعـزام    كشور مشغول به كار بوده و يا خدمت وظيفه را مي      
 صـفائي در    رفيق. اين موضوع به فرمانده دستة جنگل گزارش شد       . كشيد  طبعاَ اين كار طول مي    . نفرات به روستا سازد   

پيوندنـد بايـد قبـل از     اواخر ديماه اعالم داشت كه عمليات را در نيمة دوم بهمن بايد آغاز كرد و نفراتي كه به مـا مـي           
اي   در غيراينصورت ما عمليات را آغاز كرده و پس از مصادرة سالحهاي پايگاه سياهكل در منطقه               . موعد اعزام شوند  

يكي از محاسن اين طـرح ايـن        . م پذيرفت و به آموزش آنها خواهيم پرداخت       دورتر از سياهكل افراد جديد را خواهي      
 .شد با سالحهاي مصادره شده بخوبي مسلح ساخت بود كه رفقاي تازه را مي

هستة جنگل در عرض عمليات شناسائي خـود        . به هرحال در نيمة اول بهمن رفيق فرهودي آماده حركت به روستا شد            
 .ين آنها رفيق فرهودي از اعضاي گروه رفيق مسعود بودچهار عضو تازه پذيرفت كه آخر

 از ميان تيمهاي مثلث افرادي را براي تشكيل تيمهاي شـهري بـه دور هـم جمـع كـرد و      ٤٩گروه رفيق مسعود در پائيز    
 بانك ونك را مصادره كردند و وجوه آن را به نفـع           ٤٩يكي از اين تيمها در پائيز       . تيمهاي عملياتي موقت تشكيل داد    

جنبش ضبط نمودند كه رفيق فرهودي يكي از آنها بود كه به عللي شناخته شد و تحت پيگرد قـرار گرفـت و پـس از                      
ضمناَ شاخة تبريز گروه رفيق مسعود تيمي به منظور مصـادرة  . پيوست” دستة جنگل“چندماه اقامت مخفي در تهران به       

 با موفقيت عمليات را انجام داد و مسلسل مصـادره           ٤٩ن  مسلسل شهرباني تبريز تشكيل داد كه اين تيم در پانزدهم بهم          
به فرماندهي رفيق صفائي عمليات حملـه بـه پاسـگاه سـياهكل را              ” دستة جنگل “ بهمن   ١٩پس از اين عمليات در      . شد

اعـالم  “بدين ترتيب اولين عمليـات چريكـي        . انجام داد و موجودي اسلحه و مهمات پاسگاه سياهكل را ضبط نمودند           
كـرد كـه      عمليات قبلي از جمله مصادرة بانكها اعالم نشده بودند و دشمن تا مدتها فكر مـي               . (ايران آغاز شد  در  ” شده

آغـاز عمليـات اعـالم شـده  چريكـي مصـادف بـود بـا                 ). اين كارها توسط باندهاي گانگستري صورت گرفتـه اسـت         
ربه خورد و اكثر كادرهاي آن دستگير       دستگيريهايي در شهرها،  گروه جنگل در نيمه اول بهمن در تهران و گيالن ض              

بـا اينهمـه عمليـات    . شدند و در جريان اين دستگيريها جريان جنگل افشا شد و دشـمن هوشـياري نسـبي كسـب كـرد           
سياهكل قبل از بسيج نيروهاي دشمن انجام شد و ضربة نخستين زده شد كه خود پيروزي بزرگي براي جنـبش جـوان                     

 .رفت تجربة ما به شمار مي و بي



 
 
 

 حميد اشرف / جمعبندي سه ساله 
 

 ٧

جنگل در يك رشته نبردهاي پانزده روزه با دشمن بعلت چنـد خطـاي تـاكتيكي متالشـي                    پس از عمليات بهمن، دستة    
در اواخر اسفند . كادرهاي شهري و بقاياي گروه جنگل پس از اين وقايع بهمن و اسفند در تهران گرد هم آمدند    . شد
 نفره و ضمن حفظ ارتباط با گروه رفيق احمدزاده و           يك تيم پنج نفره و يك تيم سه       .  دو تيم مستقل تشكيل دادند     ٤٩

. عمليات انتقالي، ترور فرسيو را طرحريزي كردند و در هيجدهم فروردين عمليـات را بـا موفقيـت بـه پايـان رسـاندند                  
يافتـه بـود كـه در همـان روزهـا بـا حملـه بـه                   گروه رفيق احمدزاده نيز در اين شرايط داراي يك تيم شـهري سـازمان             

پس از اين عمليات طـرح ادغـام كامـل دو گـروه مـورد               . قلهك مسلسل نگهبان كالنتري را مصادره نمودند      كالنتري  
پـا بـه   ” سـازمان چريكهـاي فـدائي خلـق ايـران     “ دو گروه ادغام شـدند و       ٥٠بررسي قرار گرفت و در اواخر فروردين        

 .عرصة وجود نهاد
ندتن از  رفقا مجبور به اختفـا شـدند ولـي گـروه اساسـاَ                 گروه رفيق مسعود نيز متحمل ضرباتي شد و چ         ٤٩در تابستان   

 .دست نخورده ماند
 

 فصل اول
 بخش اول

 ٥٠ تا سوم خرداد ٥٠تشريح فعاليتهاي سازمان از اول ارديبهشت 
 
 پـس از عمليـات فرسـيو و كالنتـري قلهـك وضـع دو گـروه از                   ٥٠ماه     تشريح اوضاع سازمان در اوايل ارديبهشت      -١

 :ماني به شكل زير بود بندي ساز لحاظ فرم
 همگي تحت پيگرد شديد

رفيـــــق اســـــكندر   رفيق قاسم
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 پور بهائي

ــت  ــق رحمــ اهللا  رفيــ
 پيرونذيري

 تيم پنج نفره با فرماندهي نظامي رفيق اسكندر صادقي نژاد عمل كنندة
 رسيواعدام ف
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  علني علني
رفيــق محمــد علــي    رفيق شيرين معاضد رفيق قاسم

 پرتوي
 

 
 
 
 

 گروه جنگل

  تيم سه نفره با مسئوليت رفيق قاسم
 

 گروه رفيق احمدزاده
هـا    البته با ادغـام ايـن هسـته       . هاي مثلث را تبديل به تيم چريكي نموده بود          گروه رفيق مسعود احمدزاده برخي از هسته      

ضمناَ رفقاي گروه،  ارتباطات خود را با عناصر         . يگر را به همان شكل سابق خود حفظ كرده بود         هاي د   برخي از هسته  
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شد   كالَ گروه رفيق مسعود از سه شاخه تشكيل مي        ” مثلث“در سازماندهي   . دادند  سمپاتيزان حفظ كرده و گسترش مي     
: 

مسئول شاخة تهران   . وطه اقامت داشتند  شاخة تهران، شاخة تبريز، شاخة مشهد كه عناصر هر شهرستان در شهرهاي مرب            
مسئول شاخة مشهد رفيق پويان و مسئول شاخة تبريز رفيق نابدل بود كه با همكـاري رفقـا بهـروز                    . رفيق احمدزاده بود  

 .كردند دهقاني و مناف فلكي شاخة تبريز را اداره مي
ز مخفـي شـدند و فرمهـاي سـازماني          هاي مشهد و تبري     پس از سمتگيري نوين در خط مشي انقالبي، عناصري از شاخه          

 : به صورت زير بود٥٠به هرحال در دياگرام،  استقرار رفقا در ارديبهشت . جديدي ايجاد شد
شاخة تبريز توسط رفيق مفتاحي، شـاخة تهـران توسـط رفيـق             . شد   شاخة مشهد توسط رفيق پويان ارتباطش برقرار مي       

در تيمهايي كه توسط رفيق مسعود و رفيق پويان تشكيل شـده بـود              ضمناَ چند رفيق مخفي شده از شاخة تبريز         . مسعود
يك باب مغازه نيز توسط افراد مخفي شده گروه تبريز در تهران به عنوان در و پنجره سازي مشـغول       . عضويت داشتند 

ت مرتبـاً در    البته در ايـن دوران ارتباطـا      . بري و ساير ملزومات تكنيكي اشتغال داشتند        به كار بود كه به ساختن ميخ سه       
. اي وجـود نداشـت      شدند و كالَ حالت تثبيـت شـده         مثالَ رابطها مرتباَ عوض مي    . گيريهاي ضروري تازه بود     حال شكل 

تـيم پـنج نفـري فرسـيو     . پس از اجراي طرح ادغام، دو تيم چريك شهري جديد بجز دو تيم رفيق مسعود ايجاد شدند              
تيم قاسم بـه    .  بود، بطور موقت براي مواقع اضطراري نگهداري شد        تجزيه شد و منزلي كه در نارمك اقامتگاه اين تيم         

اوضـاع  . هـاي اجـاره شـده اسـكان يافتنـد        تيمهاي جديد در خانـه  ٥٠در دهة اول ارديبهشت     . همان صورت باقي ماند   
 :واحدهاي سازمانيافتة جديد به شكل زير بود 

تــيم رفيــق قاســم  رفيق مهرنوش رفيق بهرام  چنگيز قبادي رفيق پوررفيق بهائي  رفيق صفاري رفيق قاسم
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 چند تن از رفقاي مخفي شده شاخة تبريز در تهران تيم امور فني
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 شاراتتيم انت رفيق جواد سالحي رفيق عليرضا نابدل رفيق اشرف دهقان رفيق پويان

    پيگرد شديد تحت
 

 درصد كادرها سازمان يافتند كه البته هنوز كادرهاي سازمانيافته نيز كامالَ            ٥٠بدين ترتيب در دهة اول ارديبهشت فقط      
منظمي نداشت و سازمان عاري از هرگونه سيستم در مواضع خود توجيه و تثبيت نشده بودند و سيستم ارتباطات وضع   

وضعيت سازمان از نظر اسلحه و مهمات زياد خوب نبود،  سـه قبضـه مسلسـل كـه مهمـات كـافي            . حفاظت امنيتي بود  
 تير فشنگ، زيرا مسلسـلهاي يـوزي مصـادره شـده بـيش از يـك خشـاب گلولـه نداشـتند و                        ٢٠٠نداشتند جمعاَ حدود  

از لحاظ سالح   .  تير فشنگ داشت   ١٥٠اياي سالحهاي تهيه شده از فلسطين بود، حدود           كه از بق    Mat” مات“مسلسل  
 دسـت سـاز يـا فابريـك مسـتعمل بـا فشـنگهاي نـامطمئن                 ٦٥/٧كمري واقعاَ در مضيقه بوديم و معموالَ رفقا از سـالح            

 پاراشـوت در اختيـار   با توجه به كمبود فشنگ امكان تيراندازي نيز وجود نداشـت، فقـط دو قبضـه    . كردند  استفاده مي 
از لحاظ مواد منفجره تقريباَ وضعيت صفر بود و جمعاَ          . داشتيم كه در اختيار رفيق اسكندر و رفيق صفاري قرار داشتند          

. در آن شرايط هر لولة پالستيك يا ديناميت ارج و قرب بسيار داشت            . بيش از سه كيلو ماده منفجره در اختيار نداشتيم        
البتـه سـه تـن از    . ي سازمان بسيار اندك بود وتجارب تكنيكي در سطح پـائيني قـرار داشـت   در اين دوره تجارب نظام  

رفقاي گروه جنگل از لحاظ آشنايي با ادوات نظامي اطالعاتي داشتند و تا حدي تمرين كرده بودند،  ولي ساير رفقـا                      
ونيستي آنها بود كه بـا همـين سـرمايه و       تنها سرماية رفقا شور انقالبي و اعتقاد كم       . تقريباَ در وضعيت صفر قرار داشتند     

 .نمودند زدند و مأمورين باتجربة دوره ديدة دشمن را شگفت زده مي امكان دست به عمليات مي
اي وجـود   از لحاظ شناخت تاكتيكهاي پليسي دشمن، نحـوة زنـدگي مخفـي در شـهر و قـوانين مربـوط بـه آن تجربـه                 

سـاختند و آرزوي بـزرگ        با اراده براي مبارزه خود را آماده مـي        ها خوب بود و فقط همگي مصمم و           نداشت، روحيه 
 .پروراندند پيروزي بر دشمن را در ذهن مي

 
 بخش دوم

 ها و طرز تفكر غالب در مرحلة اول جنگ شهري  ايده-٢
 اعتبار گرديدن نمايشات تلويزيوني مقامات       و رسوا شدن رژيم و بي      ٥٠پس از پيروزي در عمليات نيمة دوم فروردين         

ساية تاريك شكستهاي قبلي از اذهان زدوده .  نيروهاي اپوزيسيون به شكل غيرقابل تصوري باال رفته بود       امنيتي روحية 
زد، محـيط     جنـبش انقالبـي در فضـا مـوج مـي          . شايعات گونـاگون بـود    . ها ساخته بود    خلق از مبارزان افسانه   . شده بود 

اي   تظاهرات دانشجوئي بـه ناگـاه ابعـاد تـازه         . يجان آمده بودند  نيروهاي روشنفكر بشدت به ه    . شديداَ سياسي شده بود   
خلـق سـركوفت    . يافته شعارهايي بر زبان آمده و در خيابانهاي تهران پخش گرديده بود كه تا آن موقع سابقه نداشـت                  

ن گفتنـد آيـا ايـ       نگريست و بعضي پيش خود مي       خورده و سركوب شده با چشمان برق زده به جريانات با ناباوري مي            
حقيقت دارد؟ آيا هستند كساني كه بتوانند در مقابل اين رژيـم بـا تمـام سـازمان امنيـتش، بـا تمـام ارتشـش، بـا تمـام                              

اي سـخن     تأسيساتش، با تمام قدرت اقتصاديش و قدرت نظاميش قد علم كننـد؟ بعضـيها نـزد خـود از قـدرت افسـانه                      
العملهـاي شـگفت انگيـز نشـانة از خـود بيگـانگي        اين عكس. كردند بعضيها چريكها را به پيامبران تشبيه مي    . گفتند  مي



 
 
 

 حميد اشرف / جمعبندي سه ساله 
 

 ١٠

شدند، مردمي    اند، مردمي كه از هم جدا نگهداشته مي         مردمي كه وحدت سياسيشان را غصب كرده      . طوالني مردم بود  
، ”اند كه چشـم راسـت بـه چشـم چـپ اعتمـاد نكنـد                 دماغ را ميان دو چشم گذاشته     “:دهند    كه به آنها مرتب تعليم مي     

اند، مردمي كه هرگونه ستم و تحقيـر را از دشـمن فاشيسـت بـه        نسبت به نيرو و قدرت خويش بيگانه گشته      مردمي كه 
اينك اين مردم به عيـان شـاهد بودنـد          . ورند  آ  پذيرند و دم بر نمي      اند مي   ازاء قدرت مطلقي كه از او در ذهنشان ساخته        

بايست چيزي بـاالتر و برتـر و يـا اقـالَ مسـاوي                يرو مي پس از اين ن   . كه نيروئي در مقابل اين قدرت قدعلم كرده است        
دهنـد   دشمن باشد و چون اين نيرو از نظر كمي با دشمن قابل قياس نيست پـس افـرادي كـه ايـن نيـرو را تشـكيل مـي        

از نظر تيراندازي در سياهي شب از چندصدمتري دندان عاريه نگهباني را . بايست داشته باشند اي مي   برتري كيفي ويژه  
كنند، از لحاظ قدرت جسمي حريف دهها مرد هستند، حركاتشان به قـدري   به قصد خميازه دهان گشوده خرد ميكه  

 .ربايند نرم و منعطف است كه در روز روشن سرمه را از چشم مي
 نگريست و بدون آنكه به نقـش        خلق با بيم و اميد به اين صحنه مي        . العملهاي رواني مردم در ابتداي امر بود        اين عكس 

تنها در اين ميان آگاهترين عناصر خلق با ابرواني درهم كشيده و سيمائي جدي به  . خويش بينديشد به انتظار نتيجه بود     
كردنـد و روح پژمـردة    كردند و خود را براي پيوستن به جنبشي كه باالخره آغاز شـده بـود مهيـا مـي     حوادث نگاه مي 

 .ددادن درخشيد جال مي خود را با انوار اميدي كه مي
رنـگ    فرصت طلبان سياسي همه خلع سالح شده بودند و در سوراخهاي خود خزيده بودند و ديگر حناي خود را بـي                    

ضربة رواني شديدي بـر دشـمن وارد        . دشمن وحشتزده و غافلگير شده، تمام نيروي خود را بسيج كرده بود           . يافتند  مي
ن نيز از چريكها افسانه ساخته بودند كه البته اين بد نبـود  نيروهاي دشم. شده بود كه واقعاَ او را گيج و منگ كرده بود      

انعكـاس ايـن تـأثيرات      . اين فضاي ذهني حاكم بر محـيط بـود        . كرد  شان را متزلزل مي     ترساند و روحيه    زيرا آنها را مي   
. كردنـد   رفقـا قـدرت زيـادي در خـود احسـاس مـي            . وسيع بر روحية انقالبي رفقـاي سـازمان نيـز كـامالً مشـهود بـود               

ساخت كه هرچه بيشـتر بـه فكـر گسـترش دادن بـه ايـن                  آورد و وادارشان مي     پيروزيهاي نخستين آنها را به هيجان مي      
ديگر دشمن اهميـت خـود را از        . خواستند بسياري از تمايالت ديرينة خود را به عمل درآورند           رفقا مي . تأثيرات باشند 

خواستند هرچـه سـريعتر ضـربات بعـدي را فـرود              ديدند و مي    دست داده بود و اين رفقا بودند كه خود را ميداندار مي           
العملهاي شديد مردم نسبت به  تأثيرات و عكس. باالخص رفقائي كه تجربة كمتري داشتند بيشتر شتابزده بودند . آورند

 واقعيـات  حركات ابتدائي كه حتي از انتظارات ذهني رفقا باالتر بود اين تصور را پيش آورد كه انتظار ما كامالَ معادل         
 .آمد عملي است و اين خود منشاء خطائي به حساب مي

به هرحال روحية تهاجمي مثبت در اين مرحله وجه غالـب داشـت و رفقـا خواسـتار بدسـت آوردن مواضـع جديـد و                          
بازي را داشتيم كه پـس        در آن موقع حالت شطرنج    . دادند  پيروزيهاي جديد بر دشمن بودند و مرتباَ پيشنهاد تعرض مي         

اي براي مات كردن حريف اسـت و در ايـن ميـان     گرفتن يكي دو مهره از حريف با خوشحالي در صدد طرح نقشه          از  
هـا و حركـات حريـف     ماند و تـوجهي بـه مهـره    هاي دشمن غافل مي  انديشد و از كمين مهره      فقط به حركات خود مي    

طبيعـي  . رسـيد  نقدرها هم دشوار به نظـر نمـي    در آن روزها راه دشوار و پر پيچ و خم انقالب و مبارزة طبقاتي آ              . ندارد
ايـن بـود    . است كه دشواريهائي وجود دارد كه رفقا با برخورد فعال و پرشور خود آنها را از سر راه بر خواهند داشت                    

 .روحية اكثر افراد در آن موقع
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حـاظ مـالي، وقتـي نيازهـا مـورد          مثالَ به عنوان نمونه از ل     . شد  كالَ ابعاد قضايا و اقدامات خيلي بيش از واقع برآورد مي          
داد كه شصت هزار تومان وجوه مصـادره شـدة بانـك آيزنهـاور                گرفت يكي از رفقاي مسئول نظر مي        بررسي قرار مي  

در . دانسـت  كفاف مخـارج دو مـاه سـازمان را خواهـد داد و پـس از عمليـات، طـرح شناسـائيهاي جديـد را الزم مـي                 
ولـي  .  كـرد   گرفتيم كه اين پول حتي براي يكسال جنبش نيـز كفايـت مـي               ه مي داديم نتيج   بينانه نظر مي    صورتيكه واقع 

 .بيني و وسيعي را در ذهن داشتند و طبيعي بود كه با آن تصورات اين مبلغ كافي نبود رفقا رشد و توسعة غيرقابل پيش
د داشت به مقيـاس     دهد كه تصوراتي كه از اوجگيري و گسترش سريع مبارزه و سازمان وجو              اين نمونه خود نشان مي    

 .توانست عيني باشد، چون هنوز در آغاز تجربيات نوين قرار داشتيم وسيعي ذهني بود كه البته نمي
 

 بخش سوم
  نمونه سازماندهي، طرحها و پيشنهادات در مرحلة اول-٣

م سه تيم عملياتي تشكيل شـد بـه اضـافة يـك تـيم انتشـارات و يـك تـي                    . سازماندهي طبق طرح ادغام صورت گرفت     
خدمات تكنيكي، ضمناَ يك تيم سه نفره با مسئوليت رفيق قاسم كـه از قبـل وجـود داشـت بـه همـان صـورت حفـظ                            

 .گرديد
فقط در ايـن مرحلـه تـيم انتشـارات كـه در حادثـة             . تا آخر مرحلة اول، رفقاي سازمان يافته به همان شكل باقي ماندند           

رفقا بهروز دهقاني، اشرف دهقـاني، عبـاس جمشـيدي آن    . پامنار ضربه خورده و متالشي شده بود تجديد سازمان شد      
رفيق پويان كه در گذشته عضو تيم اول انتشارات بـود، پـس از ضـربه خـوردن تـيم بـه عنـوان مسـئول            . را احيا كردند  

سياسي وارد تيم رفيق اسكندر شد و چندي بعد رفيق زيبرم كه منفرد بود به تيم اسكندر پيوست و افراد تـيم بـه هفـت      
در ضمن در اين فاصله رفقايي از شاخة مشهد براي شركت در تيمهاي عملياتي بـه تهـران خوانـده                    .  افزايش يافتند  نفر

 .شدند
 درصـد ديگـر در   ٥٠ درصد رفقا در موضع مشخص سـازماني مسـتقر شـده بودنـد و              ٥٠كالَ در تمام مراحل اول فقط       

يع رفقا كار درستي نبود، زيرا مسائل و گرفتاريهايي         در اين شرايط مخفي كردن سر     . بردند  وضعيت بالتكليفي بسر مي   
 .داد آورد كه در رابطه با مسائل ديگر امكان راه حل براي همگي آنها را نمي را بوجود مي

در ايـن جلسـه     .   تشـكيل شـد     ٥٠ ارديبهشـت    ٢٧پس از عمليات بانك آيزنهـاور، اولـين جلسـة مركزيـت شـهري در                
 توسط رفقا مسعود و پويان مطرح گرديد و ضمناَ  چنـد طـرح عمليـاتي مـورد نظـر                    طرحهايي براي افراد سازمان نيافته    

قرار گرفت از لحاظ برخورد با امر سازماندهي تجربة برزيل و الگوهاي رفيق ماريگال دقيقاَ مورد توجـه بـوده، بنـا بـر                        
طـور مجـزا از هـم       شود از گروههاي آتش كـه ب        سازمان چريكي شهري تشكيل مي    “اظهارات رفيق كارلوس ماريگال     

كنند و از لحـاظ انتخـاب هـدف و تاكتيـك آزادي عمـل دارنـد و تنهـا از لحـاظ اسـتراتژي توسـط يـك                               فعاليت مي 
 .”گردند مركزيت استراتژيك هدايت مي

از . با توجه به اين موضوع رفقا قصد داشتند تمام تيمهاي مثلث را در واحدهاي چريك شهري در تهران سازمان دهند               
 .نفرات به تهران احضار شدنداين رو همة 
كنـد   خواهد و چه مقدار انرژي و فعاليـت طلـب مـي           رفيق چقدر زمان مي    ٣٠ الي   ٢٠دانيم كه سازماندهي      امروز ما مي  

