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 مقدمه

ه تجارب سه سالۀ خود را کم يافتي فرصت آن را نیاد عملیت زی نهایب های یما تا بحال به خاطر گرفتار

 در ی شهریکیات جنگ چري از تجربیپاره ا” بنام ی سازمان را در جزوه ایکينکما تجارب ت. ميجمعبندی نمائ

م و به ی سازمان نزدکيتک و تاینۀ استراتژي در زمی جمع بندکیرگز دست به  هیم، وليمنتشر ساخت“ رانیا

ما بوده  م و منشاء ضربات بريه داشتک را یهائ ص و ضعفیم و نقايسازمان نپرداخت های  برنامه یابیارز

 در یکی چریسازمانده های تيامروزه در رابطه با رشد سازمان و گسترش فعال. میردکس نکاست منع

ت با توجه يموقع م در هريه نتوانک رود یم آن مي بیول  . در مقابل ما گشوده شده استیفق بازترران، ایا

ند سازد و ک سازمان را یلکات که حرکم ی نشویم و دچار انحرافاتينک یزی موجود برنامه رینيات عيبه واقع

ارب سه ساله قرار نداشته ان تمام تجیه در جرک ی رفقائ آن که به منظورین رویشاند از اک ی به نابودیحت

 . مین مطلب زدیارها مطلع شوند دست به نوشتن اک یاند از چگونگ

  

ن تجارب بهره ی توانند از ای می و مخفیار حرفه اکسال   دویکیه با جذب تجارب ک یامروزه هستند رفقائ

 ی از بیه ناشکفات را  از انحراینند و پاره اکن تجارب استفاده یش است از ايه در پک یببرند و در مبارزات

 ی بخش خلق ما را به سویده تر انقالب رهائيهرچه سنج های ان بردارند و با گامي است از متجربه گی

سه ساله و  های دادیع و روی وقایشتر رفقا با چگونگي هرچه بیما به منظور آشنائ.  رهنمون شوندیروزيپ

انات و یر جريه مسکم یآمد  در هفت فصل بریبم مطليدادها در صدد تنظین روی از ایريجه گين نتيهمچن

شتر رفقا با ي بیضمًنا به منظور آشنائ. ندک ی بازگو م٥٣ن ی فروردی ال٥٠ن ی را از فرورد آن ها ازیريجه گينت

ما در هر هفت فصل .  سازمان آمده استیريل گکبارۀ ش  دری مختصر٥٠ن یخچه سازمان قبل از فروردیتار

ر ی تجارب از فرم زکيستماتيسازمان است به منظور انتقال س های تي فعال مرحله ازهفتانگر يه بک

 :میرده اکاستفاده 

 .ح اوضاع در آغاز هر مرحلهی تشر-١

 .ر غالب در آغاز هر مرحلهکده ها و طرز تفی ا-٢

 .مرحله شنهادات در هريها و پ ، طرحی نحوۀ سازمانده-٣

 .دادها در هر مرحلهیع و روی شرح وقا-٤

 .مبودها و اشتباهات در هر مرحلهکها،  ص، ضعفی نقا-٥

 .هر مرحله های  دستاورد-٦



 

 .ج هر مرحلهی خالصه شدۀ تجارب و نتای جمع بند-٧

ها،  ستکدهندۀ ش  مرحله نشانهفتن یا. میرده اکم ي مرحله تقسهفتانات سه ساله را به یما جر

ط از ین شرای ما چگونه در بدتریرفقاه ک سازد یسازمان ماست و مشخص م های زيها و افت و خ یروزيپ

 شدند و چه یب چه خطاهائکن مراحل مرتی در ااین که و . ستاده و به مبارزات خود ادامه دادندیپا نا

 رد و تجارب حاصله ازي قرار گید امروزه مورد بررسیه باک است یار وجود داشت امرک در یصیمبودها و نقاک

شان یها تجربه گی یرغم بي ما علیه رفقاکم ياد داشته باشیشه به يد همی بایول. ار گرفته شودک بآن ها

جا   وجود داشت و هری و نقصیمبودکه کجا  رده اند و هرک خود را حفظ یارک و فدایۀ جانبازيشه روحيهم

 .ه گذاشتند و راه انقالب را هموار ساختند ی سد راه بود، از جان خود مایگه  تجربیه بک

  

ن یا.  قهرمان استیرفقا های یها و جانباز یارکجۀ فدايود سازمان ما نت موجیانقالب های ارزش

ردند و ک خلق ینینو های  آوردند و ارزشبه وجوده مثال وجود نداشت ک را یزهائي از چیاريشگامان، بسيپ

 ما یرفقا.  برپا داشتندیانقالب های  از آموزشیتبکت نمودند و مي را مطرح ساختند و تثبینیم نويمفاه

 ی را تقبل می محابا هر خطریشان ب  ما به خاطر اعتقاداتیرفقا.  بودندی از صداقت انقالبیاملکونۀ نم

  آن هادر مورد" یفدائ"ه مفهوم کن بود ي دادند جانشان بود و همیه بها نمک یزيردند و معموال به تنها چک

ن يچن نیه امروز هم اکچنان هم. ردک یدا ميت، مصداق پي واقعکیه به عنوان ک شعار بلکینه به عنوان 

 کد گفت پایقت بايدر حق. ار ما بوده باشدکاالت ک از اشیکی ما یار رفقاي تمام عیباز کد هم پایشا. است

ز داشت ي نینگر  و دوریاط انقالبيست احتی بایم. ستي نیافکار کشرفت ي پی برای به تنهائی انقالبیباز

 یاريه بسکم يالبته توجه داشته باش. ردکت ک موجود حرینيات عيمرحله براساس واقع ست در هری بایو م

ه آسان شده کهستند "  یحل شده ا های معما" رسد، یه امروزه روشن و واضح به نظر مک یاز مسائل

. ان سازدیاالت را نماکه اشکچنان واضح نبودند و باز هم تجربه الزم بود  ن مسائل در هنگام وقوع آنیاند، و ا

 یخ تمام انقالبات نشان میتار.  مينکم رشد ي توانستیاب اشتباهات نمکبه و عمل و ارتو هرگز بدون تجر

 و بزرگ شده کوچکب اشتباهات کار داشته اند و تا چه حد مرتيز بسيها افت و خ ه چگونه جنبشکدهد 

اند، و پا برخاسته  سر ها مجدًدا بر ستکها و ش بي پس از بروز آسیده اند، ولیبزرگ د های بياند، و آس

، و ی از تجارب عملیريداشته اند و با بهره گ پا  را از نو بری مفهوم انتقاد از خود، جنبش انقالبکی یبا برقرار

مان یز با ايما ن. ده اندی آفریروزيست پکان صدها شيش تاخته اند و از ميگذشته، به پ های  از خطایريشگيپ

 های وستن به توده يم رفت و با پيش خواهيرخ شده پمان سیه با خون رفقاک ی راهمان، در راهیروزيبه پ

م ي نابود خواهی و طوالنی جنگ توده اکیران مرتجعش را در کست و نويالیش، دشمن امپریهن خويم

 .ساخت

  

 

 رانی خلق ایفدائ های کیل دهندۀ سازمان چريکتش های وتاه گروهکخچۀ یتار

  

گروه اول .  ل شديکامل دو گروه تشک از ادغام ٥٠ن یددر اواخر فرور" رانی خلق ایفدائ های کیسازمان چر"

ه از افراد بالنسبه سابقه دار و جوان ک بود ید گروهي رسی م٤٥ و ٤٤ های ت آن به ساليه سابقۀ فعالک

ه از ک بود یاسي سیگروه دوم گروه.افت یل شهرت کاهيا سی" گروه جنگل"ه بعدها به ک شد یل ميکتش

 گشت یم  بر۴٧ و ۴۶ یها تش به سالين گروه سابقۀ فعالیا.  شدی مليکست تشيمونکن جوان یمبارز



 

وهش نام کق مسعود احمدزاده بود به افتخار نام و مرام باشي آن گروه، رفین اصلي از مؤسسیکیه چون ک

 . می گذاریق مسعود مين گروه را گروه رفیا

  

، عباس یژن جزنين رفقا ب آین ابتدائيل شد و مؤسسيک تشینيرزمیل زک به ش٤٥گروه جنگل در سال 

 کیجاد ین گروه به منظور ایا.  و سابقه دار بودندیمین قدی از مبارزیه همگکان بودند ی و ضرار زاهدیکسور

 یست مبارزات علنکن گروه به دنبال شیا. ردندک یت مي فعالی و شهری روستائیسازمان مسلح در نواح

 انیح جریه تشرک آمد به وجود صرف یاسيار سکست چند برنامه ک و به دنبال ش٤٢ ی ال٣٩ های سال

 . داردیاز به نوشتن جزوۀ مستثني خود ن٤٢پس از سال  های تيفعالهای 

  

ار مسلحانه ک ینه سازي سال به زمکیافت مدت یشهرت “ یگروه جزن”ه بعدها به نام ک ین گروه مخفیا

چه از نظر   تجربه بودند، اگری بامالک عمل مسلحانۀ ین گروه از لحاظ سازماندهیا های ادرک.  پرداخت

 یاريبس های مبودک داشتند ی نظامی سازماندهاین که آمدند و با ی سابقه دار بشمار میاسيت سيفعال

ه برنامه ک شد ین امر باعث ميشان نبود و هم اني در میادر حرفه اکافراد غالًبا شاغل بوده و . وجود داشت

به هر . جه رساندن برنامه وجود نداشته باشدي به نتی الزم براید و انرژیشرفت نمايند پک یليشان خ یها

گرفته بود و نقش   قراریاسيس سيه در خدمت پلک"  سابقیتوده ا" عنصر  کین گروه بخاطر نفوذ یحال ا

 یاصل های ادرک ٤٦ قرار گرفت و در زمستان یون چپ را داشت، مورد شناسائيسیاپوز های نفوذ در گروه

 یان براک بعلت عدم امی مخفیمانده پس از هشت ماه زندگ ی از افراد باقی عده ار شدند ويآن دستگ

وندند ين بپي قرار شد از مرز خارج شده و به انقالب فلسطی در امور نظامیگه  تجربیز بعلت بيار و نکادامۀ 

 .نندکران مراجعت ی تجارب به ایسب پاره اکو پس از 

  

ر يگر از رفقا دستگیشور چند نفر دک برنامۀ خروج از کهران و تدار در تی حرفه ایان هشت ماه زندگیدر جر

 یق محمد صفاري، رفیبر صفائک ایق عليرف(شان موفق به خروج از مرز شدند یو دو نفر از ا شدند

انات کرو و امي نی جمع آوری برایهائ ران به منظور تالشیه افشا نشده بودند در اکق يو سه رف) یانيآشت

ن رساندند ي خود را به جنبش فلسطی حوادثیه از مرز خارج شده بودند پس از طک ی دو نفر ماندند، ویباق

 مانده بودند به یران باقیه در اک یرفقائ. ن ادامه دادندي به مبارزه در فلسط٤٨وستند و تا سال يو بدان پ

غ مسلحانه يان تبلی جرکیجاد یه اک گروه یقبل های  در چارچوب برنامه٤٨رده و تا سال کا يج گروه را احیتدر

 به یق صفائي رف٤٨در زمستان سال . ات نمودندکردند و تدارکت يزمان بود فعال وه بطور همکدر شهر و 

انات فراهم شده، ک ارتباط گرفت و با توجه به امی داخلیران آمد و با رفقایرده و به اک  از مرز عبوریتنهائ

 یری و مقادیق صفارين رفته و همراه رفي به فلسطیئق صفايبعَدا رف.ردند ک مطرح یاتيعمل های طرح

 برنامۀ کی ی اجرایات براکل تداريمک به ت٤٩ و تابستان ٤٩ در اواخر بهار  .ران بازگشتیاسلحه و مهمات به ا

 مبودکد و ی وزراء مصادره گردک بان٤٩ور یدر شهر .  شمال گذشتی روستائی شش ماهه نواحیشناسائ

توسط دستۀ جنگل "  شش ماههیشناسائ"ات ي عمل٤٩ور ی در اواسط شهر . گروه جبران شدیمالهای 

رده کت کن دسته شری داشتند در ایاتين عملي چنی برایقبل های یه آمادگکد و شش نفر از رفقا یآغاز گرد

هدف دستۀ . ، سازمان داده شدندیارتباط های  و واحدیشهر های گر در واحدی دیو به جنگل رفتند و رفقا

ه کد ی آغاز نمای روستائیغ مسلحانه را در نواحيات تبلي عملیه پس از سه ماه شناسائکن بود یجنگل ا

 .ق افتادیات دو ماه به تعوين عملی ایاالتکل بروز اشيعمال به دل



 

  

ق يگروه رف. ق مسعود احمدزاده ارتباط گرفتيبا گروه رف"  گروه جنگل"ت دستۀ جنگل، کمقارن آغاز حر

 های  شان به سالیاسيت سيه معمو ال سابقۀ فعالک شد یل ميکست تشيمونکوان مسعود از مبارزان ج

 چپ بخاطر مطالعه متون یرکن گروه و محافل روشنفي مؤسس٤٦در سال . دي رسی م٤٧ و ٤٦

ن محافل در یا.  مشغول بودندی به مطالعه اسناد انقالب٤٧ گرد هم آمدند و تا سال یستيني لنیستيسکمار

ت يت خود را آغاز نمودند و فعالي فعالینیل نوکست قرار داده و با شيمونکجاد حزب یرا ان سال هدف خود یا

 های ل دادند و دامنۀ ارتباطات خود را به شهرستانکد شیت عناصر جدي و تربیريگ نه عضويخود را در زم

 و  صورت گرفتیدی جدین سازماندهيأت مؤسسيب هی به تصو٤٨در سال . ز گسترش دادندیمشهد و تبر

ب سازمان گروه ين ترتیبد.  داشت سازمان داده شدندیائی مزایمنیه از لحاظ اک یسه نفر های ميافراد در ت

 یت با هم مربوط میزک مرکیه توسط عناصر رابط در ک یسه نفر های م ي تی شد از تعدادیل ميکتش

 .شدند

 

 :مثلث عبارت بوده است از های ميفۀ تي وظ-

  ،یستيسک مطالعۀ متون مار-١

  ،یستيسک انتشار و ترجمۀ آثار مار-٢

نه يبه منظور زم" دیمثلث جد" های مي آنان در تیستيسکت ماريارگران آگاه و تربکران و ک روشنفیار روک- ٣

 .ارگرک طبقۀ یل حزب سراسريک تشی برایساز

  

 یت جدالک با مشی به منظور جلب عناصر پرولتریاسيار سکنه ي اقدامات گروه در زم٤٨در اواخر سال 

 ی و حتیاسيت در مبارزه سکارگران را از شرک، م و اثرات نامطلوب سابق ی رژیسيستم پليس. مواجه شد

خود پرداخته بودند و  های تيج فعالی نتایه به جمع بندکام رفقا ین ایدر ا.  داشتی باز میمبارزات اقتصاد

ار که کجه گرفتند يرده بودند نتکدا يران پیارگران اکط خفقان بار یات و شراي نسبت به روحیشناخت جامع

شاند کارگر را به مبارزه ک توان طبقۀ یها نم تين فعالی اثر است و با ای بینونکط ی صرف در شرایا سيس

ارگر در مقابل احساس قدرت مطلق دشمن کل کن امر را احساس ضعف مطلق طبقۀ بدون تشیو علت ا

ر یارگر و ساکن دو مطلق را در ذهن طبقۀ یه اک برآمدند ی اتازه های  طرحین رو درصدد اجرایدانستند و از ا

هن ما زنده يده می تازه را در اذهان خلق ستمدیاسيس های ديزد و امی خلق فرو ریعناصر بالقوه انقالب

د در جامعه ی جدیاسي سیجاد فضای را به منظور ایکین اساس رفقا اصل مبارزات مسلحانۀ چریبر ا. سازد

ها در  ین بررسیج اینتا" مثلث  های ميت"بسيار در  های دادند و پس از مطالعات و بحث قرار یمورد بررس

س کمنع"  کيتکهم تا،  یمبارزه مسلحانه هم استراتژ"و "  بقایضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئور"اثر  

 های روين نی بهتره ازکمثلث  های ميثر تکافت و این دو اثر ادامه ی بحث ا٤٩البته در تمام بهار سال . دیگرد

دند ی دیست وقتي چند اپورتونیتنها تن. ردندکد یين دو رساله را تأی شدند ای در زمان خود محسوب میمترق

 . خود جدا شدندیند از رفقاکد یرشان را تهدي حقین است زندگکدرست مم های ن تزیرش ایپذ

  

 ن اصل با مطالعۀ تجارب جنگی ایجرانۀ اي اصل مبارزۀ مسلحانه در زمیلکرش یق مسعود پس از پذيگروه رف

 یه جنبش مسلحانه مکدند يجه رسين نتی را مورد توجه قرار دادند و به ای شهریکیل جنگ چریبرزهای 

ها مقارن  یريجه گين نتیا. ده شوديشکست در شهر آغاز شود و پس از دور گرفتن و گسترش به روستا یبا



 

 رشته مباحثات بر سر کی دو گروه در ٤٩ماه یور تا دیلۀ شهردر فاص. ٩ور یبود با ارتباط دو گروه در شهر

ه با هم ارتباط کندگان دو گروه ین مباحثات توسط نمایا. ردندکت ک مبارزۀ مسلحانه شرکيتک و تایاستراتژ

 .  گرفتیمنظم داشتند صورت م

  

ن اقدامات يف از اوله چون هدکار در شهر و روستا بطور همزمان بود و معتقد بود کمعتقد به " گروه جنگل"

ات مسلحانه در ي عمل،غ مسلحانه استي تبلیلک موجود جامعه و بطور یاسي سیر فضاييمسلحانه، تغ

مسلح در  های نند و گذشته از آن وجود سلولکامل کگر را یدکی توانند ی میروستا و شهر از لحاظ اثربخش

ه شهر ک ین معنیبد.  رديد استفاده قرار گ تواند موری میکيتکنندۀ تاکت ی عامل حماکیوه و شهر بمثابۀ ک

 تواند ی میند و جنبش روستائکن ي را تأمی جنبش روستائیاتک و تداریغاتي، تبلیفن های ازي تواند نیم

 یات مسلحانه قواي عملیند و با اجراکان ادامۀ مبارزه را ندارند به خود جلب که در شهر امک را یادرهائک

ن جنبش يد و همچنی نمایاسيَعا سين مناطق را وسیود مشغول دارد و ا به خیعيدشمن را در مناطق وس

 یستم عصبيرده سکه ی دشمن را تجزی از قوای با برهم زدن نظم موجود شهرها قسمتی شهریکیچر

ر شده مربوط کالبته موارد ذ. ب قرار دهديز است مورد آسکبزرگ متمر های ه اساَسا در شهرکدشمن را 

 یع و سراسري وسیاسي سی امر اثر بخشیگرنه در ابتدا  مبارزه مسلحانه و شد به رشد و گسترشیم

ار، گروه  يبس های بهرحال، پس از بحث.  مورد نظر بودیات شهريزمان با عمل وه همک در یکی جنبش چرکی

ات  مبارزی برایرفت و قرار شد دو گروه متحَدا برنامه ایگروه جنگل را پذ های  تز٤٩ماه یدر د" ق مسعوديرف"

  .ندیم نماينده تنظیآ

  

ق يق مسعود اطالع داده شد و قرار شد گروه رفيبه گروه رف"  جنگلیدستۀ شناسائ"ط وجود ین شرایدر ا

لۀ ئمرتَبا مس"  دستۀ جنگل"فرمانده  ط ین شرایدر ا. دی اعزام به روستا آماده نمای را برایمسعود، رفقائ

ات آغاز نشود ينه عملیه هر آک داد ی داد و هشدار میر مک تذی شهری را به رفقای شدن شناسائیطوالن

 یکيتکن موضوع تایو ا.  دشمن وجود داردیاري از عدم هوشیشف دستۀ جنگل قبل از بهره بردارکان کام

" ق مسعوديرف"ه توافق با گروه ک اطالع دادند یق صفائي گروه جنگل به رفیعناصر شهر. ار مهم بوديبس

ق مسعود يالبته گروه رف. ت خواهد شدیتازه، دستۀ جنگل تقو های ادرک اعزام  بایب الوقوع است و بزودیقر

 یفه را ميا خدمت وظیار بوده و کشور مشغول به کناف ک بوده و در ایآن علم های ادرک از یاريه هنوز بسک

 یار طول مکن یطبَعا ا.  خود را آمادۀ اعزام نفرات به روستا سازدیوتاهکگذراندند، عمال قادر نبود در مدت 

ه کماه اعالم داشت  ی در اواخر دیق صفائيرف. ن موضوع به فرمانده دستۀ جنگل گزارش شدیا. ديشک

در . د قبل از موعد اعزام شوندیوندند باي پیه به ما مک یرد و نفراتکد آغاز یمۀ دوم بهمن بايات را در نيعمل

 دورتر از یل در منطقه اکاهيگاه سیپاهای  رده و پس از مصادرۀ سالحکات را آغاز يصورت ما عمل نیا ريغ

ن بود ین طرح ای از محاسن ایکی. م پرداختي خواه آن هارفت و به آموزشیم پذيد را خواهیل افراد جدکاهيس

 . مسلح ساختیمصادره شده بخوب های  شد با سالحی تازه را میه رفقاک

  

ات يهستۀ جنگل در عرض عمل.  شدت به روستاک آماده حریق فرهوديمۀ اول بهمن رفيبه هرحال در ن

. ق مسعود بودي گروه رفی از اعضایق فرهودي رف آن هانیه آخرکرفت ی خود چهار عضو تازه پذیشناسائ

 به دور هم یشهر های ميل تيک تشی را برایمثلث افراد های ميان تي از م٤٩ز يق مسعود در پائيگروه رف

ردند و ک را مصادره ک ونک بان٤٩ز يها در پائ مين تی از ایکی. ل داديک موقت تشیاتيعمل های ميرد و تکجمع 



 

 شناخته شد و تحت یه به عللک بود  آن ها ازیکی یق فرهوديه رفکوجوه آن را به نفع جنبش ضبط نمودند 

ز یضمَنا شاخۀ تبر.  وستيپ"  دستۀ جنگل" در تهران به  یماه اقامت مخف گرد قرار گرفت و پس از چنديپ

م در پانزدهم ين تیه اکل داد يکز تشی تبری به منظور مصادرۀ مسلسل شهربانیميت، د ق مسعويگروه رف

دستۀ " بهمن ١٩ات در ين عملیپس از ا. ات را انجام داد و مسلسل مصادره شديت عملي با موفق٤٩بهمن 

 اسلحه و یل را انجام داد و موجودکاهيات حمله به پاسگاه سي عملیق صفائي رفیبه فرمانده" جنگل

. ران آغاز شدیدر ا" اعالم شده "یکیات چرين عمليب اولين ترتیبد. ل را ضبط نمودندکاهيمهمات پاسگاه س

ارها کن یه اکرد ک یر مکها ف ها اعالم نشده بودند و دشمن تا مدت ک از جمله مصادرۀ بانیات قبليعمل(

 یري مصادف بود با دستگیکیات اعالم شده چريآغاز عمل.)  صورت گرفته استیگانگستر های توسط باند

ر يآن دستگ های ادرکثر کالن ضربه خورد و ايمه اول بهمن در تهران و گي در شهرها، گروه جنگل در نییها

 نیبا ا. ردکسب ک ی نسبیاريان جنگل افشا شد و دشمن هوشیجر، ها  یرين دستگیان ایشدند و در جر

 یروزيه خود پکن زده شد يد و ضربۀ نخستدشمن انجام ش های رويج نيل قبل از بسکاهيات سيهمه عمل

 .  رفتی تجربۀ ما به شمار می جنبش جوان و بی برایبزرگ

  

 یکيتک تایپانزده روزه با دشمن بعلت چند خطا های  رشته نبردکیات بهمن، دستۀ جنگل در يپس از عمل

 تهران گرد هم ع بهمن و اسفند درین وقای گروه جنگل پس از ایای و بقایشهر های ادرک.  شدیمتالش

م سه نفره و ضمن حفظ ي تکیم پنج نفره و ي تکی. ل دادنديکم مستقل تشي دو ت٤٩در اواخر اسفند . آمدند

ن یجدهم فرورديردند و در هک یزیو را طرح ري، ترور فرسیات انتقاليق احمدزاده و عمليارتباط با گروه رف

 سازمان یم شهري تکی یط داراین شرایز در ايزاده نق احمديگروه رف.ان رساندند یت به پايات را با موفقيعمل

پس از .  را مصادره نمودندیالنترکمسلسل نگهبان ،  ک قلهیالنترکه در همان روزها با حمله به کافته بود ی

 دو گروه ادغام شدند و ٥٠ن ی قرار گرفت و در اواخر فروردیامل دو گروه مورد بررسکات طرح ادغام ين عملیا

ز يق مسعود ني گروه رف٤٩در تابستان . پا به عرصۀ وجود نهاد" رانی خلق ایفدائهای  کیسازمان چر"

 . گروه اساَسا دست نخورده ماندی شد و چندتن از رفقا مجبور به اختفا شدند ولیمتحمل ضربات

 

 فصل اول

 

 بخش اول

 

 ٥٠ تا سوم خرداد ٥٠بهشت یسازمان از اول ارد های تيح فعالیتشر

 

