
فصل سوم:

ـگروه های مارکسیست

مشـی قـهرآمـیز٬ اتـخاذ بـا کارنامه آنها و دهه چهل شمسی سه جریان مارکسیست که عملکرد در

«شورش بهمن قشقایی» می شوند. ابتدای این بخش مرور که در کردند پیدا حضور ارتباطی مستقیم دارد٬

«ـگروه سوم٬ مورد و حوزه فعالیت های «سازمان انقالبی حزب توده» در ـ هردو ـ نیکخواه » «ـگروه پرویز و

سازمان دانشجویی جبهه مـلی دوم و «سازمان جوانان حزب توده» جریانی است که ریشه در جزنی »٬

دارد.

نضج کارنامه حزب توده که به زمینه های کلی تشکیل و آن بخش از تشریح این سه جریان٬ پیش از

بررسی می شود. می کند٬ ارتباط پیدا این گروه ها

پیشینه  
34 و سال های 33 انهدام مجموعه تشکیالت شان در پی شکست و در رهبران «حزب توده ایران»

اغلب تشکیل جلسات کارنامه آنها و منفعل ماندند عمًال سال 1339 تا توسط فرمانداری نظامی تهران٬

بود. مطالعه پیرامون «علل شکست» بحث و

گذشته اعتراف کرده که طی آن به اشتباهات مکّرر تیرماه ٬1336 «پلنوم چهارم وسیع» پس از حزب٬
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حزب کمونیست شوروی. «ـکنگره بیستم» در تأّسی به مشی «خروشچف » در .1
صص 361ـــ382. دیدگاه ها...: و اسناد .2

مواضع اتخاذ اینک می رفت که با حفظ کند2٬ را نیروها بخشی از به صداقت٬ تظاهر با توانسته بود و بود1

بـه تشکـیل 1339 مـرداد 7 تـا تیر 28 گردانندگان حزب از تضمین کند. را تداوم حیات خود رادیکال٬

جـنجال فـراوان ایـن جـلسه کـه بـا در شهرت یـافت. که به «پلنوم هفتم وسیع» جلسه ای دست زدند

جریان هایی که اما صریح به عملیات مسلحانه اشاره ای نشده بود گرچه به طور شرکت کنندگان توأم شد٬

توجه واقع شدند. مورد گیرند٬ اقدام مسلحانه قرار مسیر به لحاظ نظری در می توانستند
[...] تمام اشکال مبارزات انقالبی باید است که معتقد پلنوم کمیته مرکزی «حزب توده ایران»

ص 398. همان: .3

گیرد...3 استفاده قرار شرایط خاص ایران مورد انطباق با با گرفته و مطالعه دقیق قرار مورد
منابع مخالفان از تنها یا و گردد سابق حزب استناد درشت سران اسبق و و بی آنکه به اعترافات ریز

سیاست های شوروی سابق انطباق آن با به کارنامه چهل ساله حزب و مروری گذرا آن بهره گرفته شود٬

چـه مـیزان مواضع حـزب٬ و سیاست ها مورد در کلمه «اشتباه» که کاربرد شود آشکار تا ـکفایت می کند

واقعیت است. از به دور غیرعلمی و

پـوشش «انـترناسیونال که زیـر یک مجموعه بود زایده ای از این نیست که «حزب توده ایران» جز

دستگاه داشت. شوروی قرار جماهیر رهبری اتحاد خدمت سیاست های حزب کمونیست و در ـکمونیست»

پـولیتیک٬ به تمام معنای ایـن کـلمه (ایـدئولوژیک٬ عمل نداشت و و رهبری حزب توده استقالل فکر

بدون آن٬ «خّط مشی» از و بود «وابسته» کمینفرم ـ بعد کمینترن و به انترناسیونال کمونیست ـ ارگانیک)

نفت اعطای امتیاز موافقت با دستگاه رهبری حزب توده در پیروی می کرد. چرا٬ چون و شرط و و قید

فرقه دموکرات که هدف حمایت از آذربایجان٬ انحالل سازمان ایالتی حزب توده در شمال به شوروی٬

ضدیت قیام افسران خراسان٬ عدم حمایت از الحاق به شوروی بود٬ کردن آذربایجان ایران و غایی آن جدا

ابدًا و اصًال مواضع٬ و کارکردها سایر و مرداد قبال کودتای 28 وادادگی در انفعال و نهضت ملی نفت٬ با

تلخیص. اضافات و با مقاله «ـکارنامه حزب توده»٬ ص 126؛ بهمن 1374: ش ٬27 نشریه نگاه نو٬ .4

کرد.4 اجرا به مو مو شوروی را «خّط مشی» سیاست و تنها نکرد؛ «اشتباه»

درصدد سرکوب حزب توده توسط رژیم شاه٬ همزمان با و مرداد کودتای 28 که پس از دولت شوروی٬
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تـهاجم وقـتی کـه بـا تـنها٬ به توفیقاتی دست یافت٬ این جهت نیز در و ایران بود با روابط خود بهبود