كـرديم كـه كـافي اسـت نـام رفقـا را روي كاغـذ كنـار هـم                  ولي در آنموقع به اين مسائل توجهي نداشتيم و فكر مـي           
به هرحـال همـان موقـع هـم از طـرف يكـي از چهـار                 .  به آن يك تيم اطالق كنيم      بنويسيم و دور آن را خط بكشيم و       
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 روز الـي يكمـاه   ١٥رفيقي كه در جلسه مركزيت شركت داشتند، اين مسأله عنوان شـد و پيشـنهاد شـد كـه بـه مـدت                
امـر  اقدامات بـرون سـازماني و فعاليتهـايي از قبيـل عمليـات و غيـره متوقـف شـود و رفقـا تمـام كوشـش خـود را بـه                            

سازماندهي و استقرار واحدها اختصاص دهند و ضمناَ طرحهـاي موجـود سـازماندهي مجـدداَ ارزيـابي شـود و مـورد                       
 .بررسي قرار گيرد

بايست طرحهاي سازماندهي را بررسي كرد و رفقا را در مواضع مشخص              رفقاي ديگر ضمن پذيرش اين مسأله كه مي       
دهد و ما ضمن كـار روي طرحهـاي عمليـاتي     فعاليتهاي ما را تشكيل ميمستقر نمود اظهار داشتند كه اينكار بخشي از       

رفيق پيشنهاد دهندة مجدداَ مسئلة بهبود سيستم امنيتي را مطـرح سـاخت و خواسـتار بررسـي                  . اين كار را خواهيم كرد    
ايـن امـر نيـز      ها به     طرحهاي دفاعي شد كه اين طرح نيز مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد همراه كار در ساير رشته                  

 .توجه شود
معموالَ معيارهاي انتخاب رفقا براي شركت در تيمهاي عملياتي عبارت بود از آزمايشهائي كه در تيمهاي سياسـي سـه            
نفره از آنها به عمل آمده بود، ميزان صداقت، برخورد فعال، پذيرش سياسي خط مشـي، كينـه بـه دشـمن و عشـق بـه                            

هاي فوق نظردهي درسـتي   ر تيمهاي مثلث سنجيده شود  كه البته معموالَ در زمينه     خلق، از روي فعاليتهاي انجام شده د      
گرفت ولي به هرحال شركت در تيم چريكي احتياج بـه خصـائل و آموزشـهاي بيشـتري داشـت كـه در آن                          انجام مي 

ه كارخانجـات  اي از قبيل حمله ب  در همين جلسه طرحهاي عملياتي تازه     . شد  تجربگي توجهي به آن نمي      موقع بعلت بي  
و اجراي برنامة تبليغ مسلحانه در اين كارخانه  مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كه چهار روز بعد              )  آمريك -پارس(

 .براي انجام عمليات تيم رفيق اسكندر در نظر گرفته شد.  به مورد اجرا گذارده شود
 در همان جلسه بعلت مشغلة بسيار زياد مربوط تيم شماره يك رفيق قاسم به منظور محافظت در نظر گرفته شد كه البته  

 …بكلـي معـوق مانـد       ” نيروي هوايي “به كارهاي سازماندهي، برنامه به يك هفته بعد موكول گرديد كه بعلت ضربة              
 .در همين جلسه دستگيري رفيق اشرف دهقاني و از هم پاشيدن تيم دوم انتشارات اعالم شد

 زمينة ايجاد يك هستة چريكي روستائي در نواحي شاهرود مطـرح گرديـد و     در همين جلسه پيشنهاد رفيق مفتاحي در      
با ايـن  .  عنوان شد كه با اين امكان برخورد شود و واحدي براي بررسي احياي فعاليت در نواحي روستائي بوجود آيد      

كـه بعلـت قلـت    تصميم همگي موافقت كردند و مقرر شد كه با توجه به امكانات تيم شماره دو رفيق قاسم، ايـن تـيم     
واحد بررسي فعاليت مجـدد در      “نفرات امكان نيافت كه فعاليت شهري مستقلي داشته باشد با پيوستن رفيق مفتاحي به               

خانـة  ( امكـان زيسـتي مسـتقلي نداشـت     ٢علت اين تصميم آن بود كه تيم شماره        . تبديل شود ” نواحي روستائي شمال  
ائل ابتدائي براي بررسي نظامي روستائي را در اختيار داشتند و ضـمناَ             جات و وس    و ضمناَ افراد آن نقشه    ) مجيدية شرقي 

بـه هرحـال هفتـة بعـد ايـن تـيم تشـكيل شـد و             . رفقاي اين تيم از تجربيات زندگي در كوه و جنگل برخوردار بودنـد            
ا اسـكندر  بسياري از مسائل به جلسة بعدي موكول شد كه جلسة بعدي تشكيل نشد زيرا رفق. فعاليت خود را آغاز كرد  

 .كرد و پويان به شهادت رسيدند و در مرحلة بعدي مركزيت دومي تشكيل گرديد كه به مسائل رسيدگي مي
 

 بخش چهارم
  شرح وقايع و رويدادها در مرحلة اول جنگ شهري-٤

ابتداي طبعاَ در  . هايي در دستور كار قرار گرفت       پس از پياده شدن طرح ادغام دو گروه و تشكيل تيمهاي جديد برنامه            
ها تـا حـد امكـان         اين برنامه . پرداختند  بايست به آموزش نظامي و تعليمات ابتدائي مي         امر تيمهاي تازه تشكيل شده مي     
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شد ولي تجارب نظامي سازمان بسيار محدود بود مثالَ به عنـوان نمونـه در همـين دوران رفقـاي تـيم                        در تيمها اجرا مي   
يمها بيشتر كار كـرده بودنـد نـوعي نارنجـك بـاروتي سـاخته بودنـد كـه در         رفيق مسعود كه در امور تكنيكي از بقية ت  

كردنـد كـه    قوطيهاي نسكافه قرار داشت و در اطراف جدار اين قوطيها مقاديري ساچمه قرار داده بودند و تصـور مـي              
خـوبي بـه شـمار    ها به اطراف پراكنده شده و بر عليه دشمن وسيلة    اين قوطي در اثر آتش فتيله منفجر شده و با ساچمه          

دارتـر بودنـد بـه شناسـائي          در اوايل دهة دوم ارديبهشت رفقاي تيم رفيق مسعود كه نسبت به ساير تيمها سابقه              . رود  مي
ايـن تـيم از چهـار رفيـق تشـكيل           . در همين احوال تيم انتشارات با مسئوليت رفيق پويان ضربه خـورد           . بانكها پرداختند 

رفيـق سـالحي و رفيـق نابـدل هنگـام پخـش       .  يق سالحي و رفيـق اشـرف دهقـاني    رفيق پويان، رفيق نابدل، رف    : شد  مي
پس از دسـتگيري و شـهيد شـدن         . ها توسط تيم آنها تهيه شده بود        اين اعالميه . اعالمية سياهكل دستگير و شهيد شدند     

تهايي  نيز به منظور آزمايش البته در همين تيم فعالي. اين تيم تخليه شد دو تن از افراد، تيم انتشارات از بين رفت و خانة      
پس از ضربه خوردن تيم انتشارات، رفيق پويـان بـه عنـوان مسـئول سياسـي بـه تـيم رفيـق                 . گرفت  تي صورت مي    ان  تي

ها توسط رفقاي ديگر سازمان از جمله رفيق مسعود و ضمناَ افراد سازمان نيافتـه      در همين اوان اعالميه   . اسكندر پيوست 
شد و رفقا با استفاده از        معموالَ براي پخش اعالميه از موتورسيكلت استفاده مي       . گرديد  ياز جمله رفيق گلوي پخش م     

 .كردند موتور مقادير زيادي اعالميه  را در مؤسسات فرهنگي، دانشگاه و مدارس و محالت شهر پخش مي
حافل طرفدار جنـبش    ها توسط گروهها و م       اعالميه در عرض چندروز پخش گرديد كه بعدها اين اعالميه          ٢٠٠٠جمعاَ  

 قاسـم در انجمـن ايـران و    ٢  در همين دوره اولين بمب سازمان توسـط تـيم شـماره       …وسيعاَ تكثير شد و انتشار يافت     
رفقـا در زمينـة   . هاي زيادي را مورد توجه قـرارداد  تيم اسكندر پس از پيوستن رفيق پويان برنامه     . امريكا منفجر گرديد  

اسي، تهية ابزار و آالت كارهاي دستي، تهيه لـوازم بـراي سـاختن بمبهـاي سـاعتي                  تهية وسايل گريم، تهية وسايل عك     
. كردنـد    آمريك شناسائي مـي    -ضمناَ رفقا روي طرح اشغال كارخانجات پارس      . پرداختند  اقدام كرده و به ازمايش مي     

ت قصد داشتند يـك     روز با كار دسته جمعي صورت گرف        رفقا با تخلية آب انبار خانة تيمي نيروي هوائي كه مدت سه           
هرحال فعاليت در خانة نيروي هوائي يك لحظـه هـم     به. كارگاه كوچك تراشكاري در زيرزمين اين خانه ايجاد كنند        

رفقا مرتباَ در حال آمد و رفت بودند و طبعاَ به خاطر حل مسـائل مربـوط بـه سـازماندهي رفقـاي شـاخة                       .  شد  قطع نمي 
اين تـيم اتومبيـل پيكـان سـفيدي در اختيـار داشـت كـه بـراي اجـراي                    . مشهد، رفيق پويان مرتب در حال حركت بود       

 نفري عمليـات فرسـيو قـرار گرفتـه     ٥واگن استيشن كه مورد استفادة تيم  ضمناَ فولكس. شد حركات از آن استفاده مي    
ي طرحهـائي را  ساز رفقا به منظور دست يافتن به امكان كليشه      . بود، در شرايط جديد در اختيار اين تيم قرار گرفته بود          

كار را ربـوده و در خانـة نيـروي هـوائي همـراه بـا                  بررسي كرده بودند، از جمله اينكه در نظر داشتند يك استاد كليشه           
زيـرا فـن كليشـه سـازي        . الزحمه به او، فن كليشه را بياموزند كه البته طرح درستي نبود             احترامات الزم و پرداخت حق    

شود كليشه سازي را آموخت و ضمناَ فن كليشه به خاطر تقسيم كاري كـه در                  مينيازمند وسائلي است كه بدون آنها ن      
به هرحال اين طـرح بـدون   . آن وجود دارد داراي دو استاد كار است يكي براي عكاسي و ديگري براي كليشه سازي              

آن را  توانسـت عنـوان شـود و رفقـا بـه محـض آنكـه لـزوم                    مطالعةكافي عنوان شده بود و در آن موقع هرطرحـي مـي           
كردند بدون توجه به اطراف و جوانب طرح، وسايل و مشكالتي كه ممكن است ايجاد كنـد دسـت بكـار     احساس مي 

كرد و قرار بود   تيم رفيق مسعود خود را آمادة حمله به بانك آيزنهاور مي٥٠در اواخر نيمة دوم ارديبهشت     .  شدند  مي
يد توجه داشـت كـه رفقـا از نظـر طـرح حملـه و عمليـات داراي                   با. تيم رفيق اسكندر به عنوان تيم محافظ عمل نمايد        
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 ١٩به هرحال تيم رفيق مسـعود خـود را بـراي اجـراي عمـل در روز                 . كردند  كشي مي   تجاربي بودند و كالَ خوب نقشه     
در منـزل تيمـي مسـئول تهيـة كوكتـل           ”  نـژاد   سـلمان “يكروز قبل از عمل هنگامي كه رفيق        . كرد  ارديبهشت آماده مي  

مجيـد  “احتياطي بنزين آتش گرفت و باعـث سـوختگي شـديد وي و سـوختگي خفيـف رفيـق                       بود بر اثر بي    مولوتف
 .و ضمناَ در خانه نيز آتش سوزي رويداد كه خاموش گرديد. شد” احمدزاده

كه او را در حياط خانـه بـا آب حـوض     گفتند هنگامي فقط مي. نژاد قهرمانانه درد سوختگي را تحمل كرد  رفيق سلمان 
رفيـق سـلمان نـژاد در آن        . كردند، پسرك همسايه دزدكي از روي ديوار به نظـاره پرداختـه بـود               وش و خنك مي   خام

حالت به منظور آنكه قضيه رو نشود و خانة تيمي وضع مشكوكي پيدا نكند با عتاب به پسر همسـايه گفتـه بـود كـه از                           
رفيـق سـلمان نـژاد      . ها كننـد و بـه توجيـه خانـه بپردازنـد           داده كه او را ر      روي ديوار برو پائين و مرتباَ به رفقا تذكر مي         

پس از اين حادثه رفيق سلمان نژاد را به يك بيمارستان خصوصي منتقل     . اش جاودان باد    خاطره. كمونيست مومني بود  
 درصد بدنش پس از چندروز به شـهادت  ٨٠كردند و با تمام قوا كوشيدند كه بهبود يابد ولي بر اثر سوختگي بيش از      

 .سيدر
و ايـن   . توانستند در مورد تحويل گرفتن جسد وي اقدام كننـد و از ايـن رو بـه بيمارسـتان مراجعـت نكردنـد                        رفقا نمي 

 .بايست به خاطر آرمانمان آن را بپذيريم بخشي از خشونتي است كه در نبرد ما وجود دارد كه مي
تيم . اي طرح به تيم رفيق اسكندر محول شود   به هرحال اين حادثه موجب شد كه عمليات آيزنهاور معوق بماند و اجر            

 عمليات با موفقيت انجام شـد، بانـك         ٥٠ ارديبهشت   ٢٥رفيق اسكندر به سرعت خود را آماده عمليات كرد و در روز             
اي كه توسط رفيق پويـان       به تصرف چريكها درآمد و عكس شاه خائن زير پاي رفيق اسكندر له گرديد و طي خطابيه                

در اين عمليات تيم رفيـق مسـعود   . ازمان چريكي براي مشتريان و كارمندان بانك روشن گرديد        خوانده شد اهداف س   
 ٢٠٠ هزارتومـان بـود كـه        ٦٠٠پولهـاي مصـادره شـده حـدود         . فعاالنه نقش محافظت از عمليات را بـه عهـده گرفـت           

اي طرحهـا نـزد       ه منظور پـاره    هزارتومان ب  ٤٠٠هزارتومان آن بالفاصله به نيمهاي رفيق قاسم و رفيق مسعود داده شد و              
 .تيم رفيق پويان ورفيق اسكندر باقي ماند

 جلسة مركزيت تشكيل شد و به بررسي اوضـاع پرداخـت و قـرار شـد عمليـات كارخانـة                     ٥٠ ارديبهشت   ٢٧در تاريخ   
  آمريك كه كارگرانش با رفيق جليل انفرادي آشنائي داشـتند در هفتـة بعـد عملـي شـود كـه البتـه بـه داليـل                           -پارس

 خرداد تـيم اسـكندر بـه سـرعت مشـغول تهيـه وسـائل و        ٣ ارديبهشت تا ٢٧در فاصلة . گرفتاريهاي زياد به تعويق افتاد    
 ارديبهشـت رفيـق اشـرف       ٢٥در تـاريخ    . خريدهاي تازه بودند و اشياء بسياري در خانة نيروي هوايي جمـع شـده بـود               

چهار روز بعـد رفيـق بهـروز دهقـاني دسـتگير            . يددهقاني كه در حال اجراي يك مأموريت شناسائي بود دستگيرگرد         
 .بدين ترتيب تيم دوم انتشارات متالشي شد و رفيق جمشيدي به تيم رفيق اسكندر پيوست. شد

از جيب كت رفيق بهروز قرارش با حميد توكلي كشف گرديد و در اول خرداد رفيق حميد كه چندبار سر قرار رفيق                      
رفيق اسكندر بالفاصله پس از وقـوف بـر   . أمورين دشمن شناخته و دستگير شد بهروز حاضر شده بود باالخره توسط م      

ولي رفيق پويان اين كار را توهيني به رفيق حميـد تلقـي   . دستگيري رفيق حميد دستور تخلية خانة نيروي هوائي را داد    
تواند گفته شود و      آنها مي كرد و معتقد بود كه حميد هرگز خانة تيمي را نخواهد گفت، مضافاَ به اينكه خانة علني                    مي

 .لزومي به افشاء محل خانة تيمي نيست
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رفيق اسكندر تقريبـاَ تمـام وسـائل مهـم منـزل را بـه خانـة                 . عليرغم اصرارهاي رفيق اسكندر، رفيق پويان در خانه ماند        
پيرونـذيري را   شد، منتقل كرد و ضمناَ رفيـق           نفري عمليات فرسيو كه براي روز مبادا نگهداري مي         ٥نارمك خانة تيم    

بدين ترتيب رفقا شهين تـوكلي، سـعيد آريـن، احمـد زيبـرم،              .  همراه رفيق پويان در خانة نيروي هوائي باقي گذاشت        
عباس جمشيدي، به اتفاق رفيق اسكندر در خانة نارمك استقرار يافتند و رفقـا پويـان و پيرونـذيري در نيـروي هـوائي            

خواسـت بـه    اسكندر كه همراه فولكس استيشن بـراي بررسـي اوضـاع مـي    در بعدازظهر روز سوم خرداد رفيق  . ماندند
پليسهاي مسلسل بدست او را متوقف كرده و بدون اينكه از . خانة نيروي هوائي برود با محاصرة شديد خانه مواجه شد         

نـة  رفيق اسكندر بازگشت و حاال اين مسـأله مطـرح بـود كـه خا              . هويت وي مطلع شوند به وي دستور بازگشت دادند        
. زيرا رفيق نذيري در محاصره بود و امكان داشت زنده به دست دشمن دسـتگير شـود  . نارمك نيز ديگر مطمئن نيست 

اي در وحيديه خيابان طاووسي اجـاره كردنـد و قيمتـي بـه مراتـب                رفيق اسكندر به سرعت اقدام كرده و با عجله خانه         
 .بيش از ارزش واقعي آن پرداخت نمودند

 روز به سرعت مقاديري فرش به منظور توجيه خانـة جديـد خريـداري كـرد و شـب هنگـام خانـة                        رفيق اسكندر همان  
عجلـة بسـيار زيـاد در اجـارة خانـه مـورد سـوءظن         . نارمك را تخليه نمودند و به خانة وحيديـه اسـباب كشـي كردنـد              

مسـائلي را داشـتند در   نيروهـاي پلـيس نيـز كـه انتظـار چنـين           . معامالت ملكي قرار گرفته و به پليس گزارش شده بود         
هنگام انتقال اثاثيه به منزل دخالت نمودند و در درگيري ايجاد شده رفيق اسكندر به شهادت رسـيد و دو رفيـق ديگـر                     

به اين ترتيب تيم رفيق اسكندر بكلي از ميـان رفـت و دو   . دستگير و دو رفيق ديگر با دست خالي موفق به فرار گشتند      
در آن موقـع رفقـاي بسـياري علنـي بودنـد و ايـن امكـان                 (ي علني ارتباطشان برقرار شد      رفيق باقيمانده كه توسط رفقا    

 قاسم منتقل شد و رفيق زيبرم در تيم دومـي كـه توسـط رفيـق                 ٢رفيق جمشيدي به تيم شماره      ) رفت  مناسبي بشمار مي  
 معوق مانـد كـه رفيـق        بر اثر شهادت و دستگيري رفقا بسياري از ارتباطات        . احمدزاده تشكيل شده بود عضويت يافت     

در تاريخ دهم خرداد مركزيت جديد براي رسيدگي بـه اوضـاع و             . مسعود به سرعت اقدام به برقراري ارتباطات نمود       
 .برنامه ريزي و سازماندهي جديد تشكيل جلسه داد

 
 بخش پنجم

 نقايص، ضعفها، كمبودها و اشتباهات در مرحلة اول جنگ چريكي شهري
اول در زمينة سازماندهي و تشكيالت، تـداركات و پشـت جبهـه، تعليمـات و آمـوزش، قابـل                     كمبودهاي ما در مرحلة   

 .توجه است
 :در زمينة سازماندهي و تشكيالت

بايسـت    چگونـه مـي   . داديم  به امر سازماندهي بهاي الزم را نمي      . كرديم  در حركت عجله مي   . سازماندهي ما كامل نبود   
صت كـافي بـراي سـازماندهي بگـذاريم و در كـار عجلـه نكـرده و قبـل از         داديم؟ روش اين بود كه وقت و فر     بها مي 

تا وقتي كه مسـائل سـازماندهي و اسـتقرار      . سازماندادن يك تيم به كار مخفي كردن و سازماندادن تيم ديگر نپردازيم           
ر مقابـل دشـمن     اينكار انرژيها را تقسـيم كـرده و مـا را د           . يك واحد حل نشده نبايد اقدام به استقرار واحد ديگر كرد          

 ٢٠مخفـي كـردن   . اسلوب حل يك به يك مسائل چيزي است كه بايد آموخـت و بكـار بسـت   . سازد آسيب پذير مي  
.  رفيق در حالي كه هنوز واحدهاي اوليه مستقر نشده است و خود را تثبيـت نكـرده بودنـد كـار نادرسـتي بـود                         ٣٠الي  

سيستم امنيتي بـراي حفـظ      . د جا نيافتاده و توجيه نشده بودند      بخشهائي كه سازمان يافته بودند هنوز كامالَ در وضع خو         
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ارتباطات زيـاد بـود و ايـن        . سيستم دفاعي و زمينه چيني براي عقب نشيني وجود نداشت         . نيروها وتيمها وجود نداشت   
 .كرد امر رفقاي رابط را تهديد مي

 ليبراليسـتي بقايـايي از رفتـار      .  حـاكم نبـود    مسأله روابط درون سازماني حل نشده بود و روابط نظامي كـامالَ در تيمهـا              
شـدند و جزئيـات برنامـه     ها معمـوالَ كلـي طـرح مـي        انضباط و برنامه ريزي تيمي وجود نداشت و برنامه        . وجود داشت 
و جزئيـات شـكافته     . ”گرديد  فقط در موارد عمليات، مسأله برنامه ريزي و طراحي دقيقاَ رعايت مي           “. شد  مشخص نمي 

عدم انضباط نظامي در تيم رفيق اسكندر باعث . گرفت بايست صورت مي ه اين امر در همة كارها مي در حاليك . شد  مي
 .شد كه رفيق پويان از فرمان مسئول تيم سرپيچي كند و در خانة نيروي هوائي بماند

 :در زمينة تداركات و پشت جبهه
راي حفظ امكانات بدست آمده وجـود       طرحي ب . رفقا با سالحهاي خوبي مسلح نبودند     . وضعيت تداركات خوب نبود   

شـد كـه       هزارتومان از وجود مصادره شدة بانك آيزنهاور در تيم رفيق اسكندر نگهداري مـي              ٤٠٠كما اينكه   . نداشت
شـدند    رفقائي كه با پليس درگير مي     . شد  بايست سريعاَ وجوه اضافي در اماكن امني نگهداري مي          اصالَ الزم نبود و مي    

بـه هرحـال    . كردنـد   وردار نبودند و بعضيها حتـي مسـلح نبودنـد و فقـط از دشـنه اسـتفاده مـي                   از سالحهاي خوبي برخ   
بـا قاچاقچيهـا ارتباطـات      . امكانات تداركاتي بسيار محدود بود و كانالي بـراي تهيـة لوازمـات نظـامي وجـود نداشـت                  

گرفـت كـه بـا        يخطرناكي جهت تهيه سالحهاي مستعمل و دست ساز و فشنگهاي سوزن خورده و قديمي صورت مـ                
توانستند در پشت جبهـه سـازماندهي شـوند بـه             رفقايي كه مي  . آمد  خرج مبلغ گزاف سالحهاي نامطمئني به دست مي       

خط اول جبهه احضار شده بودند و همگي در حـال آمـادگي بـراي شـركت در تيمهـاي چريكـي شـهري بودنـد، در                       
 .شدند  داده مي درصد كادرها در پشت جبهه سازمان٥٠بايست اقالَ  حاليكه مي