 وضع دو گروه از ک قلهیالنترکو و يات فرسي پس از عمل٥٠بهشت ماه یل اردیسازمان در اواح اوضاع ی تشر-١

 :ر بود یل زک به شی سازمانیلحاظ فرم بند

 

 تيم پنج نفره با فرماندهی نظامی رفيق اسکندر صادقی نژاد عمل کنندۀ اعدام فرسيو

رفيق اسکندر   رفيق قاسم

  صادقی نژاد

رفيق محمد 

  صفاری آشتيانی

يق منوچهر رف

  بهائی پور

رفيق رحمت اهللا 

  پيرونذیری

  تحت پيگرد شدید  تحت پيگرد شدید  تحت پيگرد شدید  تحت پيگرد شدید  تحت پيگرد شدید



 

 

 

 ق قاسميرابط رف :گروه جنگل

  تيم سه نفره با مسئوليت رفيق قاسم

  رفيق قاسم  رفيق شيرین معاضد  رفيق محمد علی پرتوی

  علنی  علنی  

 

 

 حمدزادهق ايگروه رف

البته با ادغام  .  نموده بودیکیم چريل به تیمثلث را تبد های  از هسته یق مسعود احمدزاده برخيگروه رف

 گروه، یضمَنا رفقا. رده بودکل سابق خود حفظ کگر را به همان شید های  از هسته ین هسته ها برخیا

ال گروه ک"  مثلث"در سازماندهی  .  دادندیرده و گسترش مکزان حفظ يارتباطات خود را با عناصر سمپات

ه عناصر هر کز، شاخۀ مشهد یشاخۀ تهران، شاخۀ تبر:  شدیل ميکق مسعود از سه شاخه تشيرف

مسئول شاخۀ . ق احمدزاده بوديمسئول شاخۀ تهران رف. مربوطه اقامت داشتند های شهرستان در شهر

 یک و مناف فلی رفقا بهروز دهقانیارک همه باکق نابدل بود يز رفیان و مسئول شاخۀ تبریق پويمشهد رف

های  از شاخه ی، عناصری انقالبین در خط مشی نویريگ پس از سمت. ردندک یز را اداره میشاخۀ تبر

اگرام، استقرار رفقا در یبهرحال در د. جاد شدی ایدی جدیسازمان های  شدند و فرمیز مخفیمشهد و تبر

 :ر بودی به صورت ز٥٠بهشت یارد

  

، شاخۀ تهران یق مفتاحيز توسط رفیشاخۀ تبر.  شدیان ارتباطش برقرار میق پويد توسط رفشاخۀ مشه

ق مسعود و يه توسط رفک ییها ميز در تی شده از شاخۀ تبریق مخفيضمَنا چند رف. ق مسعوديتوسط رف

ر تهران ز دی شده گروه تبریز توسط افراد مخفي باب مغازه نکی. ت داشتندیل شده بود عضويکان تشیق پويرف

 اشتغال یکينکر ملزومات تی و سایخ سه بريه به ساختن مکار بود ک مشغول به یبه عنوان در و پنجره ساز

مثال رابط ها مرتَبا عوض .  تازه بودیضرور های یريل گکن دوران ارتباطات مرتًبا در حال شیالبته در ا. داشتند

د ی جدی شهرکیم چري طرح ادغام، دو تیجراپس از ا. وجود نداشت یت شده ايال حالت تثبک شدند و یم

ن ی اقامتگاه اکه در نارمک یه شد و منزلیو تجزي فرسیم پنج نفريت. جاد شدندیق مسعود ايم رفيبجز دو ت

در دهۀ اول .  ماندیم قاسم به همان صورت باقيت.  شدی نگهداری مواقع اضطراریم بود، بطور موقت برايت

د یافتۀ جديسازمان های اوضاع واحد. افتندیان کاجاره شده اس های انه د در خیجد های مي ت٥٠بهشت یارد

 :ر بود یل زکبه ش

 

 )١( شماره رفيق قاسم تيم

رفيق چنگيز   رفيق بهرام  رفيق مهرنوش

  قبادی

رفيق بهائی 

 پور

  

  رفيق قاسم  رفيق صفاری

 تحت پيگرد  علنی  علنی  علنی

  شدید

 تحت پيگرد

  شدید

 تحت پيگرد

  شدید



 

 

 

 )٢( قاسم شماره تيم رفيق

  رفيق قاسم  رفيق شيرین معاضد  رفيق محمد علی پرتوی

  تحت پيگرد شدید  علنی  علنی

 

 

  تيم رفيق مسعود

رفيق حسن   رفيق مناف فلکی  رفيق سلمان نژاد

  نوروزی

رفيق مجيد 

  احمدزاده

  رفيق مسعود

  

 

  تيم رفيق اسکندر

رفيق 

  پيرونذیری

 رفيق صمد

  کوچکی

  رفيق اسکندر  ق شهينرفي  رفيق حميد  رفيق سعيد

تحت پيگرد 

  شدید

تحت پيگرد   علنی  علنی  علنی  علنی

  شدید

 

 

 تيم امور فنی

 چند تن از رفقای مخفی شده شاخۀ تبریز در تهران

 

 

 تيم انتشارات

  رفيق پویان  رفيق اشرف دهقانی  رفيق عليرضا نابدل  رفيق جواد سالحی

        تحت پيگرد شدید

  

  

 سازمان های ادرکه البته هنوز کافتند یها سازمان  ادرک درصد ٥٠بهشت فقط یب در دهۀ اول اردين ترتیبد

 نداشت و یستم ارتباطات وضع منظميت نشده بودند و سيه و تثبيامال در مواضع خود توجکز يافته نی

اد خوب یت سازمان از نظر اسلحه و مهمات زيوضع.  بودیتيستم حفاظت امني از هرگونه سیسازمان عار

 یوزی های را مسلسلیر فشنگ، زي ت٢٠٠ نداشتند جمَعا حدود یافکه مهمات ک قبضه مسلسل نبود، سه

ه شده يته های  سالحیای که از بقاMAT خشاب گلوله نداشتند و مسلسل ؛مات؛ کیش از يمصادره شده ب

رفقا از ال از لحاظ سالح کمری واقعا در مضيقه بودیم  و معمو. ر فشنگ داشتي ت١٥٠ن بود، حدود ياز فلسط

مبود کبا توجه به . ردندک ین استفاده مئنامطم های  دست ساز یا فابریک مستعمل با فشنگ٦۵/سالح

ق يار رفيه در اختکم يار داشتيز وجود نداشت، فقط دو قبضه پاراشوت در اختي نیراندازيان تکفشنگ ام



 

لو يکش از سه يفر بود و جمَعا بت صيَبا وضعیاز لحاظ مواد منفجره تقر.  قرار داشتندیق صفاريندر و رفکاس

 . ار داشتيت ارج و قرب بسينامیا دی کيط هر لولۀ پالستیدر آن شرا. ميار نداشتيماده منفجره در اخت

البته سه .  قرار داشتیني در سطح پائیکينکتجارب ت  بود وکار اندي سازمان بسین دوره تجارب نظامیدر ا

رده بودند، کن ی تمری داشتند و تا حدی اطالعاتیا ادوات نظام بیی گروه جنگل از لحاظ آشنایتن از رفقا

 آن یستيمونک و اعتقاد یۀ رفقا شور انقالبیتنها سرما. ت صفر قرار داشتنديَبا در وضعیر رفقا تقری سایول

دۀ دشمن را یتجربۀ دوره د ن بای زدند و مأموریات ميان دست به عملکه و امین سرمايه با همک بود ها

 . نمودندیمشگفت زده 

  

 ین مربوط به آن تجربه اي در شهر و قوانی مخفی دشمن، نحوۀ زندگیسيپل های کيتکاز لحاظ شناخت تا

 ساختند و ی مبارزه خود را آماده می مصمم و با اراده برایه ها خوب بود و فقط همگيوجود نداشت، روح

 . پروراندندی بر دشمن را در ذهن میروزي بزرگ پیآرزو

 

 

 بخش دوم

 

 یر غالب در مرحلۀ اول جنگ شهرکده ها و طرز تفی ا-٢

  

 یونیزیشات تلویدن نمای اعتبار گردیم و بی و رسوا شدن رژ٥٠ن یمۀ دوم فرورديات ني در عملیروزيپس از پ

 ستک شکیۀ تاریسا.  باال رفته بودیرقابل تصوريل غکون به شيسیاپوز های رويۀ ني روحیتيمقامات امن

جنبش . عات گوناگون بودیشا. خلق از مبارزان افسانه ها ساخته بود. دوده شده بود از اذهان زیقبلهای 

جان آمده ير بشدت به هکروشنف های روين.  شده بودیاسيَدا سیط شدي زد، محی در فضا موج میانقالب

هران پخش ت های اباني بر زبان آمده و در خییافته شعارهای ی به ناگاه ابعاد تازه ایتظاهرات دانشجوئ. بودند

وب شده با چشمان برق زده به کوفت خورده و سرکخلق سر. ه تا آن موقع سابقه نداشتکده بود یگرد

ه ک یسانکا هستند یقت دارد؟ آين حقیا ای گفتند آیش خود مي پیست و بعضی نگری میانات با ناباوریجر

ساتش، با تمام قدرت يمام تأستش، با تمام ارتشش، با تيم با تمام سازمان امنین رژیبتوانند در مقابل ا

 یبعض.  گفتندی سخن می ها نزد خود از قدرت افسانه اینند؟ بعضکش قد علم يش و قدرت نظامیاقتصاد

 یگانگيز نشانۀ از خود بيشگفت انگ های س العملکن عیا. ردندک یه ميامبران تشبيها را به پ کیها چر

 یه از هم جدا نگهداشته مک یرده اند، مردمکشان را غصب ياسيه وحدت سک یمردم.  مردم بودیطوالن

ه چشم راست به کان دو چشم گذاشته اند يدماغ را م: " دهندیم مي مرتب تعل آن هاه بهک یشدند، مردم

ه هرگونه ک یگانه گشته اند، مردميش بیرو و قدرت خويه نسبت به نک ی، مردم"ندکچشم چپ اعتماد ن

رند و دم ی پذیشان ساخته اند م ه از او در ذهنک ی قدرت مطلقست به ازاءير را از دشمن فاشيستم و تحق

ن یپس از ا. ردهکعلم  ن قدرت قدی در مقابل ایروئيه نکان شاهد بودند ين مردم به عی اکنیا.  آورندیبر نم

 با دشمن یمکرو از نظر ين نی دشمن باشد و چون ایا اقال مساوی باالتر و برتر و یزيست چی بایرو مين

ست داشته ی بای میژه ای ویفيک ی دهند برتریل ميکرو را تشين نیه اک یست پس افراديس نايقابل ق

ازه دهان يه به قصد خمک را یه نگهبانی دندان عاریمتر صد  شب از چندیاهي در سیراندازياز نظر ت. باشند



 

 و منعطف  نرمیشان به قدر اتکها مرد هستند، حر ف دهی حرینند، از لحاظ قدرت جسمک یگشوده خرد م

 .ندی ربایه در روز روشن سرمه را از چشم مکاست 

  

 ست و بدونی نگرین صحنه مید به ايم و اميخلق با ب.  امر بودی مردم در ابتدایروان های س العملکن عیا

 درهم ین عناصر خلق با ابروانیتر ان آگاهين میتنها در ا. جه بوديشد به انتظار نتینديش بی به نقش خوآن که 

ه باالخره آغاز شده ک یوستن به جنبشي پیردند و خود را براک ی به حوادث نگاه می جدیمائي و سدهيشک

 . دادندید جال مي درخشیه مک یديردند و روح پژمردۀ خود را با انوار امک یا ميبود مه

  

ا  خود ریگر حنایده بودند و دیخود خز های  همه خلع سالح شده بودند و در سوراخیاسيفرصت طلبان س

 یضربۀ روان. رده بودکج ي خود را بسیروير شده، تمام نيگ زده و غافل دشمن وحشت. افتندی ی رنگ میب

ها  کیز از چريدشمن ن های روين. رده بودکج و منگ يه واقَعا او را گک بر دشمن وارد شده بود یدیشد

ن یا. ردک یه شان را متزلزل مي ترساند و روحی را م آن هاراین بد نبود زیه البته اکافسانه ساخته بودند 

امال کز ي سازمان نی رفقایۀ انقالبيع بر روحيرات وسين تأثیاس اکانع. ط بوديم بر محک حای ذهنیفضا

 یجان مي را به ه آن هانينخست های یروزيپ.ردند ک ی در خود احساس میادیرفقا قدرت ز. مشهود بود

 خواستند یرفقا م. رات باشندين تأثیترش دادن به ار گسکشتر به فيه هرچه بک ساخت یآورد و وادارشان م

ن رفقا یت خود را از دست داده بود و ايگر دشمن اهمیآورند د نۀ خود را به عمل دریریالت دی از تمایاريبس

باالخص .  را فرود آورندیعتر ضربات بعدی خواستند هرچه سریدند و می دیدان دار ميه خود را مکبودند 

د مردم نسبت به یشد های س العملکرات و عيتأث. زده بودند شتر شتابي داشتند بیترمکه تجربۀ ک یرفقائ

امال معادل که انتظار ما کش آورد ين تصور را پی رفقا باالتر بود ای از انتظارات ذهنیه حتک یات ابتدائکحر

ن ی در ا مثبتیۀ تهاجميبه هرحال روح.  آمدی به حساب مین خود منشاء خطائی است و ایات عمليواقع

د بر دشمن بودند و یجد های یروزيد و پیمرحله وجه غالب داشت و رفقا خواستار بدست آوردن مواضع جد

 دو مهره از یکیه پس از گرفتن کم ي را داشتیدر آن موقع حالت شطرنج باز.  دادندیشنهاد تعرض ميمرتَبا پ

ات خود کان فقط به حرين میدر اف است و یردن حرک مات ی برای در صدد طرح نقشه ایف با خوشحالیحر

در آن .  ف نداردیات حرک به مهره ها و حری ماند و توجهیدشمن غافل م های ن مهره يمکشد و از ی اندیم

 یعيد طبي رسیقدرها هم دشوار به نظر نم  آنیچ و خم انقالب و مبارزۀ طبقاتيروزها راه دشوار و پر پ

 را از سر راه بر خواهند  آن هابرخورد فعال و پرشور خوده رفقا با ک وجود دارد یهائ یه دشوارکاست 

.  شدیش از واقع برآورد مي بیليا و اقدامات خیال ابعاد قضاکثر افراد در آن موقع کۀ اين بود روحیا. داشت

 ی مسئول نظر می از رفقایکی گرفت ی قرار میازها مورد بررسي نی، وقتیمثال به عنوان نمونه از لحاظ مال

فاف مخارج دو ماه سازمان را خواهد داد و پس کزنهاور ی آکصت هزار تومان وجوه مصادره شدۀ بانه شکداد 

جه يم نتی دادینانه نظر ميه واقع بک یدر صورت.  دانستید را الزم میجد های یات، طرح شناسائياز عمل

رقابل يوسعۀ غ رفقا رشد و تیول.. ردک یت میفاکز يسال جنبش نکی ی براین پول حتیه اکم ي گرفتیم

ن نمونه خود یا.  نبودیافکن مبلغ یه با آن تصورات اک بود یعي را در ذهن داشتند و طبیعي و وسینيش بيپ

اس يع مبارزه و سازمان وجود داشت به مقی و گسترش سریريگ ه از اوجک یه تصوراتک دهد ینشان م

 .مين قرار داشتیات نويز تجرب باشد، چون هنوز در آغایني توانست عیه البته نمک بود ی ذهنیعيوس

  

 



 

  بخش سوم

 

 شنهادات در مرحلۀ اوليها و پ ، طرحی نمونه سازمانده-٣

 

 کیم انتشارات و ي تکیل شد به اضافۀ يک تشیاتيم عمليسه ت  . ادغام صورت گرفت طبق طرحیسازمانده

 داشت به همان ه از قبل وجودکق قاسم يت رفيم سه نفره با مسئولي تکی، ضمَنا یکينکم خدمات تيت

ن مرحله یفقط در ا.  ماندندیل باقکافته به همان شی سازمان یتا آخر مرحلۀ اول، رفقا. دیصورت حفظ گرد

، یرفقا بهروز دهقان. د سازمان شدی شده بود تجدیه در حادثۀ پامنار ضربه خورده و متالشکم انتشارات يت

م اول انتشارات بود، يه در گذشته عضو تکان یق پويرف . ردندکا ي آن را احیدي، عباس جمشیاشرف دهقان

ه کبرم یق زي بعد رفیندر شد و چندکق اسيم رفي وارد تیاسيم به عنوان مسئول سيپس از ضربه خوردن ت

 از یین فاصله رفقایدر ضمن در ا. افتندیش یم به هفت نفر افزايوست و افراد تيندر پکم اسيمنفرد بود به ت

 . به تهران خوانده شدندیاتيعمل های ميت در تک شریشاخۀ مشهد برا

  

گر ی درصد د٥٠ مستقر شده بودند و ی درصد رفقا در موضع مشخص سازمان٥٠ال در تمام مراحل اول فقط ک

را مسائل ی نبود، زیار درستکع رفقا یردن سرک یط مخفین شرایدر ا.  بردندیسر مه  بیفيلکت بالتيدر وضع

 ی را نم آن های همگیان راه حل براکگر امیه در رابطه با مسائل دک  آوردی مبه وجود را ییها یو گرفتار

ن یدر ا. ل شديک تش٥٠بهشت ی ارد٢٧ در یت شهریزکن جلسۀ مريزنهاور، اولی آکات بانيپس از عمل. داد

د و ضمَنا چند طرح یان مطرح گردیافته توسط رفقا مسعود و پوي افراد سازمان نی براییها جلسه طرح

َقا يگال دقیق ماريرف های ل و الگوی تجربۀ برزی نظر قرار گرفت از لحاظ برخورد با امر سازمانده موردیاتيعمل

  شود از گروهیل ميک تشی شهریکیسازمان چر"گال یارلوس مارکق يمورد توجه بوده، بنا بر اظهارات رف

 عمل دارند و تنها از ید آزاکيتکنند و از لحاظ انتخاب هدف و تاک یت ميه بطور مجزا از هم فعالکآتش های 

ن موضوع رفقا قصد داشتند یبا توجه به ا."   گردندیت می هداکیت استراتژیزک مرکی توسط یلحاظ استراتژ

ن رو همۀ نفرات به تهران یاز ا.  در تهران سازمان دهندی شهرکیچر های مثلث را در واحد های ميتمام ت

 .احضار شدند

  

ت ي و فعالی خواهد و چه مقدار انرژیق چقدر زمان مي رف٣٠ ی ال٢٠ یه سازماندهکم ي دانیامروز ما م

 است نام رفقا را یافکه کم یردک یر مکم و في نداشتین مسائل توجهیموقع به ا  در آنیند ولک یطلب م

به هرحال همان موقع هم . مينکم اطالق ي تکیم و به آن يشکم و دور آن را خط بيسینار هم بنوکاغذ ک یرو

شنهاد شد ي عنوان شد و پمسئلهن یت داشتند، اکت شریزکه در جلسه مرک یقي از چهار رفیکیاز طرف 

ره متوقف شود و يات و غيل عملي از قبییها تي و فعالیماه اقدامات برون سازمانکی ی روز ال١٥ه به مدت ک

موجود ی  ها و استقرار واحدها اختصاص دهند و ضمَنا طرحیوشش خود را به امر سازماندهکرفقا تمام 

 یه مکمسئله ن یرش ایگر ضمن پذی دیرفقا. ردي قرار گی شود و مورد بررسیابی مجدَدا ارزیسازمانده

ه کرد و رفقا را در مواضع مشخص مستقر نمود اظهار داشتند ک ی را بررسیسازمانده های ست طرحیبا

ار را کن ی ایاتيعمل  های طرحیار روک دهد و ما ضمن یل ميکما را تش های تي از فعالیار بخشکن یا

 را مطرح ساخت و خواستار یتيستم امنيشنهاد دهندۀ مجدَدا مسئلۀ بهبود سيق پيرف. ردکم يخواه



 

ر رشته یار در ساکز مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد همراه ين طرح نیه اک شد یدفاع های  طرحیبررس

 .ز توجه شودين امر نیها به ا

  

 ميه در تک یهائ شی عبارت بود از آزمایاتيعمل های ميت در تک شری براانتخاب رفقا های اريمعموال مع

 خط یاسيرش سیزان صداقت، برخورد فعال، پذي به عمل آمده بود، م آن ها سه نفره ازیاسيسهای 

ده شود يمثلث سنج های ميانجام شده در ت های تي فعالینه به دشمن و عشق به خلق، از رويک، یمش

م يت در تک به هرحال شری گرفت ولی انجام می درستیده فوق نظر های نه يزمه البته معموال در ک

 به آن ی توجهتجربه گی یه در آن موقع بعلت بک داشت یشتريب های اج به خصائل و آموزشي احتیکیچر

 یو اجرا) کی آمر-پارس(ارخانجات کل حمله به ي از قبی تازه ایاتيعمل های ن جلسه طرحيدر هم.  شدینم

ه چهار روز بعد به مورد اجرا گذارده کارخانه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد کن یغ مسلحانه در اي تبلبرنامۀ

ق قاسم به منظور ي رفکیم شماره يت. ندر در نظر گرفته شدکق اسيم رفيات تي انجام عملیبرا. شود

 های ارکبه اد مربوط یار زيه البته در همان جلسه بعلت مشغلۀ بسکمحافظت در نظر گرفته شد 

 …  معوق ماندیلکب" یی هوایروين"ه بعلت ضربۀ  کد یول گردک هفته بعد موکی، برنامه به یسازمانده

  

ن يدر هم. م دوم انتشارات اعالم شديدن تي و از هم پاشاشرف دهقانیق ي رفیرين جلسه دستگيدر هم

د و ی شاهرود مطرح گردیواح در نی روستائیکی هستۀ چرکیجاد ینۀ اي در زمیق مفتاحيشنهاد رفيجلسه پ

 به وجود ی روستائیت در نواحي فعالیاي احی بررسی برایان برخورد شود و واحدکن امیه با اکعنوان شد 

ن یق قاسم، ايم شماره دو رفيانات تکه با توجه به امکردند و مقرر شد ک موافقت یم همگين تصمیبا ا. دیآ

 یق مفتاحيوستن رفي داشته باشد با پی مستقلیت شهريه فعالکافت يان نکه بعلت قلت نفرات امکم يت

م يه تکم آن بود ين تصمیعلت ا. ل شودیتبد“  شمال ی روستائیت مجدد در نواحي فعالیواحد بررس”به 

و ضمَنا افراد آن نقشه جات و وسائل ) یۀ شرقیديخانۀ مج( نداشت ی مستقلیستیان زک ام٢شماره 

وه ک در یات زندگيم از تجربين تی ایار داشتند و ضمَنا رفقايرا در اخت ی روستائی نظامی بررسی برایابتدائ

 از یاريبس. ردکت خود را آغاز يل شد و فعاليکم تشين تیبه هرحال هفتۀ بعد ا. و جنگل برخوردار بودند

ان به شهادت یندر و پوکرا رفقا اسیل نشد زيک تشیه جلسۀ بعدکول شد ک مویمسائل به جلسۀ بعد

 .ردک ی میدگيه به مسائل رسکد یل گرديک تشیت دومیزک مری مرحلۀ بعددند و دريرس

 

  بخش چهارم

 

 یدادها در مرحلۀ اول جنگ شهری و روعی شرح وقا-٤

 

طبَعا . ار قرار گرفتک در دستور یید برنامه هایجد های ميل تيکاده شدن طرح ادغام دو گروه و تشيپس از پ

.  پرداختندی میمات ابتدائي و تعلیست به آموزش نظامی بایمل شده يکتازه تش های مي امر تیدر ابتدا

ار محدود بود مثال به ي سازمان بسی تجارب نظامی شد ولیها اجرا م ميان در تکن برنامه ها تا حد امیا

رده کار کشتر يها ب ميۀ تي از بقیکينکه در امور تکق مسعود يم رفي تین دوران رفقايعنوان نمونه در هم

 ین قوطیافه قرار داشت و در اطراف جدار اکنس های یه در قوطک ساخته بودند ی باروتکارنج نیبودند نوع

له منفجر شده و با ي در اثر آتش فتین قوطیه اکردند ک ی ساچمه قرار داده بودند و تصور میریها مقاد



 

دهۀ دوم ل یدر اوا.  رودی به شمار میلۀ خوبيه دشمن وسينده شده و بر علکساچمه ها به اطراف پرا

ها  ک بانیتر بودند به شناسائ ها سابقه دار مير تیه نسبت به ساکق مسعود يم رفي تیبهشت رفقایارد

ل يکق تشيم از چهار رفين تیا. ان ضربه خوردیق پويت رفيم انتشارات با مسئولين احوال تيدر هم. پرداختند

ق نابدل ي و رفیق سالحيرف. یاشرف دهقانق ي و رفیق سالحيق نابدل، رفيان، رفیق پويرف:  شدیم

پس . ه شده بودي ته آن هاميه ها توسط تين اعالمیا. د شدندير و شهيل دستگکاهيۀ سيهنگام پخش اعالم

البته در . ه شديم تخلين تین رفت و خانۀ ايم انتشارات از بيد شدن دو تن از افراد، تي و شهیرياز دستگ

م يپس از ضربه خوردن ت.  گرفتی صورت می ان تیش تیز به منظور آزماي نییها تيم فعالين تيهم