حوزه در نیز رژیم شاه را مخالفت با پهنه دیپلماسی ایران مواجه می شد٬ انگلیس در و هماهنگ آمریکا

می داد. قرار «دولت های امپریالیستی» خویش با جنگ سرد

روابط داشت رسید؛ شوروی به آنچه نظر سال٬ 10 حدود واقع پس از [...] در نیمه دوم سال 41 «در

ایفای خاورمیانه از در ایران نیز و ایران به سرعت گسترش داد با را همکاری اقتصادی خود بازرگانی و

حدود مقابل شوروی تا در را صحنه جهانی سیاست خود در و شوروی دست کشید نقش بلندگوی ضد

ص 65. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی ٬ .1

زیادی تعدیل کرد.»1

تقبیح مخالفان به اصالحات ارضی شاه و تحلیل از مقاله ای در ایزوستیا به نقل از ٬42 خرداد 18 روزنامه کیهان ٬ .2
بـه آرامش حزب تـوده بـه سرعت رو «تبلیغات رادیویی شوروی و ارتجاع». تحت عنوان «به دستور چاپ رساند٬
رادیو و روزنامه ایزوستیا ماه٬ فاصله چند یعنی در رفراندوم ششم بهمن٬ روزهای پس از به طوری که در ـگذاشت؛
خـبرگزاری تـاس نیکبختی مـردم ایـران سـخن مـی گفتند. از اصالحات ایران حمایت کرده و از ـ تلویحًا ـ مسکو
ص 104. ج 2: تـاریخ سـی سـاله...٬ جـزنی٬ بـود.» که عنوان آن «هـمه امـیدوارنـد» ایران فرستاد رپورتاژهایی از
ِده٬ تسـریع رسـوخ سـرمایه داری در بـا و خـود افزایش عالقه نسبی دهقانان به ثـمرات کـار «اصالحات ارضی با

ش 3. دوره دوم٬ نشریه دنیا٬ روستایی فراهم می سازد.» اقتصاد رشد امکانات بیشتری برای رفاه دهقانان و

پیک «رادیو حرکتی ارتجاعی برشمرد2٬ را خرداد قیام 15 و کرد تأیید وقتی شوروی اصالحات شاه را

ص 40. ج 2: تاریخ سی ساله... جزنی٬ .3

و سوی قشریون مذهبی اعالم کرد»؛3 کوششی ارتجاعی از آن را محکوم ساخت و را خرداد 15 ایران٬

«ماه عسل می پرداخت٬ تحکیم دیکتاتوری خود» مردم و «درست هنگامی که رژیم به سرکوبی شدید

ص 58. کلیات: جزنی٬ .4

بـرای «عـمل انـقالبی مـردم ایـران» از دیگر حزب توده نیز می شد؛4 آغاز شوروی» مناسبات ایران و

غیرقابل «انطباق با را «تمام اشکال مبارزات انقالبی» ـ همه مهمتر از ـ و دم نزد سرنگونی «رژیم منفور»

ص 398. دیدگاه ها...: و اسناد نقل از مطالب داخل گیومه٬ .5

می دانست!5 شرایط خاص ایران»

در آن زمان ـ تا ـ انشقاق را بزرگترین تنش و شوروی٬ عریان شدن اختالفات ایدئولوژیک چین و

رهبران حزب بخش مؤثری از زخم های کهنه اختالفات حزبی٬ و جاذبه «مائوئیسم» آورد. حزب توده پدید

فراهم شد. «سازمان انقالبی حزب توده» زمینه ایجاد و به سمت چین راند را
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مشاور عباس سغایی عضو غالمحسین فروتن اعضای هیئت اجراییه و دکتر قاسمی تهرانی و احمد

دانشـجویان چپ ایـرانـی مـقیم غـرب در بـا و اعالم داشتند را مواضع مائوئیستی خود ـکمیته مرکزی٬

تشکیل دادند را کشور» خارج از «سازمان انقالبی حزب توده ایران در «ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی»٬

سازمان انقالبی از فروتن ٬ چندی قاسمی و پس از نام داد. تغییر به «سازمان انقالبی توده» ـکه بعدها

«سـازمان و کـردند گـرایش پـیدا خـوجه» استالینیست آن «انـور رهبر به آلبانی و این دو اخراج شدند.