 :در زمينة آموزش و تعليمات
در زمينـة افـزايش قـدرت بـدني،  ورزشـهاي معمـولي              . بعلت كمبود تجارب، سيستم آموزش غني و كارآئي نداشتيم        

در زمينة آشنائي با وسايل نظامي بعلت كمبود اين وسايل          . گرفت كه البته كامالَ خوب بود ولي كافي نبود          صورت مي 
از نظر فن مبارزه با پليس و فن مخفي كاري و قوانين زندگي در شـهر، در حـال پيگـرد              . نداشتآموزش كافي وجود    

شد بـه انتقـال تجـارب محـدودي كـه             به هرحال آموزش و تعليمات محدود مي      . اي بود و نه آموزشي      پليس، نه تجربه  
مـا خـود    “ بقـول رفيقـي      .در ايـن دوره تجـارب در حـال خلـق شـدن بودنـد              . رفقاي قديميتر و رفقاي مسـئول داشـتند       

 .”ايم تجربه
 ضعفهاي ما كدام بود؟

خواستيم زود به نتيجه برسيم و ايـن ناشـي    ما مي. شد بقيه ضعفها از اين ناشي مي. تجربگيمان بود مهمترين ضعف ما بي  
ا مـ . گـرفتيم   ما زمان كافي براي تحقق بخشيدن به طرحها و آرزوهـاي سياسـي خـود در نظـر نمـي                   . تجربگي بود   از بي 
كشيديم در عرض چند هفته يا چندماه بدسـت آوريـم، و     خواستيم تمام چيزهائي كه سالها در خفا آرزويش را مي           مي

 .طبيعي بود كه اين امكان نداشت
آلعملهاي دشمن بـه شـكل    گذشته از آن ما به عكس. ضعف ديگر ما در تشخيص نيروي خودمان و قدرت دشمن بود    

 ولـي    يم دشـمن خيلـي سـخت خواهـد گرفـت و خيلـي نيـرو پيـاده خواهـد كـرد،                     دانسـت   ما مـي  . عيني وقوف نداشتيم  
كرديم كـه الزم نبـود و ضـمناَ     ما بسياري از رعايتها را مي. دانستيم اين نيرو و قدرت چگونه به ما ضربه خواهد زد     نمي

مـا بـر اسـاس      .  داشـت  تجربگـي مـا ارتبـاط       اين نيز مطلقـاَ بـه بـي       . كرديم كه الزم بود     بسياري از مسائل را رعايت نمي     
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كـرديم و ايـن اطالعـات و تجـارب بـه هيچوجـه بـراي                مطالعاتمان و بر اساس تجارب محدود قبلي خود حركت مـي          
اي جز حركت كردن، ضـربه خـوردن و تجربـه كـردن      آلعملهايش كافي نبود و ما چاره شناخت عيني دشمن و عكس    

ايـن بهـاي حتمـي را مـا         . توانسـتيم بدسـت آوريـم       يتجارب را ما فقط با حركت كردن و ضـربه خـوردن مـ             . نداشتيم
تجربگـي خـود وقـوف نداشـتيم و بـه             اگر انتقادي در اين مورد باشد اين است كه مـا بـه بـي              .  پرداختيم  بايست مي   مي

 كارهـا را بـا مايـه         و اين بعلت آن بود كه رفقا واقعـاَ فـدائي بودنـد و همـة               . داديم  نيروهاي خودمان بيش از حد بها مي      
البته اين واقعيتي است كـه بـدون        . دانستند  خواستند حل كنند و همه چيز را وابسته به فداكاري مي            تن از جان مي   گذاش

بايست از جانبازي و فـداكاري رفقـا    فداكاري و جانبازي، جنبش چريكي وجود ندارد ولي تنها اين كافي نيست و مي         
 .مباالت بود نبايد بي. با خردمندي استفاده كرد

نبايـد  .  در حفظ نيروها كوشيد و يك تعادلي ميان ضربه زدن به دشمن و حفظ نيروهاي خودي برقرار كـرد     بايست  مي
كشيهاي دشـمن      نقشه  بايد دربارة . بايست به حركات دشمن نيز كامالَ توجه داشت         مي. فقط به حركات خود فكر كرد     

م بررسي قرار داد و تا حد امكـان سيسـتمهاي   فكر كرد و امكانات دشمن را براي ضربه زدن به ما مورد بررسي و بازه             
البتـه  . بايست به تجارب احتـرام گذاشـت و آنهـا را بـه كـار بسـت            مي. دفاعي را در مقابل امكانات دشمن افزايش داد       

پـس  . توان سيستم دفاعي ريخت و اين بخاطر ضعف امكانات ماسـت            هميشه عليرغم وقوف ما بر امكانات دشمن نمي       
مان را در حدي از لحاظ وسعت بريـزيم كـه قـادر بـه حفـظ و كنتـرل آن باشـيم و رشـتة كـار از           بايد همواره طرحهاي  
بايـد حركتـي    . تندروي بسيار زيانبار است   . وقتي كه نيرويمان كم است بايد خيلي هوشيار باشيم        . دستمان خارج نشود  

 . آرام، مطمئن و دائمي را سازمان داد
 اول چه بود؟ اشتباه ما در مرحلة

عمليـات  . خواستيم كارهاي زيـادي را در مـدت كوتـاهي انجـام دهـيم               ما مي . مان بود   مباالتي   ما شتابزدگي و بي    اشتباه
مـا نيـازي بـه آنهمـه پـول          . كـرديم   بايست روي بانك كوچكتري عمل مـي        ما مي . بانك آيزنهاور عمليات بزرگي بود    

وضوع به رفقا تذكر داده شد ولـي مـورد توجـه قـرار              اين م . برداري كنيم   توانستيم به درستي از آن بهره       نداشتيم و نمي  
ولـي طرحهـاي   . ولي به هرحال ما به پول احتياج داشتيم و عمليات بانك يك ضـرورت اجتنـاب ناپـذير بـود             . نگرفت

هـاي    بر اثر چند عمـل موفقيـت آميـز سـايه          .  ما در موقع خوبي قرار داشتيم      ٥٠ماه    در ارديبهشت . بعدي زودرس بودند  
نيروهـاي  . روحية مردم و مبارزان عالي بود     . شكست سياهكل و اعدام رزمندگان جنگل زدوده شده بود        يأس ناشي از    

دانشـجويان شـديداَ تهيـيج شـده بودنـد و شـعارهاي سياسـي پـس از                  . نگريستند  آگاه با خوشبيني به مبارزات نوين مي      
هـاي     شـديداَ رسـوا شـده و برنامـه         دشـمن . شد  چندين سال ركود دوباره در فريادهاي پرخروش دانشجويان شنيده مي         

شد اين بار به تف سرباال تبديل شده و صورت خـودش را آلـوده                 تلويزيونيش كه درگذشته با موفقيت كامل اجرا مي       
نمودنـد و ايـن در        اينها دستاوردهاي كوچكي نبود، مـردم واقعـاَ در وجـود چريكهـا احسـاس قـدرت مـي                  .. كرده بود 

 . آنها بسيار مؤثر بودگسترش و تثبيت روحية رزمنده در
 رفيق  ٩انتشار عكس   . كرد  اش وضع خود را خرابتر مي       دشمن با حركات شتابزده   . فضاي جامعه كامالَ سياسي شده بود     

پس از . اينها همه به نفع ما بود   . كرد  تحت پيگرد در سراسر كشور افسانة مبارزة چريكها را بتمام نقاط كشور منتقل مي             
وقت آن بود كه ما كه دو قـدم بـه پـيش    .  آيزنهاور پول كافي نيز در اختيار ما قرار گرفت  عمليات موفقيت آميز بانك   

گذاشته بوديم يك گام به عقب برداريم و به بررسي دستاوردهاي خود بپردازيم و مسائل دروني خود راحل نمائيم و                    
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كرديم و بهترين رفقا را       ر صرف مي  بايست وقت بسيا    ما براي سازماندهي مي   . سازماندهي بالنسبه محكمي ايجاد نمائيم    
. داديم  داديم و حداقل يكماه را بدين كار اختصاص مي          به صف اول احضار كرده و بقيه را در پشت جبهه سازمان مي            

 .ما اين كار را عليرغم آنكه مطرح شد اجرا نكرديم و اين بزرگترين اشتباه ما بود
 

 بخش ششم
 دستاوردهاي مرحلة اول

توانستيم مبارزة مسلحانه را به شكل كاملي مطـرح نمـائيم و روي             . موفقيتهائي بزرگ بدست آورديم   در اين مرحله ما     
جانبازي رفقا و قهرمانيشان اثر زيـادي در ايجـاد          . فضا را كامالَ سياسي كرديم و اميدها را زنده ساختيم         . آن تبليغ كنيم  

قريباَ بالفاصله براي همكـاري بـا جنـبش از لحـاظ             رزمنده در مردم باقي گذاشت باالخص نيروهاي زيادي را ت           روحية
اتوريتـه و شخصـيت دشـمن    . معنوي آماده نموده، بطوري كه بسياري از افراد آمادة شركت در مبارزات نـوين شـدند           

 .لگدكوب چريكها شد، قدرقدرتي دشمن درهم شكست و اين امر بسيار مهمي بود
اي از نيـروي برتـر مبـارزين          دار شد، بطوريكـه حتـي عـده       احساس ضعف مطلق در مقابل قدرت مطلق شديداَ خدشه          

مـا تقريبـاَ بـه اولـين هـدف خـود رسـيده              . اين دستاوردها براي ما از لحاظ استراتژيك بسيار مهم بود         . گفتند  سخن مي 
ت كرده وقت آن بود كه با استفاده از تأثيرات ايجاد شده به سازماندهي بپردازيم و دستاوردهايمان را عمالَ تثبي. بوديم

در آن دوره تنها حفظ نيروهاي خودي و ضربه نخوردن و عقب نشيني تاكتيكي خود پيروزي بزرگـي                  . و حفظ نمائيم  
شد، روحية رزمندة مـردم بيشـتر         گذشت و دشمن موفق به وارد كردن ضربه به ما نمي            هرهفته كه مي  . شد  محسوب مي 

البته .  داديم كه در عرض مدت كوتاهي ضرباتي به ما بزند          مباالتي كرديم و به دشمن اجازه       ولي ما بي  . گرفت  اوج مي 
بايسـت آگاهانـه و بـا وقـوف بـه تـأثيرات مثبـت ضـربه          خورديم و اين اجتناب ناپذير بود ولي ما مي    ما قطعاَ  ضربه مي    

م و كـردي  هاي سازمان را تا حدي مستحكم نمائيم، از برخورد اجتنـاب مـي     نخوردن حداقل براي مدتي كه بتوانيم پايه      
 .نموديم خود را آمادة دفاع از دستاوردها مي

به هرحال در مجموع در مرحلة اول، اگرچه ضربات شديدي خـورديم ولـي از  نظـر سياسـي بـه پيـروزي رسـيديم و                           
توانستيم خط مشي مبارزاتيمان را مطرح كنيم و روي آن به مقياس كشوري تبليغ نمائيم،  اين خـود پيـروزي بزرگـي                       

 .بود
 براي ما تجاربي ايجاد كرد ولي اين تجـارب بـراي جـا افتـادن و تثبيـت خـود بـه زمـان احتيـاج داشـتند و                               اول  مرحلة

در اثر مبارزات اوليه فضا كامالَ سياسي شـد و تحـرك سياسـي نـويني در سـطح                   . بالفاصله مورد استفاده قرار نگرفتند    
 .واره محفوظ خواهد بودجامعه بوجود آمد كه تأثيراتش در تاريخ مبارزات نوين خلق قطعاَ هم

 
 بخش هفتم

 :جمع بندي خالصه شدة نتايج تجارب در مرحلة اول جنگ شهري
 العملهاي خلق  در زمينة عكس-١

مراحـل مختلـف جنـگ شـهري تـا حـدي            . العملهاي خلـق نداشـتيم      ما قبل از عمل مسلحانه تجربة مشخصي از عكس        
 :دهيم  مورد توضيح مي٢جارب را در ما بطور خالصه اين ت. تجاربي در اين زمينه ايجاد كرد

 العمل نيروهاي اپوزيسيون و آگاه،  عكس-الف 
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 .العمل نيروهاي ناآگاه  عكس-ب 
اين نيروها كه شامل محافل و گروههاي ملي و چپ و همچنـين تمـام               . العمل نيروهاي آگاه و ضدرژيم       عكس –الف  

براثـر مبـارزات شكسـت      . شـود   اند مـي     ارتباط داشته  عناصري كه به شكلي با مبارزات گذشتة جبهة ملي و حزب توده           
خوردة گذشته كه عمدتاَ به علت خيانت و فرصت طلبي رهبران بوجود آمده بود كالَ در وضع رواني و سياسي مثبتـي          

 . روحية يأس و سرخوردگي، وجه غالب داشت. بردند بسر نمي
در عمل بـه    .  سركوفته اثر بسيار مثبتي خواهد داشت      زديم كه آغاز مبارزة مسلحانه در نابودي اين روحية          ما حدس مي  

العملهـاي گونـاگون وجـود        البتـه عكـس   . شكل عيني ديديم كه اين تأثيرات روي عناصر آگاه تا چه حـد وسـيع بـود                
اي كـه در چـارچوب منـافع          تنهـا فرصـت طلبـان حرفـه       . ولي تماماَ در جهت موافقت و يكدلي با جنـبش بـود           . داشت

گيرنـد   يشان را نه در خدمت گسترش مبارزه، بلكـه در جهـت ارضـاء نفـس خـويش بكـار مـي        خويش اسيرند و آگاه   
العملها جرأت بروز نيافتند زيرا اكثريت نيروها حمايـت           اول اين عكس    العملهاي منفي داشتند كه البته در مرحلة        عكس

اطر آنكـه منفـرد نشـوند يـا        معنوي خود را با مبارزه اعالم داشتند و اقليتهـاي فرصـت طلـب در جنـاح اپوزيسـيون بخـ                    
. كردند  كردند و يا اينكه ضمن تأييد مبارزات مخالفت ضمني و ترديدهاي خود را در لفافه بيان مي                  سكوت اختيار مي  

 .العمل فرصت طلبان خود تجربة سودمندي بود آشنائي عملي با عكس
مـا هرگـز فكـر    .  حـد توقـع بـود   رفـت بـيش از   العمل نيروهاي جوان و پرشـور اپوزيسـيون بـا آنكـه انتظـار مـي            عكس
مـرگ  “و  ” جالد ننگت باد  “و  ” فرسيو مرگت مبارك  “بار تظاهرات علني با شعار        كرديم كه در آن شرايط خفقان       نمي

شـدند،  بـه خيابانهـا بريزنـد و            برگزار شود و دانشجوياني كه تا آن موقع هرگز از حصار دانشگاه خـارج نمـي               ” بر شاه 
ايـن بـه مـا نشـان داد كـه تمـايالت             . ابانهاي شهر پس از ساليان دراز بگوش مردم برسـانند         جوئي را در خي     فرياد مبارزه 

باشد، اين    انقالبي در نيروهاي جوان بسيار است ولي بعلت عدم تشكيالت و وحدت كه نتيجة خفقان شديد پليسي مي                 
العملهـاي عصـياني و       ند عكـس  نيروها فرصت تجمع و مبارزة منظم را ندارند و فقط در شرايطي كه به عللي تهييج شو                

 .دهند شديد نشان مي
مقارن با همين احوال، انقالبيترين نيروهـاي آگـاه تحـت           . سازمان بودن تظاهرات مشخص بود      ضمناَ ابتدائي بودن و بي    

 .تأثيرات مبارزة جديد در صدد سازماندهي و پيگيري مبارزه برآمدند
مان مجاهدين خلق جزو گروههائي بودند كه حركـت انقالبـي           گروههاي آرمان خلق، جناح انقالبي ستارة سرخ، ساز       

خود را تحث تأثير آغاز مبارزة مسلحانه تشريح نمودند و پس از چندماه عملياتي را آغاز كردند و مبارزه را در حيطـة       
 .امكانات خود گسترش دادند

 مبـارزة مسـلحانه قـرار گرفتنـد         هاي ناآگاه در مواقعي كه در معـرض مسـتقيم           توده: العمل نيروهاي ناآگاه       عكس -ب
نشينان در رابطه بـا عناصـر شـهري و      الهيجان و سياهكل حتي كوه     مثالَ  در منطقة   . سياسي شدند و آگاهي نسبي يافتند     

هـاي    آگاه بعلت ارتباط اقتصاديشان آگاهي يافتند و از جنبش به حمايت معنـوي برخاسـتند كـه در ايـن مـورد نمونـه                       
 .بسياري ديده شده است

آنهـا از ماهيـت مبـارزات اطالعـي         . خشي از نيروهاي ناآگاه خلق در آغاز فقط در جريان يك مبـارزه قـرار گرفتنـد                ب
كـرد، ولـي      اي با رژيم بودند و اين امر بخودي خود آنها را جلب مي              فقط مردم شاهد مبارزه و درگيري عده      . نداشتند

 .العمل منطقي و مشخص در مقابل آن نداشتند يك عكس
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كوشيد، با تبليغات وسيع و جهنمي خود هرچه بيشتر عناصر ناآگاه را از مبارزات نـوين دور                    لحظات دشمن مي   در اين 
برخورد با تبليغـات و     . نگهدارد و اذهان آنها را با تحريف واقعيات گمراه نمايد وماهيت مبارزات را وارونه جلوه دهد               

كرديم كه دشـمن تـا ايـن حـد وقـيح و               ما قبالَ فكر نمي   . دهاي جنگ بازدارندة دشمن، تجارب نويني براي ما بو          شيوه
زنـد و   درا باشد ولي عمالَ ديديم كه دشمن يك جنگ تبليغاتي وسيع و دامنه دار و آگاهانه را برعليه ما دامن مي     هرزه

كوشد با مشوش كردن اذهان مردم در صفوف خلـق شـكاف              كند، و مي    از وارد كردن هرگونه اتهامي خودداري نمي      
تأثير نبوده و برخي از افراد ناآگـاه واقعـاَ همـان تصـوري را كـه       فريبكاري دشمن بي. جاد كند و مردم را فريب دهد      اي

انـد    اين امر كه چريكها بخاطر پول و مقام دست بـه ايـن عمليـات زده               . پذيرفتند  دشمن در ذهنشان ايجاد كرده بود مي      
ولي با اينهمه كم    . اين نشانة موفقيت دشمن در فريبكاري بود      حتي در صحبتهاي روزمرة مردم نيز انعكاساتي داشت و          
 .كردند و جريان برايشان روشن بود نبودند كساني كه با پوزخند به تبليغات دشمن نگاه مي

تجربة ديگري كه پس از اين مرحله ايجاد شد لزوم سازماندهي نيروها و استقرار آنها بود ولزوم اينكار بـيش از پـيش                       
ضـمناَ نتيجـه گيـري شـد كـه      . بدين ترتيب مسأله سازماندهي در دستور كار مرحلة بعدي قرار گرفت     . شد  احساس مي 

اي بود كه از درگيري نيـروي    اين تجربه . المقدور افراد تيمها بايد محدود باشد تا يك ضربه ابعاد وسيع پيدا نكند              حتي
كي برزيـل بـه صـورت مـدون در كتـاب رفيـق              بندي سازمانهاي چري    ولي همين تجربه قبالَ در فرم     . هوائي بدست آمد  

تذكر داده شده بود ولي ما پس از تجربة شخصي خودمان آن را جذب كرديم و كوشيديم بعـدها مصـرانه               ” ماريگال“
 .آن را به كار بنديم

در زمينة شناخت برخوردهاي پليس و چگونگي ضربات وارده پس از اين مرحله، ما جمع بندي دقيقي نداشتيم و اين                    
دانستيم بهروز چگونه دستگير شد و اين بخاطر آن بود كه كنترل بر حركـات و   مثالَ نمي. ت نقصان اطالعاتمان بود   بعل

از چگـونگي دسـتگيري رفيـق اشـرف         . ضمناَ جريانات نيروي هوائي نيز كامالَ مشـخص نبـود         . روابط كادرها نداشتيم  
 تشكيالتي از چگونگي ضربات وارده اطالعي نيافتـه و  خالصه اينكه ما بعلت ضعف كنترل. دهقاني نيز اطالع نداشتيم   

برخوردهاي پليس با عمليات ابتدائي ما بسيار خـام         . درسي نگرفتيم و با همان وضع مجدداَ اقدام به سازماندهي كرديم          
 بطوري كه پس از حمله به بانك آيزنهاور دشمن چندين كاميون پاسبان به محل اعزام كرده بود در حاليكـه ايـن        . بود

آوردنـد   حتي يك ارتـش را هـم اگـر بـه محـل مـي      . شد عمل كامالَ غيرضروري بود و از دستپاچگي دشمن ناشي مي     
سـرعت عمـل چريكـي باعـث سـردرگمي پلـيس و ايجـاد               . اي نداشت، چون چريكها مدتها بود كه رفته بودنـد           نتيجه

د سرويسـهاي جديـد ايـن نقـص خـود را      البته بعدها دشمن بتدريج با ايجا   . تاكتيكهاي نادرست از جانب وي شده بود      
دشـمن  . دشمن در زمينة كشف سرنخ و ضـربه زدن از طريـق ايجـاد سـوراخهائي بـه سـازمان موفـق بـود                       . جبران كرد 

اقدامات وسيعي به منظور كشف ارتباطات رفقاي لورفته انجام داد و در چندين مورد موفق گرديد، ولي اين اقـدامات      
اي ما به صورت عيني و ملموس درنيامده بود و به همين خـاطر ضـرباتي را متحمـل                   و نحوة حركت دشمن تا مدتها بر      

كوشيد سرنخهائي براي رسيدن به رفقاي تحت پيگرد         كرد و مي    دشمن در اين دوره با تمام امكاناتش اقدام مي        . شديم
دشمن كه عبـارت بـود   هاي  پيدا كند و ما بعلت عدم يك سازمان مستحكم و نداشتن كنترل تشكيالتي در مقابل شيوه        

البته اين تجارب نيز بعدها بشكل كامالَ ملموس        . پذير بوديم   از يافتن سرنخ و ادامة آن و رسيدن به رفقاي ديگر آسيب           
البته بايد توجه داشت كه براي بكار گرفتن تجارب   . جذب گرديد ولي در مرحلة دوم سازماندهي نيز بكار گرفته نشد          

گرنه در حالت درهم پاشيدگي اوضاع آنقدر كار و اقدام عملي الزم است كه بسـياري  نيز شرايط مناسبي الزم است و  
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عليرغم آنكه درست تشخيص داده شوند و لزوم آنها         . توان انجام داد    از رعايتها قابل اجرا نيستند و خيلي كارها را نمي         
شـكيالتي مسـتحكم بسـياري    يعني در مرحلة بهم ريختگي كارهاي سازمان بعلت كمبـود يـك سيسـتم ت              . به نظر برسد  

گيرند و نصب پوشش حفاظتي بـر حركـات امكانپـذير            اصول قابل اجرا نيستند و حركات در ناامني شديد صورت مي          
العمـل نشـان دادن كمتـر باشـد نـاامني حركـات               نشـيني و عكـس      هر قدر امكانات سازمان براي مـانور و عقـب         . نيست

بهمـين خـاطر اسـت كـه ضـرباتي كـه بـر سـازمان وارد            . شود   مي شديدتر است و احتمال خوردن ضربات بعدي بيشتر       
 .يابد شود بكلي امتداد مي مي

در حالـت   . اول به صورت مستقيم، دوم به صـورت غيرمسـتقيم         : امتداد يافتن يك ضربه به دو صورت امكانپذير است        
مداركي نزد وي پيـدا شـود   شود، ممكن است اطالعاتي از وي اخذ شود و يا             مستقيم وقتي رفيقي دستگير يا كشته مي      