ه ها ين اوان اعالميدر هم.  وستيندر پکق اسيم رفي به تیاسيان به عنوان مسئول سیق پويانتشارات، رف

 پخش یق گلويافته از جمله رفيق مسعود و ضمَنا افراد سازمان نيگر سازمان از جمله رفی دیتوسط رفقا

ر ی شد و رفقا با استفاده از موتور مقادیلت استفاده مکيه از موتورسيالم پخش اعیمعموال برا. دی گردیم

 .ردندک ی، دانشگاه و مدارس و محالت شهر پخش میه را در مؤسسات فرهنگي اعالمیادیز

  

ها و محافل طرفدار  ه ها توسط گروهين اعالمیه بعدها اکد یروز پخش گرد ه در عرض چندي اعالم٢٠٠٠جمَعا 

 قاسم در ٢م شماره ين بمب سازمان توسط تين دوره اوليدر هم … افتیر شد و انتشار يثکَعا تيجنبش وس

 را مورد توجه یادیز های ان برنامهیق پويوستن رفيندر پس از پکم اسيت. دی منفجر گرد آمریکاران ویانجمن ا

ه لوازم ي، تهیدست های ارکۀ ابزار و آالت ي، تهیاسکل عیۀ وسايم، تهیل گریۀ وساينۀ تهيرفقا در زم. قرارداد

 طرح اشغال یضمَنا رفقا رو.  پرداختندیش میزماآرده و به ک اقدام یساعت های  ساختن بمبیبرا

 .ردند ک ی می شناسائکی آمر-ارخانجات پارس ک

  

 صورت گرفت قصد یار دسته جمعکه مدت سه روز با ک ی هوائیروي نیميۀ آب انبار خانۀ تيرفقا با تخل

 ی هوائیرويت در خانۀ نيبه هرحال فعال. نندکجاد ین خانه این ايرزمی در زیارک تراشکوچکه ارگاک کیداشتند 

رفقا مرتَبا در حال آمد و رفت بودند و طبَعا به خاطر حل مسائل مربوط به .  شدی لحظه هم قطع نمکی

 در یدين سفاکيل پيم اتومبين تیا. ت بودکان مرتب در حال حریق پوي شاخۀ مشهد، رفی رفقایسازمانده

ه مورد استفادۀ کشن يس واگن استکضمَنا فول.  شدیات از آن استفاده مک حری اجرایه براکار داشت ياخت

رفقا به منظور . م قرار گرفته بودين تیار ايد در اختیط جدیو قرار گرفته بود، در شرايات فرسي عملی نفر٥م يت

 کی در نظر داشتند این که ده بودند، از جمله رک ی را بررسیهائ  طرحیشه سازيلکان کافتن به امیدست 

 همراه با احترامات الزم و پرداخت حق الزحمه به او، فن ی هوائیرويار را ربوده و در خانۀ نکشه يلکاستاد 

  آن هاه بدونک است یازمند وسائلي نیشه سازيلکرا فن یز.  نبودیه البته طرح درستکاموزند يشه را بيلک

 دو یه در آن وجود دارد داراک یارکم يشه به خاطر تقسيلکرا آموخت و ضمَنا فن  یشه سازيلک شود ینم

 یافکن طرح بدون مطالعۀ یبه هرحال ا. یشه سازيلک ی برایگری و دیاسک عی برایکیار است کاستاد 

 لزوم آن را احساس  آن که توانست عنوان شود و رفقا به محضی میطرح عنوان شده بود و در آن موقع هر

ار کند دست بکجاد ین است اکه ممک یالتکل و مشیردند بدون توجه به اطراف و جوانب طرح، وساک یم

رد ک یزنهاور می آکق مسعود خود را آمادۀ حمله به بانيم رفي ت٥٠بهشت یمۀ دوم ارديدر اواخر ن.  شدندیم

رفقا از نظر طرح حمله و ه کد توجه داشت یبا. دیم محافظ عمل نمايندر به عنوان تکق اسيم رفيو قرار بود ت

 یق مسعود خود را برايم رفيبه هرحال ت. ردندک ی میشکال خوب نقشه ک بودند و ی تجاربیات دارايعمل

در "  سلمان نژاد"ق يه رفک یروز قبل از عمل هنگام کی. ردک یبهشت آماده میارد ١٩ عمل در روز یاجرا



 

د ی شدین آتش گرفت و باعث سوختگی بنزیاطيحت ایتل مولوتف بود بر اثر بکوکۀ ي مسئول تهیميمنزل ت

ه خاموش کداد ی رویز آتش سوزيشد و ضمَنا در خانه ن" د احمدزادهيمج"ق يف رفي خفی و سوختگیو

 .دیگرد

  

اط خانه با يه او را در حک ی گفتند هنگامیفقط م. ردک را تحمل یق سلمان نژاد قهرمانانه درد سوختگيرف

ق يرف. وار به نظاره پرداخته بودی دی از رویکه دزدی همساکد، پسرردنک ی مکآب حوض خاموش و خن

ند با عتاب به کدا ني پیکوک وضع مشیميه رو نشود و خانۀ تي قض آن کهسلمان نژاد در آن حالت به منظور

ه يجنند و به توکه او را رها ک داده یر مکن و مرتَبا به رفقا تذيوار برو پائی دیه از روکه گفته بود یپسر همسا

ق ين حادثه رفیپس از ا  .خاطره اش جاودان باد.  بودیست مومنيمونکق سلمان نژاد يرف . خانه بپردازند

 بر اثر یابد ولیه بهبود کدند يوشکردند و با تمام قوا ک منتقل یمارستان خصوصي بکیسلمان نژاد را به 

 .ديروز به شهادت رس  درصد بدنش پس از چند٨٠ش از ي بیسوختگ

  

و . ردندکمارستان مراجعت نين رو به بینند و از اک اقدام یل گرفتن جسد وی توانستند در مورد تحویمرفقا ن

به . میریمان آن را بپذ ست به خاطر آرمانی بایه مکه در نبرد ما وجود دارد ک است ی از خشونتین بخشیا

ندر محول کق اسيم رفيت طرح به یزنهاور معوق بماند و اجرایات آيه عملکن حادثه موجب شد یهرحال ا

ت يات با موفقي عمل٥٠بهشت ی ارد٢٥رد و در روز کات يندر به سرعت خود را آماده عملکق اسيم رفيت. شود

ه ي خطابید و طیندر له گردکق اسي رفیر پایس شاه خائن زکها درآمد و ع کی به تصرف چرکانجام شد، بان

. دی روشن گردکارمندان بانکان و ی مشتری برایکیان خوانده شد اهداف سازمان چریق پويه توسط رفک یا

مصادره شده  های پول. ات را به عهده گرفتيق مسعود فعاالنه نقش محافظت از عمليم رفيات تين عملیدر ا

ق مسعود داده شد يق قاسم و رفيرف های ميتله به تومان آن بالفاص  هزار٢٠٠ه کتومان بود   هزار٦٠٠حدود 

 . ماندیندر باقکق اسيرف ان ویق پويم رفيها نزد ت  طرحیظور پاره اتومان به من  هزار٤٠٠و 

  

ات ي اوضاع پرداخت و قرار شد عملیل شد و به بررسيکت تشیزک جلسۀ مر٥٠بهشت ی ارد٢٧خ یدر تار

ه البته ک شود ی داشتند در هفتۀ بعد عملی آشنائیل انفراديق جليارگرانش با رفکه ک کی آمر-ارخانۀ پارسک

ندر به سرعت کم اسي خرداد ت٣بهشت تا ی ارد٢٧در فاصلۀ . ق افتادیاد به تعویز های یگرفتارل یبه دال

خ یدر تار.  جمع شده بودیی هوایروي در خانۀ نیارياء بسيتازه بودند و اش های دیه وسائل و خريمشغول ته

چهار روز . دیردر گي بود دستگیت شناسائی مأمورکی یه در حال اجراک یاشرف دهقانق يبهشت رفی ارد٢٥

م ي به تیديق جمشي شد و رفیم دوم انتشارات متالشيب تين ترتیبد. ر شدي دستگیق بهروز دهقانيبعد رف

ق يد و در اول خرداد رفیشف گردک یلکد تويق بهروز قرارش با حميت رفکب ياز ج. وستيندر پکق اسيرف

  .ر شدين دشمن شناخته و دستگی مأمورق بهروز حاضر شده بود باالخره توسطيه چندبار سر قرار رفکد يحم

 یول.  را دادی هوائیرويۀ خانۀ نيد دستور تخليق حمي رفیريندر بالفاصله پس از وقوف بر دستگکق اسيرف

 را یميد هرگز خانۀ تيه حمکرد و معتقد بود ک ی مید تلقيق حمي به رفینيار را توهکن یان ایق پويرف

 یمي به افشاء محل خانۀ تی تواند گفته شود و لزومی م آن هایعلن خانه این که نخواهد گفت، مضاَفا به 

 .ستين

  



 

َبا تمام وسائل مهم منزل را به یندر تقرکق اسيرف. ان در خانه ماندیق پويندر، رفکق اسيرف های رغم اصراريعل

ق يا رفرد و ضمَنک شد، منتقل ی می روز مبادا نگهداریه براکو يات فرسي عملی نفر٥م ي خانۀ تکخانۀ نارم

د ي، سعیلکن تويب رفقا شهين ترتیبد.  گذاشتی باقی هوائیرويان در خانۀ نیق پوي را همراه رفپيرونذیری

ان و یافتند و رفقا پوی استقرار کندر در خانۀ نارمکق اسي، به اتفاق رفیديبرم، عباس جمشین، احمد زیآر

شن يس استکه همراه فولکندر کق اسيداد رفظهر روز سوم خر از در بعد.  ماندندی هوائیروي در نپيرونذیری

 های سيپل.د خانه مواجه شد ی برود با محاصرۀ شدی هوائیروي خواست به خانۀ نی اوضاع می بررسیبرا

.  دستور بازگشت دادندی مطلع شوند به ویت وی از هواین کهرده و بدون کمسلسل بدست او را متوقف 

ق يرا رفی ز ،ستيگر مطمئن نیز دي نکه خانۀ نارمکح بود  مطرمسئلهن یندر بازگشت و حاال اکق اسيرف

 .ر شوديان داشت زنده به دست دشمن دستگک در محاصره بود و امیرینذ

  

 به یمتي و قردک اجاره یابان طاووسيه خیدي در وحیرده و با عجله خانه اکندر به سرعت اقدام کق اسيرف

 فرش به منظور یریندر همان روز به سرعت مقادکسق ايرف .  آن پرداخت نمودیش از ارزش واقعيمراتب ب

 یشکه اسباب یديه نمودند و به خانۀ وحي را تخلکرد و شب هنگام خانۀ نارمک یدارید خریه خانۀ جديتوج

. س گزارش شده بودي قرار گرفته و به پلیکاد در اجارۀ خانه مورد سوءظن معامالت ملیار زيعجلۀ بس. ردندک

ه به منزل دخالت نمودند و در ي را داشتند در هنگام انتقال اثاثین مسائلينتظار چنه اکز يس نيپل های روين

 یگر با دست خالیق دير و دو رفيگر دستگیق ديد و دو رفيندر به شهادت رسکق اسيجاد شده رفی ایريدرگ

ه توسط رفقا کمانده يق باقيان رفت و دو رفي از میلکندر بکق اسيم رفيب تين ترتیبه ا. موفق به فرار گشتند

 ی بشمار میان مناسبکن امی بودند و ای علنیاري بسیدر آن موقع رفقا(شان برقرار شد   ارتباطی علنی

ق يه توسط رفک یم دوميبرم در تیق زي قاسم منتقل شد و رف٢م شماره ي به تیديق جمشيرف) رفت

ه ک از ارتباطات معوق ماند یاري رفقا بسیريبر اثر شهادت و دستگ. افتیت یل شده بود عضويکاحمدزاده تش

 یدگي رسید برایت جدیزکخ دهم خرداد مریدر تار.  ارتباطات نمودیق مسعود به سرعت اقدام به برقراريرف

 .ل جلسه داديکد تشی جدی و سازماندهیزیبه اوضاع و برنامه ر

 

  بخش پنجم

 

 ی شهریکیمبودها و اشتباهات در مرحلۀ اول جنگ چرکها،  ص، ضعفینقا

 

مات و آموزش، يات و پشت جبهه، تعلکالت، تداريک و تشینۀ سازماندهيما در مرحلۀ اول در زم های مبودک

 .قابل توجه است

 :التيک و تشینۀ سازماندهيدر زم

چگونه . می دادیالزم را نمهای  بیبه امر سازمانده. میردک یت عجله مکدر حر. امل نبودک ما یسازمانده

ار عجله کم و در ی بگذاری سازماندهی برایافکصت ه وقت و فرکن بود یم؟ روش ای دادیست بها می بایم

ه ک یتا وقت. میگر نپردازیم ديدادن ت ردن و سازمانک یار مخفکم به ي تکیدادن  رده و قبل از سازمانکن

ها  یار انرژک نیا. ردکگر ید اقدام به استقرار واحد دی واحد حل نشده نباکی و استقرار یمسائل سازمانده

 است یزي مسائل چکی به کیاسلوب حل .   سازدیر میب پذيرده و ما را در مقابل دشمن آسکم ي تقسرا

ه مستقر ياول های ه هنوز واحدک یق در حالي رف٣٠ ی ال٢٠ردن ک یمخف. ار بستکد آموخت و بیه باک



 

امال در کند هنوز افته بودیه سازمان ک یهائ بخش.  بودیار نادرستکرده بودند کت نينشده است و خود را تثب

.  ها وجود نداشت ميروها و تي حفظ نی برایتيستم امنيس. ه نشده بودنديافتاده و توجيوضع خو د جا ن

 رابط را ین امر رفقایاد بود و ایارتباطات ز.  وجود نداشتیني عقب نشی براینينه چي و زمیستم دفاعيس

. م نبودکها حا ميامال در تک یروابط نظام حل نشده بود و ی روابط درون سازمانمسئله  .ردکيد میتهد

 یلک وجود نداشت و برنامه ها معموال یمي تیزیانضباط و برنامه ر.  وجود داشتیستيبرالي از رفتار لییایبقا

 ی و طراحیزی برنامه رمسئلهات، يفقط در موارد عمل. " شدیات برنامه مشخص نمي شدند و جزئیطرح م

ست ی بایارها مکن امر در همۀ یه اک یدر حال.  ند شدیافته مکات شيو جزئ" دی گردیت میَقا رعايدق

م يان از فرمان مسئول تیق پويه رفکندر باعث شد کق اسيم رفي در تیعدم انضباط نظام.  گرفتیصورت م

 . بماندی هوائیرويند و در خانۀ نک یچيسرپ

 

 :ات و پشت جبههکنۀ تداريدر زم

انات بدست آمده ک حفظ امی برایطرح.  مسلح نبودندیخوب های حرفقا با سال. ات خوب نبودکت تداريوضع

ندر کق اسيم رفيزنهاور در تی آکتومان از وجود مصادره شدۀ بان  هزار٤٠٠ این که ما ک. وجود نداشت

.  شدی می نگهدارین امنک در امایَعا وجوه اضافیست سری بایه اصال الزم نبود و مک شد ی مینگهدار

 مسلح نبودند و یها حت ی برخوردار نبودند و بعضیخوب های  شدند از سالحیر ميدرگس يه با پلک یرفقائ

ۀ لوازمات ي تهی برایانالکار محدود بود و ي بسیاتکانات تدارکبه هرحال ام. ردندک یفقط از دشنه استفاده م

ز و مستعمل و دست سا های ه سالحي جهت تهیکها ارتباطات خطرنا یبا قاچاقچ.  وجود نداشتینظام

 به دست ینامطمئن های ه با خرج مبلغ گزاف سالحک گرفت ی صورت میمیسوزن خورده و قد های فشنگ

 شوند به خط اول جبهه احضار شده بودند و ی توانستند در پشت جبهه سازماندهیه مک ییرفقا.  آمدیم

 ٥٠ت اقال سی بایه مک ی بودند، در حالی شهریکیچر های ميت در تک شری برای در حال آمادگیهمگ

 . شدندیها در پشت جبهه سازمان داده م ادرکدرصد 

 

 :ماتينۀ آموزش و تعليدر زم

 های ، ورزشیش قدرت بدنینۀ افزايدر زم. مي نداشتیارآئک و یستم آموزش غنيمبود تجارب، سکبعلت 

 بعلت یامل نظی با وساینۀ آشنائيدر زم.  نبودیافک یامال خوب بود ولکه البته ک گرفت ی صورت میمعمول

 ین زندگي و قوانیارک یس و فن مخفياز نظر فن مبارزه با پل.  وجود نداشتیافکل آموزش ین وسایمبود اک

 شد یمات محدود ميبه هرحال آموزش و تعل. ی بود و نه آموزشیس، نه تجربه ايگرد پليدر شهر، در حال پ

ن دوره تجارب در حال خلق یدر ا. د مسئول داشتنیتر و رفقا یمی قدیه رفقاک یبه انتقال تجارب محدود

 ".میما خود تجربه ا "یقيقول رفه ب. شدن بودند

 

 دام بود؟کما  های ضعف

م زود به ي خواستیما م.  شدی مین ناشیها از ا ه ضعفيبق. مان بود تجربه گی ین ضعف ما بیمهمتر

 های ها و آرزو دن به طرحي تحقق بخشی برایافکما زمان .  بودتجربه گی ی از بین ناشیم و ايجه برسينت

 یش را میها در خفا آرزو ه سالک یزهائيم تمام چي خواستیما م. مي گرفتی خود در نظر نمیاسيس

گر ما در یضعف د. ان نداشتکن امیه اک بود یعيم، و طبیا چند ماه بدست آوریم در عرض چند هفته یديشک

 ینيل عکدشمن به ش های س العملک عگذشته از آن ما به.  خودمان و قدرت دشمن بودیرويص نيتشخ



 

 یرد ، ولکاده خواهد يرو پي نیلي سخت خواهد گرفت و خیلي دانستيم دشمن خیما م. ميوقوف نداشت

ه الزم کم یردک یها را م تی از رعایاريما بس. رو و قدرت چگونه به ما ضربه خواهد زدين نیم اي دانستینم

 ما ارتباط تجربه گی یز مطلَقا به بين نیا. ه الزم بودکم یردک یت نمی از مسائل را رعایارينبود و ضمَنا بس

ن اطالعات و یم و ایردک یت مک خود حریمان و بر اساس تجارب محدود قبل ما بر اساس مطالعات. داشت

ت ک جز حری نبود و ما چاره ایافکش یها س العملک دشمن و عیني شناخت عیوجه برا چيتجارب به ه

م ي توانستیردن و ضربه خوردن مکت کتجارب را ما فقط با حر. ميردن نداشتکتجربه ردن، ضربه خوردن و ک

ه کن است ین مورد باشد ای در ایاگر انتقاد. مي پرداختیست می بای را ما میحتمهای ن بیا. میبدست آور

لت آن ن بعیو ا. می دادیش از حد بها ميخودمان ب های رويم و به ني خود وقوف نداشتتجربه گی یما به ب

ز را ينند و همه چک خواستند حل یه گذاشتن از جان میارها را با ماک بودند و همۀ یه رفقا واقَعا فدائکبود 

 وجود یکی، جنبش چری و جانبازیارکه بدون فداک است یتين واقعیالبته ا.  دانستندی میارکوابسته به فدا

 ید بینبا. ردک استفاده ی رفقا با خردمندیارکا و فدیست از جانبازی بایست و مي نیافکن ی تنها ایندارد ول

 .مباالت بود

  

 برقرار یخود های رويان ضربه زدن به دشمن و حفظ ني می تعادلکید و يوشکروها يست در حفظ نی بایم

بارۀ  د دریبا. امال توجه داشتکز يات دشمن نکست به حری بایم. ردکر کات خود فکد فقط به حرینبا. ردک

 ی و بازهم بررسی ضربه زدن به ما مورد بررسیانات دشمن را براکرد و امکر کمن فدش های یشکنقشه 

ست به تجارب ی بایم. ش دادیانات دشمن افزاک را در مقابل امیدفاع های ستميان سکقرار داد و تا حد ام

 توان یانات دشمن نمکرغم وقوف ما بر اميشه عليالبته هم. ار بستک را به  آن هااحترام گذاشت و

 از یمان را در حد های د همواره طرحیپس با. انات ماستکن بخاطر ضعف امیخت و ای ریستم دفاعيس

 یرويه نک یوقت. ار از دستمان خارج نشودکم و رشتۀ ينترل آن باشکه قادر به حفظ و کم یزیلحاظ وسعت بر

 را یرام، مطمئن و دائم آیتکد حریبا. بار است انیار زي بسیتندرو. ميار باشي هوشیليد خیم است باکمان 

 .سازمان داد

 

 اشتباه ما در مرحلۀ اول چه بود؟

 انجام یوتاهک را در مدت یادیز های ارکم ي خواستیما م.  مان بودی مباالتی و بیزدگ اشتباه ما شتاب

ما . میردک ی عمل میترکوچک ک بانیست روی بایما م.  بودیات بزرگيزنهاور عملی آکات بانيعمل. ميده

ر کن موضوع به رفقا تذیا. مينک ی از آن بهره برداریم به درستي توانستیم و نميهمه پول نداشت به آن یازين

 ضرورت کی کات بانيم و عملياج داشتي به هرحال ما به پول احتیول.  مورد توجه قرار نگرفتیداده شد ول

. مي قرار داشتیا در موقع خوب م٥٠بهشت ماه یدر ارد.  زودرس بودندیبعد های  طرحیول. ر بودیاجتناب ناپذ

ل و اعدام رزمندگان جنگل زدوده کاهيست سک از شیأس ناشی های ه یز سايت آميبر اثر چند عمل موفق

. ستندی نگرین می به مبارزات نوینيب آگاه با خوش های روين.  بودیۀ مردم و مبارزان عاليروح. شده بود

 پر های ادیود دوباره در فرکن سال ری پس از چندیاسيس های ج شده بودند و شعارييَدا تهیان شدیدانشجو

ه درگذشته با کش  ایونیزیتلو های َدا رسوا شده و برنامه یدشمن شد.  شدیده ميان شنیخروش دانشجو

  این ها..رده بود کل شده و صورت خودش را آلوده ین بار به تف سرباال تبدی شد ایامل اجرا مکت يموفق

ن در گسترش و ی نمودند و ایها احساس قدرت م کی، مردم واقَعا در وجود چر نبودیکوچک های دستاورد

 .ار مؤثر بودي بس آن هاۀ رزمنده دريت روحيتثب



 

  

. ردک یتر م زده اش وضع خود را خراب ات شتابکدشمن با حر.  شده بودیاسيامال سک جامعه یفضا

شور منتقل کتمام نقاط ه ها را ب کیشور افسانۀ مبارزۀ چرکگرد در سراسر يق تحت پي رف٩س کانتشار ع

ار ما قرار يز در اختي نیافکزنهاور پول ی آکز بانيت آميات موفقيپس از عمل.  همه به نفع ما بود این ها.ردک یم

  دستاوردیم و به بررسی گام به عقب بردارکیم یش گذاشته بوديه دو قدم به پکه ما کوقت آن بود . گرفت

 یما برا. ميجاد نمائی ایمک بالنسبه محیم و سازماندهي خود را حل نمائیدرونم و مسائل یخود بپردازهای 

ه را در يرده و بقکن رفقا را به صف اول احضار یم و بهتریردک یار صرف ميست وقت بسی بای میسازمانده

ن  آرغم یار را علکن یما ا. می دادیار اختصاص مکن یماه را بد کیم و حداقل ی دادیپشت جبهه سازمان م

  .ن اشتباه ما بودین بزرگتریم و ایردک مطرح شد اجرا نکه 

  

 

  بخش ششم

 

 مرحلۀ اول های دستاورد

  

 مطرح یاملکل کم مبارزۀ مسلحانه را به شيتوانست. می بزرگ بدست آوردیهائ تين مرحله ما موفقیدر ا

 رفقا و یباز جان. ميدها را زنده ساختيم و امیردک یاسيامال سکفضا را .  مينکغ ي آن تبلیم و روينمائ

َبا ی را تقریادیز های روي گذاشت باالخص نیۀ رزمنده در مردم باقيجاد روحی در ایادیشان اثر ز یقهرمان

ت در ک از افراد آمادۀ شریاريه بسک ی آماده نموده، بطوری با جنبش از لحاظ معنویارک همیبالفاصله برا

ست و ک دشمن درهم شیقدرت ها شد، قدر کیب چروکت دشمن لگديته و شخصیاتور. ن شدندیمبارزات نو

 . بودیار مهمين امر بسیا

  

 برتر یروي از نی عده ایه حتک یَدا خدشه دار شد، بطوریاحساس ضعف مطلق در مقابل قدرت مطلق شد

ن يَبا به اولیما تقر. ار مهم بودي بسکی ما از لحاظ استراتژیها برا ن دستاوردیا.  گفتندین سخن میمبارز

 م و دستاوردی بپردازیجاد شده به سازماندهیرات ايه با استفاده از تأثکوقت آن بود . میده بوديخود رسهدف 

 و ضربه نخوردن و عقب یخود های رويدر آن دوره تنها حفظ ن. ميرده و حفظ نمائکت يمان را عمال تثب یها