بـا ص ٬97 کنفدراسیون دانشجویان ایـرانـی: صص 152ـــ154. و ص 54 ج 1: سازمان حزب توده...٬ سیاست و .1
تلخیص. تصرف و

کردند.1 ایجاد را لنینیستی توفان» مارکسیستی ـ

تهرانـی ٬ مهدی خانبابا هیئتی مرکب از رهبران پیشین حزب توده٬ از وساطت فریدون کشاورز٬ با

و کردند به چین سفر سازمان انقالبی ـ از بیژن حکمت ـ محسن رضوانی ٬ مقدم ٬ محمود ـکورش الشایی ٬

صص 131ـــ134. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ ص 78. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: .2

طول سال های در نتیجه آن٬ که در نمایندگان حزب کمونیست چین به عمل آوردند2 هماهنگی هایی با

ماه 5 تا بین 4 و افرادی برای گذراندن دوره های آموزشی به چین رفتند شمسی٬ 46 تا م./43 67 تا 64

بـیژن ایـرج کشکـولی٬ کشکولی)٬ پورحسن آقایی کشکولی(عطا عطا کورش الشایی٬ از: عبارت بودند این افراد 3ـ
عـلی کـائیدی مـوسی رادمـنش٬ مـحسن رضـوانـی٬ صـادقین٬ مـحمود سـیاوش پـارسانژاد٬ علی شمس٬ قدیمی٬
بـیژن هـمایون قـهرمان٬ مـهدی خـانباباتهرانـی٬ نـعمان٬ پـرویز صـفایی٬ خسرو سیامک لطف اللّهی٬ چهارمحالی٬
پـرویز عـلی سـعادتی٬ رحیمی الریـجانی٬ بیژن چهرازی٬ عطری٬ محمد اـکبرایزدپناه٬ سیروس نهاوندی٬ حکمت٬
نـام مسـتعار. بـا نـفر چـند رجـایی٬ محمد خسرو علی صادقی٬ نراقی٬ خسرو هاشم هاشمی قوچانی٬ واعظ زاده٬

صص 80ـــ81 ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی:

اقامت کردند.3 آن کشور در

چنین می گوید: ماهیت واقعی آنها و این اعزام ها مورد در تهرانی بعدها خانبابا
اعزام افراد روانی بود... یک ماساژ بیشتر توریستی بود. واقع یک تورسیاسی ـ «این سفر[ها] در
افـرادی کـه٬ این بود واقعیت امر بود. عمومی آن مدنظر تأثیر جنبه روانی و از به چین بیشتر
درس خـوانـدن از فـالن جـوان را واقع آلوده می کردیم. در که به سازمان جلب می شدند را
برایش گـذرنامه جـعلی صـادر جوی آب می انداختیم و در گذرنامه اش را بیرون می کشیدیم٬
مـی توانـم این جوانان خراب کرد... پشت سر می بایستی تمام پل های بازگشت را می کردیم...
عـلی صـادقی تـوضیح بـدهم. عباس فعالیت مـی کرد نام مستعار که با علی صادقی را مورد
پژوهش گاه اتمی فرانسـه بـه عـنوان مـتخصص درجـه اول در دکترای فیزیک اتمی داشت و
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تـوی جـوی آب پاسپورتش را مشغول بود... فرانک به کار حقوق ماهیانه ده هزار خارجی با
به بعد صادقی سپس به چین و کردند. راهی کوبا را او همراه گروه اعزامی به کوبا و انداختند
شـد. دستگیر این که به ایران رفت و تا گروه طالبانی بود عراق با مدتی در و منطقه اعزام شد
مشـغول ادامـه امروز تا و شد انقالب آزاد پیش از و زندان گذراند هم در سالی را سه چهار
حزب رنـجبران بـا به عنوان رهبر او [حزب توده] است... پیگیری همان خط سازمان انقالبی
در مشـغول چـرت زدن است. منطقه کردستان نشسـته و آالچیقی در در دیگر پنج نفر چهار
متوجه شـدم چـون دیـوار علی صادقی مالقات کردم و سال با 16 سفرم به کردستان پس از
زنـدگی از و کسی تماس ندارد که با چرا کلمه صحبت می کند٬ 20 با تنها ـگچی شده است و
طـریق از قضیه محاصره شـهرها است و سال 1965 اینکه هنوز به تصور واقعی بریده است.
مسـخ روشـن است بـا بیگانه کـردن انسـان هاست و خود این نتیجه از دهات مطرح است...

صص 267ـــ269. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

داشت.»1 واقعیت نخواهد هیچ انطباقی با نیز نظرات آنها انسان ها٬
زبانزد «راه کاسترو» یا «روش کوبا» کوبا٬ یارانش در و پی پیروزی «فیدل کاسترو» در آن٬ پیش از

نظریات حزب کمونیست مخلوطی از نقطه نظرهای سازمان انقالبی٬ سال 44 که «تا این بود شده بود.

ص 123. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .2

بود.»2 نظرات کاسترو چین و

که نخستین ادبـیاِت راهـبردی نتیجه داد اندیشه ای را تئوری و گرایش ها٬ مجموعه این تجربیات و

ایران است. اقدام مسلحانه مارکسیستی در

واقعه کاخ مرمر نیکخواه / گروه پرویز  
سـال اواخـر در پذیرفته بـود٬ رسمًا نقطه نظرهای چین را و فعاالن کنفدراسیون بود از که نیکخواه٬

تبلیغ مواضع آنان درصدد آورد. به وجود گروهی را همکالسی های خود همکاران و پنج تن از با 1342

75ـــ76. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: ص 122. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .3

پیاده کردن جنگ توده ای دهقانی برآمده بودند.3 و «حزب کمونیست چین»