 .كه دشمن از آن اطالعات و مدارك بتواند براي ضربة بعدي استفاده كند
مثالَ قراري افشا شده و يا كشف شود و يا آدرسي مثل برگ لباسشوئي وغيره نزد رفيق يافت شود كه حدود و حوالي                     

. شـود   سريع ضد اطالعاتي چريكي خنثـي مـي       شيوة ضربة مستقيم معموالَ با اقدامات       . اقامتگاه را مشخص سازد و غيره     
تواند به اين شيوه ضـربه وارد سـازد           بطوري كه دشمن كمتر مي    . شود  مثالَ ردها و سرنخها پاك شده و ارتباط قطع مي         

مگر در مواردي كه ما دچار اشتباه شويم و از اصول تجربه شده عدول كنيم ولي در شـيوة ضـربة غيرمسـتقيم پـس از                          
د غيرمستقيم يك ضربه، وضع بدين صورت است كه ما پـس از خـوردن ضـربة اول مجبـوريم كـه                    يك ضربه يا امتدا   

دست به يك رشته حركاتي بزنيم، مثالَ خانة تيمي را تخليه كنيم، به افرادي كـه بـه نحـوي  بـا جريـان ضـربه مربـوط                             
 را قطع كنـيم و مهمتـر        شوند اطالع بدهيم، بعضي سرنخهاي مهم ديگر را كه ممكن است سبب ضربه مستقيم شود                مي

گرفته بين ساير رفقا و افـراد سرشـكن           از همه وظايفي را كه توسط رفيق ضربه خورده يا واحد ضربه خورده انجام مي              
دهد و اين خود يك عامل فرعي براي خـوردن ضـربه در      اين كارها گذشته از آن كه حركات ما را افزايش مي          . كنيم

هاي جاري خودمان وظـايف       شود كه ما عالوه بر وظايف و برنامه          باعث مي  ضمناَ. شرايط حكومت نظامي پنهان است    
اين پذيرش كارهاي جديـد ميـزان دقـت در كـل برنامـه را كـاهش                 . هاي جديدي را بطور اضطراري بپذيريم       و برنامه 

 در نتيجـه    پذيري باال برود و     شود كه آسيب    زند و همين باعث مي      دهد و نظم و نسق واحدهاي معمولي را برهم مي           مي
ضربات بعدي حتي بدون ارتباط مستقيم با ضربة اوليه بداليل ديگري كه همان كاهش دقت بعلت افزايش كارهاست                  

كوشـد بـا اسـتفاده از تـأثيرات           پليس بعلت تجاربش به اين قانون تاحدي وارد است، به همين جهت مي            . شود  وارد مي 
رو همـواره     از ايـن  .  بودن حركات، ضربة بعدي را وارد سازد       حفاظ  منفي ضربه از جمله افزايش حركات سازمان و بي        

اين افـزايش شـديد فعاليـت       . دهد  پليس پس از وارد كردن ضربه ميزان فعاليت خود را تا چند هفته شديداَ افزايش مي               
اول اينكه از پراكندگي و كـاهش دقـت و حفاظـت در صـفوف چريكهـا                 : گردانندگان دستگاه پليس دو حسن دارد       

اي كه با چريكها زده شده، از مأمورين و كادرهاي بيشتر             كنند، دوم اينكه با استفاده از شور و هيجان ضربه           ه مي استفاد
 .كشند كارمي

اي بزننـد خمـود و كسـل شـده و      در اينجا يك مسئلة رواني وجود دارد، كادرهاي  دشمن وقتي نتواننـد مـدتها ضـربه         
از . عمليات و درگيري تا مدتي هشـيارند و آمـادگي بيشـتري دارنـد             دهند، ولي پس از       هوشياري خود را از دست مي     

مثالَ ديديم كه چگونه پس از ضربه زدن بـه          . كند  اين رو دشمن از اين حالت رواني كادرها و مزدوران نيز استفاده مي            
ه نـوعي   ايـن ضـرب   . تيم انتشارات دوم و دستگيري  رفيق اشرف دهقاني، در فاصلة چند روز رفيق بهروز دسـتگير شـد                  
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جنبـة مسـتقيم آن بـود كـه پلـيس پـس از دسـتگيري رفيـق                  . ضربة توأم يعني هم جنبة مستقيم و هم غيرمستقيم داشت         
توانست به عنوان سر نخ از آنها استفاده كند، دستگير            اشرف بالفاصله روي دوستان او اقدام كرد و عناصري را كه مي           

د و كارهايش روال معمولي خود را از دست داده بود دسـت بـه   از جانبي رفيق بهروز كه تيمش ضربه خورده بو       . كرد
يك رشته اقداماتي زد از جمله ارتباط گرفتن با همان دوستاني كه به خاطر رفيق اشرف دستگير شـده بودنـد و بـدين                        

نگهـاي  خواست با برقرار ارتباطات تازه ضربة وارده را جبران نمايدو همين امـر در رابطـه بـا اقـدامات و نير                       ترتيب مي 
رفيـق بهـروز   . هاي پليس، سبب وارد آمدن دومين ضربه شد پليس و توجيه نبودن دوستان دستگير شده  نسبت به شيوه 

ضربة مستقيم در تـيم پويـان بعلـت    . به خاطر قراري كه در جيب داشت ضربة مستقيم  را به تيم رفيق پويان منتقل كرد              
 غيرمستقيم بعلت حركات بـا عجلـه و لجـام گسـيختة رفقـا                خودكشي رفقا و سوزاندن مدارك متوقف شد ولي ضربة        

اسكندر و سايرين قطع نشد و همان روز كه پليس حركاتش را در رابطه با ضربة ابتدائي افزايش داده بود، ضربه بطور                      
 تـوان   ضربة مستقيم را پس از ضربه خوردن تيم اول انتشارات نيز مـي            . غيرمستقيم وارد شد و حادثة طاووس پيش آمد       

پس از ضربه، رفيق پويان از نظر سازماني منفرد ماند و بدون يـك محاسـبة كامـل بـه تـيم رفيـق اسـكندر         . توضيح داد 
اين تيم خودش داراي پنج كادر بود و از نظر نفرات حتي طبق فرمول رفيق ماريگال نيز تكميل بـود ولـي                  . انتقال يافت 

پس از مدتي تيم دوم انتشارات نيز دچار ضربه شده و در اين             . تقريباَ  بطور اجباري اين افزايش نفرات صورت گرفت        
ميان رفيق جمشيدي ك منفرد مانده بود نيز به تيم رفيق اسكندر منتقل شد و بدين ترتيب هشت نفر در يك تيم قـرار                        

ات وارده بـه    ولي اين يك اجبار نيز بود كه از تأثيرات غيرمستقيم و ضرب           . گرفتند كه كامالَ  قابل انتقاد و نادرست بود        
معمـوالَ  . درك اين قوانين در برنامه ريزيهاي سـازماني بسـيار مهـم اسـت             . تيمهاي اول و دوم انتشارات ناشي شده بود       

توجهند و همين امر عـاملي در گسـترش           رفقا به ضربات مستقيم توجه ويژه دارند ولي در مورد ضربات غيرمستقيم بي            
دي جنـبش ضـربات غيرمسـتقيم نقـش مهمـي در آسـيب رسـاني بـه                  باالخص در مراحل بع   . ضربات غيرمستقيم است  

 .سازمان داشتند
 

 فصل دوم
 ٥٠از سوم خرداد تا اواخر مرداد 

   تشريح اوضاع در آغاز مرحلة دوم-بخش اول 
نـژاد موقتـاَ وضـع        تيم رفيق مسعود كه پـس از ضـربه خـوردن رفيـق سـلمان              :  وضع ما بدين شكل بود     ٥٠اوايل خرداد   

بردنـد و در پنـاه دادن     تيم قاسم و واحد بررسي فعاليت مجدد در روستا، در وضع مستقري بسـر مـي  .مشخصي نداشت 
. شدند  واحدهاي سازمان يافته در همينها خالصه مي      . رفقائي كه از حادثة طاووسي گريخته بودند شركت فعال داشتند         

خة تبريز بـه جـز منـاف فلكـي و رقيـه             رفقاي شا . كماكان رفقاي سازمان نيافتة شاخة مشهد وضعيت مشخصي نداشتند        
 رفيق مسعود شركت كنند و آن را تشكيل دهند، بقيه در وضع بـدون سـازمان                 ٢دانشگري كه قرار بود، در تيم شمارة        

 .بردند بسر مي
محافل سمپاتيزان كه در رابطه با رفيق عباس مفتاحي بودند كماكان در وضع مشخصـي قـرار نداشـتند، در اينجـا الزم                      

” اردشـير داور  “رفيق مفتاحي با فردي بنـام       . مورد واحد شناسائي روستاهاي شاهرود، توضيح كافي داده شود        است در   
اردشير داور فردي نيمه مذهبي بود كه طرفداري خود را از مبارزه مسلحانه اعالم داشته بود و آمـادگي      . ارتباط داشت 

اهرود آشناهائي داشت، از جمله با يـك چوپـان كـه در    اين فرد در ش. خود را براي همكاري صريحاً اظهار نموده بود      
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رفـت و در      اين چوپان در فصل چـرا بـه كوههـا مـي           . كرد آشنا بود    ارتفاعات شمالي شاهرود در كوهستان زندگي مي      
. وي داراي احساسـات ضـد رژيـم بـود      . آمـد   كرد و ساير مواقع به شاهرود نـزد زن و فرزنـدانش مـي               آنجا زندگي مي  

طه با تضييقات رژيم در مورد منابع طبيعي  و كنترل مراتع تضادش شديد شده بود بطـوري كـه اردشـير                      باالخره در راب  
داشت اين چوپان آمادة شركت فعـال در مبـارزة مسـلحانه بـود و گويـا حتـي يكبـار گفتـه بـود مـا بـا چنـد                                 اظهار مي 

وبدستي اقدام بـه تصـاحب سـالحهاي    كنيم و در اولين عمليات  با چ        چوبدستي جنبش خود را در اين كوهها آغاز مي        
 .ژاندارمها خواهيم كرد و سپس با سالحهاي بدست آمده مبارزاتمان را گسترش خواهيم داد

بـه همـين    . رسـيد   البته زمينة مبارزه با توجه به شرايط بسيار ناجور چوپانها و روستائيان در آن منطقـه مسـاعد بنظـر مـي                     
رفيق مفتاحي روي اين برنامه خيلي حساب       . قرار گرفته بود  ”  در روستا  واحد بررسي فعاليت مجدد   “لحاظ مورد توجه    

 .اساساً منتظر نتيجة اقدامات اولية اردشير بود” واحد بررسي“رو  كرد و از اين مي
اردشير در فروردين ماه و ارديبهشت ماه به مدت چهل روز خودش به كوه رفت و همراه چوپانـان زنـدگي كـرد، بـه                         

جمعاً سه بار اردشـير پـس از سـفر    . پس از مراجعت از كوه ارتباط نيمه منظمي با چوپان داشت  . دشناسائيهائي دست ز  
نشيني كرد، چـون مـا آمـادگي عملـي خـود را بـراي                 چهل روزه چوپان را ديد و در اين مالقاتها چوپان بتدريج عقب           

زن و فرزندش آمـده بـود و در حـال           چوپان دراين شرايط به شاهرود پيش       . شروع اقدامات ابتدائي اعالم كرده بوديم     
اش هم كمي افول كرده بود بطوري كه در آخرين جلسه از              رو غليان انقالبي    از اين . استراحت در محيط نيمه گرم بود     

ام و مال گفته  همكاري پوزش خواست و بعنوان دليل اظهار داشت كه من جريان مبارزه را با مالي ده در ميان گذاشته               
باشند و تو كه فرد خداپرستي هستي و به اصـطالح جـزو                مي طبيعيونها هستند از      ل اجراي اين برنامه   افرادي كه به دنبا   

هاي آنها بروي و چوپان هم پس از شنيدن اين حرفها زير پيمانهـايش                باشي شايسته نيست كه به دنبال برنامه        الهيون مي 
 .زده بود

داد ولي پـس از    بد بودن شرايط، خصلتهاي انقالبي نشان مي   البته واضح بود كه چوپان هنگامي كه در كوه بود بخاطر          
روي بـه     از اين . ورود به شهر و اقامت نزد زن و فرزند تشخيص داده بود كه زندگي آنقدرها هم غيرقابل تحمل نيست                  

 .متوسل شد و خود را كنار كشيد” مال“بهانة 
قرار داشـت، كـان     ” بررسي فعاليت مجدد در روستا    واحد  “بدين ترتيب برنامة روستاهاي شاهرود كه مدتها در دستور          

اي نبود و رفيق مفتاحي در مورد او دچار اشـتباه شـد،               بايد توجه داشت كه اردشير داور فرد قابل محاسبه        . لم يكن شد  
شد روي حرفهايش حساب كرد، اميـد بسـتن بـه چنـين فـردي و براسـاس          شخصيت بود و نمي     اين فرد خودخواه و بي    

اين فرد اولين رابط رفقاي مجاهد با سازمان ما نيـز بـود و              .  خطاي بزرگي بود   ريزي كردن   اراتش برنامه تمايالت و اظه  
 دسـتگير شـد و بعلـت خويشـاوندي بـا ثـابتي       ٥٠ايـن فـرد در تابسـتان    . در ايجاد يك رابطه سالم و خالق اخالل كرد  

كارشـناس در   شائبه بـا دشـمن آزاد گرديـد و فعـالً  بـه عنـوان                   مسئول اصلي عمليات ساواك و همچنين همكاري بي       
اساساً رفيق مفتاحي در مورد كار چريكي در نواحي روستائي كامالً ديـد ذهنـي               . وزارت اقتصاد مشغول خدمت است    

در اين مورد نيـز خوشـبيني افراطـي رفيـق براثـر عـدم               . شد  داشت و با قضايا نه با مغز سرد بلكه با قلب گرم مواجه مي             
در روستا و چه در مورد افرادي كه بتوانند چنين حركـت مشـكلي را          تجربة عيني چه در مورد مسائل و مشكالت كار          

اي تذكرات نيز تا روشن نشدن نتايج عملي كـار نسـبت              بهرحال رفيق عليرغم پاره   . سازمان دهند و پيريزي نمايند، بود     
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ريزيهاي  در برنامهبهرحال نتايج اين برنامه در اوايل خرداد روشن شد و    . به مشكوك بودن نتايج اين برنامه توجيه نبود       
 . بعدي اثر گذاشت

ريزي براي اقدامات سازمان مواجه بوديم و در       بهرحال ما در آستانه مرحلة دوم كماكان با امر سازماندهي افراد، برنامه           
مرحلة دوم از لحاظ اسلحه و مهمات پيشرفت چنداني نداشتيم فقط دو قبضه سـالح كمـري مسـتعمل دسـت سـاز بـه                         

ضمناً يـك قبضـه     . مان از قاچاقچي خريداري شد كه اينكار توسط شاخة تبريز صورت گرفت            تو ١٥٠٠قيمت هريك   
ايـن سـالح هنگـام      ( الما ساخت اسپانيا كه تقريباً نو بود به دستمان رسيد كـه بـه رفيـق مفتـاحي داده شـد                       ٦٥/٧سالح  

ر زمينة آزمايشهاي تكنيكي    در مرحله اول و دوم رفقا د      ) درگيري رفيق مفتاحي پس از شليك گلوله چهارم گير كرد         
در اين مرحله . شدند كردند و در نتيجه بدون تجارب قبلي موفق به اختراعات و اكتشافات جالبي مي  فعاليت زيادي مي  

در ايـن  . اي خـوب داد     شد مورد آزمايش قرار گرفـت و نتيجـه          كشي ساخته مي    بمبهاي باروتي كه با بوشن چدني لوله      
از لحـاظ   . د، كار با مواد منفجره و بمبهاي ساعتي در تيمهاي عمليـاتي تعلـيم داده شـد                سازي تكميل ش    مرحله فن نمره  

در ايـن دوره    . تمرين تيراندازي در وضع بسيار بعدي قرار داشتيم چـون فشـنگ بـه انـدازة كـافي در اختيـار نداشـتيم                      
 .كردند همگي افراد مسلح نبودند و بعضي اوقات از يك اسلحه دو رفيق استفاده مي

 
 ش دومبخ

 ها و طرز تفكر غالب در مرحلة دوم ايده
.  ضربه نيروي هوائي و به دنبال آن ضربه طاووسي عليرغم آنكه بزرگ بودند تـأثير آشـكار و زيـادي ايجـاد نكردنـد                       

روحية رفقا عليرغم ناراحتي بوجود آمده بهيچوجه تضـعيف نشـده           . بهتر است بگوئيم تأثيرات مستقيمي ايجاد نكردند      
 .كردند  اينگونه حوادث را طبيعي و جبري تلقي ميبود و رفقا

دانستند كه بايد بر اساس خط مشي قبول شده همچنان  كنيم؟ رفقا مي براي هيچكس اين سؤال مطرح نبود كه حاال چه    
بر اين اساس و با اين روحيه بسيار رزمنده با حوادثي از اين             . حتي اگر هيچكس ديگر زنده نماند     . به حركت ادامه داد   

معموالً رفقا روي تجارب تاكتيكي حوادث مزبـور و اينكـه چكـار كنـيم كـه از حـوادث مشـابه                . شد  بيل برخورد مي  ق
گرفت و اين     بيشتر نتايج استراتژيك اين جريانات بود كه مورد توجه قرار مي          . دادند  اجتناب شود حساسيتي نشان نمي    

 .گرفتند حوادث در قالب مفاهيم كلي جنگ انقالبي مورد بحث قرار مي
كـرد، در ضـمن بررسـي اسـتراتژيك حـوادث و              البته در اين ميان رفيق مسعود ويژگي هميشـگي خـود را حفـظ مـي               

تأثيرات مرحله، به دقت در جست و جوي علل تاكتيكي و تكنيكـي بـروز ضـربات بـود، ولـي معمـوالَ بخـاطر نقـص                           
اي از شـهر در       ال بود، حتـي وقتـي از نقطـه        رسيد ولي رفيق مسعود برخوردش بسيار فع        اطالعات به نتيجة مشخص نمي    
كرد و اطالعاتي     داد، او به هر ترتيب شده خودش را به حادثه نزديك مي             اي روي مي    رابطه با فعاليتهاي سازمان حادثه    

رفـت و مـدتي بـه گفـت و گوهـاي              اي كه در نزديكي محـل بـروز حادثـه بـود مـي               خانه  مثالً به قهوه  . آورد  بدست مي 
كـرد اطالعـاتي از چگـونگي وقـوع           داد و يا با طرح سؤاالتي و به حرف كشـيدن افـراد سـعي مـي                  مشتريان گوش مي  

در ايـن   . گيريهاي جديـدي قـرار داشـتيم        در آغاز مرحلة دوم ما در آستانة تجديد سازمان و تصميم          . حوادث پيدا كند  
. شـود   از نقايص اصلي محسوب ميموقع ديگر كامالً روشن شده بود كه عدم سازماندهي افراد و پراكنده بودن كارها   

 .شد از اين روي به مسئلة سازماندهي و چگونگي آن زياد فكر مي
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در ايـن دوره كمتـر راجـع بـه عمليـات         . كردند  رفقاي مسئول عمدتاً روي سازماندهي افراد در تيمهاي شهري فكر مي          
 .نمود ز واقع ميشد، زيرا قبل از سازماندهي نيروها به عمليات فكر كردن دور ا مشخص فكر مي

شد، ولي موعد حتمي عمليات چريكي از پيش تعيـين شـده              بهرحال از نظر عمليات اگر چه طرح مشخص مطرح نمي         
بنابراين ايدة بهم ريختن جشنهاي شاهنشاهي نه تنها در         .  ”شد   بايد بهم ريخته مي    ٥٠جشن شاهنشاهي در مهرماه     “بود،  

شـد    كـرد و گذشـته از آن چـه كـاري بهتـر از آن مـي                  وين را تثبيت مـي    المللي،  جنبش ن     سطح ملي بلكه در سطح بين     
پس وجود جشنها خود فرصتي مغتـنم تلقـي         .  صورت داد كه به تئوري ضعف مطلق در مقابل قدرت مطلق پايان دهد            

اي جنـبش نقـش درجـه اول را احـراز      بنابراين عمليات هنگـام جشـنها از لحـاظ هـدفهاي اسـتراتژيك مرحلـه            . شد  مي
 قـرار دارد ترديـدي بـه     ٥٠هيچكس در مورد اينكه نقطه اوج فعاليت چريكي در فـاز اول مبـارزه در مهرمـاه                  . دكر  مي

ها و عمليات بود و اينكه چه بكنـيم كـه بتـوانيم در                فقط بحث بر سر چگونگي طرحريزي اين برنامه       . داد  خود راه نمي  
پيـروزي در  .  و پيشـنهادات روي جشـنها متمركـز بـود    هـا  در ايـن دوره هـم ايـده   . بهم ريختن اين جشنها موفقتر باشيم  

دسـت آوردن ايـن پيـروزي      در صـورت بـه    . رفـت   عمليات جشنها پيروزي استراتژيك براي فاز اول جنبش بشمار مـي          
ثبـاتي كـه رژيـم      . شـد   هايش و آرزوهـايش دچـار شكسـت فـاحش مـي             شكست وبرنامه   اتوريته رژيم بكلي درهم مي    

هاي بيگانه به ايـران بـا شكسـت           حد رژيم براي جلب سرمايه      گشت و كوشش بي     معني مي  كرد بكلي بي    تبليغش را مي  
هدف رژيم در برگزاري جشـنهاي شاهنشـاهي        . گشت  المللي با رژيم مي     شد،  سبب كاهش همكاريهاي بين       مواجه مي 

رژيم شـاه پـس   . اين مسأله براي رژيم اهميت استراتژيك داشت. فقط يك ميهماني شاهانه و يك تفريح درباري نبود 
داري به جاي روابط فئودالي اينك پس از هشت سال كه از آغـاز مـاجراي                  از جايگزين نمودن روابط توليدي سرمايه     

گذشت قصد داشت بخاطر تحكيم موقعيت سياسي و اقتصادي حركات نويني انجـام دهـد و اقتصـاد                   انقالب سفيد مي  
گاهي اوقات ممكن است تصور شـود كـه نيروهـاي وابسـته بـه         . نواستعماري را با تمام وجوهش در ايران مستقر سازد        

. امپرياليزم براي تحقـق اهـداف اسـتراتژيك خـود نيـازي بـه كوشـش و تـالش ندارنـد، درحاليكـه ايـن طـور نيسـت                            
نـاهمگوني تمـايالت و تضـادهاي درونـي اردوگـاه           . امپرياليستها نيز براي رسيدن به آرزوهاي خود بايد مبـارزه كننـد           

هاي   م تضاد با نيروهاي سوسياليستي و مترقي و بسياري عوامل ديگر هستند كه سد و مانعي در راه انجام برنامه                   امپرياليز
هـاي   شوند و گروههاي وابسته به امپرياليزم جهاني براي رسيدن بـه آرزوهـاي خـويش و تحقـق برنامـه           امپرياليستي مي 

 .كار برندبايست مقدمه چينيهاي الزم را بكنند و كوششهائي ب خود مي
هـاي    هـاي حكـومتش جلـب سـرمايه         براي رژيم شاه از لحاظ تحكيم پايـه       . رژيم شاه نيز در چنين موقعيتي قرار داشت       

هـاي بيگانـه را بـه ايـران           شد هرچه بيشـتر سـرمايه       كه رژيم موفق مي     در صورتي . اي داشت   بيگانه به ايران اهميت ويژه    
ها را نيز نسبت به حكومت جلب كرده بود و ايـن بـراي رژيـم     رمايهبكشاند بخودي خود حمايت سياسي اربابان اين س 