شمن موفق به وارد  گذشت و دیه مکهفته  هر.  شدی محسوب می بزرگیروزي خود پیکيتک تاینينش

م و به یردک ی مباالتی ما بیول.  گرفتیشتر اوج ميۀ رزمندۀ مردم بي شد، روحیردن ضربه به ما نمک

ن یم و ای خوردیالبته ما قطَعا ضربه م.  به ما بزندی ضرباتیوتاهکه در عرض مدت کم یدشمن اجازه داد

ه ک ی مدتیرات مثبت ضربه نخوردن حداقل برايأثست آگاهانه و با وقوف به تی بای ما میر بود ولیاجتناب ناپذ

م و خود را آمادۀ دفاع از یردک یم، از برخورد اجتناب ميم نمائک مستحیسازمان را تا حد های ه یم پايبتوان

 .می نمودیها م دستاورد

  

م یدي رسیروزي به پیاسي از نظر سیم ولی خوردیدیبه هرحال در مجموع در مرحلۀ اول، اگرچه ضربات شد

ن خود یم، ايغ نمائي تبلیشورکاس ي آن به مقیم و روينکمان را مطرح  ی مبارزاتیم خط مشيو توانست

ت خود به زمان ي جا افتادن و تثبین تجارب برای ایرد ولکجاد ی ای ما تجاربیمرحلۀ اول برا.  بودی بزرگیروزيپ



 

 ک شد و تحریاسيامال سکه فضا يات اولدر اثر مبارز. اج داشتند و بالفاصله مورد استفاده قرار نگرفتندياحت

ن خلق قطَعا همواره محفوظ یخ مبارزات نویراتش در تاريه تأثک آمد به وجود در سطح جامعه ینی نویاسيس

 .خواهد بود

 

 بخش هفتم

  

 :یج تجارب در مرحلۀ اول جنگ شهری خالصه شدۀ نتایجمع بند

 خلق های س العملکنۀ عي در زم-١

  

 یمراحل مختلف جنگ شهر. ميخلق نداشت های س العملک از عیه تجربۀ مشخصما قبل از عمل مسلحان

  : مي دهیح مي مورد توض٢ن تجارب را در یما بطور خالصه ا. ردکجاد ینه اين زمی در ای تجاربیتا حد

  ون و آگاه،يسیاپوز های رويس العمل نک ع-الف 

 .ناآگاه های رويس العمل نک ع-ب 

 

 .  میرژ آگاه و ضد های رويس العمل نک ع–الف 

 با مبارزات یلکه به شک ین تمام عناصري و چپ و همچنیمل های ه شامل محافل و گروهکروها ين نیا

ه کست خوردۀ گذشته کاثر مبارزات ش بر  . شودیم،  و حزب توده ارتباط داشته اند یگذشتۀ جبهۀ مل

سر ه  بی مثبتیاسي و سیر وضع روانال دک آمده بود به وجود رهبران یانت و فرصت طلبيعمدَتا به علت خ

ه آغاز مبارزۀ مسلحانه در کم ی زدیما حدس م. ، وجه غالب داشتیأس و سرخوردگیۀ يروح.  بردندینم

رات ين تأثیه اکم یدی دینيل عکدر عمل به ش.  خواهد داشتیار مثبتيوفته اثر بسک ۀ سرين روحی اینابود

 تماَما در جهت یول. گوناگون وجود داشت های س العملکالبته ع. ع بودي عناصر آگاه تا چه حد وسیرو

 یرند و آگاهيش اسیه در چارچوب منافع خوک یتنها فرصت طلبان حرفه ا.  با جنبش بودیدل کیموافقت و 

 های س العملکرند عي گیار مکش بیه در جهت ارضاء نفس خوکشان را نه در خدمت گسترش مبارزه، بل

ت یروها حمايت نیثرکرا ایافتند زيها جرأت بروز ن س العملکن عیلۀ اول اه البته در مرحک داشتند یمنف

 منفرد  آن که ون بخاطريسیفرصت طلب در جناح اپوز های تي خود را با مبارزه اعالم داشتند و اقلیمعنو

خود را در  های دی و تردید مبارزات مخالفت ضمنیي ضمن تأاین که ا یردند و ک یار ميوت اختکا سینشوند 

س العمل کع.  بودیس العمل فرصت طلبان خود تجربۀ سودمندک با عی عملیآشنائ. ردندک یان ميلفافه ب

م یردک یر نمکما هرگز ف. ش از حد توقع بودي رفت بی انتظار م آن که ون بايسیجوان و پرشور اپوز های روين

مرگ بر "و  "  جالد ننگت باد  "و" کمرگت مبار، و يفرس" با شعار یط خفقان بار تظاهرات علنیه در آن شراک

ها  اباني شدند، به خیه تا آن موقع هرگز از حصار دانشگاه خارج نمک یانیبرگزار شود و دانشجو"  شاه

ن به ما یا. گوش مردم برساننده ان دراز بيشهر پس از سال های اباني را در خیاد مبارزه جوئیزند و فریبر

جۀ يه نتکالت و وحدت يک بعلت عدم تشیار است وليجوان بسهای  روي در نیالت انقالبیه تماکنشان داد 

ه به ک یطیروها فرصت تجمع و مبارزۀ منظم را ندارند و فقط در شراين نی باشد، ای میسيد پلیخفقان شد

 . دهندید نشان می و شدیانيعص های س العملکج شوند عيي تهیعلل

  



 

 های روين نی ترین احوال، انقالبيمقارن با هم.  بود سازمان بودن تظاهرات مشخصی بودن و بیضمَنا ابتدائ

آرمان خلق، جناح  های گروه.  مبارزه برآمدندیريگي و پید در صدد سازماندهیرات مبارزۀ جديآگاه تحت تأث

ر ي تأثت خود را تحیت انقالبکه حرک بودند یهائ ن خلق جزو گروهی ستارۀ سرخ، ساز مان مجاهدیانقالب

انات کطۀ اميردند و مبارزه را در حک را آغاز یاتيماه عمل ح نمودند و پس از چندی تشرآغاز مبارزۀ مسلحانه

 .خود گسترش دادند

  

 : ناآگاه های رويس العمل نک ع-ب

 ی شدند و آگاهیاسيم مبارزۀ مسلحانه قرار گرفتند سيه در معرض مستقک یناآگاه در مواقع های توده 

 و آگاه بعلت ینان در رابطه با عناصر شهريوه نشک یل حتکاهي سجان ويمثال در منطقۀ اله. افتندی ینسب

 های ن مورد نمونهیه در اک برخاستند یت معنویافتند و از جنبش به حمای یشان آگاه یارتباط اقتصاد

آن .  مبارزه قرار گرفتندکیان یناآگاه خلق در آغاز فقط در جر های روي ن ازیبخش. ده شده استی دیاريبس

ن امر یم بودند و ای با رژی عده ایريفقط مردم شاهد مبارزه و درگ.  نداشتندی مبارزات اطالعتي از ماهها

ن یدر ا.  و مشخص در مقابل آن نداشتندیس العمل منطقک عکی یرد، ولک ی را جلب م آن ها خودیبخود

ن یارزات نوشتر عناصر ناآگاه را از مبي خود هرچه بیع و جهنميغات وسيد، با تبليوشک یلحظات دشمن م

برخورد با . ت مبارزات را وارونه جلوه دهديماه د ویات گمراه نمايف واقعی را با تحر آن هادور نگهدارد و اذهان

ه دشمن کم یردک یر نمکما قبال ف.  ما بو دی براینیدارندۀ دشمن، تجارب نو جنگ باز های وه يغات و شيتبل

 ع و دامنه دار و آگاهانه راي وسیغاتي جنگ تبلکی دشمن هکم یدی عمال دیح و هرزه باشد ولين حد وقیتا ا

ردن کوشد با مشوش ک یند، و مک ی نمی خودداریردن هرگونه اتهامک زند و از وارد یه ما دامن ميعل

 یر نبوده و برخي تأثی دشمن بیارکبیفر . ب دهدیند و مردم را فرکجاد یاف اکاذهان مردم در صفوف خلق ش

 کیه چرکن امر یا. رفتندی پذیرده بود مکجاد یشان ا ه دشمن در ذهنک را یا همان تصوراز افراد ناآگاه واقَع

 داشت یاساتکز انعيروزمرۀ مردم ن های  در صحبتیات زده اند حتين عملیها بخاطر پول و مقام دست به ا

غات يند به تبله با پوزخک یسانکم نبودند کهمه  نی با ایول .  بودیارکبیت دشمن در فرين نشانۀ موفقیو ا

 .شان روشن بودیان برایردند و جرک یدشمن نگاه م

 

ار ک نی بود و لزوم ا آن هاروها و استقراري نیجاد شد لزوم سازماندهین مرحله ایه پس از اک یگریتجربۀ د

.  قرار گرفتیار مرحلۀ بعدک در دستور یسازماندهمسئله ب ين ترتیبد.  شدیش احساس ميش از پيب

ن یا. ندکدا نيع پي ضربه ابعاد وسکید محدود باشد تا یها با مي المقدور افراد تیه حتک شد یريجه گيضمَنا نت

 های  سازمانین تجربه قبال در فرم بندي همیول.  بدست آمدی هوائیروي نیريه از درگک بود یتجربه ا

 یز تجربۀ شخص ما پس ایر داده شده بود ولکتذ" گالیمار"ق يتاب رفکل به صورت مدون در ی برزیکیچر

س يپل های نۀ شناخت برخورديدر زم. میار بندکم بعدها مصرانه آن را به یديوشکم و یردکخودمان آن را جذب 

مان  ن بعلت نقصان اطالعاتیم و اي نداشتیقي دقین مرحله، ما جمع بندی ضربات وارده پس از ایو چگونگ

ها  ادرکات و روابط کنترل بر حرکه کطر آن بود ن بخایر شد و ايم بهروز چگونه دستگي دانستیمثال نم. بود

 یاشرف دهقانق ي رفیري دستگیاز چگونگ. امال مشخص نبودکز ي نی هوائیرويانات نیضمَنا جر. مينداشت

 . ميز اطالع نداشتين

 



 

م و ي نگرفتیافته و درسي نی ضربات وارده اطالعی از چگونگیالتيکنترل تشک ما بعلت ضعف این کهخالصه 

. ار خام بودي ما بسیات ابتدائيس با عمليپل های برخورد. میردک ی وضع مجدَدا اقدام به سازماندهبا همان

ه ک یرده بود در حالکون پاسبان به محل اعزام يامکن یزنهاور دشمن چندی آکه پس از حمله به بانک یبطور

را هم اگر به محل  ارتش کی یحت.  شدی می دشمن ناشی بود و از دستپاچگیضرور ريامال غکن عمل یا

 باعث یکیسرعت عمل چر. ه رفته بودندکها بود  ها مدت کی نداشت، چون چریجه اي آوردند نتیم

جاد یج با ایالبته بعدها دشمن بتدر .  شده بودینادرست از جانب و های کيتکجاد تایس و اي پلیسردرگم

جاد یق اینخ و ضربه زدن از طرشف سرکنۀ يدشمن در زم  .ردکن نقص خود را جبران ید ایجد های سیسرو

رفته انجام   لویشف ارتباطات رفقاک به منظور یعيدشمن اقدامات وس  . به سازمان موفق بودیهائ سوراخ

 ما به صورت یها برا ت دشمن تا مدتکن اقدامات و نحوۀ حری اید، ولین مورد موفق گردیداد و در چند

ن دوره با تمام ی دشمن در ا .می را متحمل شدیباتن خاطر ضريامده بود و به همين  و ملموس درینيع

ند و ما بعلت کدا يگرد پي تحت پیدن به رفقاي رسی برایهائ نخ د سريوشک یرد و مک یاناتش اقدام مکام

افتن یه عبارت بود از کدشمن  های وه ي در مقابل شیالتيکنترل تشکم و نداشتن ک سازمان مستحکیعدم 

امال کل کز بعدها بشين تجارب نیالبته ا. میر بودیب پذيگر آسی دیه رفقادن بينخ و ادامۀ آن و رس سر

 یه براکد توجه داشت یالبته با. ار گرفته نشدکز بي نی در مرحلۀ دوم سازماندهید ولیملموس جذب گرد

ار و اقدام کقدر   اوضاع آنیدگي الزم است و گرنه در حالت درهم پاشیط مناسبیز شرايار گرفتن تجارب نکب

 رغم یعل.  توان انجام دادیارها را نمک یليستند و خيها قابل اجرا ن تی از رعایاريه بسک الزم است یملع

 های ارک یختگی در مرحلۀ بهم ریعنی  . به نظر برسد آن هاص داده شوند و لزومي درست تشخآن که 

 یات در ناامنکو حرستند ي اصول قابل اجرا نیاريم بسک مستحیالتيکستم تشي سکیمبود کسازمان بعلت 

 یانات سازمان براکهر قدر ام. ستير نیپذ انکات امک بر حریرند و نصب پوشش حفاظتي گید صورت میشد

دتر است و احتمال خوردن یات شدک حریمتر باشد ناامنکس العمل نشان دادن ک و عینيمانور و عقب نش

 امتداد یلک شود بیازمان وارد مه بر سک یه ضرباتکن خاطر است يهمه ب.  شودیشتر مي بیضربات بعد

 . ابدی یم

 

در . ميرمستقيم، دوم به صورت غياول به صورت مستق: ر است یپذ انک ضربه به دو صورت امکیافتن یامتداد 

ا ی اخذ شود و ی از وین است اطالعاتک شود، ممیشته مکا یر ي دستگیقي رفیم وقتيحالت مستق

مثال . ندک استفاده ی ضربۀ بعدی بتواند براکاطالعات و مداره دشمن از آن کدا شود ي پی نزد ویکمدار

ه حدود و کافت شود یق يره نزد رفيغ  وی مثل برگ لباسشوئیا آدرسیشف شود و کا ی افشا شده و یقرار

 یع ضد اطالعاتیم معموال با اقدامات سريوۀ ضربۀ مستقيش. رهي اقامتگاه را مشخص سازد و غیحوال

متر که دشمن ک یبطور.  شودی شده و ارتباط قطع مکها پا نخ ها و سر ال ردمث. شود ی می خنثیکیچر

م و از اصول تجربه شده یه ما دچار اشتباه شوک یوه ضربه وارد سازد مگر در مواردين شی تواند به ایم

ن ی ضربه، وضع بدکیم يرمستقيا امتداد غی ضربه کیم پس از يرمستقيوۀ ضربۀ غي در شیم ولينکعدول 

 یميم، مثال خانۀ تي بزنیاتک رشته حرکیه دست به کم یه ما پس از خوردن ضربۀ اول مجبورکست صورت ا

 های نخ  سریم، بعضي شوند اطالع بدهیان ضربه مربوط می با جریه به نحوک یم، به افرادينکه يرا تخل

ه توسط کرا  یفیتر از همه وظا م و مهمينکم شود را قطع ين است سبب ضربه مستقکه ممکگر را یمهم د

ارها کن یا. مينکن کر رفقا و افراد سرشین ساي گرفته بیا واحد ضربه خورده انجام میق ضربه خورده يرف

ط ی خوردن ضربه در شرای برای عامل فرعکین خود ی دهد و ایش میات ما را افزاکه حرکگذشته از آن 



 

 خودمان یجار های و برنامه ف یه ما عالوه بر وظاک شود یضمَنا باعث م.  پنهان استیومت نظامکح

ل برنامه کزان دقت در يد میجد های ارکرش ین پذیا. میری بپذی را بطور اضطراریدیجد های ف و برنامه یوظا

ب يه آسک شود ین باعث مي زند و همی را برهم میمعمول های  دهد و نظم و نسق واحدیاهش مکرا 

ه همان ک یگریل دیداله ه بيم با ضربۀ اوليرتباط مستق بدون ای حتیجه ضربات بعدي باال برود و در نتیریپذ

 . شودیهاست وارد م ارکش یاهش دقت بعلت افزاک

  

 یرات منفيوشد با استفاده از تأثک ین جهت مي وارد است، به همیحد ن قانون تایس بعلت تجاربش به ايپل

ن رو همواره یاز ا. وارد سازد را یات، ضربۀ بعدک حفاظ بودن حریات سازمان و بکش حریضربه از جمله افزا

د یش شدین افزایا.  دهدیش میَدا افزایت خود را تا چند هفته شديزان فعاليردن ضربه مکس پس از وارد يپل

اهش دقت و حفاظت در ک و یندگک از پرااین کهاول : س دو حسن دارد يت گردانندگان دستگاه پليفعال

ها زده  کیه با چرک یجان ضربه ايا استفاده از شور و ه باین که نند، دوم ک یها استفاده م کیصفوف چر

دشمن  های ادرک وجود دارد، ی مسئلۀ روانکینجا یدر ا. شندک یم ارکشتر يب های ادرکن و یشده، از مأمور

 پس ی دهند، ولی خود را از دست میاريسل شده و هوشک بزنند خمود و یها ضربه ا  نتوانند مدتیوقت

ها  ادرک ین حالت روانین رو دشمن از ایاز ا.  دارندیشتري بیارند و آمادگي هشی مدت تایريات و درگياز عمل

 یريم انتشارات دوم و دستگيه چگونه پس از ضربه زدن به تکم یدیمثال د. ندک یز استفاده ميو مزدوران ن

 هم جنبۀ ینعی ضربۀ توأم ین ضربه نوعیا. ر شديق بهروز دستگي، در فاصلۀ چند روز رفیاشرف دهقانق يرف

ق اشرف بالفاصله ي رفیريس پس از دستگيه پلکم آن بود يجنبۀ مستق.م داشت يرمستقيم و هم غيمستق

ر يند، دستگک استفاده  آن ها توانست به عنوان سر نخ ازیه مک را یرد و عناصرک دوستان او اقدام یرو

 ند ،  خود را از دست داده بودیعمولش روال میارهاکمش ضربه خورده بود و يه تکق بهروز ي رفیاز جانب. ردک

ر يق اشرف دستگيه به خاطر رفک ی زد از جمله ارتباط گرفتن با همان دوستانی رشته اقداماتکیدست به 

ن امر در يو هم دی ارتباطات تازه ضربۀ وارده را جبران نمای خواست با برقراریب مين ترتیشده بودند و بد

س، يپل های وه ير شده نسبت به شيه نبودن دوستان دستگي و توجسيپل های رنگيرابطه با اقدامات و ن

م يم را به تيب داشت ضربۀ مستقيه در جک یق بهروز به خاطر قراريرف. ن ضربه شديسبب وارد آمدن دوم

 .ردکان منتقل یق پويرف

  

 ميرمستقي ضربۀ غی متوقف شد ولک رفقا و سوزاندن مداریشکان بعلت خودیم پويم در تيضربۀ مستق

اتش را در کس حريه پلکن قطع نشد و همان روز یریندر و ساکختۀ رفقا اسيات با عجله و لجام گسکبعلت حر

ضربۀ . ش آمديم وارد شد و حادثۀ طاووس پيرمستقيش داده بود، ضربه بطور غی افزایرابطه با ضربۀ ابتدائ

ان از نظر یق پوي پس از ضربه، رف.ح دادي توان توضیز ميم اول انتشارات نيم را پس از ضربه خوردن تيمستق

 پنج یم خودش داراين تیا. افتیندر انتقال کق اسيم رفيامل به تک محاسبۀ کی منفرد ماند و بدون یسازمان

ش ین افزای ایَبا بطور اجباری تقریل بود وليمکز تيگال نیق ماري طبق فرمول رفیادر بود و از نظر نفرات حتک

ه ک یديق جمشيان رفين میز دچار ضربه شده و در ايم دوم انتشارات ني تیپس از مدت. نفرات صورت گرفت

امال که کم قرار گرفتند ي تکیب هشت نفر در ين ترتیندر منتقل شد و بدکق اسيم رفيز به تيمنفرد مانده بود ن

 های ميم و ضربات وارده به تيرمستقيرات غيه از تأثکز بود ي اجبار نکین ی ایول. قابل انتقاد و نادرست بود

. ار مهم استي بسیسازمان های یزین در برنامه رين قوانی اکدر.  شده بودیاول و دوم انتشارات ناش

ن امر ي توجهند و همیم بيرمستقي در مورد ضربات غیژه دارند ولیم توجه ويمعموال رفقا به ضربات مستق



 

م نقش يرمستقيت غ جنبش ضربایباالخص در مراحل بعد. م استيرمستقي در گسترش ضربات غیعامل

  . به سازمان داشتندیب رساني در آسیمهم

 

 

  فصل دوم

 

 ٥٠از سوم خرداد تا اواخر مرداد 

 

 ح اوضاع در آغاز مرحلۀ دومی تشر-بخش اول 

 ق سلمان نژاد موقَتايه پس از ضربه خوردن رفکق مسعود يم رفيت: ل بود کن شی وضع ما بد٥٠ل خرداد یاوا

 یسر مه  بیت مجدد در روستا، در وضع مستقري فعالی و واحد بررسم قاسميت.  نداشتیمشخص وضع

سازمان  های واحد. ت فعال داشتندکخته بودند شری گریه از حادثۀ طاووسک ی و در پناه دادن رفقائبردند

 یت مشخصيافتۀ شاخۀ مشهد وضعي سازمان نیان رفقاکماک.  شدندین ها خالصه ميافته در همی

ق مسعود ي رف٢م شمارۀ يه قرار بود، در تک یه دانشگري و رقیکز به جز مناف فلیر شاخۀ تبیرفقا. نداشتند

ه در کزان يمحافل سمپات.  بردندیسر مه ه در وضع بدون سازمان بيل دهند، بقيکنند و آن را تشکت کشر

د نجا الزم است در موری قرار نداشتند، در ایان در وضع مشخصکماک بودند یق عباس مفتاحيرابطه با رف

“ ر داور ياردش” بنام ی با فردیق مفتاحيرف.  داده شودیافکح يشاهرود، توض های  روستایواحد شناسائ

 خود را از مبارزه مسلحانه اعالم داشته بود و یه طرفدارک بود یمه مذهبي نیر داور فردياردش. ارتباط داشت

 کی داشت، از جمله با یهرود آشناهائن فرد در شایا. ًحا اظهار نموده بودی صریارک همی خود را برایآمادگ

ن چوپان در فصل چرا به یا. رد آشنا بودک ی میوهستان زندگک شاهرود در یه در ارتفاعات شمالکچوپان 

 ی دارایو.  آمدیر مواقع به شاهرود نزد زن و فرزندانش میرد و ساک ی میجا زندگ  رفت و در آنیها م وهک

 .م بودیاحساسات ضد رژ

  

ه ک ید شده بود بطورینترل مراتع تضادش شدک و یعيم در مورد منابع طبیقات رژييابطه با تضباالخره در ر

بار گفته بود ما کی یا حتیت فعال در مبارزۀ مسلحانه بود و گوکن چوپان آمادۀ شری داشت ایر اظهار مياردش

 اقدام به یچوبدستات با ين عمليم و در اولينک یها آغاز م وهکن ی جنبش خود را در ایبا چند چوبدست

بدست آمده مبارزاتمان را گسترش  های رد و سپس با سالحکم يها خواه ژاندارم های تصاحب سالح

ان در آن منطقه مساعد يها و روستائ ار ناجور چوپانيط بسینۀ مبارزه با توجه به شرايالبته زم. م داديخواه

ق يرف. قرار گرفته بود"  مجدد در روستاتي فعالیواحد بررس"ن لحاظ مورد توجه يبه هم. دي رسیبنظر م

ۀ يجۀ اقدامات اولياساًسا منتظر نت“ یواحد بررس”ن رو یرد و از اک ی حساب میلين برنامه خی ای رویمفتاح

وه رفت و همراه چوپانان کبهشت ماه به مدت چهل روز خودش به ین ماه و اردیر در فروردياردش. ر بودياردش

.  با چوپان داشتیمه منظميوه ارتباط نکپس از مراجعت از .  دست زدیهائ یرد، به شناسائک یزندگ

 ینيج عقب نشیها چوپان بتدر ن مالقاتید و در ایر پس از سفر چهل روزه چوپان را ديجمًعا سه بار اردش

ط به ین شرایا چوپان در. میرده بودک اعالم ی شروع اقدامات ابتدائی خود را برای عملیرد، چون ما آمادگک

 یان انقالبين رو غلیاز ا. مه گرم بوديط نيش زن و فرزندش آمده بود و در حال استراحت در محيرود پشاه

ل اظهار يعنوان دله  پوزش خواست و بیارکن جلسه از همیه در آخرک یرده بود بطورک افول یمکاش هم 



 

ن ی ایه به دنبال اجراک یان گذاشته ام و مال گفته افرادي ده در میان مبارزه را با مالیه من جرکداشت 

 یون مي و به اصطالح جزو الهی هستیه فرد خداپرستک باشند و تو یون ميعيبرنامه ها هستند از طب

ر یها ز ن حرفیدن اي و چوپان هم پس از شنی برو های آن هاه به دنبال برنامه کست يسته نی شایباش

 های ط، خصلتیوه بود بخاطر بد بودن شراک ه درک یه چوپان هنگامکالبته واضح بود . ش زده بودیها مانيپ

  آنیه زندگکص داده بود ي پس از ورود به شهر و اقامت نزد زن و فرزند تشخی داد ولی نشان میانقالب

 .ديشکنار کمتوسل شد و خود را “ مال” به بهانۀ ین رویاز ا. ستيقابل تحمل ن ريقدرها هم غ

  