آن جدا از خارج٬ در بود. «حزب توده» انگلستان عضو دوران تحصیل در ایران و نیکخواه در پرویز

اندکی به ایران بازگشت. به منشعبین مائوئیست حزب توده پیوست تا کنفدراسیون دانشجویان٬ در و شد
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فروردین 1344 21 روز پی تیراندازی به شاه در در نخست وزیر٬ کشته شدن منصور ماه پس از دو بیش از

اعضای گروه کامرانی که یکی از احمد به دلیل آشنایی وی با شمس آبادی ـ مسلمان رضا توسط سرباز

رژیم شاه هم با گرفت. این گروه تحت تعقیب قرار ـ دوست بود و همکار او منصوری با نیکخواه بنام احمد

هستند. کمونیست ها دشمنان شاه٬ که اثبات کند کرد آغاز موج تبلیغاتی وسیعی را این فرصت٬ استفاده از

با ابتدا دست داده بود٬ از را آرامش خود اعدام انقالبی «حسنعلی منصور» با این٬ رژیم که پیش از

در سرباز نزاع چند فروردین از روزنامه های 21 علنی شدن حادثه جلوگیری کند. از دستپاچگی سعی کرد

ص 315. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

اطالعیه دیگری در بعد ولی روز دادند1 خبر شده بود٬ سه نفر قتل دو به تیراندازی و که منجر ـکاخ مرمر

«هنگامی که اعلیحضرت واقعه حمله به شاه داشت: که به نحوی مبهم حکایت از به چاپ رسید روزنامه ها

اثر بر ـ گویا وظیفه ای ـ سرباز نزول اجالل می فرمود٬ کاخ مرمر در خود کار همایون شاهنشاه به دفتر

فروردین 44. 22 کیهان٬ روزنامه های اطالعات و .2

کشته شد.»2 خود و به قتل رسانید را مأمور دو باغبان و و جنون آنی به تیراندازی دست زد

یک شمس آبادی از به روابط کامرانی و دستگیرشدگان٬ دیگر طریق خانواده شمس آبادی و پلیس از

نفره نیکخواه پرداخت. به دستگیری بقیه گروه چند و پی برد طرف دیگر منصوری از کامرانی و طرف و

که زندگی بقیه٬ سه نفر دو مرحله بعدی نیکخواه و در و نفر آن دو ابتدا توسط ضّداطالعات ارتش٬

قیمتی دست های پشت پـرده را رکن دوم می خواست به هر بازداشت شدند. می گذراندند٬ را عادی خود

ماجرای حمله به شاه را ولی مجموعه روابط این گروه٬ بود شدید بازجویی ها در فشار این رو از بشناسد؛

اطالعات دیگری برای باخته بود٬ را عواقب تیراندازی به شاه روحیه خود منصوری ـکه از توجیه نمی کرد.

مأموران و به کاربرد آخرین را ترفند هم٬ او سرش برنمی داشتند. اعتراف نداشت ولی مأموران دست از

حقایق «اعلیحضرت» حضور در داشت که تنها اظهار و متهم به همدستی کرد مقامات مجهولی را و ـگارد

شکنجه برای رهایی از که این حیله را اعتراف کرد آنجا منصوری در و پذیرفت؛ شاه وی را گفت. خواهد را

ندارد. پشت پرده وجود ـ حقیقتًا هیچ دستی ـ داده است و حال آنکه همه اطالعات را ابداع کرده است و

سـاواـک و باقیمانده از اسناد شاه پرونده به سازمان امنیت ارجاع داده شد. که به دستور آن بود پس از

اقدام شمس آبادی نداشته که گروه نیکخواه هیچ گونه نقشی در روشن می سازد پژوهش های بعدی کامًال
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صص 1149ـــ1175. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

اجتماعات در و پای بندی به عبادات شناخته شده بود مذهبی با یک فرد شمس آبادی شخصًا رضا است.1

ص 1150. همان: .2

پخش اعالمیه های امام خمینی کاشان و 42 خرداد قیام خونین 15 وی در فعال داشت.2 مذهبی حضور

ص 1152. همان: .3

در به دوستش منصوری گفته بود٬ شنیده و اقدام موضوع را کامرانی که قبل از احمد مشارکت داشت.3

چنین تصریح می کند: سال 1360 مصاحبه ای در
هـیچ کس حـتی در [شمس آبادی] بـود. همه به وسیله رضا اجرای آن٬ «طرح حمله به شاه و
بشودمنجمله توانست مشوق او و اتفاق افتاد جزحوادثی که آن روزها نقشی نداشت. تشویق او

ص 1159. همان: .4

فقط مطلع بودم.»4 برنامه اونداشتم. من هم هیچ نقشی در اعدام انقالبی منصور...
حتی مسائل کلیه اطالعات تشکیالتی و رأس بازداشت شدگان٬ «نیکخواه در به تصریح بیژن جزنی٬

که بـه هـمه چـیز توصیه می کرد ژستی رهبرمآبانه به افراد با پلیس گذاشت و اختیار در فرعی را بسیار

ولی داشتن مرام کمونیستی تصمیم شمس آبادی شد... جدی از اطالع دقیق و منکر او خود اعتراف کنند.