 .اهميتي حياتي داشت
رژيم پس از هشت سال تالش به منظور ايجاد زمينه براي برقراري روابط توليدي و اجتماعي نوين در جامعه از لحـاظ       

 فعـل درآوردن ايـن امـر        هاي خـارجي داشـت، ولـي بـراي از قـوه بـه               عيني شرايط بالقوه مساعدي براي جلب سرمايه      
كرد كه اينجا در ايران، زمينة مسـاعدي   بايست به ارباب سرمايه و صنعت بيگانه حالي مي       مي. كرد  بايست تالش مي    مي

كـرد كـه در اينجـا     شوند، بايد اين امر را ثابت مـي  ها همگي ضمانت مي گذاري وجود دارد و اين سرمايه       براي سرمايه 
براي اثبات اين امر بويژه پـس از تحريكـات چريكـي در ايـران كوشـش زيـادي       . دهد يك دانه گندم دهها خوشه مي   
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اگرچه جشنهاي شاهنشاهي حتي سه سال قبل از آغاز عمليات چريكي طرح شده بود، با اين همـه در رابطـه              . الزم بود 
تمـام امكانـاتش    روي بـا      كـرد از ايـن      دشـمن شـديداً احسـاس خطـر مـي         . اي نيز يافته بـود      با آغاز جنبش اهميت ويژه    

 .خواست جلوي چريكها را قبل از اينكه بتوانند مانعي بر سر راه اجراي جشنها ايجاد كنند، بگيرد مي
كردند، طبيعي  چريكها نيز متقابالً با درك اهميت موضوع، به درهم ريختن اين جشنها بيش از هركار ديگري فكر مي              

خواسـتيم طبقـة كـارگر را بـه           بطور قطع بمثابه يك هدف اساسي مي      مثالً  . هاي بسياري در ذهن داشتيم      بود كه ما ايده   
هائي از جمله اشغال كارخانجـات و گفتگـو بـا كـارگران را مـورد نظـر قـرار                      مبارزه جلب نمائيم و براي اينكار برنامه      

يعـي اسـت    داديم و همچنين عملياتي را در رابطه  با منافع مشخص كارگران مورد بررسي قرار داده بوديم، ولي طب                    مي
طرح يك ايده و يك آرزو هرقدر هم كه درسـت باشـد   . شد به سرعت شكل اجرائي داد    ها نمي   كه به تمام اين برنامه    

پس از طـرح  . حاصلي است هر قدر هم كه ضروري تشخيص داده شود بدون ارتباط با امكانات عملي سازمان چيز بي               
ها بدون ارائة اسـلوب   آن را ارائه كرد وگرنه طرح ايده   بايست اسلوب مناسب و عملي براي اجراي          شدن يك ايده مي   

 .اي است فايده عملي كار بي
كنند كـه بـا    عمل  فكر مي بسياري از فعالين گروههاي سياسي صرف و بي  . درك اين مسأله براي هركسي ساده نيست      

 .ارائة طرحهاي بسيار خوب و جالب و مفيد كار تمام است
اينها چون هيچگـاه بـه      . نيم، پس از آن طرح مربوطه به خودي خود اجرا خواهد شد           كافي است كه ما طرح را ارائه ك       

شوند كه ارائة طرح بخش كـوچكي از پروسـة تحقـق     كنند، متوجه اين مسأله نيز نمي    دهند عمل نمي    طرحهائي كه مي  
. ايم  صد راه را طي كرده    در  ايم كه فالن برنامه درست است، اصوالً فقط ده          وقتي ما كامالً معتقد شده    . يك برنامه است  

شـود و ايـن يكـي     ولي غالباً به طرح بيش از اجرا توجه مي. شوند نود درصد راه به اجراي آن طرح و برنامه مربوط مي     
دهند تحقق آن را حتمـي فـرض كـرده و بالفاصـله بـه فكـر طراحـي                    وقتي طرحي مي  . از بيماريهاي روشنفكران است   

دهند و در آخر شاهد پيروزي را در روياهـاي رمانتيـك خـود در     همچنان ادامه ميافتند و اين كار را  مرحله بعدي مي  
كشند و بدون اينكه يك گام بردارند همانند طوطي از چگونگي تحقق انقـالب بـر طبـق طرحهـاي ذهنـي                        آغوش مي 

ياري هسـتند   دانند سوبژكتيويستهاي تمام ع     اين عده عليرغم اينكه خود را ماركسيست مي       . كنند  خود سخن پراكني مي   
اين سوبژكتيويستها اگر اندك صداقت انقالبي در وجودشان يافت شـود و   . اند  و در نقطة مقابل ماركسيسم قرار گرفته      

چون تنها شابلون تصحيح كنندة تئوري، عمل       . به طرحهاي خود عمل كنند خيلي زود متوجه خطاي خود خواهند شد           
بقول رفيق مائو عمل  تنها مالك حقيقت . تنتاج نظري ارزش دارداست، نتايج عملكرد يك تئوري بيش از اين نوع اس    

 . لنينيسم است-است، اين اساسيترين منطق در مكتب ماركسيسم
 لنينيسمي كه در صدد تفسير و تعبير جهان است وگرنه اگر ماركسيسم             – لنينيسم خالق، ماركسيسم     –البته ماركسيسم   

 –تواننـد خـود را ماركسيسـت     گيـرد خيليهـا مـي     جهان مورد اسـتفاده قـرار   اي براي تفسير   لنينيسم فقط بمثابه وسيله    –
هاي بسياري داشتيم كه همگي نيز در صورت اجرا نتايج بسيار          بهرحال ما در مرحلة دوم طرحها و ايده       . لنينيست بدانند 

مسـأله  . حها را اجـرا كـرد  توان اين طر توانستند داشته باشند، ولي متد اساسي ساختن ابزاري بود كه با آن مي    خوبي مي 
اين بازو را بايد ساخت و تقويت كرد، مسأله سـاختن ايـن بـازو و حـل درسـت ايـن                      . اساسي بازوي عمل كننده است    

 پيروزي  شكست و نوع مبارزه انقالبي است، ساختن بازوي عمل كننده يعنـي سـاختن آن سـازمان                     مسأله تعيين كنندة  
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نبش را به نتيجه برساند و خـودش دوش بـدوش پيشـرفت جنـبش رشـد كنـد و                 اي ج   انقالبي كه بتوانند اهداف مرحله    
 .دهند تغيير فرم دهد، مسأله اساسي براي مبارزات آينده را نيز همچنان تشكيل مي

ايـن  . اي كه در مرحله دوم مطرح كرديد، مسأله آغاز مجدد فعاليت در نواحي روستائي شمال كشور بـود                   مسئلة عمده 
اول اينكه مركزيت سازمان در سازماندهي همـه افـراد در شـهر نـاموفق بـود و ديگـر       . شد شي ميايده از دو موضوع نا 

در . شـد   اينكه از تأثيرات بسيار زياد آغاز عمليات در نواحي كوهستاني شمال مقارن جشـنهاي شاهنشـاهي توجـه مـي                   
پيشـنهاد از  . گرديـد  سـوب مـي  اي براي طرح مسأله و عامل دوم دليلي براي توجيـه طـرح مح        حقيقت عامل اول انگيزه   

رفيق قاسم قويـاً بـا آغـاز فعاليـت در روسـتا در آن               . طرف رفيق مفتاحي عنوان شد و رفيق مسعود نيز آن را تأييد كرد            
كرد، بحثهاي زيادي بر سر اين مسأله صورت گرفت، رفيق مسعود معتقد بود كه ما براي اتمام اين       شرايط مخالفت مي  

 .كافي داريم فقط كافيست كه حركات خود را در اين جهت سمت بدهيمبرنامه امكانات و رفقاي 
كرد و معتقد بود كه ما نه تنها امكانات سازمانيمان براي اين عمليات كافي نيست بلكـه                   رفيق قاسم اين نظريه را رد مي      

اي ايجاد نمائيم     دهآي نيز بطوريكه بتوانيم در عرض چند ماه يك واحد ورزي            افراد آماده براي شركت در چنين برنامه      
سـاخت كـه ايجـاد يـك هسـتة            كرد و مطرح مي     در اين مورد به تجربه سازماندهي دستة جنگل تكيه مي         . وجود ندارد 

 :چريكي رزمنده در نواحي روستائي احتياج به عناصر زير دارد
، پوئين، نـايلون،   يك حداقل شبكه حمايت محلي به منظور تأمين نيازهاي فني لوجستيكي مانند برنج، نمك، شكر              -١

با استفاده از شناخت كافي كه  نسـبت بـه      . بايست در مناطق مورد نظر مستقر باشند        عناصر اين شبكة حمايت محلي مي     
كنند به كمك دستة جنگل بشتابند، وطبق طرحهاي كامالً حسـاب شـده و بـا رعايـت كامـل                      مناطق مورد نظر پيدا مي    

 .ورنداصول پنهانكاري نيازهاي دسته را فراهم آ
بايسـت در شـهر وسـائل و          اين شـبكه مـي    .  يك شبكة رابط به منظور برقراري ارتباط بين مناطق شهري و روستائي            -٢

امكاناتي به منظور تهيه و تدارك نيازهاي دستة جنگل در اختيار داشته باشد كه بتواند تداركات مـورد نيـاز را تهيـه و               
نگل و يا شبكه حمايت كننده در درون منطقه عمليات برسانند و ضـمناً              برطبق برنامة منظم  ارتباطي در اختيار شبكة ج        

 .همآهنگي بين عمليات شهر و روستا را برقرار نمايند
بايست آماده     حداقل شش نفر كادر ورزيده و آشنا با مسائل زندگي در كوه و جنگل براي مرحلة اول حركت مي                   -٣

سـلح بـوده، و ضـمناً بقيـه افـراد از سـالحهاي كمـري خـوب                  بايست حداقل به يك مسلسـل م        اين شش نفر مي   . شوند
 نفـر  ١٢ الـي  ١٠بايسـت افـراد دسـته بـه      پس از يك ماه مي   . برخوردار باشند و وظيفة اين عده شناسائي مقدماتي است        

توان براي دسـته جنگـل تهيـه          اين حداقل تسليحاتي است كه مي     . افزايش يابند و يك مسلسل ديگر به دسته داده شود         
 نفري پـس  ١٢دستة . كه با آن بتوانند عملياتي به منظور تصاحب اسلحه و حمله به پاسگاههاي دشمن انجام دهند               كرد  

بايسـت روي يـك موضـع دشـمن شناسـائي تـاكتيكي نمايـد و خـود را بـراي                       زني، حدود يكماه،  مي      از مدتي گشت  
 . عمليات آماده سازد

مضافاً اينكه دشمن مطلقاً هوشياري نداشت و رفقـا بـا آزادي      . بوددر سازماندهي دستة جنگل تمام شرايط فوق برقرار         
و عناصر رابط بدون برخورد با مانعي از قبيل پستهاي بازرسي وغيره خود را به اعمـاق  . كردند عمل زيادي حركت مي  

 هوشـياري   ٥٠در حاليكـه در وضـعيت تابسـتان         . رسـانيدند   رسانيدند و وسائل مورد نياز دسته را به آنان مـي            جنگل مي 
دشمن بمراتب افـزايش يافتـه و بـا اخبـار رسـيده در مـورد حركـات مشـكوك در نـواحي جنگلـي برخـورد سـريعي                      



 
 
 

 حميد اشرف / جمعبندي سه ساله 
 

 ٢٨

كما اينكه همين هوشياري دشمن سبب شد كه واحد انبارزني و شناسـائي اوليـه دچـار ضـربه شـود و كـل                        . كردند  مي
 روي  ٤٩ولـي در صـورتي كـه همـين خطـا در تابسـتان               البته اين ضربه ناشي از خطاي رفقا بـود          .  برنامه را عقيم نمايد   

 .شد داد هرگز منجر به دستگيري رفقا نمي مي
ما در مرحلة دوم واجد هيچيك از شرايط الزم براي براه انداختن يك دسته چريكي در نواحي شمالي نبـوديم و ايـن                     

توانـد و نبايـد مـانع         اهكل نمـي  رفيق مسعود عقيده داشت كه تجربة محدود سـي        . موضوع بارها مورد بحث قرار گرفت     
بهرحـال بـا توجـه بـه        . توانيم با امكانات فعليمان مجـدداً حركتـي را آغـاز نمـائيم              انجام حركت بعدي ما شود و ما مي       

اكثريت داشتن رفقائيكه با طرح حركت مجدد موافق بودند اين طرح تصويب شد و قرار شد رفيق قاسـم بـا توجـه بـه       
بدين ترتيب در اواسط مرحلـة دوم بـيش از نيمـي از امكانـات تثبيـت              . ليات را تهيه كند   امكانات طرح اجرائي اين عم    

رفيق قاسم طرحي تنظيم كرد كه مبتني بـر دو نـوع هـدف از فعاليتهـاي                 . شدة سازمان دراختيار اين برنامه قرار گرفتند      
نامه ريـزي آمـاده سـازي افـراد،         كوشيديم با تداركات مناسب بر      اول حداكثر بر طبق اين هدف، ما مي       . تداركاتي بود 

بسيج نيروهاي سمپات در نواحي شمالي و تهيه سالح كافي شرايط را براي حركت فـراهم كـرده و در اواخـر مـرداد                         
اي در  هدف حداقل آنكـه مـا پشـت جبهـه     . حركت ابتدائي را انجام داده و باالخره اواخر مهرماه آماده عمليات شويم           

توانسـتيم خـود را از طريـق        بينـي نشـده در شـهر مـي          ه در صورت بروز وقـايع پـيش       كرديم ك   نواحي جنگلي ايجاد مي   
ارتفاعات شمالي تهران به نواحي البرز مركزي برسانيم و با استفاده از انباركها و وسائل تهيه شده، بطور اضـطراري در     

 .اين نواحي مشغول كار شويم
توانسـت تـا مهرمـاه داشـته          اي بود كه اقدامات سازمان مي       حداكثر نتيجه ” هدف حداقل تعيين شده   “به نظر رفيق قاسم     

ما براي بدسـت آوردن      . زيرا ما در نيمه خرداد هنوز هيچ قدمي برنداشته بوديم و اين برنامه صرفاً يك طرح بود                . باشد
مـري  كرديم و بازگشت رفيق صفاري از اين سفر پرخطـر ا            بايست رفيق صفاري را به فلسطين اعزام مي         سالح الزم مي  

بايست چندتن از افراد سمپات را كه در شمال داشتيم ولي ارتباط مشخصي هنوز برقرار نشـده بـود،          ما مي . نامعلوم بود 
دانستيم كه اين افراد تا چه حد امكانات عيني           ما در هنگام ارائه طرح نمي     . كرديم  ديديم و آنها را آماده فعاليت مي        مي

تازه اين منوط به شرايطي بود كه آنها از لحاظ ذهني خود را آمـاده هرنـوع                 . رندو طبيعي براي همكاري با برنامة ما دا       
شدند كه سمپاتي و عالقـه خـود را           اين كامالً روشن نبود چون خيليها در آن موقع پيدا مي          . نمودند  همكاري اعالم مي  
مـا  . دادنـد   ييـر جهـت مـي     شـد تغ    هـاي عملـي مطـرح مـي         نمودند ولي وقتي مسأله شركت در برنامه        به مبارزه اعالم مي   

هاي اوليه انبارزني  داديم و ضمناً تيمي را براي اجراي برنامه بايست تيم تداركات و ارتباطات را در شهر سازمان مي    مي
ال بـود ولـي بهرحـال بـا      گرفـت  ايـده   اين عمليات در صورتي كه توسط عناصر محلي صورت مي         . انداختيم  به راه مي  

از ايـن رو  .  اينكار را توسط عناصر شـهري بـا اسـتفاده از فرصـتهاي مناسـب انجـام داد         شد  رعايت قواعد كامل فن مي    
توانستيم نسبت به تشـكيل سـريع و نتيجـه گيـري از        تشكيل اين تيمها اقدامي بود كه عمالً از دست ما ساخته بود و مي             

خشهاي سـازمان يافتـه را در اختيـار         حركات آن اميدوار باشيم كه البته تشكيل اين تيم مستلزم آن بود كه ما تيمي از ب                
واحـد  “بايسـت     مـا مـي   . كـرد   خدمات تداركاتي و ارتباطي روستا بگذاريم و اين امر موقع ما را در شهر تضـعيف مـي                 

كرديم و  در صـورت تمايـل بـه آغـاز مجـدد فعاليـت صـبورانه شـروع بـه امكـان سـازي                            را حفظ مي  ” بررسي روستا 
 درصد انرژي را به جمـع و        ٨٠ انرژيمان را در اين راه به كار مي آنداختيم و            درصد٢٠كرديم و در حدود حداكثر        مي

 در نواحي روستا ذهنـي بـود و بـا    ٥٠تمايل ما به آغاز عمليات در مهر   . داشتيم  جور كردن كارها در شهر مصروف مي      
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كرديم   ات جديد ايجاد مي   ارتباط. كرديم  بايست رفقايمان را پراكنده مي      طبق  اين طرح ما مي     . كرد  واقعيت تطبيق نمي  
نتيجـه نـدادن هريـك از ايـن اقـدامات، كـل       . كرديم و در چند جهت براي به دست آوردن امكانات الزم حركت مي  

 .داد، اين طرح يك ريسك بزرگ بود كرد و انرژيهاي مصروفي در ساير بخشها را به هدر مي برنامه را مختل مي
. دست به ريسكهائي بزند ولي اين ريسكها نبايد سرنوشت ساز باشـند           چريك اجباراً در ا بتداي حركتش مجبور است         

ها را تسخير كند و براي تسخير  جنگد بخاطر اينكه دژ توده هيچ نبردي براي چريك نبرد سرنوشت نيست، چريك مي       
. ودر  ضربه زدن به دشمن گامي در ايـن جهـت بشـمار مـي             . اي طوالني پرحوصله و قدم بقدم الزم است         اين دژ مبارزه  

بـه يـك   . طرحي كه بود و نبود سازمان چريكي را مشخص كند و نوعي طرح سرنوشت محسوب شـد، مـردود اسـت             
شرط، آن اينكه هستي يا شكست طرح سبب شود كه گامي در جهت به ميدان كشيدن توده ها به جلـو برداشـته شـود          

 هنگـام طـرح مسـأله مبـارزه مسـلحانه مثـل       كه البته اين فرضيه معموالً امكان ندارد مگر در شرايط ويژه مفروض مـثالً   
بهرحـال بطوريكـه بعـداً خـواهيم        . شد  حادثه سياهكل كه البته عمليات سياهكل نيز جنگ سرنوشت براي ما تلقي نمي            

نه تنها اين طرح به نتيجـه نرسـيد بلكـه اقـدام روي آن بطـور غيـر                  . ديد اجراي اين طرح سازمان را بكلي متالشي كرد        
 واحدهاي شهري هنگام بروز آسيب نتوانند از حمايت كافي برخوردار باشند و در نتيجه وسـعت                مستقيم سبب شد كه   

 .آسيبها به نهايت شدت خود رسيد
 

 بخش سوم
 نحوة سازماندهي، طرحها و پيشنهادات

 :هاي موجود افراد بطريق زير سازماندهي شدند  براساس ايده
قرار شـد رفيـق جمشـيدي بهمـراه رفقـا           . منتقل شد ” حي روستاها واحد بررسي آغاز فعاليت در نوا     “رفيق جمشيدي به    

بايست جزو اولين دستة حركـت بـه نـواحي     اي تهيه كرده و افرادي را كه مي      پور خانه   حسن سركاري و منوچهر بهائي    
چون مخفي كردن رفقاي افراد علني و اجراي يك دوره آمـاده سـازي              . كوهستاني باشند در اين خانه نگهداري كنند      

از ايـن رو  . تجربـه بودنـد   زيرا اكثريت رفقا در مورد  زندگي در كوه و جنگـل بـي  . اي آنها قبل از حركت الزم بود     بر
اي در كوههاي شمالي تهران از لحاظ آشنائي با رموز زندگي دركوه و جنگل ببيننـد و بـا               قرار بود يك دورة دو هفته     

بهرحـال رفيـق جمشـيدي و رفيـق         . وغيره آشـنائي پيـدا كننـد      فنون كوهنوردي و استفاده از طناب و عبور از رودخانه           
اين خانه در نواحي جنوب غربي تهران قرار داشت و نيمي از پـول آن بطـور نقـد    . اي خريداري نمودند    سركاري خانه 

هزارتومـان بـراي سـازمان خـرج برداشـت، ولـي              تهيه اين خانه ده   . پرداخت شد و قرار شد بقيه بطور قسطي داده شود         
 . خوبي بودامكان

. همزمان با اين اقدام يك تيم شناسائي اولية انبارزني به منظور ايجاد چهار انبارك در نواحي البرز مركزي تشكيل شد                   
رفقـا چنگيـز   . گرفـت   را در بر مي   ” واحد بررسي روستا  “اين تيم ضرورتاً عناصري از تيمهاي شماره يك رفيق قاسم و            

واحـد  “كه ماشين پيكان داشتند از تيم شماره يك و رفيـق پرتـوي از               ) قبادي (قبادي، بهرام قبادي، مهرنوش ابراهيمي    
الزم به تذكر است كه افراد ايـن تـيم جمعـاً سـه امكـان مناسـب در                   . عناصر تشكيل دهنده اين تيم بودند     ” …بررسي  

 .اختيار داشتند
اختيار رفقا بهـرام، چنگيـز و مهرنـوش    خانة تيمي شماره يك در اوايل پدرثاني كه با اسم مستعار اجاره شده بود و در             

بود و ضمناً رفقا چنگيـز و مهرنـوش يـك خانـة علنـي               ” …واحد بررسي   “ مجيديه شرقي در اختيار       خانة. قرار داشت 
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تيم رفيق مسعود كه پس از حادثه آتش سـوزي در        . گرفت  دار در اختيار داشتند كه گهگاه مورد استفاده قرار مي           تلفن
شرقي كه منجر به سوختگي و شهادت رفيق سلمان نژاد گرديد، بدين ترتيب تجزيه گرديد و در                 منزل خيابان مجيديه    

شد از رفقا منـاف فلكـي،         تيم شماره يك رفيق مسعود تشكيل مي      . اواسط مردادماه رفقا در دو تيم جديد مستقر شدند        
تـيم شـماره دو رفيـق مسـعود     . دنـد رقيه دانشگري، احمد زيبرم، اسداهللا مفتاحي كه در منزل مجيديـه غربـي مسـتقر بو          

.  سه پله كه در خانة خيابـان طـوس مسـتقر بودنـد     شد از رفقا مجيد احمدزاده، حسن نوروزي، رفيق حاجيان  تشكيل مي 
در اين شرايط رفيق مفتاحي كماكان با رفقاي سمپات در ارتباط بود و قرار بـود بعضـي از آنهـا مخفـي شـوند، ضـمناً                   

 .رفيق مسعود قرار گرفتندبخشي از آنان در اختيار 
رفقاي شاخة مشهد و شاخة تبريز كماكان سـازمان نداشـتند، قـرار بـود برخـي از افـراد شـاخة تبريـز در اختيـار رفيـق                             
جمشيدي قرار بگيرند و نفرات آيندة دسته جنگل را تشكيل بدهند و بدين منظور دو تن از رفقا كـه آمـاده تشـخيص                        

 .يداري شده توسط رفيق جمشيدي منتقل شدندشدند به نوبت به خانه خر داده مي
در اين دوره مسافرت رفيق صفاري به فلسطين با همكاري افراد تازه مخفي شدة شاخه تبريز و مشهد سازمان داده شد                     
و حركت انجام گرفت و سه رفيق به فلسطين اعزام شدند تا پس از تهيه مقاديري اسلحه و مهمات به سرعت بـه ايـران              