قرار " ت مجدد در روستاي فعالیواحد بررس"ها در دستور  ته مدکشاهرود  های ب برنامۀ روستاين ترتیبد

 در یق مفتاحي نبود و رفی فرد قابل محاسبه ا"ر داورياردش"ه کد توجه داشت یبا  .ن شدکيان لمکداشت، 

د يرد، امکش حساب ی حرفهای شد رویت بود و نمي شخصین فرد خودخواه و بیمورد او دچار اشتباه شد، ا

ن ين فرد اولیا.  بودی بزرگیردن خطاک یزیالت و اظهاراتش برنامه ریو براساس تما ین فرديبستن به چن

ن فرد در تابستان یا. ردک رابطه سالم و خالق اخالل کیجاد یز بود و در اي مجاهد با سازمان ما نیرابط رفقا

 ی بیارکن هميچن  و همکات ساواي عملی مسئول اصلی با ثابتیشاوندیر شد و بعلت خوي دستگ٥٠

ق ياساًسا رف. ارشناس در وزارت اقتصاد مشغول خدمت استکد و فعال به عنوان یشائبه با دشمن آزاد گرد

ه با کا نه با مغز سرد بلی داشت و با قضاید ذهنیامال دک ی روستائی در نواحیکیار چرک در مورد یمفتاح

 چه در مورد ینيم تجربۀ عاثر عد ق بري رفی افراطینيز خوشبين مورد نیدر ا.  شدیقلب گرم مواجه م

 را سازمان دهند و یلکت مشکن حريه بتوانند چنک یار در روستا و چه در مورد افرادکالت کمسائل و مش

ار نسبت به ک یج عملیز تا روشن نشدن نتايرات نک تذیرغم پاره ا یق عليبهرحال رف. ند، بودی نمایزیر یپ

ل خرداد روشن شد و در برنامه ین برنامه در اوایج ایال نتابهرح. ه نبودين برنامه توجیج ای بودن نتاکوکمش

 . اثر گذاشتیبعد های یزیر

  

 اقدامات سازمان مواجه ی برایزی افراد، برنامه ریان با امر سازماندهکماکبهرحال ما در آستانه مرحلۀ دوم 

 یمرک سالح م فقط دو قبضهي نداشتیشرفت چندانيم و در مرحلۀ دوم از لحاظ اسلحه و مهمات پیبود

ز یار توسط شاخۀ تبرکنیه اک شد یداری خری تو مان از قاچاقچ١٥٠٠ کیمت هريمستعمل دست ساز به ق

ه به کد يًبا نو بود به دستمان رسیه تقرکا ي الما ساخت اسپان٧ -۶۵  قبضه سالحکیضمًنا . صورت گرفت

در ) ردکر ي گلوله چهارم گکي پس از شلیق مفتاحي رفیرين سالح هنگام درگیا( داده شد یق مفتاحيرف

 یجه بدون تجارب قبليردند و در نتک ی میادیت زي فعالیکينکت های شینۀ آزمايمرحله اول و دوم رفقا در زم

 لوله یه با بوشن چدنک یباروت های ن مرحله بمبیدر ا.  شدندی میتشافات جالبکموفق به اختراعات و ا

ل يمک تین مرحله فن نمره سازیدر ا.  خوب دادیجه ايتش قرار گرفت و نی شد مورد آزمای ساخته میشک

 یراندازين تیاز لحاظ تمر. م داده شدي تعلیاتيعمل های مي در تیساعت های ار با مواد منفجره و بمبکشد، 

 افراد ین دوره همگیدر ا. ميار نداشتي در اختیافکم چون فشنگ به اندازۀ ي قرار داشتیار بعديدر وضع بس

 .ردندک یق استفاده مي اسلحه دو رفکی اوقات از یبعضمسلح نبودند و 

    

  

 

   



 

  بخش دوم

 

 ر غالب در مرحلۀ دومکده ها و طرز تفیا

 ردندکجاد نی ایادیار و زکر آشي بزرگ بودند تأث آن کهرغمي علی و به دنبال آن ضربه طاووسی هوائیرويضربه ن

 چيهه  آمده ببه وجود یرغم ناراحت یرفقا علۀ يروح . ردندکجاد نی ایميرات مستقيم تأثيبهتر است بگوئ، 

ن یس اک چي هیبرا. ردندک ی می تلقی و جبریعيگونه حوادث را طب نیف نشده بود و رفقا ايوجه تضع

چنان   قبول شده همید بر اساس خط مشیه باک دانستند یرفقا م م؟ ينکه حاال چه کال مطرح نبود ئوس

ار رزمنده با يه بسين روحین اساس و با ایبر ا. ر زنده نماندگیس دک چي اگر هیحت. ت ادامه دادکبه حر

ه کم ينکار ک چاین که حوادث مزبور و یکيتک تجارب تایمعموال رفقا رو.  شدیل برخورد مين قبی از ایحوادث

ه کانات بود ین جری اکیج استراتژیشتر نتايب.  دادندی نشان نمیتياز حوادث مشابه اجتناب شود حساس

البته .  گرفتندی مورد بحث قرار می جنگ انقالبیلکم ين حوادث در قالب مفاهی گرفت و ایرار ممورد توجه ق

 حوادث و کی استراتژیرد، در ضمن بررسک ی خود را حفظ میشگي همیژگیق مسعود ويان رفين میدر ا

خاطر نقص  معموال بی بروز ضربات بود، ولیکينک و تیکيتک علل تایرات مرحله، به دقت در جست و جويتأث

 از نقطه ی وقتیار فعال بود، حتيق مسعود برخوردش بسي رفید ولي رسیجۀ مشخص نمياطالعات به نت

ب شده خودش را به ي داد، او به هر ترتی می رویسازمان حادثه ا های تي از شهر در رابطه با فعالیا

 محل بروز حادثه بود یکیر نزده دک یمثال به قهوه خانه ا.  آوردی بدست میرد و اطالعاتک ی مکیحادثه نزد

دن افراد يشک و به حرف یا با طرح سؤاالتی داد و یان گوش میمشتر های  به گفت و گوی رفت و مدتیم

د سازمان و یدر آغاز مرحلۀ دوم ما در آستانۀ تجد. ندکدا ي وقوع حوادث پی از چگونگیرد اطالعاتک ی میسع

 افراد یه عدم سازماندهکامال روشن شده بود کگر ی موقع دنیدر ا . مي قرار داشتیدیجد های یريم گيتصم

 آن ی و چگونگی به مسئلۀ سازماندهین روی شود، از ای محسوب میص اصلیارها از نقاکنده بودن کو پرا

 . شدیر مکاد فیز

  

متر راجع به کن دوره یدر ا. ردندک یر مک فیشهر های مي افراد در تی سازماندهی مسئول عمدًتا رویرفقا

.  نمودیردن دور از واقع مکر کات فيروها به عملي نیرا قبل از سازماندهی شد، زیر مکات مشخص فيملع

ش ي از پیکیات چري عملی موعد حتمی شد، ولیات اگر چه طرح مشخص مطرح نميبهرحال از نظر عمل

ختن یهم ردۀ بین ایبنابرا."   شدیخته مید بهم ری با٥٠ در مهرماه یجشن شاهنشاه"ن شده بود، ييتع

رد و ک یت مين را تثبی، جنبش نوین الملليه در سطح بک بلی نه تنها در سطح ملیشاهنشاه های جشن

ان ی ضعف مطلق در مقابل قدرت مطلق پایه به تئورک شد صورت داد ی بهتر از آن میارکگذشته از آن چه 

ها از لحاظ  ام جشنات هنگين عملیبنابرا.  شدی می مغتنم تلقیها خود فرصت پس وجود جشن. دهد

 نقطه این کهس در مورد ک چيه. ردک ی جنبش نقش درجه اول را احراز می مرحله اکیاستراتژ های هدف

فقط بحث بر سر .  دادی به خود راه نمیدی قرار دارد ترد٥٠ در فاز اول مبارزه در مهرماه یکیت چرياوج فعال

ها  ن جشنیختن ایم در بهم ريه بتوانکم ينک چه به این کات بود و ين برنامه ها و عملی ایزیر  طرحیچگونگ

 ات جشني در عملیروزيپ. ز بودکها متمر  جشنیشنهادات رويده ها و پین دوره هم ایدر ا. ميتر باش موفق

ته ی اتوریروزين پیدر صورت به دست آوردن ا.  رفتی فاز اول جنبش بشمار می براکی استراتژیروزيها پ

م یه رژک یثبات.  شدیست فاحش مکش دچار شیش و آرزوهایبرنامه ها وست ک شی درهم میلکم بیرژ

گانه به يب های ه ی جلب سرمایم برای حد رژیوشش بک گشت و ی می معنی بیلکرد بک یغش را ميتبل



 

م در یهدف رژ.  گشتیم می با رژین الملليب های یارکاهش همک شد، سبب یست مواجه مکران با شیا

 یرابمسئله ن یا.  نبودیح درباری تفرکی شاهانه و یهماني مکی فقط یشاهنشاه های  جشنیبرگزار

 ی به جایه داری سرمایدين نمودن روابط تولیگز یم شاه پس از جای رژ . داشتکیت استراتژيم اهمیرژ

 گذشت قصد داشت بخاطر ید مي انقالب سفیه از آغاز ماجراک پس از هشت سال کنی ایروابط فئودال

 را با تمام وجوهش در یاستعمار  انجام دهد و اقتصاد نوینیات نوک حری و اقتصادیاسيت سيم موقعيکتح

 تحقق یزم برايالیوابسته به امپر های رويه نکن است تصور شود ک اوقات ممیگاه. ران مستقر سازدیا

 .ست ين طور نیه اک یحال وشش و تالش ندارند، درک به یازي خود نکیاهداف استراتژ

  

 یدرون های الت و تضادی تمایناهمگون. نندکد مبارزه یخود با های دن به آرزوي رسیز برايها ن ستيالیامپر

 یه سد و مانعکگر هستند ی عوامل دیاري و بسی و مترقیستياليسوس های رويزم تضاد با نيالیاردوگاه امپر

دن به ي رسی براینزم جهايالیوابسته به امپر های  شوند و گروهی میستيالیامپر های جام برنامهدر راه ان

 یهائ وششکنند و کالزم را ب های ینيست مقدمه چی بایخود م های ش و تحقق برنامه یخو های آرزو

ومتش کح های هیم پايکم شاه از لحاظ تحی رژیبرا.  قرار داشتیتين موقعيز در چنيم شاه نیرژ. ار برندکب

شتر ي شد هرچه بیم موفق میه رژک یتدر صور.  داشتیژه ایت ويران اهمیگانه به ايب های هیجلب سرما

ز نسبت به يه ها را نین سرمای اربابان ایاسيت سی خود حمایشاند بخودکران بیگانه را به ايب های هیسرما

 . داشتیاتي حیتيم اهمی رژین برایرده بود و اکومت جلب کح

  

ن در جامعه ی نوی اجتماع ویدي روابط تولی برقرارینه برايجاد زمیم پس از هشت سال تالش به منظور ایرژ

 از قوه به فعل ی برای داشت، ولیخارج های ه ی جلب سرمای برایط بالقوه مساعدی شراینياز لحاظ ع

ه کرد ک ی میگانه حاليه و صنعت بیست به ارباب سرمای بایم. ردک یست تالش می باین امر میدرآوردن ا

  شوندی ضمانت میه ها همگین سرمای دارد و ا وجودیه گذاری سرمای براینۀ مساعديران، زمیجا در ا نیا

ژه ین امر بوی اثبات ایبرا.  دهدیها خوشه م  دانه گندم دهکیجا  نیه در اکرد ک ین امر را ثابت مید ای، با

 سه سال ی حتیشاهنشاه های اگرچه جشن.  الزم بودیادیوشش زکران ی در ایکیات چرکیپس از تحر

. افته بودیز ي نیژه ایت وين همه در رابطه با آغاز جنبش اهمیه بود، با ا طرح شدیکیات چريقبل از آغاز عمل

ها را قبل از  کی چری خواست جلویاناتش مک با تمام امین رویرد از اک یًدا احساس خطر میدشمن شد

ت ي اهمکز متقابال با دريها ن کی چر .ردينند، بگکجاد یها ا  جشنی بر سر راه اجرایبتوانند مانعاین که 

 های دهیه ما اک بود یعيردند، طبک یر مک فیگریار دک ش از هريها ب ن جشنیختن ایوضوع، به درهم رم

ارگر را به مبارزه کم طبقۀ ي خواستی می هدف اساسکیمثابه ه مثال بطور قطع ب. مي در ذهن داشتیاريبس

 یارگران را مورد نظر قرار مکارخانجات و گفتگو با ک از جمله اشغال یار برنامه هائکنی ایم و برايجلب نمائ

 یعي طبیم، ولی قرار داده بودیارگران مورد بررسک را در رابطه با منافع مشخص یاتين عمليم و همچنیداد

قدر هم   آرزو هرکیده و ی اکیطرح .  دادیل اجرائک شد به سرعت شین برنامه ها نمیه به تمام اکاست 

 یز بي سازمان چیانات عملک شود بدون ارتباط با امص دادهي تشخیه ضرورکه درست باشد هر قدر هم ک

رد ک آن را ارائه ی اجرای برایست اسلوب مناسب و عملی بایده می اکیپس از طرح شدن .   استیحاصل

 . استیده ای فایار بک یده ها بدون ارائۀ اسلوب عملیگرنه طرح ا و

  



 

ر ک عمل فی صرف و بیاسيس های هن گروي از فعالیاريبس. ستي ساده نیسک  هری برامسئلهن ی اکدر

ه ما طرح را ارائه ک است یافک. ار تمام استکد يار خوب و جالب و مفيبس های ه با ارائۀ طرحکنند ک یم

 یه مک یهائ چگاه به طرحي چون هاین ها.  خود اجرا خواهد شدیم، پس از آن طرح مربوطه به خودينک

 کی از پروسۀ تحقق یکوچکه ارائۀ طرح بخش کوند  شیز نمينمسئله ن ینند، متوجه اک یدهند عمل نم

 یه فالن برنامه درست است، اصوال فقط ده درصد راه را طکم یامال معتقد شده اک ما یوقت. برنامه است

ش از اجرا توجه ي غالًبا به طرح بیول.  شوندی آن طرح و برنامه مربوط مینود درصد راه به اجرا. میرده اک

 فرض ی دهند تحقق آن را حتمی می طرحیوقت. ران استکروشنف های یماري از بیکین ی شود و ایم

 دهند و در آخر یچنان ادامه م ار را همکن ی افتند و ای می مرحله بعدیر طراحکرده و بالفاصله به فک

 گام بردارند همانند کی این که شند و بدون ک ی خود در آغوش مکيرمانت های ای را در رویروزيشاهد پ

رغم ين عده علیا. نندک ی مینک خود سخن پرایذهن های  تحقق انقالب بر طبق طرحیچگونگ از یطوط

 هستند و در نقطۀ مقابل یاريتمام ع های ستیويتک دانند سوبژیست ميسک خود را ماراین که 

افت شود و به ی در وجودشان ی صداقت انقالبکها اگر اند ستیويتکن سوبژیا. سم قرار گرفته انديسکمار

نندۀ کح يچون تنها شابلون تصح  . خود خواهند شدی زود متوجه خطایلينند خکخود عمل های  طرح

ق مائو عمل يبقول رف.  ارزش داردین نوع استنتاج نظریش از اي بی تئورکیرد کج عملی، عمل است، نتایتئور

البته . سم استيني لن-سميسکتب مارکن منطق در می ترین اساسیقت است، اي حقکتنها مال

نه اگر  گر ر جهان است وير و تعبيه در صدد تفسک یسميني لن–سم يسکسم خالق، ماريني لن–سم يسکارم

 یها م یليرد خير جهان مورد استفاده قرار گي تفسی برایله ايمثابه وسه سم فقط بيني لن–سم يسکمار

 .ست بداننديني لن–ست يسکتوانند خود را مار

  

ار يج بسیز در صورت اجرا نتاي نیه همگکم ي داشتیاريبس های دهی و اها بهرحال ما در مرحلۀ دوم طرح

ها را  ن طرحی توان ایه با آن مک بود ی ساختن ابزاری متد اساسی توانستند داشته باشند، ولی میخوب

 ساختن مسئلهرد، کت ید ساخت و تقوین بازو را بایا. ننده استک عمل ی بازوی اساسمسئله . ردکاجرا 

 ی است، ساختن بازویست و نوع مبارزه انقالبک شیروزينندۀ پکن يي تعمسئلهن یرست ان بازو و حل دیا

جه برساند و ي جنبش را به نتیه بتوانند اهداف مرحله اک ی ساختن آن سازمان انقالبیعنیننده کعمل 

ز ينده را نی مبارزات آی برای اساسمسئلهر فرم دهد، ييند و تغکشرفت جنبش رشد يخودش دوش بدوش پ

ت در ي آغاز مجدد فعالمسئلهد، یردکه در مرحله دوم مطرح ک یمسئلۀ عمده ا.  دهندیل ميکهمچنان تش

ت سازمان در یزک مراین کهاول .  شدی میده از دو موضوع ناشین ایا. شور بودک شمال ی روستائینواح

 یات در نواحيغاز عملاد آیار زيرات بسي از تأثاین که گر ی همه افراد در شهر ناموفق بود و دیسازمانده

 ی برایزه ايقت عامل اول انگيدر حق.  شدی توجه میشاهنشاه های مقارن جشن،  شمال یوهستانک

 عنوان یق مفتاحيشنهاد از طرف رفيپ. دی گردیه طرح محسوب مي توجی برایلي و عامل دوم دلمسئلهطرح 

 یط مخالفت میت در روستا در آن شرايعالا با آغاز فیق قاسم قويرف. ردکد یيز آن را تأيق مسعود نيشد و رف

ن برنامه ی اتمام ایه ما براکق مسعود معتقد بود ي صورت گرفت، رفمسئلهن ی بر سر ایادیز های رد، بحثک

ن یق قاسم اي رف .مين جهت سمت بدهیات خود را در اکه حرکست يافکم فقط ی داریافک یانات و رفقاکام

ه کست بلي نیافکات ين عملی ای مان برایانات سازمانک ما نه تنها امهکرد و معتقد بود ک یه را رد مینظر

جاد ی ایده ای واحد ورزکیم در عرض چند ماه يه بتوانک یز بطوري نیان برنامه يت در چنک شریافراد آماده برا



 

ه ک ساخت یرد و مطرح مک یه ميک دستۀ جنگل تین مورد به تجربه سازماندهیدر ا. م وجود نداردينمائ

  :ر داردیاج به عناصر زي احتی روستائی رزمنده در نواحیکی هستۀ چرکیاد جیا

 

ر، ک، شک مانند برنج، نمیکي لوجستیفن های ازين ني به منظور تأمیت محلیه حماک حداقل شبکی -١

با استفاده .  ست در مناطق مورد نظر مستقر باشندی بای میت محلیۀ حماکن شبیلون، عناصر این، نايپوئ

  دستۀ جنگل بشتابند، و طبق طرحکمکنند به ک یدا ميه نسبت به مناطق مورد نظر پک یافک از شناخت

  .دسته را فراهم آورند های ازي نیارک امل اصول پنهانکت یامال حساب شده و با رعاکهای 

 

ست در شهر ی بایه مکن شبیا. ی و روستائین مناطق شهري ارتباط بیۀ رابط به منظور برقرارک شبکی -٢

ات که بتواند تدارکار داشته باشد يدستۀ جنگل در اخت های ازي نکه و تداري به منظور تهیاناتکائل و اموس

ننده در درون کت یه حماکا شبیۀ جنگل و کار شبي در اختیطبق برنامۀ منظم ارتباط ه و برياز را تهيمورد ن

  .ندیرقرار نماات شهر و روستا را بين عملي بیات برسانند و ضمًنا همآهنگيمنطقه عمل

 

ست ی بایت مک مرحلۀ اول حریوه و جنگل براک در یده و آشنا با مسائل زندگیادر ورزک حداقل شش نفر -٣

 ه افراد از سالحي مسلسل مسلح بوده، و ضمًنا بقکیست حداقل به ی باین شش نفر میا. آماده شوند

ست ی بای ماه مکیپس از . است ی مقدماتین عده شناسائیفۀ اي خوب برخوردار باشند و وظیمرکهای 

 یحاتين حداقل تسلیا. گر به دسته داده شودی مسلسل دکیابند و یش ی نفر افزا١٢ ی ال١٠افراد دسته به 

 به منظور تصاحب اسلحه و حمله به یاتيه با آن بتوانند عملکرد که ي دسته جنگل تهی توان برایه مکاست 

 یست روی بایماه، مکی، حدود ی گشت زنی پس از مدتی نفر١٢دستۀ . دشمن انجام دهند های پاسگاه

 .ات آماده سازدي عملید و خود را برای نمایکيتک تای موضع دشمن شناسائکی

  

 نداشت و یاريدشمن مطلًقا هوشاین که مضاًفا . ط فوق برقرار بودی دستۀ جنگل تمام شرایدر سازمانده

 یبازرس های ل پستي از قبیط بدون برخورد با مانعردند و عناصر رابک یت مک حریادی عمل زیرفقا با آزاد

ه ک یدر حال.  رساندندیاز دسته را به آنان مي رساندند و وسائل مورد نیره خود را به اعماق جنگل ميغ و

 در کوکات مشکده در مورد حريافته و با اخبار رسیش ی دشمن بمراتب افزایاري هوش٥٠ت تابستان يدر وضع

ه واحد ک دشمن سبب شد یارين هوشي هماین که ما ک. ردندک ی میعی برخورد سری جنگلینواح

 رفقا ی از خطاین ضربه ناشیالبته ا. دیم نمايل برنامه را عقکه دچار ضربه شود و ي اولی و شناسائیانبارزن

 . شدی رفقا نمیري داد هرگز منجر به دستگی می رو٤٩ن خطا در تابستان يه همک ی در صورتیبود ول

م ی نبودی شمالی در نواحیکی دسته چرکی براه انداختن یط الزم برای از شراکی چيۀ دوم واجد هما در مرحل

 تواند و یل نمکاهيه تجربۀ محدود سکده داشت يق مسعود عقيرف. ن موضوع بارها مورد بحث قرار گرفتیو ا

  . مي را آغاز نمائیتکحر مان مجدًدا یانات فعلکم با امي توانی ما شود و ما میت بعدکد مانع انجام حرینبا

  

ب شد و قرار ین طرح تصویت مجدد موافق بودند اکه با طرح حرک یت داشتن رفقائیثرکبهرحال با توجه به ا

ب در اواسط مرحلۀ دوم ين ترتیبد  .ندکه يات را تهين عملی ایانات طرح اجرائکق قاسم با توجه به اميشد رف

م ي تنظیق قاسم طرحيرف. ن برنامه قرار گرفتندیار اياخت درت شدۀ سازمان يانات تثبک از امیميش از نيب

م یديوشک ین هدف، ما میثر بر طبق اکاول حدا.  بودیاتکتدار های تي بر دو نوع هدف از فعالیه مبتنکرد ک



 

ه سالح ي و تهی شمالیات در نواحپسم های رويج ني افراد، بسی آماده سازیزیات مناسب برنامه رکبا تدار

 را انجام داده و باالخره اواخر مهرماه یت ابتدائکرده و در اواخر مرداد حرکت فراهم ک حریرا براط ی شرایافک

ه در کم یردک یجاد می ای جنگلی در نواحی ما پشت جبهه ا آن که هدف حداقل. میات شويآماده عمل

 ی تهران به نواحیق ارتفاعات شمالیم خود را از طري توانستی نشده در شهر مینيش بيع پیصورت بروز وقا

 مشغول ین نواحی در ایه شده، بطور اضطراريها و وسائل ته کم و با استفاده از انباري برسانیزکالبرز مر

 .میار شوک

  

 توانست تا یه اقدامات سازمان مک بود یجه ايثر نتکحدا“ ن شده ييهدف حداقل تع”ق قاسم يبه نظر رف

 طرح کیا ن برنامه صرفیم و اینداشته بود  بریچ قدمينوز همه خرداد هيرا ما در نیز. مهرماه داشته باشد

م و بازگشت یردک ین اعزام مي را به فلسطیق صفاريست رفی بایم،  بدست آوردن سالح الزم یما برا. بود

ه در شمال کست چندتن از افراد سمپات را ی بایما م.  نامعلوم بودین سفر پرخطر امری از ایق صفاريرف

ما در . میردک یت مي را آماده فعال آن هام ویدی دی هنوز برقرار نشده بود، میط مشخص ارتبایم وليداشت

 با برنامۀ ما یارک همی برایعي و طبینيانات عکن افراد تا چه حد امیه اکم ي دانستیهنگام ارائه طرح نم

 ی اعالم میراکنوع هم  خود را آماده هری از لحاظ ذهن آن هاهک بود یطین منوط به شرایتازه ا. دارند

 و عالقه خود را به یه سمپاتک شدند یدا مي ها در آن موقع پیليامال روشن نبود چون خکن یا. نمودند

 یر جهت ميي شد تغی مطرح میعمل های ت در برنامه ک شرمسئله ی وقتی نمودند ولیمبارزه اعالم م

 ی اجرای را برایميم و ضمًنا تی دادیات و ارتباطات را در شهر سازمان مکم تداريست تی بایما م. دادند

 ی صورت میه توسط عناصر محلک یات در صورتين عملیا. مي انداختی به راه میه انبارزنياول های برنامه 