ص 45. جنبش دانشجویی: احمدزاده٬ .5

پذیرفت.»5 نظرات چینی را طرفداری از و

ص 135. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .6

رژیم شاه برای [به رژیم] ـکردند.»6 وفاداری ندامت و متهمان اظهار اـکثر دادگاه٬ در آبان ٬44 «در

مرتبطین این و اعضا تن از 9 شاه توسط یک گروه کمونیستی٬ جّدی نشان دادن نمایشنامه اقدام به ترور

خـالل در و محکوم سـاخت. سپس به حبس ابد به اعدام و ابتدا تن را دو ده سال و سه تا از ـگروه را

شدند. دوران زندان به مناسبت های مختلف آزاد سپری شدن اندکی از از تمامی متهمان بعد سال های بعد

تـوده ای طـرفدار عناصر با و به شدت ادامه دادند زندان به مشی چینی خود همکارانش در و «نیکخواه 

مـنصوری بـه نیکخواه و پایان سال 46 در کشید. نیز که به زدوخورد شوروی برخوردهای تندی کردند

که را چهره خود او کرد٬ نیکخواه برقرار تماس هایی که ساواـک با با زندان بروجرد٬ در و شدند تبعید بروجرد

لباس یک نادم نه فقط در و کرد آشکار همان روزهای نخست بازداشت برای عده ای شناخته شده بود از
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همان صفحه. همان: .1

سپس در و خرداد 20 در سرانجام ابتدا و شد»1 مدافع رژیم ظاهر نقش مدعی هرگونه مبارزه و بلکه در

که توسط ساواـک ترتیب داده تلویزیونی ویژه ای٬ ـ رادیو طی مصاحبه های مطبوعاتی و 1349 مرداد 22

رژیـم و از تـمجید و گذشته سیاسی خود ندامت از به ابراز مشاهده شد٬ نیز آن بعدها مانند و شده بود

ص 245. و ص 242 ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2
به عنوان ایدئولوگ در حزب رستاخیز تلویزیون و رادیو جهانگردی٬ وزارت اطالعات و در آن٬ پس از نیکخواه٬ .3

اعدام شد. پیروزی انقالب محاـکمه و پس از و خدمت رژیم شاه درآمد

این نوع بود.3 نیکخواه اولین مصاحبه از مصاحبه پرویز پرداخت.2 مردم» برنامه های «انقالب شاه و

رابطه هیچ گونه سندی داّل بر توجه به نبود با شمس آبادی و به سابقه فعالیت های اسالمی رضا نظر

این حرکت گمان گروهی در تردیدی نیست که هیچ شایبه حزبی و «ـگروه نیکخواه» تشکیالتی وی با

اّوًال گونه بهره برداری توسط دیگران صورت گرفت: دو ولی معذلک به دلیل تبلیغات رژیم شاه٬ نمی رود

و جـنگ قـدرت بـین گـروه ها در میانه مـیدان را و مطرح شدند بیشتر ـکنفدراسیون بویژه مائوئیست ها

و حـادثه کـاخ مـرمر [ حـزب تـوده] در «سازمان انقالبی کردند؛ آن خود از کشور ـگرایش های خارج از

و نسبت داد غیرمستقیم به خود را ماجرا شدند٬ یارانش دستگیر پی آن نیکخواه و که در تیراندازی به شاه٬

ص 154. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .4

همراهان وی از برخی دیگر نیکخواه و ثانیًا آنچه هست جلوه دهد»؛4 از تواناتر را اذهان خود در سعی کرد

شدند. امکانات رژیم شاه بهره مند الطاف و از این سو در نیز

و به دست آورده بود ضعف های او نیکخواه و شناختی که از با استنباط برخی این است که رژیم شاه٬

ـ عمدًا بزرگ نمایی نیکخواه ـ در داشت٬ کشور نیروهای خارج از کنفدراسیون و عواملی که در استفاده از با

بکند. موقعیت مناسب بهره برداری های الزم را در بتواند تا کرد نقش مهمی ایفا

تشکیالتی ضعیف تر که نسبت به اغلب گروه های سیاسی مخفی به لحاظ امنیتی و ـگروه کوچک مزبور

به نمایش گذارند. را نهادهای امنیتی آن که قدرت خود دست رژیم و در وسیله ای شد صرفًا بود

شورش بهمن قشقایی  
رشـته پـزشکی تـحصیل انگـلستان در در و قشقایی بود خسرو و بهمن قشقایی خواهرزاده ناصر
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«سازمان انقالبی حزب جریان فعالیت های دانشجویی تحت تأثیر تمایالت مصدقی داشت ولی در می کرد؛

ص 292. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 138. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

به حرکت به ایران و را او و موقعیت قشقایی استفاده کرد از سال 1343 سازمان در گرفت.1 قرار توده»