 .مراجعت كنند
هـاي    شناسائيهاي جديد ايجاد شد و برنامـه      . تيمها درهم فرورفتند  . بدين ترتيب سازمان تيغه بندي خود را از دست داد         

مثالً رفيق صفاري كه در خانه پدر ثاني اقامـت داشـت            . متعددي با افراد عام شده در چند جهت شروع به اجرا گرديد           
رفيـق  . همين خانه ساكن بودند وارد تـيم تـداركاتي روسـتا شـدند    رفقا چنگيز و بهرام و مهرنوش كه در     . به سفر رفت  

ضمناً اين خانه چون نگهداريش مفيد بـه نظـر     . پور كه در همين خانه اقامت داشت، به خانة خريداري شده رفت             بهائي
 قرار  ”…واحد بررسي   “از خانه مجيديه شرقي كه در اختيار        . كما اينكه بعد هم  به درد خورد       . رسيد حفظ گرديد    مي

هـاي   هاي مجدد روستائي بـود و نقشـه       اين خانه مركز كنترل كننده برنامه     . داشت، رفيق پرتوي وارد تيم تداركاتي شد      
ريـزي    هاي انبـارزني و شناسـائي در ايـن خانـه طـرح              منطقه در اين خانه قرار داشت و به ديوار نصب شده بود و برنامه             

 .شد مي
ظ اصول سازماندهي مخفي در وضع خوبي قـرار داشـتند و حالـت تيغـه بنـدي                  البته تيمهاي شهري رفيق مسعود از لحا      

 . شده خود را حفظ كرده بودند
اين وضعيت تا نيمـه دوم مـرداد ادامـه يافـت، نيمـه      . برد  بهرحال سازمان در مجموع در وضعيت آسيب پذيري بسر مي         

 . آنها را تشريح خواهيم كردكه در قسمت بعدي.  دوم مرداد به ترتيب از جهات مختلف ضرباتي وارد شد
 

 بخش چهارم
 شرح وقايع و رويدادها در مرحله دوم

بينـي شـده،      هـاي پـيش     پس از ضربة نيروي هوائي طبعاً مشكالتي بروز كرد كه عبارت بودنـد از معـوق مانـدن برنامـه                   
خه مشهد و ساير رفقـائي      ارتباط ماندن قسمتي از رفقاي سازمان نيافته از جمله رفقاي شا            كاهش كادرهاي با تجربه، بي    

. كرد  بايست با اين مشكالت برخورد مي       بهرحال سازمان مي  . گشت  كه ارتباطشان توسط افراد تيم با سازمان برقرار مي        
از اين رو كادرها تا حدودي تقسيم شد و رفقا در صدد برقراري ارتباط با رفقائي كه ارتباطشان قطع شده بود برآمدند      

 شد ولي وضع ناجوري حكمفرما بود و ارتباطـات درهـم و بـرهم بـود و از نظـر امنيتـي هـيچ                     و بتدريج ارتباطات احيا   
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در اين شرايط بيش از دوازده جلسه از طـرف مركزيـت            . كنترلي وجود نداشت و بايد گفت كه امكان كنترل نيز نبود          
بـا تجربـه كـه بتواننـد نقـش          مايگي طبيعي افراد و كمبود افـراد          به منظور سازماندهي نفرات تشكيل شد ولي بعلت كم        

اي بـه دسـت       هاي خارج از ظرفيت سازمان هيچوقت نتيجه        مسئول را ايفا كنند و همچنين در دستور قرار داشتن  برنامه           
شد در حدود هشت تيم چهار الي         خواستيم افراد را در تيمهاي شهري سازمان بدهيم از روي ليست مي             ما مي . آمد  نمي

 نفرات وجود داشتند ولي هشت عنصر نسبتاً با تجربه در اختيار نداشتيم كه بتوانند مسـئول                 يعني. پنج نفري سازمان داد   
به منظور حل اين مسأله رفيق مفتاحي       . شد  هائي از قبيل گروگان گرفتن وغيره پيشنهاد مي         از طرفي برنامه  . تيمها بشوند 

ه بـود شكسـته شـود و افـراد تـيم مسـئوليت              پيشنهاد نمود كه تيم شماره يك رفيق مسعود كه داراي دو رفيق بـا تجربـ               
زيرا معتقد بود كه اين تيمها تنهـا ذخـاير سـازمان            . كرد  تيمهاي جديد را برعهده بگيرند ولي رفيق مسعود مخالفت مي         

البته اين نظريـه كـالً درسـت    . شوند، شكسته شدن آنها صحيح نيست العمل نشان دادن نظامي محسوب مي     براي عكس 
العملهاي سـريعي   اي هميشه داشته باشد كه بتوانند در شرايط اضطراري عكس        بايست تيمهاي آماده   بود كه سازمان مي   

سـازماندهي و   . بايست به رفع آنها همت گماريم       نشان بدهند، ولي در آن هنگام ما كمبودهاي اصليتري داشتيم كه مي           
اد شكستن تيم شماره يك تأئيد نشد و رفيـق          داد از اين رو پيشنه      تربيت كادرها براي ما مسأله درجه اول را تشكيل مي         

مفتاحي نيز نظر رفيق مسعود را تأييد كرد و رفيق قاسم بعلت عدم شناسائي كادرهاي تيم رفيق مسعود و همچنين ساير                     
بهرحال  مقـارن بـا ايـن  احـوال نتيجـه برنامـه               . داد  شدند نظرية خاصي ارائه نمي      بايست سازمان داده مي     افرادي كه مي  

 داور و شناسائي تيمهاي روستاهاي شاهرود معلوم شد و رفيق مفتاحي مسأله حركـت از نـو براسـاس امكانـات                    اردشير
موجود را مطرح ساخت كه در مورد مسائل مربوط به آن قبالً صحبت كرديم در اين دوره تيم فني كه از افراد مخفي                       

گيري مجدد ضربه     گرديد قبل از ارتباط     ظ مي شد و ارتباطش توسط تيم رفيق اسكندر حف         شده گروه تبريز تشكيل مي    
 .خورد و همه افرادش دستگير شدند

به اين ترتيب آسيب پذيري افراد مخفي شده و نشده شاخه تبريـز بطـور غيرمسـتقيم افـزايش يافـت زيـرا سـر نخهـاي                    
بان تهران نو را در اين دوره تيم شماره دو رفيق مسعود يك بانك صادرات واقع در خيا. جديدي به دست دشمن افتاد

دراين عمليات رفيق مناف فلكي و اسداهللا مفتاحي شـركت جسـته، سـه هـزار     . توسط يك واحد دو نفره مصادره كرد      
بايست با شـركت در   زيرا رفقا مي  . اين عمليات كوچكي بود ولي خوب بود      . تومان موجودي بانك را مصادره كردند     

درك عميق اين موضـوع  ” تخم مرغ دزد شتر دزد شود“وف عمليات كوچك مهياي عمليات بزرگ شوند، بقول معر  
در اواسط خرداد بر اساس سازماندهي جديد تيمهـاي تـداركاتي عمليـات روسـتا فعاليـت         . هم براي خود اهميت دارد    

 .خود را آغاز كردند
انـه كـاري    رفقـا در ايـن خ     . پـور و سـركار مسـتقر گرديدنـد          رفيق جمشيدي در خانة خريداري شده بهمراه رفقا بهائي        

كردند و منتظر پيوستن افراد جديد به سـازمان و اجـراي حركـت تمرينـي و سـپس       نداشتند وفقط مطالعه و ورزش مي    
هائي نيز به منظور آشنائي اين رفقـا بـا مسـأله زنـدگي در كوهسـتان، در ارتفاعـات                  برنامه. اجراي حركت اصلي بودند   

. ها شـدند  نيز در همين اوان تشكيل شد و رفقا مشغول اجراي برنامهتيم تداركاتي رفيق قبادي   . شمالي تهران تنظيم شد   
رفتنـد بـدون انكـه     ها به اين صورت طرحريزي شده بود كه رفقا يكبار به منطقه مورد نظـر بـراي تهيـة انبـار مـي                     برنامه

 كردنـد و سـپس در   پس از بررسي منطقه و پيدا كـردن محـل مناسـب، محـل را مشـخص مـي           . چيزي همراهشان باشد  
بايسـت در ماشـين بـاقي         هنگام حركت يكنفـر حتمـاً مـي       . زدند  حركت بعدي اجناس را با خود حمل كرده و انبار مي          
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كردند تا ديد عناصـر محـدود باشـد و            رفقا هنگام انبار زدن معموالً شب را انتخاب مي        . شد  ماند و ماشين استتار مي      مي
جمعاً چهار برنامه اجرا كردند كه در آخـرين حركـت دچـار             رفقا  . هاي كوهستاني كم باشد     ضمناً آمد و شد در جاده     

ها كالً تا قبـل   برنامه. اش سازمان داده شده و عازم فلسطين گرديد در همين اوقات رفيق صفاري نيز برنامه. ضربه شدند 
ها زياد  بهره، كار   دفاع بود و از پشت جبهه بي        پذير و بي    رفت، ولي سازمان كالً آسيب      از ضربه خوردن خوب پيش مي     

مسأله جمع وجور كردن رفقـا بـا توجـه بـه كارهـاي      . بود و حركات متنوع و امكان خطر در هر حركتي وجود داشت           
امكان صرف انرژي براي جمع و جور كـردن رفقـا كـاهش            . افتاد  جديدي كه در حال اجرا بودند، مرتب به تعويق مي         

نكه با طرح برنامه جديد بكلي از اين كار عاجز مانده بـوديم و              ما كه قبالً در اين مورد دچار اشكال بوديم اي         . يافته بود 
حجم ارتباطات در اين مرحله نسبتاً زياد بود، هر رفيقي چند سمپات داشـت كـه بـه           . شد  رفقا فقط ارتباطشان حفظ مي    

 .شدند كردند و معموالً اين سمپاتها ديده مي نوعي آمادگي خود را براي فعاليت اعالم مي
ضمناً رفقاي زيادي هم بودند كه از فعالين سازمان بوده و . ن افراد موافقت آنها با خط مشي بود و بس        معيار خوب بود  

بردند و ارتباطشان به صورت انفرادي با رفقاي تيمها بود و ضمناً خودشان با چند سمپات وغيره  در حال مخفي بسر مي 
عدة بسـيار كمـي از افـراد مخفـي در     . قا وجود نداشتدر ارتباط بودند و هيچ نوع كنترلي بر روابط و حركات اين رف       

رفقائي كه در اختيار رفيـق جمشـيدي قـرار          . برنامه بودند و منفرد     اختيار رفيق جمشيدي قرار گرفتند و بقيه همچنان بي        
گرفتند، دو تن بودند، اولي رفيق صادق و بسيار خوبي بود ولي دومي پس از آمدن به خانـة خريـداري شـده ناگهـان                          

راتش از مبارزة چريكي فروريخت،  او در روياي شاعرانه نسبت به مبارزات چريكـي در كوههـا و جنگلهـا سـير                  تصو
دانست براي آنكه فردي بتوانـد   داد ولي نمي   كرد و مرتباً پيشنهاداتي از قبيل حركت هرچه سريعتر در اين زمينه مي              مي

 .ن فدا كند بايد تحمل رنج بسيار نمايدبه درستي  خود را به روستا برساند و در آنجا بجنگد و جا
. در اينجا موضوعي شايان تذكر است و  آن اينكه افـراد قبـل از شـركت در مبـارزه مفـاهيمي ذهنـي از قضـايا دارنـد                            

شوند و از  آيد و داغ مي كنند خون در عروقشان به جوالن مي بينند، وقتي به آن فكر مي   معموالً مبارزه را خيلي زيبا مي     
.  را نخـورد    بايد متوجه اين حالتهاي ظاهري و بسيار انقالبي بـود و فريـب آن             . گويند  نبرد و جانبازي سخن مي    مبارزه،  

شـوند از آن زيبائيهـا كـه در ذهـن داشـتند خبـري نيسـت و تمـام                     شوند، متوجه مـي     زيرا اين افراد وقتي وارد عمل مي      
يد در يـك خانـه كـه احتمـاالً نمنـاك هـم هسـت                مثالً با . كردند درخشان و جذاب نيست      لحظات آنطور كه فكر مي    

زندگي كرد، شبها را روي زمين خوابيد، بعضي وقتها ساعتها را به كاري يكنواخت مشغول شد و يا ساعتها در خيابـان    
آيد آنقدرها درخشان نيست و خالصه واقعيت   و نتايجي هم كه به دست مي…به دنبال كار كوچكي پرسه زد و غيره       

شود، بـاالخص     در اين موقع هم دچار يك سرخوردگي مي       .   ذهنيات فرد يك ورطة عميق فاصله دارد       عيني مبارزه با  
در اينجا دو نـوع برخـورد       .  شود  الوصول هستند و نفسشان از جاي گرم بلند مي          خرده بورژواها كه به دنبال نتايج سهل      

كننـد، ايـن ناماليمـات را     حسـاس خفقـان مـي   برند ا وجود دارد، آنها كه صداقت انقالبي دارند در حين اينكه رنج مي   
كنند و همين تحمـل و ادامـه كـاري اسـت كـه سـبب رشـد و افـزايش                       خرند و تحمل مي     بخاطر آرمان خود بجان مي    

دسته . كنند يابند و به سهم خود به مبارزه كمك مي شود و به سطوح نويني از كاراكتر انقالبي دست مي        مقاومتشان مي 
كنند و پس از پيدا كردن يك توجيه كه معموالً رسـيدن بـه نتـايج                  ن ناماليمات عقب نشيني مي    ديگر در برخورد با اي    

گويند من پس از تفكر زياد به اين نتيجه رسيدم كه اين              مثالُ مي . كشند  جديد در تئوري انقالبي است خود را كنار مي        
بـرد مرتبـاً دم از     و زندگي خود بسر مـي در حاليكه مثالً يكسال تمام همين فرد وقتي در خانه   . خط مشي درست نيست   
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گيرد و چرا مـن      كرده كه چرا انرژي انقالبي وي مورد استفاده قرار نمي           زده و حتي  اعتراض مي       درستي خط مشي مي   
بيني كه طرف فكرهاي طوالني داشته و متوجه شده           ولي درست يك هفته پس از مخفي شدن مي        . كنيد  را مخفي نمي  

از  اين رو با پرروئي تمام ضعف خود را به حساب رسيدن به نتايج جديد تئوريك گذاشته كه خط مشي غلط است و  
 .نشيند و عقب مي

بهرحال، فرد دومي كه تحويل رفيق جمشيدي داده شده بود، وقتي با اين مسأله مواجه شـد كـه در واحـد كوهسـتاني                        
دانم، خالصه چند بـار رفيـق    ت را درست نميقرار گرفته، اظهار داشت كه من معتقد به كار شهري هستم و اين حركا            

البته داليل اين فرد براي مخالفت اصـولي نبـود چـون او             . مفتاحي او را ديد و توضيح داد ولي او به اصطالح قانع نشد            
كرد و اين مسائل مدتها قبـل حـل شـده             قضيه را نه از لحاظ تكنيكي و تشكيالتي بلكه از لحاظ استراتژيك مطرح مي             

البته به رفيـق جمشـيدي      . خبر ترك كرد و رفت      ل نتيجه صداقت وي وقتي عيان شد كه او خانه تيمي را بي            بهرحا. بود
پس از اين جريان از طرف رفيق قاسم پيشنهاد شد كـه تيمـي بـراي اعـدام                  . چيزهائي در مورد مخالفت خود گفته بود      

را در موردش اجرا كند ولي رفيق مسعود با اين          اين فرد تشكيل شود و به تبريز برود و يقة اين خائن را بگيرد و حكم                 
 .البته مخالفت رفيق مسعود يك مخالفت اصولي نبود، بلكه به اين كار توجيه نبود. پيشنهاد مخالفت كرد

بهرحال با اين مسأله عليرغم اينكه نظراً مورد قبول قرار گرفت برخورد فعـالي نشـد كـه بيشـتر بـه توجيـه نبـودن رفقـا                            
ز ناپختگي ما همين بس كه نصف سازمان را براي انجام حركتي خطرناك بسيج كرده بـوديم و بعـداً                    ا. شد  مربوط مي 

اطالعات مربوط به اين حركت را به فرد ضعيف و خائني داده و سپس بطور علني رهـايش كـرده بـوديم تـا دسـتگير                          
خورديم كه تـا مـدتها از    اي  ان ضربه آنوقت بود كه ما آنچن    . شود و همه چيز را از سير تا پياز براي دشمن تعريف كند            

خـورد، از ايـن    مـان بهـم نمـي    قطعاً اگر ما از طريق ضربة تيم تداركات برنامـه . اش نتوانيم سرمان را بلند كنيم     سرگيجه
بهرحـال رفيـق جمشـيدي و سـايرين       . خورديم ولي سير حوادث كارها را طور ديگـري پـيش رانـد              اي مي   طريق ضربه 

باقي ماندند زيرا امكان ديگري براي مكان نداشتيم و اميدشان اين بود كه چون خائن مذكور اهـل                  اجباراً در اين خانه     
در ايـن اوضـاع و احـوال تـيم تـداركات چنـد       . شناسد جاي خانه را ياد نگرفته است تبريز است و تهران را خوب نمي      

در چهارمين برنامه قـرار بـود كـه         . كرد  برنامه را با هوشياري و دقت كامل اجرا كرد و بطور موفقيت آميز پيشرفت مي              
در . بايست اول برنامـة شناسـائي صـورت بگيـرد           برطبق طرح مي  . رفقا انباركي در ارتفاعات جنوبي نوشهر ايجاد كنند       

سه . تيم واحد بررسي كه مركز اين عمليات بود، صورت عمليات نوشته شده بود و در اختيار تيم تدارك قرار گرفت                   
 .با ماشين مراجعت كند” رفيق چنگيز“ست در حاشية جنگلي نوشهر پياده شوند و نفر چهارم باي تن از رفقا مي

پيمائي مدت سه ساعت به گشت و گذار بپردازند و سه ساعت بعد برگشته و بـا                   افراد پياده شده به عنوان تفريح و كوه       
 .آمد به تهران مراجعت كنند بايست به پاي كوه مي ماشين كه در همان موقع مي

رسند چون تا آن موقع هيچ اشكالي برايشان پيش نيامده بود دچار خوش خيالي شـده و           رفقا وقتي به حاشيه جنگل مي     
كننـد، پـس از مـدتي     كنند و هر چهارنفر شروع به صعود مـي  ماشين را كنار جاده جنگلي زير درختها تقريباً استتار مي    

 .  دهندگيرند كه به صعود بيشتر از سه ساعت ادامه تصميم مي
. سـازد  شوند و اين امر نيز حركتشان را مشـكل مـي         برنامه در بازگشت دچار معابر مشكل مي        خالصه به علت صعود بي    

در پـائين كـوه روسـتائيان چنـد سـاعت بعـد از حركـت متوجـه                  . رسـند    ساعت پس از حركت به پائين مي       ٨بطوريكه  
بيننـد از   دهند ولي وقتـي پـس از مـدتي مـي      اول بهائي نميشوند كه زير درختها استتار شده، اتومبيل پيكان قرمزي مي   
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دهنـد و     صاحبان آن خبري نيست به خيال اينكه جنـايتي در كـار اسـت جريـان را بـه پاسـگاه ژانـدارمري اطـالع مـي                          
 سيم و مسلسل نفرات كافي به سـراغ ماشـين   مأمورين پاسگاه با توجه به موقعيت آماده باش،  سريعاً اقدام كرده و با بي        

البته رفقا متوجه خطاي خود شـده بودنـد از ايـن      . رسند كه رفقا پائين آمده بودند       درست موقعي به ماشين مي    . آيند  مي
روي قرار شده بود كه رفيق چنگيز و رفيق مهرنوش پائين بروند و پس از آوردن ماشين به جاده در صورتيكه متوجـه                        

 .آيند ن ميدهند و رفقا پائي شدند خبري نيست با بوق عالمت مي
رئيس پاسگاه افسري از دوستان دبيرسـتان رفيـق چنگيـز بـوده و              . سازند  رسند و همگي را دستگير مي       ژاندارمها نيز مي  

دانم كه براي تفريح   شناسم و مي    گويد البته من شما را مي       كند و مي    از اين رو با احترام برخورد مي      . شناخت  وي را مي  
العاده وجـود دارد و جريـان بـه سـاواك نيـز گـزارش شـده بايـد خـود را بـراي            قايد ولي چون شرايط فو  به كوه رفته  

ايـد، آزاد   البته در آنجـا پـس از اطمينـان از اينكـه شـما هـدفي نداشـته            . بازجويي مختصري به ساواك  نوشهر برسانيد      
كنـد و   در ساواك نوشهر سرهنگي كه رئـيس سـاواك بـود از همـة رفقـا بطـور جداگانـه بـازجوئي مـي         . خواهيد شد 

بهرحـال در  . اندازنـد   بگردن رفيق پرتـوي مـي  …البته رفقا توجيه كرده بودند كه تقصيرها . آورد تناقضاتي بدست مي 
گويند چـرا كفـش كتـاني بپـا داري            وقتي به رفيق مهرنوش مي    . گيرد  ها را مورد توجه قرار مي       ساواك دوربين و نقشه   

 و ديگر اينكه مطرح شـده بـود چـرا لـوازم پنچرگيـري همراهتـان       دهد كه حركت شما با قصد قبلي بوده       اين نشان مي  
كرديـد، چـرا لـوازم        شما اگر در جريان يك سفر تفريحي كنار دريا بوديد در هر كيلومتر پنچرگيري پيـدا مـي                 . است

سـت  كنند كه اين برنامه به پيشنهاد رفيق پرتوي صورت گرفتـه و وي دو               همراهتان بود، بهرحال رفقا اينطور توجيه مي      
اند، مأمورين ساواك اين توجيـه را   رفيق بهرام است و رفقا چنگيز و مهرنوش در حقيقت مورد سؤ استفاده قرار گرفته             

الحفظ دو تن از مأمورين مسلح ساواك با همان ماشين عازم مركز سـاواك مازنـدران كـه                    پذيرند و رفقا را تحت      نمي
نگيز و مهرنوش و بهرام در جلو نشسته بودند و رفيق پرتوي بهمـراه              در اتومبيل  رفقا چ    . سازند  در ساري قرار دارد، مي    

كـرده    كـرده و راننـدگي مـي        در ميان راه رفيق چنگيز قضايا را خيلي عادي تلقـي مـي            . دو تن عنصر ساواكي در عقب     
م دهـد و بـه او اعـال    بهرحال در نزديكيهاي ساري، حوالي نيمه شب رفيق چنگيز به رفيق مهرنـوش عالمـت مـي               . است
ولي رفيق پرتوي كه در عقب بوده و درحالـت نيمـه            . گيرد  دارد كه آماده باشد و رفيق بهرام نيز در جريان قرار مي             مي

در اين حال رفيق چنگيز بـه سـاواكيها   ) اند دستبند به دست داشته) رفيق پرتوي و رفيق بهرام(برده است  خواب بسر مي 
كنند   اند تصور مي    ساواكيها كه انتظار نداشته   . ه سرعت چپه خواهد كرد    كند كه اگر تسليم نشوند ماشين را ب         اخطار مي 

يابـد و درهمـين موقـع رفيـق مهرنـوش و رفيـق                كند ولي در همين حال سرعت ماشين افزايش مي          كه رفيق شوخي مي   
رده دهد و رفيق چنگيز ماشين را با سرعت منحـرف كـ   پرند و در ماشين درگيري روي مي بهرام روي سر ساواكيها مي  