 با استفاده از یار را توسط عناصر شهرکنی شد ایامل فن مکت قواعد ی بهرحال با رعایده ال بود ولیگرفت ا

ه عمال از دست ما ساخته بود و ک بود یها اقدام مين تیل ايکو تشن ریاز ا.  مناسب انجام داد های فرصت

م ين تیل ايکه البته تشکم يدوار باشيات آن امک از حریريجه گيع و نتیل سريکم نسبت به تشي توانستیم

 روستا ی و ارتباطیاتکار خدمات تداريافته را در اختیسازمان  های  از بخشیميه ما تکمستلزم آن بود 

 .ردک یف مين امر موقع ما را در شهر تضعیام و یبگذار

  

ت صبورانه يل به آغاز مجدد فعالیم و در صورت تمایردک یرا حفظ م“  روستایواحد بررس”ست ی بایما م

م و ينداختا یار مکن راه به یمان را در ا ی درصد انرژ٢٠ثر کم و در حدود حدایردک ی میان سازکشروع به ام

ات در مهر يل ما به آغاز عملیتما. مي داشتیارها در شهر مصروف مکردن کجور  را به جمع و ی درصد انرژ٨٠

مان را  یست رفقای باین طرح ما میطبق ا. ردک یق نميت تطبي بود و با واقعی روستا ذهنی در نواح٥٠

ت کانات الزم حرک به دست آوردن امیم و در چند جهت برایردک یجاد مید ای ارتباطات جد .میردک ینده مکپرا

ر ی در سایمصروف های یرد و انرژک یل برنامه را مختل مکن اقدامات، ی از اکیجه ندادن هرينت. میردک یم

تش مجبور است ک حری اجباًرا در ا بتداکیچر.  بزرگ بودکسی رکین طرح ی داد، ایها را به هدر م بخش

 نبرد کی چری برایردچ نبيه.د سرنوشت ساز باشند یها نبا کسین ری ای بزند ولیهائ کسیدست به ر

 ین دژ مبارزه ایر اي تسخیند و براکر ي دژ توده ها را تسخاین که جنگد بخاطر ی مکیست، چريسرنوشت ن

 یطرح.  رودین جهت بشمار می در ایضربه زدن به دشمن گام. قدم الزم استه  پرحوصله و قدم بیطوالن

 کیبه . د، مردود استوشت محسوب ش طرح سرنویند و نوعک را مشخص یکیه بود و نبود سازمان چرک

دن توده ها به جلو يشکدان ي در جهت به میه گامکست طرح سبب شود کا شی ی هستاین که شرط، آن 



 

 مسئله  ژه مفروض مثال هنگام طرح یط ویان ندارد مگر در شراکه معموال امين فرضیه البته اکبرداشته شود 

 ی نمی ما تلقیز جنگ سرنوشت برايل نکاهيات سيمله البته عکل کاهيمبارزه مسلحانه مثل حادثه س

ن طرح به ینه تنها ا. ردک ی متالشیلکن طرح سازمان را بی اید اجرایم ديه بعًدا خواهک یبهرحال بطور. شد

ب ي هنگام بروز آسیشهر های ه واحدکم سبب شد ير مستقي آن بطور غیه اقدام روکد بليجه نرسينت

 .ديت شدت خود رسیها به نها بيجه وسعت آسيار باشند و در نت برخوردیافکت ینتوانند از حما

  

 

  بخش سوم

 

 شنهاداتيها و پ ، طرحینحوۀ سازمانده

 

 : شدندیر سازماندهیق زیطره موجود افراد ب های دهیبراساس ا

ه  بیديق جمشيقرار شد رف. منتقل شد"  روستاهایت در نواحي آغاز فعالیواحد بررس" به یديق جمشيرف

ن يست جزو اولی بایه مک را یرده و افرادکه ي تهی پور خانه ای و منوچهر بهائیارکفقا حسن سرهمراه ر

 ی افراد علنیردن رفقاک یچون مخف. نندک ین خانه نگهداری باشند در ایوهستانک یت به نواحکدستۀ حر

وه و ک در ی مورد زندگت رفقا دریثرکرا ایز. ت الزم بودک قبل از حر آن های برای دوره آماده سازکی یو اجرا

 با ی تهران از لحاظ آشنائیشمال های وهک در ی دورۀ دو هفته اکین رو قرار بود یاز ا.  تجربه بودندیجنگل ب

 یره آشنائيغ  و استفاده از طناب و عبور از رودخانه ویوهنوردکنند و با فنون يوه و جنگل ببک  دریرموز زندگ

 جنوب ین خانه در نواحیا.  نمودندیداری خری خانه ایارکق سري و رفیديق جمشيبهرحال رف. نندکدا يپ

.  داده شودیه بطور قسطي از پول آن بطور نقد پرداخت شد و قرار شد بقیمي تهران قرار داشت و نیغرب

 . بودیان خوبک امی سازمان خرج برداشت، ولیتومان برا ن خانه ده هزاریه ايته

  

 یزک البرز مری در نواحکجاد چهار انباری به منظور ایۀ انبارزني اولیم شناسائي تکین اقدام یهمزمان با ا

را در بر "   روستایواحد بررس"ق قاسم و ي رفکیشماره  های مي از تیم ضرورًتا عناصرين تیا. ل شديکتش

م يان داشتند از تکين پيه ماشک) یقباد (یمي، مهرنوش ابراهی، بهرام قبادیز قباديرفقا چنگ.  گرفتیم

ه کر است کالزم به تذ. م بودندين تیل دهنده ايکعناصر تش "... یواحد بررس" از  یق پرتوي و رفکی شماره

 .ار داشتنديان مناسب در اختکم جمًعا سه امين تیافراد ا

  

ز و يار رفقا بهرام، چنگيه با اسم مستعار اجاره شده بود و در اختک یثان ل پدری در اواکی شماره یميخانۀ ت

ز و مهرنوش يبود و ضمًنا رفقا چنگ ".... یواحد بررس"ار ي در اختیه شرقیديخانۀ مج.  داشتمهرنوش قرار

ه پس کق مسعود يم رفيت.  گرفتیه گهگاه مورد استفاده قرار مکار داشتند ي تلفن دار در اختی خانۀ علنکی

سلمان نژاد ق ي و شهادت رفیه منجر به سوختگک یه شرقیديابان مجي در منزل خیاز حادثه آتش سوز

 کیم شماره يت. د مستقر شدندیم جديد و در اواسط مردادماه رفقا در دو تیه گردیب تجزين ترتید، بدیگرد

ه در ک یبرم، اسداهللا مفتاحی، احمد زیه دانشگري، رقیک شد از رفقا مناف فلیل ميکق مسعود تشيرف

د احمدزاده، ي شد از رفقا مجیل ميکق مسعود تشيم شماره دو رفيت. مستقر بودند یه غربیديمنزل مج

 .ابان طوس مستقر بودنديه در خانۀ خکان سه پله يق حاجي، رفیحسن نوروز



 

  

 شوند، ی مخف آن ها ازی سمپات در ارتباط بود و قرار بود بعضیان با رفقاکماک یق مفتاحيط رفین شرایدر ا

ان سازمان کماکز ی مشهد و شاخۀ تبر شاخۀیرفقا.  ق مسعود قرار گرفتنديار رفي از آنان در اختیضمًنا بخش

ندۀ دسته جنگل یرند و نفرات آي قرار بگیديق جمشيار رفيز در اختی از افراد شاخۀ تبرینداشتند، قرار بود برخ

 یداری شدند به نوبت به خانه خریص داده ميه آماده تشخکن منظور دو تن از رفقا یل بدهند و بديکرا تش

 افراد یارکن با همي به فلسطیق صفارين دوره مسافرت رفیدر ا. دند منتقل شیديق جمشيشده توسط رف

ن يق به فلسطيت انجام گرفت و سه رفکز و مشهد سازمان داده شد و حری شدۀ شاخه تبریتازه مخف

 .نندکران مراجعت ی اسلحه و مهمات به سرعت به ایریه مقادياعزام شدند تا پس از ته

  

جاد شد ید ایجد های یشناسائ. رفتند ها درهم فرو ميت. را از دست داد خود یغه بنديب سازمان تين ترتیبد

ه در خانه ک یق صفاريمثال رف. دی با افراد عام شده در چند جهت شروع به اجرا گردیمتعدد های و برنامه

م ين بودند وارد تکن خانه سايه در همکز و بهرام و مهرنوش يرفقا چنگ.  اقامت داشت به سفر رفتیپدر ثان

ضمًنا .  شده رفتیدارین خانه اقامت داشت، به خانۀ خريه در همک پور یق بهائيرف.  روستا شدندیاتکدارت

از خانه .  بعد هم به درد خورداین که ما ک. دید حفظ گردي رسید به نظر ميش مفین خانه چون نگهداریا

ن خانه یا.  شدیاتکم تداري وارد تیق پرتويقرار داشت، رف …“ یواحد بررس”ار يه در اختک یه شرقیديمج

وار ین خانه قرار داشت و به دیمنطقه در ا های  بود و نقشه یمجدد روستائ های ننده برنامه کنترل کز کمر

 یشهر های ميالبته ت.  شدی میزین خانه طرح ری در ای و شناسائیانبارزن های نصب شده بود و برنامه 

 شده خود را یغه بندي قرار داشتند و حالت تیضع خوب در وی مخفیق مسعود از لحاظ اصول سازماندهيرف

مه يت تا نين وضعیا.  بردیسر مه  بیریب پذيت آسيبهرحال سازمان در مجموع در وضع. رده بودندکحفظ 

 آن یه در قسمت بعدک.  وارد شدیب از جهات مختلف ضرباتيمه دوم مرداد به ترتيافت، نیدوم مرداد ادامه 

 .ردکم يح خواهی را تشرها

 

  بخش چهارم

 

 دادها در مرحله دومیع و رویشرح وقا

 

 ینيش بيپهای ه عبارت بودند از معوق ماندن برنامه کرد ک بروز یالتک طبًعا مشی هوائیرويپس از ضربۀ ن

 شاخه یافته از جمله رفقاي سازمان نی از رفقای ارتباط ماندن قسمتیبا تجربه، ب های ادرکاهش کشده، 

 ی بهرحال سازمان م . گشتیم با سازمان برقرار ميشان توسط افراد ت ه ارتباطک یر رفقائیمشهد و سا

 یم شد و رفقا در صدد برقراري تقسیها تا حدود ادرکن رو یاز ا. ردک یالت برخورد مکن مشیست با ایبا

 مک حی وضع ناجوریا شد وليج ارتباطات احیشان قطع شده بود برآمدند و بتدر ه ارتباطک یارتباط با رفقائ

نترل کان که امکد گفت ی وجود نداشت و باینترلکچ ي هیتيفرما بود و ارتباطات درهم و برهم بود و از نظر امن

 یل شد وليک نفرات تشیت به منظور سازماندهیزکش از دوازده جلسه از طرف مريط بین شرایدر ا. ز نبودين

ن در يچن نند و همکفا یند نقش مسئول را اه بتوانکمبود افراد با تجربه ک افراد و یعي طبیگیم ماکبعلت 

 یما م.  آمدی به دست نمیجه ايچوقت نتيت سازمان هيخارج از ظرف های دستور قرار داشتن برنامه

 یم چهار الي شد در حدود هشت تیست مي لیم از روي سازمان بدهیشهر های ميم افراد را در تيخواست



 

ه کم يار نداشتي هشت عنصر نسبًتا با تجربه در اختیند ول نفرات وجود داشتیعنی.  سازمان دادیپنج نفر

به .  شدیشنهاد ميره پيغ ل گروگان گرفتن وي از قبی برنامه هائیاز طرف. ها بشوند ميبتوانند مسئول ت

ق با ي دو رفیه داراکق مسعود ي رفکیم شماره يه تکشنهاد نمود ي پیق مفتاحي رفمسئلهن یمنظور حل ا

ق مسعود مخالفت ي رفیرند وليد را برعهده بگیجد های ميت تيم مسئوليد و افراد تسته شوکتجربه بود ش

 محسوب یس العمل نشان دادن نظامک عیر سازمان برایها تنها ذخا مين تیه اکرا معتقد بود یز. ردک یم

 .ستيح ني صح آن هاسته شدنک شوند، شیم

  

ه بتوانند کشه داشته باشد ي همیآماده اای  هميست تی بایه سازمان مکال درست بود که ین نظریالبته ا

 یتر یاصل های مبودک در آن هنگام ما ی نشان بدهند، ولیعیسر های س العملک عیط اضطراریدر شرا

 درجه اول مسئله ما یها برا ادرکت ي و تربیسازمانده  .می همت گمار آن هاست به رفعی بایه مکم يداشت

ق يز نظر رفي نیق مفتاحيد نشد و رفي تأئکیم شماره يستن تکشنهاد شين رو پی داد از ایل ميکرا تش

ر ین سايق مسعود و همچنيم رفيت های ادرک یق قاسم بعلت عدم شناسائيرد و رفکد یيمسعود را تأ

ن احوال یبهرحال مقارن با ا.  دادی ارائه نمیۀ خاصی شدند نظریست سازمان داده می بایه مک یافراد

 مسئله   یق مفتاحيشاهرود معلوم شد و رف های روستا های مي تی و شناسائر داوريجه برنامه اردشينت

م در یردکه در مورد مسائل مربوط به آن قبال صحبت کانات موجود را مطرح ساخت کاساس ام ت از نو برکحر

ندر کق اسيم رفي شد و ارتباطش توسط تیل ميکز تشی شده گروه تبریه از افراد مخفک یم فنين دوره تیا

  .ر شدندي مجدد ضربه خورد و همه افرادش دستگیريد قبل از ارتباط گی گردی محفظ

 

را سر یافت زیش یم افزايرمستقيز بطور غی شده و نشده شاخه تبری افراد مخفیریب پذيب آسين ترتیبه ا

 صادرات واقع در ک بانکیق مسعود يم شماره دو رفين دوره تیدر ا.  به دست دشمن افتادیدیجد های نخ

 ی و اسداهللا مفتاحیکق مناف فليات رفين عملیا در. ردک واحد دو نفره مصادره کیابان تهران نو را توسط يخ

را یز.  خوب بودی بود ولیکوچکات ين عملیا. ردندک را مصادره ک بانیت جسته، سه هزار تومان موجودکشر

تخم مرغ دزد شتر " معروف قوله ات بزرگ شوند، بي عملیاي مهکوچکات يت در عملکست با شری بایرفقا م

د ی جدیدر اواسط خرداد بر اساس سازمانده. ت داردي خود اهمین موضوع هم برایق اي عمکدر" دزد شود

 .ردندکت خود را آغاز يات روستا فعالي عملیاتکتدار های ميت

  

ن خانه یر ارفقا د. دندیار مستقر گردک پور و سریهمراه رفقا بهائه  شده بیداری در خانۀ خریديق جمشيرف

ت ک حرید به سازمان و اجرایوستن افراد جديردند و منتظر پک یفقط مطالعه و ورزش م  نداشتند ویارک

 در ی زندگمسئلهن رفقا با ی ایز به منظور آشنائي نیبرنامه هائ.  بودندیت اصلک حری و سپس اجراینیتمر

ل شد يکن اوان تشيز در همي نیق قبادي رفیاتکم تداريت. م شدي تهران تنظیوهستان، در ارتفاعات شمالک

بار به منطقه  کیه رفقا ک شده بود یزیر ن صورت طرحیبرنامه ها به ا. برنامه ها شدند یو رفقا مشغول اجرا

ردن کدا ي منطقه و پیپس از بررس. شان باشد  همراهیزي چ آن که  رفتند بدونیۀ انبار مي تهیمورد نظر برا

 یرده و انبار مک اجناس را با خود حمل یت بعدکردند و سپس در حرک یمحل مناسب، محل را مشخص م

رفقا هنگام .  شدین استتار مي ماند و ماشی مین باقيست در ماشی باینفر حتًما مکیت کهنگام حر. زدند

 های د عناصر محدود باشد و ضمًنا آمد و شد در جاده یردند تا دک یانبار زدن معموال شب را انتخاب م

ن يدر هم. ت دچار ضربه شدندکن حریه در آخرکردند کرفقا جمًعا چهار برنامه اجرا . م باشدک یوهستانک



 

ال تا قبل از ضربه ک برنامه ها  .دین گرديز برنامه اش سازمان داده شده و عازم فلسطي نیق صفارياوقات رف

ار ها ک بهره، یب دفاع بود و از پشت جبهه یر و بیب پذيال آسک سازمان ی رفت، ولیش ميخوردن خوب پ

ردن رفقا با توجه به کجور   جمع ومسئله.  وجود داشتیتکان خطر در هر حرکات متنوع و امکاد بود و حریز

ردن ک جمع و جور ی برایان صرف انرژکام.  افتادیق میه در حال اجرا بودند، مرتب به تعوک یدیجد های ارک

ار کن ی از ایلکد بی با طرح برنامه جداین کهم یال بودکاشن مورد دچار یه قبال در اکما . افته بودیاهش کرفقا 

اد بود، هر ین مرحله نسبًتا زیحجم ارتباطات در ا.  شدیشان حفظ م م و رفقا فقط ارتباطیعاجز مانده بود

 ن سمپاتیردند و معموال اک یت اعالم مي فعالی خود را برای آمادگیه به نوعک چند سمپات داشت یقيرف

 .د شدنیده میها د

  

ن يه از فعالک هم بودند یادی زیضمًنا رفقا  . بود و بسی با خط مش آن هاار خوب بودن افراد موافقتيمع

ها بود و ضمًنا  مي تی با رفقایشان به صورت انفراد  بردند و ارتباطی بسر میسازمان بوده و در حال مخف

. ن رفقا وجود نداشتیات اکر روابط و حر بینترلکچ نوع يره در ارتباط بودند و هيغ خودشان با چند سمپات و

 برنامه بودند و یه همچنان بي قرار گرفتند و بقیديق جمشيار رفي در اختی از افراد مخفیمکار يعدۀ بس

 بود یار خوبيق صادق و بسي رفی قرار گرفتند، دو تن بودند، اولیديق جمشيار رفيه در اختک یرفقائ. منفرد

 یای او در رو.ختیر  فرویکی شده ناگهان تصوراتش از مبارزۀ چریداریخر پس از آمدن به خانۀ ی دومیول

ت کل حري از قبیشنهاداتيرد و مرتًبا پک یر ميها س ها و جنگل وهک در یکیشاعرانه نسبت به مبارزات چر

 خود را به روستا ی بتواند به درستی فرد آن که ی دانست برای نمی داد ولینه مين زمیتر در ا عیهرچه سر

 .دیار نمايد تحمل رنج بسیند باکجا بجنگد و جان فدا  رساند و در آنب

  

ا ی از قضای ذهنیميت در مبارزه مفاهک افراد قبل از شراین کهر است و آن کان تذی شایجا موضوع نیدر ا

 دی آیشان به جوالن م نند خون در عروقک یر مک به آن فینند، وقتي بیبا می زیليدارند معموال مبارزه را خ

ار ي و بسیظاهر های ن حالتید متوجه ایبا. ندی گوی سخن می شوند و از مبارزه، نبرد و جانبازیو داغ م

ها  یبائی شوند از آن زی شوند، متوجه می وارد عمل مین افراد وقتیرا ایز. ب آن را نخوردی بود و فریانقالب

مثال . ستيد درخشان و جذاب نردنک یر مکه فکطور  ست و تمام لحظات آني نیه در ذهن داشتند خبرک

ها   وقتید، بعضين خوابي زمیها را رو رد، شبک ی هم هست زندگکه احتماال نمناک خانه کید در یبا

 پرسه زد و یکوچکار کابان به دنبال يها در خ ا ساعتینواخت مشغول شد و کی یارکها را به  ساعت

 مبارزه با ینيت عيست و خالصه واقعيقدرها درخشان ن د آنی آیه به دست مک هم یجیو نتا… رهيغ

 شود، باالخص خرده ی می سرخوردگکین موقع هم دچار یدر ا. ق فاصله داردي ورطۀ عمکیات فرد يذهن

نجا دو نوع یدر ا.  شودی گرم بلند میشان از جا ج سهل الوصول هستند و نفسیه به دنبال نتاکها  بورژوا

نند، ک ی برند احساس خفقان می رنج ماین که ن ي دارند در حیه صداقت انقالبک  آن هابرخورد وجود دارد،

ه ک است یارکن تحمل و ادامه ينند و همک ی خرند و تحمل میجان مه مات را بخاطر آرمان خود بین نامالیا

ابند و به ی ی دست میتر انقالبکاراک از ینی شود و به سطوح نویشان م ش مقاومتیسبب رشد و افزا

نند و پس از ک ی مینيمات عقب نشین نامالیگر در برخورد با ایدسته د. نندک ی مکمک سهم خود به مبارزه

مثال . شندک ینار مک است خود را ی انقالبید در تئوریج جدیدن به نتايه معموال رسکه ي توجکیردن کدا يپ

مثال ه ک یدر حال. ستي درست نین خط مشیه اکدم يجه رسين نتیاد به ایر زکند من پس از تفی گویم

 زده ی می خط مشی برد مرتًبا دم از درستیسر مه  خود بی در خانه و زندگین فرد وقتيسال تمام همکی



 

 ی نمیرد و چرا من را مخفي گی مورد استفاده قرار نمی وی انقالبیه چرا انرژکرده ک ی اعتراض میو حت

 داشته و متوجه شده یطوالن های رکه طرف فک یني بی شدن می هفته پس از مخفکی درست یول. دينک

 کید تئوریج جدیدن به نتاي تمام ضعف خود را به حساب رسیروئ ن رو با پری غلط است و از ایه خط مشک

 .ندي نشیگذاشته و عقب م

  

ه در واحد ک مواجه شد مسئلهن ی با ای داده شده بود، وقتیديق جمشيل رفیه تحوک یدوم بهرحال، فرد

 دانم، یات را درست نمکن حری هستم و ایار شهرکه من معتقد به ک  قرار گرفته، اظهار داشتیوهستانک

 ین فرد برایل ایالبته دال.  او به اصطالح قانع نشدیح داد وليد و توضی او را دیق مفتاحيخالصه چند بار رف

 ردک ی مطرح مکیه از لحاظ استراتژک بلیالتيک و تشیکينکه را نه از لحاظ تي نبود چون او قضیمخالفت اصول

 ی را بیميه او خانه تکان شد ي عی وقتیجه صداقت ويبهرحال نت. ها قبل حل شده بود ن مسائل مدتیو ا

ان از ین جریپس از ا.  در مورد مخالفت خود گفته بودیزهائي چیديق جمشيالبته به رف. رد و رفتک کخبر تر

ن خائن را یقۀ ایز برود و یتبرل شود و به يکن فرد تشی اعدام ای برایميه تکشنهاد شد يق قاسم پيطرف رف

ق يالبته مخالفت رف. ردکشنهاد مخالفت ين پیق مسعود با اي رفیند ولکم را در موردش اجرا کرد و حيبگ

 .ه نبوديار توجکن یه به اک نبود، بلی مخالفت اصولکیمسعود 

  

ه يشتر به توجيه بک  نشدی نظًرا مورد قبول قرار گرفت برخورد فعالاین کهم رغ ی علمسئلهن یبهرحال با ا

ج ي بسک خطرنایتک انجام حریه نصف سازمان را براکن بس ي ما همیاز ناپختگ.  شدیرفقا مربوط م نبودن

ش ی رهای داده و سپس بطور علنیف و خائنيت را به فرد ضعکن حریم و بعًدا اطالعات مربوط به ایرده بودک

چنان  ه ما آنکوقت بود  آن. ندکف ی دشمن تعریاز براير تا پيز را از سير شود و همه چيم تا دستگیرده بودک

م يق ضربۀ تیقطًعا اگر ما از طر . مينکم سرمان را بلند يجه اش نتوانيها از سرگ ه تا مدتکم ی خوردیضربه ا

 یگریارها را طور دکر حوادث ي سیم ولی خوردی میق ضربه این طری خورد، از ایات برنامه مان بهم نمکتدار

ان ک می برایگریان دکرا امی ماندند زین خانه باقین اجباًرا در ایری و سایديق جمشيهرحال رفب. ش رانديپ

 خانه را ی شناسد جایز است و تهران را خوب نمیور اهل تبرکه چون خائن مذکن بود یدشان ايم و امينداشت

رد و بطور کامل اجرا ک دقت  ویاريات چند برنامه را با هوشکم تدارين اوضاع و احوال تیدر ا. اد نگرفته استی

جاد ی نوشهر ای در ارتفاعات جنوبیکه رفقا انبارکن برنامه قرار بود يدر چهارم. ردک یشرفت ميز پيت آميموفق

ات ين عملیز اکه مرک یم واحد بررسيدر ت. ردي صورت بگیست اول برنامۀ شناسائی بایطبق طرح م بر. نندک

 . قرار گرفتکم تداريار تياختات نوشته شده بود و در يبود، صورت عمل

 

ن يبا ماش"  زيق چنگيرف"اده شوند و نفر چهارم  ي نوشهر پیۀ جنگليست در حاشی بایسه تن از رفقا م

 مدت سه ساعت به گشت و گذار بپردازند و یمائيوه پکح و یاده شده به عنوان تفريافراد پ. ندکمراجعت 

 آمد به تهران مراجعت یوه مک یست به پای بایقع مه در همان موکن يسه ساعت بعد برگشته و با ماش