ص 123. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی ٬ .2

جنوب تشویق نمود.2 برپاساختن جنگ چریکی در

عشایر قشقایی رساند. میان عشایر به فارس و را خود داشت٬ ساواـک قرار حالی که تحت نظر وی در

میان این حال توانست از با نشدند؛ او به همکاری با حاضر ایالت نیز رؤسای سایر کالنتران و قشقایی و

ص 138. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ ص 292. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

تعدادی تفنگچی جمع آوری کند.3 «مسیح» و «دشتی» عشایر

نظامیان به و ژاندارم ها کوهستان های جنوب با چندماهی در 44 و سال های 43 گروهش در بهمن و

به چند مسلح او افراد «بهمن قشقایی و نوشتند: فروردین 43 26 مطبوعات در پرداختند. گریز جنگ و

ص 175. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .4

عده ای ژاندارم کشته شدند.»4 خورد٬ و نتیجه زد در و پاسگاه حملهـکردند

به بزرگ نمایی شورش بـهمن قشـقایی روزنامه توده٬ اولین شماره ارگان خود٬ سازمان انقالبی در

«اولیـن جـرقه مـبارزه گروه را حرکات محدود پیش دامن زد. بیش از توّهمات دیرین را و دست یازید

آن دید. در طلیعه سقوط رژیم را و نام داد ایران» مسلحانه در

قوایش تحلیل رفت و هم محروم مانده بود٬ عشایر حمایت دیگر که از ـگروه کوچک بهمن قشقایی ٬

عده ای از و تیرباران شد شیراز در آبان ماه ٬1344 18 در وی چندی بعد٬ نتوانست به مقاومت ادامه دهد.

ص 190. همان: .5

به حبس های طویل المّدت محکوم شدند.5 همدستانش نیز

حرکت های که هرگز اثبات شد دیگر بار جمله٬ از گروه محدودش٬ تجربه ناـکام بهمن قشقایی و در

آـگـاهی کـامل بـا قطعًا پایگاه وسیع اجتماعی نیستند. و به کسب نفوذ هویت دینی مردم قادر با مغایر

یکی وابستگی های سیاسی گروه بهمن قشقایی ٬ ویژگی های فکری و از عشایر دیگر تیره های قشقایی و

ایشان بوده است. عقاید با انگیزه های آنها مغایرت ایدئولوژی و به آن گروه٬ دالیل اقبال نکردن عشایر از

در بختیار» «شاپور از و سال های دهه 30 اواخر در بختیار» «تیمور تجربه عدم حمایت ایل بختیاری از
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برانگیزنده برخی حمایت ها که ِصرف عالیق ایلی نمی تواند نشان می دهد جریان انقالب اسالمی سال 57

از بویراحمد فارس و لُر عشایر ٬42 و شورش سال های 41 در متفاوت٬ موردی مشابه ولی ماهیتًا در باشد.

باورهای مذهبی خـود نیرومندی با جامعه ایرانی همواره پیوند هویت خویش دفاع می کردند. مذهب و

انطباق وضعیت ایران و تالش بیهوده در عدم شناخت محیط ایران به ویژه جامعه روستایی و داشته و

مکتوبات تئوریک توسط عده ای اصالت دادن به مشافهات و ذهنیت های روشنفکرانه و برآمده از چین٬

عوامل اصلی این شکست بود. از آن نیز بیگانه با ایران و از دور

گروه َجَزنی  
اندیشه تشکیل یک سال 41 اواخر در بود. «جبهه ملی دوم» و فعاالن «حزب توده» بیژن جزنی از

1342 بـهار سرانجام در دوستانش قّوت گرفت و ذهن جزنی و لنینیستی در مارکسیستی ـ ـگروه جدید

سـاختن انـقالب جـهت بـرپا «در اقـدام قـهرآمـیز استراتژی گـروه٬ هسته اولیه این گروه تشکیل شد.

ص 19. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

آغاز در و پایه ریزی کرد نگاهی به تجارب کوبا با را این گروه شیوه عمل خود بود. دموکراتیک نوین»1

ساخت. جنگل متمرکز کوه و روی مبارزه چریکی در بر را عمده نیروی خود

چوپان زاده تشکیل محمد و شهرزاد حشمت اهلل منوچهرکالنتری ٬ بیژن جزنی ٬ هسته مرکزی گروه از

همان صفحه. همان: .2

فعالیت های مخفی»2 نیمه علنی از «تفکیک فعالیت های علنی و بر را اساس کار فعالیت٬ آغاز از و یافت؛

گروه برسه بخش تقسیم بندی شد: برهمین اصل٬ ـگذارد.