شـوند و هريـك       شود و رفقا چنگيز و مهرنـوش خـارج مـي            و اتومبيل معلق زنان در شاليزارهاي كنار جاده متوقف مي         
رفيق مهرنوش مدت . كنند اند تيرخورده و امكان فرار پيدا نمي دو رفيق كه دستبند به دست داشته . گريزند  جداگانه مي 

كنـد و ايـن در شـرايطي بـود كـه صـدها              روسـتائي پنهـان مـي      ساعت خود را در زير يك بوته در كنار يك جاده             ١٨
كـرد سـتاد عمليـات جسـتجوي      بطوريكه خـود رفيـق مهرنـوش تعريـف مـي      . اند  ژاندارم به دنبال آنها در جستجو بوده      

جيـپ فرمانـده    . اي كه رفيق مهرنوش در زير آن پنهان بوده مشغول فعاليـت بـوده اسـت                 فراريان درست در جنب بوته    
گـردد، رفيـق مهرنـوش بـه      بهرحال شب هنگام كه عمليات جستجو تعطيـل مـي  . نار بوته پارك شده بودعمليات در ك 

 .رساند كنار جاده اصلي آمده و با همكاري يك راننده تريلي خود را به تهران مي
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 مـورد   همـين زنهـا وقتـي     . جالب اينكه دو زن روستائي مهرنوش را ديده بودند و راه جاده را به وي نشـان داده بودنـد                   
البتـه آنهـا بخـاطر نفـرت از         . سـازند   دهند و دشمن را سردرگم مـي        گيرند پاسخهاي دروغ مي     سؤال ژاندارمها قرار مي   

شـايد هـم بطـور مـبهم نـوعي سـمپاتي       . ژاندارمها دروغ گفتند چون دقيقاً هنوز ماهيت چريكها برايشان روشـن نبـوده          
در حاليكه جائي بـراي مانـدن   . كنند  ثابت يكديگر را پيدا ميبهرحال اين دو رفيق بر سر يك قرار      . كردند  احساس مي 

برحسب تصادف در حاليكه لباسهاي ژنده به تن داشتند توسط رفيق         . نداشتند، مدتي حدود يك هفته سرگردان بودند      
 ٥٠داد  ايـن اتفـاق در نيمـة دوم مـر         . گـردد   شوند و ارتباطشان برقرار مـي       رفته ديده مي    قاسم كه با موتور در خيابان مي      

 .بهرحال جريان امر به مركزيت گزارش شد. رويداد
خانـه  . شد  اينك سه امكان خوب از دست رفته تلقي مي        . حاال با اين مسأله مواجه بوديم كه رفقا را چگونه حفظ كنيم           

 رفقا  .اي نبود جز اينكه مدتي در خانه بمانيم         چاره. مجيديه شرقي، خانه پدرثاني، خانه شخصي رفقا مهرنوش و چنگيز         
كردند ولي بهرحـال      ها استفاده مي     روز مكانهاي تيمي را افشا نكردند و رفقا از اين خانه           ٢٠پرتوي و بهرام قهرمانانه تا      

 . رفيق مسعود نيز ضربه خورد٢پس از مدتي امكانات جديدي فراهم شده ضمناً كمي قبل ار ضربة نوشهر تيم شماره 
 براي توجيه غيبت طوالني خود به خانه برادرش رفته بـود كـه پلـيس كـه از          جريان از اين قرار بود كه رفيق دانشگري       

در زنـدان شـهرباني يـك پاسـبان كـه خـود را              . سـازند   روابط وي اطالع يافته بود درخانة برادرش وي را  دستگير مي           
نكه به رفقاي ديگر    آورد، به عنوان اي     لوح منزل تيمي را در مي       دهد بطريقي از اين رفيق ساده       سمپات مبارزين نشان مي   

بدين ترتيب رفيق بدون شكنجه  براساس فريبكاري عنصر دشمن، آدرس خانـه را           . اطالع بدهدكه خانه را ترك كنند     
دادنـد    اش مـي    كسي نبود كه اگـر شـكنجه      ) رقيه دانشگري (رفيق فران   . گذارد  به خيال نجات رفقا در اختيار مأمور مي       

 ساعت خانه مجيديه غربي را تخليه كرده ٢٤البته رفقا قبل از . فريب خوردزد ولي بقدري ساده لوح بود كه         حرف مي 
 .بودند

بـه ايـن ترتيـب در آن    .  رفيق مسعود پس از يك هفته با ضربه تيم تدارك تكميـل گرديـد     ٢ضربه خوردن تيم شماره     
ولي هنـوز  .  تلقي شدند رفيق مسعود ضربه خورده و پراكنده شده      ١شرايط تمام قسمتهاي سازمان يافته بجز تيم شماره         

ولي ما بدون خيال    . داد  رفقاي بسياري دستگير نشده بودند، شرايطي بود كه آسيب پذيري ما بوضوح خود را نشان مي               
آمدنـد و قبـل از        ضربات پياپي مي  . البته حتي فرصت بررسي نداشتيم    . كرديم  و بدون بررسي بطور غريزي حركت مي      

 تبديل كنيم ضـربه دوم را بـا ارتكـاب همـان خطـاي اول و يـا خطـاي جديـد                       آنكه هر ضربه رابه يك تجربة سودمند      
 .خورديم مي

بدينسان از نيمه دوم مرداد تمام واحدها ضربه خورده و متالشي شده بودنـد و بـازهم روز از نـو روزي از نـو، مسـائل                           
بـا  . فـظ ارتباطـات بـود   بايست بطور عاجل حل شـوند و مهمتـر از همـه ح    نهايت زيادي وجود داشتند كه مي      عملي بي 

هاي تيمي رفقا مجبور بودند در خيابانها يكديگر را مالقات كنند و در آن دوره هـر رفيقـي موتـور             ضربه خوردن خانه  
 .شد سيكلتي داشت كه با آن در سر قرار حاضر مي

در . شـد   البته آن موقع شرايط شهر از نظر كنترل پليسي وضع عادي داشت و حركت بـا موتـور خطرنـاك تلقـي نمـي                       
 .چنين شرايطي بود كه ضربات نيمه دوم مرداد به دنبال هم و پياپي وارد شد

. دو روز بعد رفيق مسعود در سر قرار دوم منـاف دسـتگير شـد   . رفيق مناف فلكي در سر قرار يك سمپات دستگير شد   
ي خيانـت منـاف محسـوب    البته ايـن عـذري بـرا   . كرد كه مسعود قرار دوم را اجرا نخواهد كرد   ظاهراً مناف تصور مي   
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ممكـن اسـت گفتـه      . تـوان كـرد     هركس كه قرار رفيقش را لو بدهد خائن است و در اين هيچ ترديدي نمي              . شود  نمي
شود كه ضعيف بود، بهرحال هرچه بود خائن بود، چون قرار رفيقش را لو داده كه او را هم بگيرنـد و ماننـد خـودش                          

اي كـه    كه ديگر نتواند مبارزه كند، قرار رفيقش را لو داد چون به مبـارزه          به زير شكنجه بكشند، قرار رفيقش را لو داد        
 .كرد به اندازه كافي ايمان نداشت مي

دو تن از رفقا هنگام دستگيري مسعود بـا         . به اين ترتيب رفيق مسعود غافلگيرانه مورد حمله قرار گرفت و دستگير شد            
رفيـق نـوروزي در حاليكـه سـوار     . زي و اسداهللا مفتاحي بودندكردند، اين دو رفيق حسن نورو       موتور وي را كوپل مي    

موتور بود كوشيد با نارنجك اتوميل حامل بدن بيهوش رفيق مسعود و مأمورين دشمن را منفجر سازد ولـي نارنجـك                  
كردند مسعود بـه شـهادت رسـيده چـون رفيـق              رفقا فكر مي  . اي به ماشين نزد     غل خورد و در جوي آب افتاد و صدمه        

ولي واقعيت ايـن  . كرد مسعود خودش را زده است     ي لكه سرخي را روي پيشاني رفيق مسعود ديده بود فكر مي           نوروز
وقتي مسعود خواسته بود بلنـد      .  مسعود زده بود و ويرا سرنگون ساخته بود        ٢٥٠بود كه دشمن با ماشين به موتور هوندا         

 . نفر بودند١٢ مأمورين دشمن در اين برنامه حدود .شود بر سرش ريخته بودند و او را با ضربه بيهوش كرده بودند
ولـي مسـعود يـك      . اين جزو قرارداد بـود    .  خانة طوس را تخليه كردند     ٢پس از ضربة رفيق مسعود، رفقاي تيم شماره         

او كه زنده بود براي ارسال ايـن خبـر بخـارج اتـاق تكـي                . اتاق تكي مشترك در شهباز جنوبي با رفيق مفتاحي داشت         
. رفيق مفتاحي هفته بعد بدون دقت ويژه به اين اتاق سـرزد و آنجـا متوجـه شـد كـه اتـاق خـالي اسـت               .  داد خود را لو  

ها پائين انداخت و با پاي معيوبش سالح به دست  صاحب خانه فرياد برآورد و رفيق عباس خود را با يك جست از پله  
 .از آنجا گريخت و دشمن نتوانست وي را دستگير سازد

 رفيـق قاسـم     ١در اين روزها خانة خيابان پدرثاني مربوط به تيم شماره           . ن داد كه رفيق مسعود زنده است      اين واقعه نشا  
 .پور قرار داشت و خانه مجيديه شرقي تقريباً تخليه شده بود مورد استفاده چنگيز و مهرنوش و منوچهر بهائي

. ق قاسم، رفيق مجيد احمدزاده تشكيل شـد پس از دستگيري رفيق مسعود مركزيتي موقتي از رفيق عباس مفتاحي، رفي           
اين مركزيت سه بار بيشتر تشكيل جلسه نداد، زيرا چند روز پس از اولين جلسه رفيق مجيد در سر قرار يـك سـمپات                        

پلـه نيـز      ظاهراً همين فرد باعث دستگيري رفيق حاجيان سـه        . به نام آزادسرو در خيابان ساعت مشيرالسلطنه دستگير شد        
دستگيري رفيق مجيد كه توأم با تيراندازي و مجروح شدن وي بـود او در اتومبيـل نارنجـك خـود را                      پس از   . گرديد

 . شود گيتي مي سازد و سبب مرگ لودهندة خود و يك ساواكي بنام آذرم منفجر مي
پـس   ساعت بعد رفيق مفتاحي در سر يك قرار لو رفته مربوط به شاخة تبريز درگير شـد و        ٢٤پس از اين واقعه حدود      

در اين شرايط   . بدين ترتيب مركزيت سه نفره نيز از ميان رفت        . از تيراندازي متقابل و گيركردن سالحش دستگير شد       
 .سازمان كامالً درهم ريخته بود و رفقا در شهر در سرقرارهاي ثابت در جستجوي يكديگر بودند

رفيق نوروزي، رفيق اسـداهللا مفتـاحي و رفيـق          . باالخره در آخرين روزهاي مرداد، افراد توانستند يكديگر را پيدا كنند          
شناخت كه بـه طريقـي بـا بقايـاي      اسداهللا مفتاحي چند نفر را مي   . قاسم در بيابانهاي جنوبي تهران مالقاتي ترتيب دادند       

ي كار ارتباط داشت و آمادگي اين رفقا را بـرا      رفيق نوروزي نيز با چند تن از رفقاي تازه        . شدند  شاخة تبريز مربوط مي   
اي اجـاره كنـد و رفقـا     ضمناً در اين روز به منظور تخليه منزل خيابان پدرثاني قـرار شـد اسـداهللا خانـه                . كار اعالم كرد  

ايـن پسـرعمو در     .  سال بيشـتر نداشـت     ١٦ها پسرعموئي داشتند كه       ضمناً مفتاحي . چنگيز و مهرنوش به اين خانه بروند      
 كار گذاشته بود كه قسمتي از مجسمه شاه را كه در ميـدان مركـزي                مرحلة دوم كار يعني در مردادماه بمبي در ساري        



 
 
 

 حميد اشرف / جمعبندي سه ساله 
 

 ٣٧

. پس از مدتي معلوم شد يكي از همشاگرديهاي انـوش مفتـاحي وي را حـين عمـل ديـده اسـت                     . شهر بود منهدم كرد   
 يكي  تقريباً همزمان با اين انفجار انفجار ديگري نيز در گنبد قابوس توسط           . بايست مخفي شود    بنابراين حتماً انوش مي   

اين انفجارات به پيشـنهاد رفيـق عبـاس انجـام شـدند و منظـور از           . از سمپاتهاي رفيق عباس مفتاحي صورت گرفته بود       
 . اجراي اين عمليات نوعي گسترش كار در شهرستانها بود

وسـط  پس از گرفتن خانـه ت . كرد بهرحال انوش نيز مخفي شده و به تهران آمده بود و در اتاق تكي اسداهللا زندگي مي      
اسداهللا رفيق چنگيز و رفيق مهرنوش و انوش مفتاحي در اين خانه كه در منطقة وصف نـادر قـرار داشـت موقتـاً جمـع                      

 .كردند پور زندگي مي ضمناً در خانه خريداري شده كماكان رفقا جمشيدي، حسن سركاري و منوچهر بهائي. شدند
بادي و رفيـق قاسـم تشـكيل شـد و بـه بررسـي اوضـاع        در اين شرايط مركزيتي از رفيق حسن نوروزي ورفيق چنگيز ق  

نظر به اينكه تا آن موقع سازمان موفق نشده بود تمام افراد را در تيمهاي شهري سازمان دهـد ايـن مركزيـت                      . پرداخت
اين مركزيت در دهة . تصميم گرفت كه بهرصورتي كه شده تمام افراد را سازمان داده و در شرايط تيمي مستقر نمايد             

در شرايطي كه سازمان تقريباً تمام امكانات علني خود را از           . ريور تشكيل جلسه داد و بررسي اوضاع پرداخت       اول شه 
 .هاي موقتي مستقر شده بودند دست داده بود و افراد بطور پراكنده در اتاق تكيها و يا خانه

 
 نقائص، ضعفها، كمبودها، اشتباهات در مرحلة دوم

مـا هـيچ درسـي از تجـارب مرحلـة اول نگـرفتيم، بلكـه         . ت مرحلة اول را حفـظ كـرديم       در اين مرحله ما تمام اشكاال     
شـد و     بين نبودنمان خالصه مي     نقص و ضعف اصلي ما در واقع      . كوشيديم بطريقي ضربات مرحله اول را جبران نمائيم       

 مختلـف آن بسـيار      تجربگي بسيار عظيم رفقاي مسئول بود، رفقاي مسئول در مورد سـازماندهي و وجـوه                ضمناً  در بي   
مثالً تعليم نفرات و پروسة رشد كادرهاي انقالبي بصورت يك برنامه مشخص قبـل از شـركت افـراد                   . تجربه بودند   بي

بدينترتيب در نظر بود كه همه افراد در تيمهاي چريكـي عضـويت يابنـد و تعلـيم                 . در جنگ چريكي اصالً مطرح نبود     
در شـرايط انقالبـي      : گفـت     ن مورد نظريه رفيق مسعود قابل ذكر است كـه مـي           در اي . ببينند، يعني در عمل تعليم ببينند     

البتـه ايـن واقعيتـي اسـت كـه در شـرايط       . كننـد  افراد در دو سه هفته به اندازه چند سال در شرايط غيرانقالبي رشد مي     
تواند   دو سه هفته واقعاً نمي    انقالبي رشد بسيار سريعتر است ولي بايد اوالً شرايط انقالبي را تعريف كرد و ديگر اينكه                 

توان   مي. كشد  اي الزم است كه قطعاً بيش از چندهفته طول مي           براي رشد كادرها پروسه   . نقش چندسال را داشته باشد    
روي زماني بيش از شش ماه تا يكسال براي تربيت كادرهاي توجيه شده و تشكيالتي حساب كرد كـه در ايـن مـدت                      

 .اجراي وظايف انقالبي آماده گردنداي براي  بايست طبق برنامه مي
خواسـتيم كارهـاي      همانطور كه گفته شد در طرحريزي يك برنامه واقع بينانه بود، ما مي            . هدف عمدة ديگر مركزيت   

كوشيديم بهرطريقـي كـه شـده     در نتيجه مي. بزرگ انجام دهيم ولي بازوي اجراكننده اين كارها را در اختيار نداشتيم    
كرديم، ولـي چـه       كرديم، با چنگ و دندان تالش مي        آمد مي   هرچه از دستمان برمي   . حقق بخشيم به اين آرزوهايمان ت   

مـا ايـن   . اي جـز ناكـامي نـدارد     سود وقتي كه كاري خارج از ظرفيت و توان سـازمان باشـد دسـت زدن بـه آن نتيجـه                    
 .قت دادبايست آرزوها را با دستها مطاب ايم، هميشه مي موضوع را بارها و بارها تجربه كرده

آرزوهاي بزرگ و دستهاي كوچك، تالش براي  دست يافتن به آرزوهـاي بـزرگ بـا دسـتهاي كوچـك در مـدتي                        
مـا كمونيسـتها واقعـاً گـاهي از     . شـود   اليسـم درميـان ماترياليسـتها ناميـده مـي           كوتاه شايد اين است آن چيزي كه ايـده        
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اليسـم    ترياليسـت هسـتيم گـاهي وقتهـا در عمـل دچـار ايـده              ما كه  در نظر و تئـوري ما        .. آليستريم  آليستها هم ايده    ايده
 .اي بود كه در مرحله دوم ما به آن مبتال بوديم  اين نقيصه. شويم مي

ايـن طـرح نـه      . طرح مسأله حركت مجدد در نواحي روستائي كامالً نادرست بـود          . ريزي ما درست نبود     بهرحال برنامه 
ئمي نگشود بلكه بر اشكاالت كار ما افزود و به اين ترتيب مـا نـه تنهـا                  اي از مشكالت دا     تنها به ما كمكي نكرد و گره      

 .داديم آورديم،  بلكه آنچه را هم كه در دست داشتيم از دست مي چيزي به دست نمي
شد فهميـد، زيـرا مـا         اين مسأله را قبل از روشن شدن طرح هم مي         . ما براي اجراي چنين طرحي اصالً امادگي نداشتيم       

بايست به موازات هم پيش       اين نتايج مي  . رسيد  بايست در چهار رشته فعاليتهايمان  به نتيجه مي          ن عمل مي  براي انجام اي  
. ما قبل از طرح در مورد نتايج فعاليتهايمان در چهار رشته مطمئن نبوديم. ماند رفت، درغيراينصورت طرح معلق مي  مي

 سالح، تشكيل شـبكه حمايـت محلـي، تشـكيل تـيم             اميدواري نسبت به موفقيت صددرصد اقدامات ما در جهت تهية         
هميشـه بايـد يـك      . ارتباطات، تشكيل شبكه شهري حمايت و تغذيه كننده جنبش كوهستاني يك امر واقع بينانه نبـود               

اگر بخواهيم روي اقـداماتمان صددرصـد حسـاب كنـيم           . ضريب اطمينان يا ضريب خطائي در طرحها در نظر گرفت         
اي كل طرحمـان را بخطـر انـدازد و خيـل سـاده آن را بـه نـابودي                      ترين اختالف محاسبه  شود كه كوچك    نتيجه اين مي  

مثالً گذاشتن امكانات و انرژي بيش از نيمي از رفقا روي كار تداركاتي روستا به حساب اينكه رفيق صـفاري       . بكشاند
 .گشت امر نادرستي بود با موفقيت از سفر فلسطين بازمي

توانستيم روي اين كار حساب كنيم ولي روي اجنـاس   نات الزم را در اختيار داشتيم مي   ما در شرايطي كه حداقل امكا     
 .نسيه حساب كردن و طراحي نمودن، دور از خردمندي بود

گفت اگر رفيق صفاري هـم    حتي رفيق مسعود مي   . شد  شد ولي توجه زيادي به آنها نمي        اين موضوعات تذكر داده مي    
توانيم حركت كنيم، يك رشته بحثهـاي         شد با دست خالي نمي      و وقتي گفته مي   . كردبازنگردد، ما كارمان را خواهيم      

 فشنگ براي درگيري دستة جنگل كافي اسـت يـا اصـالً كـافي نيسـت                 ٣٠تاكتيكي بر سر اينكه يك مسلسل يوزي با         
 .ماند گرفت و معموالً  اين بحثهاي ذهني بدون نتيجه مي درمي

اي ما جنبة استراتژيك داشت سرمنشاء ضربات شديدي به سازمان    ظر هدفهاي مرحله  بهرحال اين خطا يا اشتباه كه از ن       
تمام اصول چريك شهري نقض شده بود و طبيعي بود كه بـه    . دويديم  ما بدون حفاظ در جهات گوناگون مي      . گرديد

 .هزار و يك دليل امكان ضربه خوردن داشتيم
بهتـرين  (مـا نفراتمـان را   . ن برنامه با عواقـب آن مواجـه شـديم   ما خيلي زود يعني يكماه پس از طرحريزي و اجراي اي         

. پشت جبهة علني محـدودي كـه داشـتيم، از دسـت داديـم         . طرحهايمان بكلي معوق ماند   . از دست داديم  ) نفراتمان را 
خورديم فروكش كرد و فرصت طلبـان         بدتر از همه روحية عمومي در خارج از سازمان بر اثر ضربات مداومي كه مي              

موقع اوج فعاليت ما خاموش بودند شروع به سمپاشي و سخن پراكني كردند و كالً شرايط نسبت بـه آغـاز مرحلـه       كه  
شناختيم و    بزرگترين نقص ما در اين مرحله اين بود كه نقاط ضعف خودمان را نمي             . رفت  در جهت معكوس پيش مي    

بيشـتر كارهـا را بـه عمـل     . بـرديم  ن بكـار نمـي  شناختيم صبر و حوصله كافي براي از ميان برداشـتن آ            در صورتيكه مي  
مـثالً امـر تعليمـات و توجـه نداشـتن بـه آن يكـي از                 . ”شـود   كنيم تـا ببينـيم چـه مـي          مي“گفتيم    مي. كرديم  واگذار مي 

ما در آن موقع متوجه نبوديم كـه هرفـردي بـه صـرف بيـان اعتقـادش بـه مبـارزه هنـوز                        . بزرگترين نقاط ضعف ما بود    
بيان اعتقاد به مبـارزه شـايد ده درصـد كـل پروسـة رشـد يـك رفيـق         .  عملي در مبارزه را نداردآمادگي براي شركت  
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اين رفيق براي آنكه فقط به صورت ساده قابل به اجراي وظايف انقالبـيش بـر اسـاس اسـتعدادهايش                 . كاري باشد   تازه
البتـه  .  يادگيري به زمان بسـتگي دارد بايست تالش بسيار زيادي بكار ببرد و چيزهاي زيادي ياد بگيرد و اين      باشد، مي 

بايد براي رفقا پروسة رشدي در نظر گرفت و در رفع           . عامل زمان در رابطه با فعاليت و كوشش منظم رفيق مؤثر است           
كمبودهايشان كوشيد و سپس وظايف كوچكي به آنهـا سـپرد و بتـدريج برحسـب نتـايج عملـي در سـپردن وظـايف                         

 .دة رفقا نهادكوچك، وظايف بزرگتري را به عه
جريانات مربوط به دستة جنگل همچون يك تابلوي        . نقص ديگر ما در اين دوره كم بها دادن به تجارب خودمان بود            

 ٥٠افراد دستة جنگل از امتيـازات بسـيار زيـادتري نسـبت بـه اوضـاع مـا در تابسـتان                      . گسترده در مقابل ما قرار داشت     
 :پردازيم يبرخوردار بودند، كه اينك به تشريح آنها م

 : در مورد اوضاع و احوال عمومي و هوشياري دشمن -١
عناصـر دولتـي و     .  هيچگونـه اطالعـي از وجـود گـروه جنگـل و دسـته جنگـل نداشـت                  ٤٩دشمن در پائيز و زمسـتان       