امده بود دچار يش نيشان پی برایالکچ اشي رسند چون تا آن موقع هیه جنگل مي به حاشیرفقا وقت. نندک

نفر شروع به  نند و هر چهارک یًبا استتار میر درختها تقری زینار جاده جنگلکن را ي شده و ماشیاليخوش خ

خالصه به . شتر از سه ساعت ادامه دهنديه به صعود بکرند ي گیم مي تصمیدتنند، پس از مک یصعود م

 یل مکتشان را مشکز حرين امر نی شوند و ایل مک برنامه در بازگشت دچار معابر مشیعلت صعود ب

ان چند ساعت بعد از يوه روستائکن يدر پائ.  رسندین ميت به پائک ساعت پس از حر٨ه ک یبطور  .سازد



 

 ی دهند ولی نمیها استتار شده، اول بهائ ر درختیه زک شوند ی میان قرمزکيل پياتومبت متوجه کحر

ان را به یار است جرک در یتی جنااین که ال يست به خي نینند از صاحبان آن خبري بی می پس از مدتیوقت

رده و با کاقدام ًعا یت آماده باش، سرين پاسگاه با توجه به موقعی دهند و مأموری اطالع میپاسگاه ژاندارمر

ه رفقا ک رسند ین مي به ماشیدرست موقع. ندی آین مي به سراغ ماشیافکم و مسلسل نفرات ي سیب

ق يز و رفيق چنگيه رفک قرار شده بود ین روی خود شده بودند از ایالبته رفقا متوجه خطا. ن آمده بودنديپائ

ست با بوق عالمت ي نیه متوجه شدند خبرک ین به جاده در صورتين بروند و پس از آوردن ماشيمهرنوش پائ

 . سازندیر مي را دستگی رسند و همگیز ميها ن ژاندارم. ندی آین مي دهند و رفقا پائیم

 

ن رو با احترام یاز ا.  شناختی را میز بوده و ويق چنگيرستان رفي از دوستان دبیس پاسگاه افسريرئ

 ید ولیوه رفته اکح به ی تفریه براک دانم یم و م شناسید البته من شما را می گویند و مک یبرخورد م

 به ی مختصریی بازجوید خود را برایز گزارش شده باي نکان به ساوایط فوق العاده وجود دارد و جریچون شرا

. د شديد، آزاد خواهی نداشته ای شما هدفاین که نان از يجا پس از اطم البته در آن. دي نوشهر برسانکساوا

 یند و تناقضاتک ی می بود از همۀ رفقا بطور جداگانه بازجوئکس ساوايه رئک یسرهنگ نوشهر کدر ساوا

بهرحال در  .  اندازندی میق پرتويگردن رفه ب… رها يه تقصکرده بودند که يالبته رفقا توج.  آوردیبدست م

 یتانکفش ک ند چرای گویق مهرنوش مي به رفی وقت .ردي گین و نقشه ها را مورد توجه قرار مي دوربکساوا

  مطرح شده بود چرا لوازم پنچراین کهگر ی بوده و دیت شما با قصد قبلکه حرک دهد ین نشان می ایبپا دار

دا ي پیريگ لومتر پنچريکد در هر یا بودینار درک یحی سفر تفرکیان ی شما اگر در جر؟ همراهتان استیريگ

ق يشنهاد رفين برنامه به پیه اکنند ک یه ميتوجنطور ی بهرحال رفقا ا؟ د، چرا لوازم همراهتان بودیردک یم

قت مورد سؤ استفاده يز و مهرنوش در حقيق بهرام است و رفقا چنگي دوست رفی صورت گرفته و ویپرتو

ن مسلح یرند و رفقا را تحت الحفظ دو تن از مأموری پذیه را نمين توجی اکن ساوایقرار گرفته اند، مأمور

ل رفقا يدر اتومب.  سازندی قرار دارد، میه در سارک مازندران کز ساواکن عازم مري با همان ماشکساوا

در .  در عقبیکهمراه دو تن عنصر ساواه  بیق پرتويز و مهرنوش و بهرام در جلو نشسته بودند و رفيچنگ

 .رده استک ی میرده و رانندگک ی می تلقی عادیليا را خیز قضايق چنگيان راه رفيم

  

 دهد و به او یق مهرنوش عالمت ميز به رفيق چنگيمه شب رفي نی، حوالیسار های یکیبهرحال در نزد

ه در عقب بوده و ک یق پرتوي رفیول. ردي گیان قرار میز در جريق بهرام نيه آماده باشد و رفک دارد یاعالم م

ن یدر ا) ق بهرام دستبند به دست داشته اندي و رفیق پرتويرف( برده است یسر مه مه خواب بيدرحالت ن

. ردکن را به سرعت چپه خواهد يم نشوند ماشيه اگر تسلکند ک یها اخطار م یکز به ساوايق چنگيحال رف

ن حال سرعت ي در همیند ولک ی میق شوخيه رفکنند ک یه انتظار نداشته اند تصور مکها  یکساوا

 پرند و در میا ه یک سر ساوایق بهرام رويق مهرنوش و رفين موقع رفيهم ابد و دری یش مین افزايماش

ل معلق زنان در يرده و اتومبکن را با سرعت منحرف يز ماشيق چنگي دهد و رفی می رویرين درگيماش

 ی جداگانه مکی شوند و هریز و مهرنوش خارج مي شود و رفقا چنگینار جاده متوقف مک های زاريشال

ق مهرنوش مدت يرف. نندک یدا نميپان فرار کرخورده و اميه دستبند به دست داشته اند تکق يدو رف. زندیگر

ه صدها ک بود یطین در شرایند و اک ی پنهان می جاده روستائکینار ک بوته در کیر ی ساعت خود را در ز١٨

ات يرد ستاد عملک یف میق مهرنوش تعريه خود رفک یبطور.  در جستجو بوده اند آن هاژاندارم به دنبال

ت بوده ير آن پنهان بوده مشغول فعالیق مهرنوش در زيرفه ک یان درست در جنب بوته ای فراریجستجو



 

ل يات جستجو تعطيه عملکبهرحال شب هنگام .  شده بودکنار بوته پارکات در يپ فرمانده عمليج. است

 ی خود را به تهران میلی راننده ترکی یارک آمده و با همینار جاده اصلکق مهرنوش به ي گردد، رفیم

 .رساند

ها  ن زنيهم.  نشان داده بودندیده بودند و راه جاده را به وی مهرنوش را دی روستائ دو زناین که جالب 

.  سازندی دهند و دشمن را سردرگم میدروغ م های رند پاسخي گیها قرار م  مورد سؤال ژاندارمیوقت

. ن نبودهشان روشیها برا کیت چريًقا هنوز ماهيها دروغ گفتند چون دق  بخاطر نفرت از ژاندارم آن هاالبته

گر یدکی قرار ثابت کیق بر سر ين دو رفیبهرحال ا. ردندک ی احساس می سمپاتید هم بطور مبهم نوعیشا

برحسب .  هفته سرگردان بودندکی حدود ی ماندن نداشتند، مدتی برایه جائک یدر حال. نندک یدا ميرا پ

ده ی رفته دیابان ميموتور در خه با کق قاسم يژنده به تن داشتند توسط رف های ه لباسکيتصادف در حال

ان امر به یبهرحال جر. دادی رو٥٠مۀ دوم مرداد ين اتفاق در نیا.  گرددیشان برقرار م  شوند و ارتباطیم

 .ت گزارش شدیزکمر

  

 ی میان خوب از دست رفته تلقک سه امکنیا . مينکه رفقا را چگونه حفظ کم ی مواجه بودمسئلهن یحاال با ا

 این که  نبود جز یچاره ا. زي رفقا مهرنوش و چنگی، خانه شخصیثان ، خانه پدریرقه شیديخانه مج. شد

ن یردند و رفقا از اک را افشا نیميت های انک روز م٢٠ و بهرام قهرمانانه تا یرفقا پرتو. مي در خانه بمانیمدت

 ضربۀ ز قبل ایمک فراهم شده ضمًنا یدیانات جدک امی بهرحال پس از مدتیردند ولک یخانه ها استفاده م

ه ي توجی برایق دانشگريه رفکن قرار بود یان از ایجر. ز ضربه خورديق مسعود ني رف٢م شماره ينوشهر ت

 را یافته بود درخانۀ برادرش وی اطالع یه از روابط وکس يه پلک خود به خانه برادرش رفته بود یبت طوالنيغ

 از یقیطره  دهد بین نشان مید را سمپات مبارزه خوک پاسبان کی یدر زندان شهربان.  سازندیر ميدستگ

 که خانه را ترک گر اطالع بدهدی دی به رفقااین که آورد، به عنوان ی را در میميق ساده لوح منزل تين رفیا

ال نجات رفقا در ي عنصر دشمن، آدرس خانه را به خیارکبینجه براساس فرکق بدون شيب رفين ترتیبد. نندک

 زد ی دادند حرف مینجه اش مکه اگر شک نبود یسک) یه دانشگريرق(ق فران يرف. د گذاریار مأمور مياخت

رده که ي را تخلیه غربیدي ساعت خانه مج٢٤البته رفقا قبل از . ب خوردیه فرک ساده لوح بود ی بقدریول

ن یبه ا. دیل گرديمک تکم تداري هفته با ضربه تکیق مسعود پس از ي رف٢م شماره يضربه خوردن ت .بودند

نده کق مسعود ضربه خورده و پراي رف١م شماره يافته بجز تیسازمان  های ط تمام قسمتیب در آن شرايترت

 ما بوضوح یریب پذيه آسک بود یطیر نشده بودند، شراي دستگیاري بسی هنوز رفقایول.  شدندیشده تلق

 فرصت یالبته حت. میردک یت مک حریزی بطور غریال و بدون بررسي ما بدون خیول.  دادیخود را نشان م

م ينکل ی تجربۀ سودمند تبدکیبه   هر ضربه را آن که  آمدند و قبل ازی میاپيضربات پ. مي نداشتیبررس

 .می خوردید می جدیا خطای اول و یاب همان خطاکضربه دوم را با ارت

  

 از نو، ی از نو روز شده بودند و بازهم روزیمه دوم مرداد تمام واحدها ضربه خورده و متالشينسان از نیبد

تر از همه حفظ  ست بطور عاجل حل شوند و مهمی بایه مک وجود داشتند یادیت زی نهای بیمسائل عمل

نند و در آن کگر را مالقات یدکیها  اباني رفقا مجبور بودند در خیميت های با ضربه خوردن خانه.  ارتباطات بود

ط شهر از نظر یالبته آن موقع شرا.  شدی قرار حاضر مه با آن در سرک داشت یلتکي موتور سیقيدوره هر رف

ه ک بود یطین شرايدر چن.  شدی نمی تلقکت با موتور خطرناک داشت و حری وضع عادیسينترل پلک

ر ي سمپات دستگکی در سر قرار یکق مناف فليرف.  وارد شدیاپيمه دوم مرداد به دنبال هم و پيضربات ن



 

ه مسعود کرد ک یظاهًرا مناف تصور م . ر شدي قرار دوم مناف دستگق مسعود در سريدو روز بعد رف. شد

قش يه قرار رفکس ک هر.  شودیانت مناف محسوب نمي خی براین عذریالبته ا. ردکقرار دوم را اجرا نخواهد 

ف بود، بهرحال يه ضعکن است گفته شود کمم. ردک توان ی نمیدیچ تردين هیرا لو بدهد خائن است و در ا

شند، کنجه بکر شیرند و مانند خودش به زيه او را هم بگکقش را لو داده يخائن بود، چون قرار رفهرچه بود 

رد به اندازه ک یه مک یقش را لو داد چون به مبارز ه ايند، قرار رفکگر نتواند مبارزه یه دکقش را لو داد يقرار رف

 .مان نداشتی ایافک

  

 یريدو تن از رفقا هنگام دستگ. ر شديمله قرار گرفت و دستگرانه مورد حيگ ق مسعود غافليب رفين ترتیبه ا

 یق نوروزيرف.  بودندی و اسداهللا مفتاحیق حسن نوروزين دو رفیردند، اک یوپل مک را یمسعود با موتور و

ن دشمن را یق مسعود و مأموريهوش رفي اتوموبيل حامل بدن بکد با نارنجيوشکه سوار موتور بود کيدر حال

ردند ک یر مکرفقا ف. ن نزدي به ماشی آب افتاد و صدمه ای غل خورد و در جوک نارنجیلمنفجر سازد و

 یر مکده بود فیق مسعود دي رفیشاني پی را رویه سرخک لیق نوروزيده چون رفيمسعود به شهادت رس

  مسعود زده٢٥٠ن به موتور هوندا يه دشمن با ماشکن بود یت اي واقعیول. رد مسعود خودش را زده استک

خته بودند و او را با ضربه ی مسعود خواسته بود بلند شود بر سرش ریوقت. را سرنگون ساخته بود یبود و و

 . نفر بودند١٢ن برنامه حدود ین دشمن در ایمأمور. رده بودندکهوش يب

  

 یول. ن جزو قرارداد بودیا. ردندکه ي خانۀ طوس را تخل٢م شماره ي تیق مسعود، رفقايپس از ضربۀ رف

ن ی ارسال ایه زنده بود براکاو .  داشتیق مفتاحي با رفی در شهباز جنوبک مشتریک اتاق تکیود مسع

جا  زد و آن ن اتاق سریژه به ای هفته بعد بدون دقت ویق مفتاحيرف.  خود را لو دادیکخارج اتاق ته خبر ب

ن ي جست از پله ها پائکیق عباس خود را با ياد برآورد و رفیصاحب خانه فر.  استیه اتاق خالکمتوجه شد 

ن ی ا .ر سازدي را دستگیخت و دشمن نتوانست ویجا گر وبش سالح به دست از آني معیانداخت و با پا

ق ي رف١م شماره ي مربوط به تیابان پدرثانين روزها خانۀ خیدر ا. ق مسعود زنده استيه رفکواقعه نشان داد 

ه يًبا تخلی تقریه شرقیدي پور قرار داشت و خانه مجیز و مهرنوش و منوچهر بهائيقاسم مورد استفاده چنگ

ق يق قاسم، رفي، رفیق عباس مفتاحي از رفی موقتیتیزکق مسعود مري رفیريپس از دستگ. شده بود

ن يرا چند روز پس از اولیل جلسه نداد، زيکشتر تشيت سه بار بیزکن مریا.ل شد يکد احمدزاده تشيمج

. ر شديرالسلطنه دستگيابان ساعت مشيسرو در خ ات به نام آزاد سمپکید در سر قرار يق مجيجلسه رف

ه توأم با کد يق مجي رفیريپس از دستگ. دیز گرديان سه پله نيق حاجي رفیرين فرد باعث دستگيظاهًرا هم

دهندۀ خود و   سازد و سبب مرگ لوی خود را منفجر مکل نارنجي بود او در اتومبی و مجروح شدن ویراندازيت

 . شودی میتي بنام آذرم گیک ساواکی

  

ر شد يز درگی قرار لو رفته مربوط به شاخۀ تبرکی در سر یق مفتاحي ساعت بعد رف٢٤ن واقعه حدود یپس از ا

. ان رفتيز از ميت سه نفره نیزکب مرين ترتیبد. ر شديردن سالحش دستگک ري متقابل و گیراندازيو پس از ت

گر یدکی یثابت در جستجو های قرار د و رفقا در شهر در سرخته بویامال درهم رکط سازمان ین شرایدر ا

ق اسداهللا ي، رفیق نوروزيرف. نندکدا يگر را پیدکیمرداد، افراد توانستند  های ن روزیباالخره در آخر. بودند

 ی چند نفر را میاسداهللا مفتاح. ب دادندي ترتی تهران مالقاتیجنوب های ابانيق قاسم در بي و رفیمفتاح

ار ک تازه یز با چند تن از رفقاي نیق نوروزيرف.  شدندیز مربوط می شاخۀ تبریای با بقایقیه به طرکشناخت 



 

 ابان پدريه منزل خين روز به منظور تخلیضمًنا در ا. ردکار اعالم ک ین رفقا را برای ایارتباط داشت و آمادگ

  ها پسریضمنا مفتاح. ن خانه بروندیاز و مهرنوش به يند و رفقا چنگک اجاره ی قرار شد اسداهللا خانه ایثان

 در ی در مردادماه بمبیعنیار کعمو در مرحلۀ دوم  ن پسریا. شتر نداشتي سال ب١٦ه ک داشتند یعموئ

پس از . ردک شهر بود منهدم یزکدان مريه در مک از مجسمه شاه را یه قسمتکار گذاشته بود ک یسار

ن حتًما انوش یبنابرا.ده است ین عمل دي را حی ویحانوش مفتا های ی از همشاگردیکی معلوم شد یمدت

 از یکیز در گنبد قابوس توسط ي نیگریانفجار د. ن انفجاریًبا همزمان با ایتقر.  شودیست مخفی بایم

ق عباس انجام شدند و يشنهاد رفين انفجارات به پیا.  صورت گرفته بودیق عباس مفتاحيرف های سمپات

 .ها بود ار در شهرستانک گسترش یوعات نين عملی ایمنظور از اجرا

  

پس از گرفتن . ردک ی می اسداهللا زندگیک شده و به تهران آمده بود و در اتاق تیز مخفيبهرحال انوش ن

ه در منطقۀ وصف نادر قرار کن خانه ی در ایق مهرنوش و انوش مفتاحيز و رفيق چنگيخانه توسط اسداهللا رف

 و منوچهر یارک، حسن سریديان رفقا جمشکماک شده یداریه خرضمًنا در خان. داشت موقًتا جمع شدند

ق ي و رفیز قباديق چنگيرف  ویق حسن نوروزي از رفیتیزکط مرین شرایدر ا. ردندک ی می پور زندگیبهائ

 تا آن موقع سازمان موفق نشده بود تمام این که نظر به .  اوضاع پرداختیل شد و به بررسيکقاسم تش

ه شده تمام افراد را ک یصورت ه بهرکم گرفت يت تصمیزکن مری سازمان دهد ایشهر  هایميافراد را در ت

ل جلسه داد و به يکور تشیت در دهۀ اول شهریزکن مریا. دی مستقر نمایميط تیسازمان داده و در شرا

راد  خود را از دست داده بود و افیانات علنکًبا تمام امیه سازمان تقرک یطیدر شرا.  اوضاع پرداختیبررس

 . مستقر شده بودندیموقت های ا خانهیها و  یکنده در اتاق تکبطور پرا

 

 مبودها، اشتباهات در مرحلۀ دومکها،  نقائص، ضعف

ه کم، بلي از تجارب مرحلۀ اول نگرفتیچ درسيما ه. میردکاالت مرحلۀ اول را حفظ کن مرحله ما تمام اشیدر ا

مان  ن نبودني ما در واقع بینقص و ضعف اصل. مينمائ ضربات مرحله اول را جبران یقیطره م بیديوشک

 مسئول در مورد ی مسئول بود، رفقایم رفقايار عظي بستجربه گی ی شد و ضمًنا در بیخالصه م

ه  بیانقالب های ادرکم نفرات و پروسۀ رشد يمثال تعل.  تجربه بودندیار بي و وجوه مختلف آن بسیسازمانده

ه کب در نظر بود يترت نیبد.  اصال مطرح نبودیکیت افراد در جنگ چرکر برنامه مشخص قبل از شکیصورت 

ه ین مورد نظریدر ا. ننديم ببيعنی در عمل تعلینند، يم ببيابند و تعلیت ی عضویکیچر های ميهمه افراد در ت

 افراد در دو سه هفته به اندازه چند سال در یط انقالبیدر شرا:  گفتیه مکر است کق مسعود قابل ذيرف

تر  عیار سري رشد بسیط انقالبیه در شراک است یتين واقعیالبته ا. نندک ی رشد میانقالب ريط غیشرا

  تواند نقش چندی دو سه هفته واقًعا نماین که گر یرد و دکف ی را تعریط انقالبید اوال شرای بایاست ول

. شدک یهفته طول م  چندش ازيه قطًعا بک الزم است یها پروسه ا ادرک رشد یبرا. سال را داشته باشد

 حساب یالتيکه شده و تشيتوج های ادرکت ي تربیسال براکیش از شش ماه تا ي بی زمانی توان رویم

گر یهدف عمدۀ د.  آماده گردندیف انقالبی وظای اجرای برایست طبق برنامه ای باین مدت میه در اکرد ک

بزرگ  های ارکم ي خواستینانه بود، ما مي ب برنامه واقعکی یزیر ه گفته شد در طرحکطور  همان. تیزکمر

ه ک یقیطر م بهریديوشک یجه ميدر نت. ميار نداشتيارها را در اختکن یننده اک  اجرای بازویم وليانجام ده

م، با چنگ و دندان تالش یردک ی آمد میم چه از دستمان بر هر . ميبخشبمان تحقق  ین آرزوهایشده به ا

 یجه ايت و توان سازمان باشد دست زدن به آن نتي خارج از ظرفیارکه ک ی چه سود وقتیم، ولیردک یم



 

ها  ست آرزوها را با دستی بایشه ميم، همیرده اکن موضوع را بارها و بارها تجربه یما ا.  نداردیامکجز نا

 . مطابقت داد

  

 در کچوک های بزرگ با دست های افتن به آرزوی دست ی، تالش براکوچک های بزرگ و دست های آرزو

 ستيمونکما .  شودیده ميها نام ستيالیان ماتريسم درميده الیه اک یزين است آن چید ایوتاه شاک یمدت

 یم گاهيست هستيالی ماتریه در نظر و تئورکما . میترت سيده آلیها هم ا ستيده آلی از ایها واقًعا گاه

  . میرحله دوم ما به آن مبتال بوده در مک بود یصه اين نقیا. می شویسم ميده آلیوقتها در عمل دچار ا

  

ن یا. امال نادرست بودک ی روستائیت مجدد در نواحکحرمسئله طرح .  ما درست نبودیزیبهرحال برنامه ر

ن یار ما افزود و به اکاالت که بر اشک نگشود بلیالت دائمک از مشیرد و گره اک نیکمکطرح نه تنها به ما 

. می دادیم از دست ميه در دست داشتکچه را هم  ه آنکم، بلیورد آی به دست نمیزيب ما نه تنها چيترت

 شد ی را قبل از روشن شدن طرح هم ممسئله  ن یا. مي نداشتیمادگآ اصال ین طرحي چنی اجرایما برا

ن یا. دي رسیجه ميمان به نت یها تيست در چهار رشته فعالی باین عمل می انجام ایرا ما براید، زيفهم

ما قبل از طرح در .  ماندیصورت طرح معلق م نیر ايغ  رفت، دریش ميه موازات هم پست بی بایج مینتا

 .میمان در چهار رشته مطمئن نبود یها تيج فعالیمورد نتا

  

، یت محلیه حماکل شبيکۀ سالح، تشيصد اقدامات ما در جهت ته در ت صدي نسبت به موفقیدواريام

نانه ي امر واقع بکی یوهستانکننده جنبش که یو تغذت ی حمایه شهرکل شبيکم ارتباطات، تشيل تيکتش

  اقداماتیم روياگر بخواه. ها در نظر گرفت  در طرحیب خطائیا ضرینان يب اطمی ضرکید یشه بايهم. نبود

ه مان را ب ل طرحک ین اختالف محاسبه ای ترکوچکه ک شود ین میجه ايم نتينکصد حساب  در مان صد

 ی از رفقا رویميش از ني بیانات و انرژکمثال گذاشتن ام. شاندک بیبه نابودل ساده آن را يخطر اندازد و خ

 گشت امر یم ن بازيت از سفر فلسطي با موفقیق صفاري رفاین که  روستا به حساب یاتکار تدارک

 . بودینادرست

  

 یم ولينکار حساب کن ی ایم روي توانستیم ميار داشتيانات الزم را در اختکه حداقل امک یطیما در شرا

 شد یر داده مکن موضوعات تذیا.  بودی نمودن، دور از خردمندیردن و طراحکه حساب ي اجناس نسیرو

ارمان کنگردد، ما   هم بازیق صفاري گفت اگر رفیق مسعود مي رفیحت.  شدی نم آن ها بهیادی توجه زیول

 های  رشته بحثکیم، ينکت کم حري توانی نمی شد با دست خالی گفته میو وقت. ردکم يرا خواه

ا اصال ی است یافک دستۀ جنگل یري درگی فشنگ برا٣٠ با یوزی مسلسل کی این که  بر سر یکيتکتا

ا اشتباه ین خطا یبهرحال ا.  ماندیجه مي بدون نتیذهن های ن بحثی گرفت و معموال ایست درمي نیافک

ما . دی به سازمان گردیدیشدمنشاء ضربات   داشت سرکی ما جنبۀ استراتژیمرحله ا های ه از نظر هدفک

ه به هزار ک بود یعي نقض شده بود و طبی شهرکیتمام اصول چر. میدی دویبدون حفاظ در جهات گوناگون م

 .ميان ضربه خوردن داشتکل امي دلکیو 

  

مان را  ما نفرات. مین برنامه با عواقب آن مواجه شدی ای و اجرایزیر ماه پس از طرح کی یعنی زود یليما خ

ه ک ی محدودیپشت جبهۀ علن. ند معوق ماندیلکمان ب یها طرح. میاز دست داد) مان را ن نفراتیربهت(



 

 یه مک ی در خارج از سازمان بر اثر ضربات مداومیۀ عموميبدتر از همه روح. میم، از دست داديداشت