این بخش برعهده داشت. جبهه ملی را جمله همکاری با از علنی٬ قسمت اول فعالیت های عمومی و

دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود. آن هنگام در که در تحت مسئولیت بیژن جزنی بود

داشتند. را که حکم «ذخیره» قسمت دوم افرادی بودند

شامل دو عهده داشت و بر که مسئولیت تدارک اقدام مسلحانه را بود قسمت سوم «شبکه نظامی»

مشعوف چوپان زاده ٬ محمد جلیل افشار٬ احمد سرمدی ٬ عزیز صفاری آشتیانی ٬ محمد کوه بود. و تیم شهر

صص 20ـــ21. همان: .3

اعضای اولیه این قسمت بودند.3 صفایی فراهانی از علی اـکبر ـکالنتری و
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کـتاب جـنگ مـارکسیستی بـود. آثار آموزش متون و مطالعه و سال 45 عمده ترین برنامه گروه تا

کتاب انـقالب در اواخر٬ در و توجه بود؛ مورد فیدل کاسترو و مقاالت او دیگر و چهـگوارا ـگریالیی اثر

ص 148. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

گرفته بود.1 بحث قرار انقالب رژی دبره مورد
لنین نزدیک گامی به تئوری «مبارزه حرفه ای» که گروه را آن هنگام زندگی حرفه ای چریکی نیز٬ در

ص 22. تاریخچه سازمان های چریکی...: .2

گرفت.2 توجه بیشتری قرار مورد می ساخت٬

اعضای آن اـکثر و ضربه خورد توده ای سابق٬ یک عنصر نفوذ به خاطر «ـگروه جزنی» سال 46 در

ص 7. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ .3

بودند. نفر 15 بازداشت شدگان جمعًا بازداشت شدند.3 و دستگیر

ولی بـعدًا اعـضای گـروه تـقاضای اعـدام شـد برای یـازده تـن از دادگاه نظامی رژیم شاه ابتدا در

جـلسات مـتعدد مخبرین داخلی در خارجی و یک هیئت ناظر حضور دادگاه در کرد. ـکیفرخواست تغییر

کیفرخواست محکوم شده در به مجازات حبس تقاضا تجدیدنظر٬ پس از را سرانجام آنها و تشکیل شد

ص 147. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .4

نمود.4

دیگـران نـقش داشت و بـیش از بین گروه های چـپگرا تئوریزه کردن مبارزه مسلحانه در در جزنی

شرط اساسی می داند٬ لنینیسم را که ایدئولوژی مارکسیسم ـ زمینه تشکیل جبهه متحد٬ در تئوری های او

نبوده است. مجاهدین خلق بی تأثیر مارکسیسم مانند از سرنوشت تراژیک گروه های مسلح متأثر در

نقش حزب توده٬ استراتژیک سازمان های مسلح بعدی با مرزبندی ایدئولوژیک و در نظرات جزنی ٬

و بدون توجه به جایگاه ها که نگاه به افرادی چون بیژن جزنی ٬ البته بایستی توجه نمود اساسی داشت.

تـجربیات زایـیده شـرایـط خـفقان بار مـحیط سـیاسی خـانواده و فرهنگی آنـها٬ خاستگاه های فکری و

ممکن نیست. دیکتاتوری٬

 سازمان چریک های فدایی خلق ایران
محسوب دنباله «ـگروه جزنی» ساختاری٬ تاریخی و نظر از «سازمان چریک های فدایی خلق ایران»٬
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به هم پیوستن «ـگروه احمدزاده که از مبارزه مسلحانه بود به مارکسیسم لنینیسم و تشکیالتی معتقد شده و

آمد. پدید «ـگروه جنگل» و پویان » ـ

پویان گروه احمدزاده ـ  
عباس مفتاحی در پویان و پرویز امیر احمدزاده ٬ به نام های مسعود سه نفر هسته اولیه این گروه را

تشکیل دادند. سال 1346

به سال 1348 اواخر تا و مازندران تشکیل داد و تبریز مشهد٬ سال شاخه های کوچکی در ـگروه طی دو

سیاسی زمینه کار ناتوانی در مشکالت و به علت بروز سال مذکور٬ اواخر در اما نبود مشی مسلحانه معتقد

کرد. تجدیدنظر خط مشی خود در جذب کارگران٬ و

رّد مقاله ضرورت مبارزه مسلحانه و 49 بهار نخست در سوی گروه٬ قبول مشی مسلحانه از پس از

دیدگاه مارکسیستی ایران است که از اولین مقاله هایی در این مقاله از توسط پویان نوشته شد. تئوری بقا
احمدزاده جزوه مبارزه سپس مسعود ارائه می کند. اثبات درستی «عمل مسلحانه»٬ به منظور مطالبی را

انطباق آن با رژی دبره و تز نوشت که هدف اصلی آن دفاع از هم استراتژی هم تاـکتیک را مسلحانه٬
ایران بود. شرایط مبارزه در

سالح بود: سه اقدام مسلحانه برای تهیه پول و فروردین ٬50 تا پویان» اقدامات «ـگروه احمدزاده -

ص 34. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

تومان موجودی بانک.1 هزار سرقت مبلغ 330 و آبان ماه 1349 حمله به بانک ملی ونک در 1ـ

و کشـتن یک نـفر پس از خلع سالح نگـهبان٬ و اسفندماه 1349 در تبریز حمله به کالنتری 5 2ـ