از ايـن رو رفقـا بـا قيـد احتيـاط بسـيار و       . كدخداهاي وابسته  به رژيم هيچ تجربه و اطالعي از مسائل چريكي نداشتند     
تاكتيك رفقاي دستة جنگل اين بود كه چند روز در نواحي روستائي از             . كردند  توجيهات كافي در منطقه حركت مي     

گفتند كه براي يك مأموريت چندروزه از نزديكترين شهر بـه كـوه حركـت                 رفتند و مي    اين دهكده به آن دهكده مي     
خوابيدند و تا حـدودي دربـارة اوضـاع     شبها نزدشان ميگرفتند،  در اين چند روز رفقا با روستائيان تماس مي      . اند  كرده

كردند  شدند و خود را از انظار پنهان مي    پس از چند روز رفقا وارد نواحي جنگلي مي        . دادند  منطقه تحقيقاتي انجام مي   
 نشـان   اي كـه خـود را       اند و آنگاه مدت سه الي چهار روز بطور مخفيانه از منطقـه              كردند كه ازمنطقه رفته     و وانمود مي  

تراشـيدند    شستند و ريش خود را مي       لباسهايشان را مي  . زدند  سپس پوتينهايشان را واكس مي    . شدند  داده بودند دور مي   
انـد و مـثالً هدفشـان      كردند كه ديروز از شهر راه افتاده        شدند و وانمود مي     ها مي   و دوباره در منطقه جديد وارد دهكده      

شناسي و  يا بررسي اوضـاع روسـتاها از لحـاظ كشـيدن جـاده و خطـوط                   شناسي و گياه    كوهنوردي، تحقيق در جنگل   
شـد و بـاز ايـن     ارتباطي است كه اين موضوع اخير براي دهاتيها خيلي  جالب بود و معموالً باعث استقبال از رفقـا مـي                    

 رفقاي دستة جنگل بيش از نصـف احتياجـات خـود را هنگـام ورود بـه منـاطق مسـكوني        . كردند  حركت را تكرار مي   
كردند و بقيه اجناس در قرارهاي ارتباطي منظم كه بـا شـهر داشـتند و سـرقرارهاي از قبـل تعيـين شـده و                            برآورده مي 

كنيم كه دسته جنگل عليـرغم عـدم هوشـياري            بدين ترتيب مالحظه مي   . رسيد  بررسي شده و شناسائي شده به آنها مي       
با ماموران برخورد كردند كه بخاطر برخـورد درستشـان،         تازه دو مورد رفقا     . كردند  دشمن بسيار با احتياط حركت مي     

هايشان را جستجو كنند كه باز رفقا  خود را مأموران نقشـه               خواستند كوله   حتي يكبار مي  . مأموران را نيز گمراه كردند    
 .برداري معرفي كرده و حتي با كمي خشونت ژاندارمها را از اينكار منع نموده بودند

 :يه بودن نسبي رفقاي جنگل به زندگي در جنگل و كوه آمادگي جسماني و توج-٢
افراد دسته جنگل در ابتدا عبارت بودند از شش رفيق، از اين عده پـنج نفـر سـوابق طـوالني در كوهنـوردي و شـكار                           

شناسـي و جنگـل پيمـائي مـنظم           ه   سـابقة كـو    ٣٦رفيـق صـفائي از سـال        . تجربه بود   فقط رفيق اسحقي كامالً بي    . داشتند
رفيق سماعي جـوان دانشـجوي      . اي و از كوهنوردان مشهور ايران بود        فيق جليل انفرادي يك كوهنورد حرفه     ر. داشت

هاي زيادي اجرا كرده بود، و بعدها نيـز قبـل از حركـت دسـته جنگـل در چنـدين برنامـه                         فعالي بود كه خودش برنامه    
رفيـق دانـش بهـزادي      . هائي اجرا كرده بود     رفيق بنده خدا عنصر بومي منطقه بود و برنامه        . شركت كرد و آموزش ديد    
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. اي داشـتند    بدين ترتيب رفقـا هريـك بـراي خـود سـابقه و تجربـه              . يك شكارچي آماتور و كوهگرد نسبتاً خوبي بود       
زندگي در “ گفتند    البته بطور نسبي توجيه بودند، بطوري كه خودشان مي        . نسبت به كار در جنگل و كوه توجيه بودند        

 .”كرديم و تجاربمان به ما نشان نداده بود آورد كه ما قبالً فكرش را نمي لي پيش مينواحي جنگلي مسائ
بهرحال، رفقا آمادگي برخورد بـا مشـكالت زنـدگي كوهسـتاني را داشـتند و ايـن نـه تنهـا از لحـاظ روحيـه و ايمـان                 

از حركت مدت شش ماه مقدمه ضمناً رفقاي دسته جنگل پيش     . انقالبيشان بلكه از لحاظ توان عملي و ماليشان نيز بود         
 .ديدند كردند، وسائل الزم را تدارك مي چيني مي

 : شبكه ارتباطات در مورد دسته جنگل-٣
اين شـبكه چنـدين عضـو در شـهرهاي شـمالي      . كرد  يك شبكة ارتباط در رابطه با دستة جنگل فعاليت مي   ٤٩در سال   

افـراد  . ارتباطات منظمي بين تهران و شمال برقرار بـود        . تدر اختيار داش  ) جيپ(داشت و ضمناً وسيلة نقلية كوهستاني       
 براي آنكه بتوانند وظايفشان را بـه  ٤٩شد و بعد در سال  رويشان كار مي  .  تحت تعليم قرار داشتند    ٤٨اين شبكه از سال     

 رفيـق  مـثالً . هائي برايشـان تنظـيم شـده بـود     عنوان يك كادر حمايت كنندة محلي و يك عنصر رابط ايفا كنند، برنامه    
اسكندر رحيمي معلم روستاهاي غرب گيالن در برنامة شناسائي دو روزه با جيپ تمام نواحي غربي گـيالن و خطـوط     
مواصالتي آن را شناسائي كرده بود و رفيق سماعي چهار برنامة كوهستاني در چهار دره معـروف منطقـه اجـرا كـرده                       

حتـي  . گيري بين شهر و كوه معين نمـوده بودنـد   زدن انبار و ارتباطبود و اين دو طبق برنامة قبلي نقاط مناسبي را براي     
در نـواحي الهيجـان و سـياهكل كـه نفـرات            .  نقاطي را براي مبادلة پيام و گذاشتن نامه بطور دقيق تعيين كرده بودنـد             

 البتـه كارهـا   . شروع شده بـود و رفقـا كـامالً بـه كـار خـود توجيـه بودنـد        ٤٨هائي از سال   بيشتري داشتيم، چنين برنامه   
اين مقدمه چينيهـا تنهـا ضـامن        . عمالً با مسائل درگير شده بودند     . كنند  دانستند چه مي    خطرناك بود ولي رفقا نسبتاً مي     

 .آميز عمليات شناسائي و سپس حملة سياهكل بود اجراي موفقيت
  شبكه حمايت محلي-٤

اي مستقر بودند كه نقش ارتباط گيـري    كوهپايه عنصر محلي داشتيم كه در شهركها و روستاهاي    ٨ الي   ٦ما در حدود    
كردنـد و امكاناتشـان مـورد اسـتفاده قـرار             ها فعاالنه شركت مـي      و آذوقه رساني را بر عهده داشتند و در اجراي برنامه          

 . گرفت مي
  تسليحات-٥

 پاراشـوت و   تير فشنك، يك كلت١٥٠افراد دسته جنگل در بدو حركت مسلح بودند و به يك مسلسل استارلينگ با           
 كيلـو مـواد منفجـره پالسـتيك، مقـاديري      ٤ عـدد نارنجـك،   ٦،  ٦٩ يك كلت ايـوعجلين نمـره   ٦٥/٧سه قبضه كلت  
در اواخر كار هنگام آمادگي بـراي حملـه همگـي بـه كلتهـاي       . البته اين تسليحات در بدو حركت بود      . چاشني و فتيله  

در اختيـار داشـت بـه    ” شـي “ك اسـتارلينگ، دو قبضـه   پاراشوت مسلح بودند و دستة جنگل سه قبضه مسلسل شامل ي          
 .اضافة مقادير زيادي نارنجك و مواد منفجره

  شبكه شهري تداركات-٦
در تهران چند تن از رفقا بطور مداوم مشغول تهيه وسائلي از قبيل پوتين، كيسه، كوله پشتي، زين كوله پشتي، جوراب              

اش آسان نيست و وقت        اين اجناس آنقدرها هم تهيه    .  بودند … پشمي، پيراهن آمپرمآبل، اجناس نايلوني مخصوص و      
 .گيرد مي
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 ٥٠اينها امكانات و مقدمه چينيهائي بود كه دستة جنگل را موفق به اجراي عمليات سياهكل كرد، ولي مـا در تابسـتان                       
ربـة سـياهكل تجربـة    بـا اينهمـه گفتـيم تج   . فاقد تمام اين امتيازات بوديم، بعالوه هوشياري دشمن نيـز سـرراهمان بـود     

. تواند مانع حركت مجدد ما بشود، ما با برخورد فعالمان همة مشكالت را از ميان خواهيم بـرد                   محدودي است كه نمي   
فـداكاري و تحـرك     . آسـا بپوشـاند     توانست معجـره    هر كمبودي، هر ضعفي و هر نقصي را مي        ” برخورد فعال “تئوري  

جا اشتباهي پيش بيايد و تصور شـود كـه برخـورد متحـرك و فعـال و      ممكن است در اين. كرد جاي هرچيزي را پر مي    
ما وقتي بر اساس قدرت و نيرويمان برنامه ريـزي كـرديم بـازهم ذهنـي                . خير اصالً اينطور نيست   . شود  پرشور، نفي مي  

 كنـيم در    بينـي   توانيم از قبـل پـيش       برنامه ريزي شده، اين يك واقعيت است، زيرا ما بسياري از قضاياي متحول را نمي              
نتيجه جتي اگر بنظر خودمان طبق قدرتمان برنامه ريزي كنيم و دست باال را نگيريم، تازه باز هم ممكـن اسـت اشـتباه                   

پـس برخـورد    . رسـاند   رسد و برنامه را به پيروزي مـي         در اينجاست كه برخورد فعال متحرك بدادمان مي       . كرده باشيم 
ولي اگر آن چيـز خيلـي   . براي بدست آوردن هرچيزي بايد مبارزه كرد. رسدهايمان به نتيجه ب  فعال الزم است تا برنامه    

 .دورتر از توان ما باشد مبارزه براي رسيدن به آن سودي ندارد و آب را با تحرك در هاون كوبيدن است
ايـن حرفـي اسـت كـه يـك          ” .اي ريختيد و هفتاد درصد موفق شـديد، راضـي باشـيد             اگر برناهم : گويد    رفيق مائو مي  

رفيق مائو و يارانش پس از سالها تجربـه يـاد   . بايد به آن توجه كرد و از آن آموخت. زند كار و قالتاق مي     نقالبي كهنه ا
هـا هفتـاد درصـد        اگـر همـين برنامـه     : گويد    با اينهمه مائو مي   . گرفته بودند كه چگونه بر اساس قدرتشان برنامه بريزند        

كنيد براي رسيدن به نتيجه هفتاد درصد كوشـش           اما فكر مي  . بينانه  اقعاين است يك برخورد و    . موفق بود راضي باشيد   
الزم نيست؟ خير بايد براي رسيدن به صددرصد با همه امكانات تالش كرد، مبارزه كرد، جنگيـد و در  آخـر پـس از                         

 هرچـه   البته اين هفتاد درصد حداقل نتيجه رضايت بخش است و         . سوخت و سازها نتيجه هفتاد درصد را بدست آورد        
شد شكست حتمـي      اي كه از قبل مي      ولي برنامه ما چگونه بود؟ برنامه     . بيشتر بتوانيم بدست آوريم مفت چنگمان است      

چرا؟ فرض كنيد ما براي ساختن بنائي كه سنگ و آجـر و سـيمان و تيـرآهن و بنـاي مـاهر الزم       . بيني كرد   آن را پيش  
يرد تا تمام شود،  اگر ما همه چيز را پاي زمين ريخته باشيم و افـراد      گ  دارد و با وجود تمام اينها مثالً شش ماه وقت مي          

گيرد، حاال بياييم يكي را بفرستيم آلمان تيرآهن بياورد، و ديگري برود افعانستان               مشغول كار شوند شش ماه وقت مي      
ح بگنجانيم كه ايـن بنـا   آجر تهيه كند وهمين طور بقية اجناس و بناي ماهر و كارآزموده هم نداشته باشيم، تازه در طر 

دانـد كـه ايـن كـار امكـان       بايد چهارماهه تمام شود، خوب كسي كه يكبار بنا را ساخته باشد خيلي ساده و بديهي  مي    
يا بايد از ساختن بنا منصرف شد و يا اينكه اگر بخـواهيم واقعـاً بنـا را بسـازيم بايـد شـروع بـه تربيـت يـا                         . عملي ندارد 

ضمناً شروع طـرح را بمـوقعي واگـذار         . هر كنيم و وقت كافي هم براي تهيه اجناس بگذاريم         پيداكردن بنا و كارگر ما    
كنـيم   آنوقت بگوئيم خوب ما با چنگ و دندان و دوبرابر معمول كار مي           . كنيم كه همة اجناس پاي زمين حاضر است       

تواند منطبق شود واگر  اقعيت مياين تالش و فداكاري با و   . اين عيبي ندارد  . تا طرح شش ماهه را چهارماهه تمام كنيم       
و باالخره با كمي سـوخت و       . نشد باالخره سر پنج ماه يا شش ماه بناي حاضر و آماده در اختيار ما قرار خواهد داشت                 

اما در اينجا اين مسأله مطرح . ايم خواستيم دست يافته ايم و عمالً به چيزي كه مي  سوز و تأخير در طرح به نتيجه رسيده       
بايسـت بـه    ما پس از جريانات سوم خرداد و حوادث پيش از آن مي.  توانست باشد   بينانه چه مي    برنامه واقع شود كه     مي

كرديم و بطور عاجل به كاهش نقاط     پرداختيم و نقاط ضعف را تا آنجا كه امكان داشت كشف مي             تحليل ضربات مي  
 جهت ايجاد بخشهاي سازمان يافتة متمركـز و         كوشيديم تمام امكاناتمان را در      پرداختيم و مي    ضعف درون سازمان مي   
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عناصـر علنـي    . ما در آغاز مرحله دوم هنوز خيلي از افراد و امكاناتمان را در اختيار داشـتيم               . تيغه بندي شده بكار بريم    
، بـا   با آنكه ما افراد كافي كه بتوانند مسئول باشـند در اختيـار نداشـتيم              . وجود داشتند و كمكها و امكاناتشان مغتنم بود       

برنامـة افـراد اجتنـاب     بايسـت از اختفـاي بـي    مـا مـي  . توانستيم حداقل چهار الي پـنج تـيم سـازماندهي كنـيم         اينهمه مي 
اي و جلـوي جبهـه كـه بـه علـت              كرديم و در حد امكان تيمهاي پشت جبهه را بمنظور حمايـت از تيمهـاي حرفـه                  مي
كـار را از       بخـش عضـوگيري و تربيـت عناصـر تـازه           بايسـت   ما مـي  . تجربگي در معرض آسيب بودند سازمان دهيم        بي

كرديم و يا حداقل اينكه وظيفة ارتباط و كادرسازي را همراه وظايف عمليـاتي                االمكان جدا مي    تيمهاي عملياتي حتي  
بايست عمليات بسـيار كـوچكي بمنظـور تعلـيم            ما مي .  داديم  داديم، و يا به حداقل كاهش مي        در برنامة افراد قرار نمي    

هاي بزرگتـر را   و بتدريج برنامه ) گرفت  اين كار محدود توسط رفيق مسعود صورت مي       (داديم     در دستور قرار مي    رفقا
كـرديم و از شـركت افـراد     اي داير مـي  بايست واحد انتشارات و تبليغات بطور مستقل و حرفه ما مي. ساختيم  مطرح مي 

مناً ارتباطات اين واحد را بمنظور مسائل امنيتي به صفر نموديم و ض واحد در عمليات پخش اعالميه و آثار اجتناب مي       
ما پس از يازده اعالميه سياهكل ديگر نتوانستيم به كار توضيحي ادامه دهـيم، در حاليكـه ايـن كـار                     . داديم  كاهش مي 

 .شد بايست همچنان تشديد مي مي
مايـت سياسـي بـراي سـازمان        اين براي آگاهي خلق و جلب حمايت ايشان اهميت اساسي داشت، و از لحاظ جلب ح               

 .بسيار مهم بود
خورديم، ولي ابعاد ضربه قطعاً خيلـي كمتـر از            كرديم طبعاً ضربه مي     البته اگر ما بر اساس مطالب فوق برنامه ريزي مي         

 بوديم، ديگـر   اي تجربه براي كار پيدا كرده اما بعد از مرحله دوم كه باندازه قابل مالحظه. آن چيزي بود كه پيش آمد     
بايست امكاناتي را كه دو سه سال پايشان كار شده بود  از نو بسازيم و اينكـار                    بوديم و مي    مكاناتمان را از دست داده      ا

 .خواست كه هيچكدام آن را نداشتيم البته حوصله و صبر ايوب مي
 
 
 
 

 بخش پنجم
 آوردهاي ما در مرحله دوم دست

د در اين سه ماه كاري از نظر اثرات بيروني انجـام نـداديم البتـه چنـد                  المدت بو   هايمان نسبتاً طويل    ما بعلت آنكه برنامه   
 .بمب توسط سمپاتهاي رفيق مفتاحي در گرگان و گنبد و تبريز منفجر شد

اين انفجارات بر اساس نتيجه گيريهاي مشخص صورت نگرفت و در چهارچوب يك برنامة مشخص و حساب شـده                   
 .كنند تها و روحيه ايشان بود كه چگونه با كارها برخورد ميقرار نداشت و فقط نتيجة آنها شناخت سمپا

هـاي گونـاگون، زيـرا مـا در ايـن مرحلـه               مهمترين دستآوردهاي ما در اين مرحله مقادير زيادي تجربـه بـود در زمينـه              
ه بايسـت بـ   فهميديم كه به هركس نبايد اطمينان كرد، و مي. چيزهاي زيادي ديديم و چشم و گوشمان خيلي بازتر شد   

فهميديم كه پيشبرد امر انقالب و مبارزة چريكي وظيفه بسيار نفسـگير           . طرق گوناگون افراد را مورد آزمايش قرار داد       
فهميديم كه به آرزوهاي بزرگ با دسـتها        . و دشواري است كه احتياج به تحمل و مقاومت رواني و جسمي زياد دارد             
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بايست زمان و انرژي كافي مصروف داشـت و بقـول    ور ميفهميديم كه براي رسيدن به مقص     . توان رسيد   كوچك نمي 
 . خواهد معروف هركاري راهي دارد و زماني مي

خالصه بمقدار قابل توجهي آبديده شديم و تازه اول كار بود، تعميد آتش و خون در مرحله  سـوم بـراي سـازمان در            
 .پيش بود

. را دوره كـرديم ” ماريگال“ يك  دورة كامل كتاب      در اين دوره، از لحاظ اصول زندگي چريكي و كار مخفي تقريباً           
تمام خطاهائي را كه رفيق ماريگال جزو هفت گناه كبيره چريك شهري در كتابش ذكر كرده بـود را عمـالً مرتكـب                       

 .شديم، آنگاه بصورت يك تجربة ملموس جذبش كرديم
 

 بخش ششم
 جمع بندي تجارب

ممكن است ما عـاليترين هـدفها را مطـرح سـازيم ولـي              .  ريخته شود  بايست  براساس واقعيات و امكانات        برنامه مي  -١
درسـتي هـدف و برنامـه در بـزرگ     . سودي ندارد و حتي ممكن است ما را به نابودي بكشاند. نتوانيم آن را اجرا كنيم    

در آن است كـه پـس از اجـراي          . در پيشرو بودن آن است    . در عملي بودن آن است    . بودن و درخشان بودن آن نيست     
 .رنامه يك گام از لحاظ استراتژيك بجلو برداشته شده باشدب

 .ارزد همين يك گام واقعي به صدها قدم خيالي ورمانتيك مي
بايست تمام جوانب كار سنجيده شود وگرنه يك جانبه حساب كردن و اقدام كـردن نادرسـت          در برنامه ريزي مي    -٢

راتي كه در مرحلة دوم صورت گرفت هدف برنامـه مشخصـي   مثالً انفجا. سازد است و ما را به وضعيت بدي دچار مي    
بايست بـه رشـد اهـداف مـا و پخـش شـدن آن        باالخص ما بايد توجه داشته باشيم كه هر عمل مي     . كرد  را تعقيب نمي  

توانـد باشـد و اساسـاً خصـلت سياسـي دارد، از ايـن رو در                   كمك نمايد يعني اقدامات ما، اقدامات صرفاً نظـامي نمـي          
ف، در اجراي آن و سپس در توضيح آن بايد اقدام نمود تا مردم دقيقاً با اهداف برنامه آشنا شوند و بتوانند     انتخاب هد 

 .قضاوت كنند و موضعگيري نمايند
بايست گزارشي از ضربة عمليات و نتايج برنامه تهيه شود و از طـرف            پس از هر دوره و هر عمليات و هر ضربه مي           -٣

دقيق قرار گيرد و تجارب مربوط جمع بندي شـود و بصـورت اصـول تجربـه شـده مـورد                     عناصر مسئول مورد بررسي     
اينكاري بود كه ما نه تنها در پايان مرحله اول انجام نداديم،  بلكه در پايان مرحله دوم                  . استفاده كل سازمان قرار گيرد    

وگرنـه اگـر    . جام ندادن اينكـار اسـت     البته مسأله فرصت نداشتن توجيه ان     . و ساير مراحل نيز فرصت انجامش را نيافتيم       
داديـم پـس از مـدتي     داديم و اقالً اگر بالفاصله انجامش نمي    شد باالخره انجامش مي     جزو اصول سازمان محسوب مي    

 در مـورد تجـارب تكنيكـي و         ٥١اينكـار را مـا در تابسـتان         . نمـوديم   كرديم و تجارب را جمع بنـدي مـي          اينكار را مي  
 در مورد تجارت تشكيالتي اين كار هرگز صورت نگرفت و اين يكـي از انتقـادات بـزرگ                  عملياتي انجام داديم ولي   

 .وارد به ماست
كار نبايد انتظار داشـت بـه سـرعت     امر تعليمات و آماده سازي رفقا كاري است طوالني و با حوصله، از رفقاي تازه          -٤

. خواهـد  رفقا مثل رسيدن ميوه است و زمان مـي        رشد انقالبي   . برخوردهاي پخته و حساب شده  با مسائل را ياد بگيرند          
البته بايد رفقا ماية رشد كردن را داشته باشند و صـداقت انقالبـي الزم را                . نبايد در مقابل ضعفها دچار بيحوصلگي شد      

البته در مرحلة دوم اكثـر اعضـاء در جريـان كـار      . بايست با دقت و محاسبه صورت بگيرد        عضوگيري مي . داشته باشند 
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 ٤٤

هاي سياسي آزموده شده بودند واكثر الحق بسيار خوب بودند ولي عناصر ناجور نيز                 دو سالة سياسي در هسته     يك الي 
بهرحـال بايـد    . شدند، مثل آن كسي كه به خانه خريداري شده آمد و آنجا را ترك كرد و رفت                  تك و توك پيدا مي    

ار ذو واگـ . از ظرفيتشـان وادار نكـرد  كارهاي خارج زمان الزم براي رشد رفقا منظور كرد و قبل از آمادگي آنها را به      
 .كردن همه مشكالت به برخورد فعال و متحرك بدون احتساب ساير عوامل امري ذهني است

 