 سخن  ویت ما خاموش بودند شروع به سمپاشيه موقع اوج فعالکرد و فرصت طلبان کش کم فرویخورد

ن ین نقص ما در ایبزرگتر.  رفتیش ميوس پکط نسبت به آغاز مرحله در جهت معیال شراکردند و ک ینکپرا

 یافکم صبر و حوصله ي شناختیه مک یم و در صورتي شناختیه نقاط ضعف خودمان را نمکن بود یمرحله ا

م ينک یم"م ي گفتیم. میردک ی مارها را به عمل واگذارکشتر يب. می بردیار نمکان برداشتن آ ن بي از میبرا

ما در آن . ن نقاط ضعف ما بودی از بزرگتریکیمات و توجه نداشتن به آن يمثال امر تعل."  شودیم چه مينيتا بب

 در مبارزه یت عملک شری برایان اعتقادش به مبارزه هنوز آمادگي به صرف بیه هرفردکم یموقع متوجه نبود

 آن یق براين رفیا.  باشدیارکق تازه ي رفکیل پروسۀ رشد کد ده درصد ی شاان اعتقاد به مبارزهيب. را ندارد

ست ی بایش باشد، م یش بر اساس استعدادها ایف انقالبی وظای فقط به صورت ساده قابل به اجراکه 

البته عامل .  داردی به زمان بستگیريادگین یرد و اياد بگی یادیز های زيار ببرد و چک بیادیار زيتالش بس

 در نظر گرفت و در ی رفقا پروسۀ رشدید برایبا. ق مؤثر استيوشش منظم رفکت و يان در رابطه با فعالزم

 در یج عملیج برحسب نتای سپرد و بتدر آن ها بهیکوچکف ید و سپس وظايوشکشان  یها مبودکرفع 

م بها دادن به تجارب کن دوره یگر ما در اینقص د.  را به عهدۀ رفقا نهادیف بزرگتری، وظاکوچکف یسپردن وظا

افراد دستۀ .  گسترده در مقابل ما قرار داشتی تابلوکیانات مربوط به دستۀ جنگل همچون یجر. خودمان بود

  آن هاحی به تشرکنیه اک برخوردار بودند، ٥٠ نسبت به اوضاع ما در تابستان یادتریار زيازات بسيجنگل از امت

  :می پردازیم

 

 : دشمنیاري و هوشیموم در مورد اوضاع و احوال ع-١

 و یعناصر دولت.  از وجود گروه جنگل و دسته جنگل نداشتیچگونه اطالعي ه٤٩ز و زمستان يدشمن در پائ

اط يد احتين رو رفقا با قیاز ا.  نداشتندیکی از مسائل چریچ تجربه و اطالعيم هیوابسته به رژ های دخداک

ه چند روز در کن بود ی دستۀ جنگل ای رفقاکيتکات. ردندک یت مک در منطقه حریافکهات يار و توجيبس

 کیروزه از نزد ت چندی مأمورکی یه براک گفتند ی رفتند و میده مکده به آن دهکن دهی از ای روستائینواح

 . رده اندکت کوه حرکن شهر به یتر

  

 دربارۀ اوضاع یدند و تا حدودي خوابیها نزدشان م  گرفتند، شبیان تماس مين چند روز رفقا با روستائیدر ا

 شدند و خود را از انظار ی می جنگلیپس از چند روز رفقا وارد نواح.  دادندی انجام میقاتيمنطقه تحق

انه از ي چهار روز بطور مخفیمنطقه رفته اند و آنگاه مدت سه ال ه ازکردند ک یردند و وانمود مک یپنهان م

 لباس.  زدندیس مکشان را وا یها نيس پوتسپ.  شدندیه خود را نشان داده بودند دور مک یمنطقه ا

 شدند و یده ها مکد وارد دهیدند و دوباره در منطقه جدي تراشیش خود را می شستند و ریشان را م یها

 و یق در جنگل شناسي، تحقینورد وهکشان  روز از شهر راه افتاده اند و مثال هدفیه دکردند ک یوانمود م

ر ين موضوع اخیه اک است یدن جاده و خطوط ارتباطيشکتاها از لحاظ  اوضاع روسیا بررسی و یاه شناسيگ

  .ردندک یرار مکت را تکن حری شد و باز ایال باعث استقبال از رفقا م جالب بود و معمویليها خ ی دهاتیبرا

   

ه يردند و بقک ی برآورده میونکاجات خود را هنگام ورود به مناطق مسيش از نصف احتي دستۀ جنگل بیرفقا

 شده و ین شده و بررسيياز قبل تع های قرار ه با شهر داشتند و سرک منظم یارتباط های جناس در قرارا

رغم عدم يه دسته جنگل علکم ينک یب مالحظه مين ترتیبد. دي رسی م آن ها شده بهیشناسائ



 

ه بخاطر کد ردنکتازه دو مورد رفقا با ماموران برخورد . ردندک یت مکاط حريار با احتي دشمن بسیاريهوش

نند کشان را جستجو  یوله هاک خواستند یبار مکی یحت. ردندکز گمراه يشان، مأموران را ن برخورد درست

ار منع کنیها را از ا  خشونت ژاندارمیمک با یرده و حتک ی معرفیه باز رفقا خود را مأموران نقشه بردارک

  .نموده بودند

 

 :وهک در جنگل و یجنگل به زندگ ی رفقایه بودن نسبي و توجی جسمانی آمادگ-٢

 و ینورد وهک در ین عده پنج نفر سوابق طوالنیق، از ايافراد دسته جنگل در ابتدا عبارت بودند از شش رف

 و یوه شناسک سابقۀ ٣٦ از سال یق صفائيرف.  تجربه بودیامال بک یق اسحاقيفقط رف. ار داشتندکش

. ران بودینوردان مشهور ا وهک و از ینورد حرفه ا وهک کی یل انفراديق جليرف.  منظم داشتیمائيجنگل پ

ز قبل از يرده بود، و بعدها نک اجرا یادیز های ه خودش برنامه ک بود ی فعالی جوان دانشجویق سماعيرف

 منطقه بود و یق بنده خدا عنصر بوميرف  .دیرد و آموزش دکت کن برنامه شریت دسته جنگل در چندکحر

ب ين ترتیبد.  بودیگرد نسبًتا خوب وهک آماتور و یارچک شکی یق دانش بهزاديرف.  بودردهک اجرا یبرنامه هائ

البته بطور . ه بودنديوه توجکار در جنگل و کنسبت به   . داشتندی خود سابقه و تجربه ای براکی رفقا هر

ه کد  آوریش مي پی مسائلی جنگلی در نواحیزندگ" گفتند یه خودشان مک یه بودند، بطوري توجینسب

الت ک برخورد با مشیبهرحال، رفقا آمادگ."  مان به ما نشان نداده بود م و تجاربیردک یرش را نمکما قبال ف

 و یه از لحاظ توان عملکشان بل یمان انقالبیه و اين نه تنها از لحاظ روحی را داشتند و ایوهستانک یزندگ

  وردندک ی مینيدت شش ماه مقدمه چت مکش از حري دسته جنگل پیضمًنا رفقا . ز بوديشان ن یمال

  .دندی دی مکوسائل الزم را تدار

 

 :ه ارتباطات در مورد دسته جنگلک شب-٣

 های ن عضو در شهریه چندکن شبیا. ردک یت ميۀ ارتباط در رابطه با دستۀ جنگل فعالک شبکی ٤٩در سال 

ن تهران و ي بیباطات منظمارت. ار داشتيدر اخت) پيج (یوهستانکۀ يلۀ نقلي داشت و ضمًنا وسیشمال

 شد و بعد در سال یار مکشان  یرو . م قرار داشتندي تحت تعل٤٨ه از سال کن شبیافراد ا. شمال برقرار بود

نند، کفا ی عنصر رابط اکی و ینندۀ محلکت یادر حماک کیشان را به عنوان  فی بتوانند وظا آن که ی برا٤٩

الن در برنامۀ يغرب گ های  معلم روستایميندر رحکق اسي رفمثال. م شده بوديشان تنظ ی برایبرنامه هائ

ق يرده بود و رفک ی آن را شناسائیالن و خطوط مواصالتي گی غربیپ تمام نواحي دو روزه با جیشناسائ

 نقاط ین دو طبق برنامۀ قبلیرده بود و اک در چهار دره معروف منطقه اجرا یوهستانک چهار برنامۀ یسماع

ام ي مبادلۀ پی را برای نقاطیحت. ن نموده بودنديوه معکن شهر و ي بیريزدن انبار و ارتباط گ ی را برایمناسب

م، ي داشتیشتريه نفرات بکل کاهيجان و سي الهیدر نواح. رده بودندکن ييق تعيو گذاشتن نامه بطور دق

 بود کارها خطرناکلبته ا. ه بودنديار خود توجکامال به ک شروع شده بود و رفقا ٤٨ از سال ین برنامه هائيچن

ها تنها  ینين مقدمه چیا. ر شده بودندي عمال با مسائل درگ .نندک ی دانستند چه می رفقا نسبًتا میول

  .ل بودکاهي و سپس حملۀ سیات شناسائيز عمليت آمي موفقیضامن اجرا

 

 یت محلیه حماک شب-٤



 

ه ک مستقر بودند یه ایوهپاکای  هها و روستا که در شهرکم ي داشتی عنصر محل٨ ی ال٦ما در حدود 

ردند و ک یت مک برنامه ها فعاالنه شری را بر عهده داشتند و در اجرای و آذوقه رسانیرينقش ارتباط گ

  . گرفتیشان مورد استفاده قرار م اناتکام

 

 حاتي تسل-٥

لت ک کی، گر فشني ت١٥٠نگ با ي مسلسل استارلکیت مسلح بودند و به کافراد دسته جنگل در بدو حر

لو مواد منفجره يک ٤، ک عدد نارنج۶، ۶٩ یک کلت ایوعجلين نمره ٧- ۶۵پاراشوت و سه قبضه کلت 

 ی برایار هنگام آمادگکدر اواخر . ت بودکحات در بدو حرين تسلیالبته ا. لهي و فتی،  مقادیری چاشنکيپالست

نگ، ي استارلکامل یپاراشوت مسلح بودند و دستۀ جنگل سه قبضه مسلسل ش های لتک به یحمله همگ

  . و مواد منفجرهک نارنجیادیر زیار داشت به اضافۀ مقاديدر اخت" یش"و  دو قبضه  

 

 اتک تداریه شهرک شب-٦

وله کن ی، زیوله پشتکسه، يکن، يل پوتي از قبیه وسائليدر تهران چند تن از رفقا بطور مداوم مشغول ته

قدرها هم  ن اجناس آنیا. بودند…  مخصوص و ینلویراهن آمپرمآبل، اجناس ناي، پی، جوراب پشمیپشت

 .ردي گیست و وقت ميه اش آسان نيته

 

 ما یرد، ولکل کاهيات سي عملیه دستۀ جنگل را موفق به اجراک بود یهائ ینيانات و مقدمه چکها ام نیا

همه  نیابا . مان بود راه ز سري دشمن نیاريم، بعالوه هوشیازات بودين امتی فاقد تمام ا٥٠در تابستان 

 ت مجدد ما بشود، ما با برخورد فعالک تواند مانع حریه نمک است یل تجربۀ محدودکاهيم تجربۀ سيگفت

 ی را می و هر نقصی، هر ضعفیمبودکهر "   برخورد فعال "یتئور. م برديان خواهيالت را از مکمان همۀ مش

جا  نین است در اکمم. ردک ی را پر میزيچ  هری جاک و تحریارکفدا . ه آسا بپوشاندزتوانست معج

طور  نیر اصال ايخ.  شودی می و فعال و پرشور، نفکه برخورد متحرکد و تصور شود یايش بي پیاشتباه

 کین ی شده، ایزی برنامه ریهم ذهن م بازیردک یزیمان برنامه ر یروي بر اساس قدرت و نیما وقت. ستين

 اگر یتحجه يم در نتينک ینيش بيم از قبل پي توانی متحول را نمیای از قضایاريرا ما بسیت است، زيواقع

رده کن است اشتباه کم، تازه باز هم ممیريم و دست باال را نگينک یزیمان برنامه ر بنظر خودمان طبق قدرت

پس .  رساندی میروزي رسد و برنامه را به پیدادمان مه  بکه برخورد فعال متحرکجاست  نیدر ا. ميباش

 یول. ردکد مبارزه ی بایزيچ  بدست آوردن هریبرا. جه برسديمان به نت ی تا برنامه هابرخورد فعال الزم است

 در هاون ک ندارد و آب را با تحریدن به آن سودي رسی دورتر از توان ما باشد مبارزه برایليز خياگر آن چ

 .دن استيوبک

  

ه ک است ین حرفیا“ .د ي باشیضد، راید و هفتاد درصد موفق شديختی ریه اماگر برنا": دی گویق مائو ميرف

 ارانش پس از سالیق مائو و يرف. رد و از آن آموختکد به آن توجه یبا.  زندیار و قالتاق مکهنه ک یانقالب کی

ن ياگر هم: دی گویهمه مائو م نیبا ا. زندیشان برنامه بر ه چگونه بر اساس قدرتکاد گرفته بودند یها تجربه 

 ید براينک یر مک اما ف .نانهي برخورد و اقع بکین است یا. دي باشیود راضبرنامه ها هفتاد درصد موفق ب

انات کصد با همه ام در دن به صدي رسید برایر بايست؟ خيوشش الزم نکجه هفتاد درصد يدن به نتيرس

ن یالبته ا. جه هفتاد درصد را بدست آورديها نت د و در آخر پس از سوخت و سازيرد، جنگکرد، مبارزه کتالش 



 

. مان است م مفت چنگیم بدست آوريشتر بتوانيت بخش است و هرچه بیجه رضايهفتاد درصد حداقل نت

چرا؟ فرض . ردک ینيش بي آن را پیست حتمک شد شیه از قبل مک ی برنامه ما چگونه بود؟ برنامه ایول

  این هابا وجود تمام ماهر الزم دارد و یآهن و بنا ريمان و تيه سنگ و آجر و سک ی ساختن بنائید ما براينک

ار کم و افراد مشغول يخته باشین ري زمیز را پايرد تا تمام شود، اگر ما همه چي گیمثال شش ماه وقت م

انستان غ برود افیگریاورد، و ديآهن ب ريم آلمان تي را بفرستیکیم یيايرد، حاال بي گیشوند شش ماه وقت م

م يم، تازه در طرح بگنجانيآزموده هم نداشته باش ارکر و  ماهیۀ اجناس و بناين طور بقيهم ند وکه يآجر ته

 ی میهی ساده و بدیليبار بنا را ساخته باشد خکیه ک یسکماهه تمام شود، خوب  د چهارین بنا بایه اک

م واقًعا بنا را ي اگر بخواهاین که ا ید از ساختن بنا منصرف شد و یا بای.  نداردیان عملکار امکن یه اکداند 

. میه اجناس بگذاري تهی هم برایافکم و وقت ينکارگر ماهر کردن بنا و کدايا پیت يد شروع به تربیام بیبساز

م خوب ما با يآنوقت بگوئ. ن حاضر استي زمیه همۀ اجناس پاکم ينک واگذار یموقعه ضمًنا شروع طرح را ب

.  نداردیبين عیا. مينکام ماهه تم م تا طرح شش ماهه را چهارينک یار مکبرابر معمول  چنگ و دندان و دو

 یا شش ماه بنایاگر نشد باالخره سر پنج ماه   تواند منطبق شود ویت مي با واقعیارکن تالش و فدایا

جه ير در طرح به نتي سوخت و سوز و تأخیمکو باالخره با . ار ما قرار خواهد داشتيحاضر و آماده در اخت

 . میافته ایم دست ي خواستیه مک یزيم و عمال به چیده ايرس

  

انات یما پس از جر.  توانست باشدینانه چه ميه برنامه واقع بک شود ی مطرح ممسئلهن یجا ا نیاما در ا

ه کجا  م و نقاط ضعف را تا آني پرداختیل ضربات ميست به تحلی بایش از آن ميسوم خرداد و حوادث پ

 یم و مي پرداختیزمان ماهش نقاط ضعف درون ساکم و بطور عاجل به یردک یشف مکان داشت کام

. میار برک شده بیغه بنديز و تکافتۀ متمریسازمان  های جاد بخشیمان را در جهت ا اناتکم تمام امیديوشک

 وجود داشتند و یعناصر علن. ميار داشتيمان را در اخت اناتک از افراد و امیليما در آغاز مرحله دوم هنوز خ

م ، با يار نداشتيه بتوانند مسئول باشند در اختک یافک ما افراد  که آنبا  .شان مغتنم بود اناتکها و ام کمک

 برنامۀ ی بیست از اختفای بایما م. مينک یم سازماندهي پنج تیم حداقل چهار الي توانستیهمه م نیا

 ی و جلویحرفه ا های ميت از تیپشت جبهه را بمنظور حما های ميان تکم و در حد امیردک یافراد اجتناب م

 و یريگ ست بخش عضوی بایما م. ميب بودند سازمان دهي در معرض آستجربه گی یه به علت بکجبهه 

فۀ ارتباط و ي وظاین کها حداقل یم و یردک یان جدا مک االمی حتیاتيعمل های ميار را از تکت عناصر تازه يترب

 ما  .می دادیاهش مکاقل ا به حدیم، و ی دادی در برنامۀ افراد قرار نمیاتيف عملی را همراه وظایساز ادرک

ق يار محدود توسط رفکن یا(م ی دادیم رفقا در دستور قرار مي بمنظور تعلیکوچکار يات بسيست عملی بایم

ست واحد ی بایما م. مي ساختیتر را مطرح م بزرگ های ج برنامه یو بتدر)  گرفتیمسعود صورت م

ات پخش يت افراد واحد در عملکو از شرم یردک یر می دایغات بطور مستقل و حرفه ايانتشارات و تبل

 یاهش مک به صفر یتين واحد را بمنظور مسائل امنیم و ضمًنا ارتباطات ای نمودیاجتناب م، ه و آثار ياعالم

ار کن یه اک یم، در حالي ادامه دهیحيار توضکم به يگر نتوانستیل دکاهيه سيازده اعالمیما پس از . میداد

 .د شید میست همچنان تشدی بایم

  

 ی برایاسيت سی داشت، و از لحاظ جلب حمایت اساسيشان اهمت ی خلق و جلب حمای آگاهین برایا

م، ی خوردیم طبًعا ضربه میردک ی میزیالبته اگر ما بر اساس مطالب فوق برنامه ر. ار مهم بوديسازمان بس

اندازه قابل ه ه بکحله دوم اما بعد از مر. ش آمديه پک بود یزيتر از آن چ مک یلي ابعاد ضربه قطًعا خیول



 

 یاناتکست امی بایم و میمان را از دست داده بود اناتکگر امیم، دیرده بودکدا يار پک ی تجربه برایمالحظه ا

ه ک خواست یوب میار البته حوصله و صبر اک نیم و ایار شده بود از نو بسازکشان یه دو سه سال پاکرا 

 .ميدام آن را نداشتک چيه

 

 

 بخش پنجم

  

 ما در مرحله دوم های ست آوردد

 انجام یروني از نظر اثرات بیارکن سه ماه یل المدت بود در ایمان نسبًتا طو ی برنامه ها آن که ما بعلت

ن انفجارات یا. ز منفجر شدی در گرگان و گنبد و تبریق مفتاحيرف های م البته چند بمب توسط سمپاتینداد

 برنامۀ مشخص و حساب شده قرار کیفت و در چهارچوب مشخص صورت نگر های یريجه گيبر اساس نت

  . نندک یارها برخورد مکه چگونه با کشان بود یه ايها و روح  شناخت سمپات آن هاجۀينداشت و فقط نت

  

ن مرحله یرا ما در ایگوناگون، زهای نه ي تجربه بود در زمیادیر زین مرحله مقادیما در ا های ن دستآوردیمهمتر

رد، و کنان يد اطمیس نباک ه به هرکم یديفهم.  بازتر شدیليمان خ م و چشم و گوشیدید یادیز های زيچ

 یکیشبرد امر انقالب و مبارزۀ چريه پکم یديفهم. ش قرار دادیست به طرق گوناگون افراد را مورد آزمای بایم

م یديفهم. داد داری زی و جسمیاج به تحمل و مقاومت روانيه احتک است یدشوارر يگ ار نفسيفه بسيوظ

ست ی بایدن به مقصود مي رسیه براکم یديفهم. دي توان رسی نمکوچکی بزرگ با دستها های ه به آرزوک

 . خواهدی می دارد و زمانی راهیارک قول معروف هره  مصروف داشت و بیافک یزمان و انرژ

  

 ی در مرحله سوم براد آتش و خونيار بود، تعمکم و تازه اول یده شدید  آبیمقدار قابل توجهه خالصه ب

تاب کامل ک دورۀ کیبا ی تقریار مخفک و یکی چرین دوره، از لحاظ اصول زندگیدر ا. ش بوديسازمان در پ

تابش ک در ی شهرکیره چريبکگال جزو هفت گناه یق ماريه رفک را یتمام خطاهائ. میردکرا دوره " گال یمار"

 .میردک تجربۀ ملموس جذبش کیصورت ه گاه ب م، آنیب شدکرده بود را عمال مرتکر کذ

 

  بخش ششم

 

   تجاربیجمع بند

 

ها را مطرح  ن هدفیتر ین است ما عالکمم. خته شودیانات رکات و اميست براساس واقعی بای برنامه م-١

 هدف یدرست. شاندک بین است ما را به نابودک ممی ندارد و حتیم سودينکم آن را اجرا ي نتوانیم ولیساز

در آن . شرو بودن آن استيدر پ.  بودن آن استیدر عمل. ستيبودن و درخشان بودن آن نو برنامه در بزرگ 

 ی گام واقعکین يهم. جلو برداشته شده باشده  بکی گام از لحاظ استراتژکی برنامه یه پس از اجراکاست 

  . ارزدی مکيرمانت  ویاليبه صدها قدم خ

 



 

ردن کردن و اقدام ک جانبه حساب کیگرنه  ه شود وديار سنجکست تمام جوانب ی بای میزی در برنامه ر-٢

ه در مرحلۀ دوم صورت گرفت هدف ک یمثال انفجارات.   سازدی دچار میت بدينادرست است و ما را به وضع

ست به رشد ی بایه هر عمل مکم يد توجه داشته باشیباالخص ما با. ردک یب نمي را تعقیبرنامه مشخص

 تواند باشد و اساًسا ی نمیا نظام اقدامات ما، اقدامات صرفیعنید ی نماکمکاهداف ما و پخش شدن آن 

د اقدام نمود تا مردم یح آن باي آن و سپس در توضین رو در انتخاب هدف، در اجرای دارد، از ایاسيخصلت س

  .ندی نمایرينند و موضعگکًقا با اهداف برنامه آشنا شوند و بتوانند قضاوت يدق

 

ه شود و يج برنامه تهیات و نتاي از ضربۀ عملیست گزارشی بایات و هر ضربه ميل پس از هر دوره و هر عم-٣

صورت اصول تجربه ه  شود و بیرد و تجارب مربوط جمع بنديق قرار گي دقیاز طرف عناصر مسئول مورد بررس

ه کم، بلیدادان مرحله اول انجام نیه ما نه تنها در پاک بود یارک نیا. رديل سازمان قرار گکشده مورد استفاده 

ه انجام ي فرصت نداشتن توجمسئلهالبته . ميافتيش را ن از فرصت انجامير مراحل نیان مرحله دوم و سایدر پا

م و اقال اگر ی دادیش م ا شد باالخره انجامیگرنه اگر جزو اصول سازمان محسوب م و. ار استک نیندادن ا

ار ک نیا. می نمودی میم و تجارب را جمع بندیردک یار را مکنی ایم پس از مدتی دادیش نم ابالفاصله انجام

ار کن ی ایالتيک در مورد تجارت تشیم ولی انجام دادیاتي و عملیکينک در مورد تجارب ت٥١را ما در تابستان 

  . از انتقادات بزرگ وارد به ماستیکین یهرگز صورت نگرفت و ا

 

د انتظار داشت به یار نباک تازه یحوصله، از رفقا و با ی است طوالنیارک رفقا یمات و آماده سازيامر تعل -٤

وه است يدن مي رفقا مثل رسیرشد انقالب. رندياد بگیپخته و حساب شده با مسائل را  های سرعت برخورد

ردن را کۀ رشد ید رفقا مایالبته با.  شدیگه حوصل یها دچار ب د در مقابل ضعفینبا. خواهد یو زمان م

ست با دقت و محاسبه صورت ی بای میريگ عضو.  الزم را داشته باشندیبداشته باشند و صداقت انقال

 یاسيس های  در هسته یاسي دو سالۀ سی الکیار کان یثر اعضاء در جرکالبته در مرحلۀ دوم ا. رديبگ

 شدند، مثل آن یدا مي پک و توکز تي عناصر ناجور نیار خوب بودند ولي الحق بساثرکا آزموده شده بودند و

 رشد رفقا ید زمان الزم برایبهرحال با. رد و رفتک کجا را تر  شده آمد و آنیداریبه خانه خره ک یسک

ردن همه کو واگذار . ردکشان وادار ن تيخارج از ظرف های ارک را به  آن هایرد و قبل از آمادگکمنظور 

 ... استی ذهنیر عوامل امری بدون احتساب ساکالت به برخورد فعال و متحرکمش
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