همان صفحه. همان: .2

مجروح کردن فردی دیگر.2

خلع سالح نگهبان کالنتری قلهک که به قصد فروردین ماه 1350 حمله به کالنتری قلهک در 3ـ

صص 34ـــ35. همان: .3

نگهبان به قتل رسید.3

ص 35. همان: .4

رفتند.4 لو پویان» اعضای «ـگروه احمدزاده - اـکثر پایان سال 49 در
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گروه جنگل  
سه ادامه دادند. اعضای گروه به فعالیت های خود پنج تن از به «ـگروه جزنی»٬ ضربه سال 46 پس از

صـفایی علی اـکبر صّفاری آشتیانی و یعنی محمد دیگر٬ نفر دو و ایران باقی ماندند در این عده٬ از نفر

سپس برای گذراندن دوره های چریکی به و بردند عراق به سر مدتی در خارج شدند. کشور از فراهانی٬

ص 149. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

روانه شدند.1 اردوگاه های «الفتح»

ص 26. تاریخچه سازمانهای چریکی...: .2

رسید.2 نفر اعضای آن به 22 تعداد زمستان 48 تا و همان زمان سازمان داده شد در «ـگروه جنگل»٬

مـقادیری تـجهیزات جـنگی بـه ایـران با صفاری آشتیانی و صفایی فراهانی همراه با سال 49 بهار در

ص 27. همان: .3

مسلّح شد.3 «ـگروه جنگل» این زمان٬ از بازگشتند.

به و شد؛ برنامه شناسایی کوهستان آغاز درون «ـگروه جنگل»٬ در تشکیل تیم های مختلف٬ پس از

تومان موجودی آن هزار 60 گرفت و حمله قرار مورد بانک ملی شعبه وزرا رفع نیازهای مالی نیز منظور

همان صفحه. همان: .4

به سرقت رفت.4

برقرار ماه 1349 شهریور در پویان» «ـگروه احمدزاده - با را نخستین تماس های خود «ـگروه جنگل »

توسط گروه دیگـر نظریات «ـگروه جنگل» آخر٬ در و کرد ادامه پیدا دی ماه 49 تا مذاـکرات آنها و ـکرد

پذیرفته شد.

حمله شده گروه٬ دستگیر یک عضو اساس اطالعات به دست آمده از ساواـک بر بهمن 1349 13 روز

تـهران در را نـفر 7 گیالن و در را نفر 3 روز٬ فاصله چند در و شروع کرد؛ علیه «ـگروه جنگل» را خود

ص 388. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

نمود.5 دستگیر

طرح حمله به پاسگاه ژاندارمری بهمن ماه 1349 شبانگاه 19 در ارتفاعات٬ باقیمانده در توسط افراد

ص 293ـــ294. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .6

یک گروهبان کشته و و یک قبضه مسلسل به غنیمت گرفته شد6 قبضه تفنگ و 8 شد. سیاهکل اجرا
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.50/1/17 تا 1/14 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .1

کوهستان در را آنها و نخورد به درد فشنگ٬ سالح های غنیمتی به دلیل نبود زخمی شد.1 ـگروهبانی دیگر

مخفی کردند.

گریز تعقیب و اسفند 18 تا و چریک های جنگل به محاصره نیروهای مسلح درآمدند فردای آن روز٬ از

هنگام فرار در نفر 2 و تن دستگیر 17 شهر٬ تیم های جنگل و افراد نفر 33 از مأموران به طول انجامید.

کشـته و بـقیه دسـتگیر٬ پـنج نـفر٬ از غـیر جنگل٬ افراد سه نفر سی و از ص 389. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2
ص 103. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ گشتند. توسط روستاییان دستگیر گروه نیز افراد از نفر چهار و اعدام شدند

حکم دادرسی ارتش تیرباران شدند. با ماه 1349 اسفند 26 دستگیرشدگان در سیزده تن از ـکشته شدند.2

دادستان دادگاه دستگیرشدگان فرسیو»٬ «سرلشکر فروردین 1350 18 صبح روز واـکنش به این عمل٬ در

شد. تهران ترور در «ـگروه سیاهکل»٬

دیگـر دیـوارهـای تـهران و و در طی اطالعیه های مصّوری بر 50 بهار در پی حادثه سیاهکل٬ در

دادن برای لو یافت. سوی ساواـک انتشار از فراریان «ـگروه سیاهکل» تن از عکس 9 نام و شهرستان ها٬

.50/1/21 روزنامه کیهان٬ .3

آن زمان مبلغ خیلی کالنی بود.3 که در تومان جایزه تعیین شده بود هزار یکصد آنها یک از هر

افزایش داد. اهمیت آنان را و کرد ملتهب تر این اقدام ساواـک فضای سیاسی جامعه را

برخی و توسط مارکسیست ها سیاهکل٬ رخداد از مرداد٬ کودتای 28 تاریخ مبارزات مسلحانه پس از در

دور حمله به یک مرکز واقعیت این بود: اما می شود؛ ایران یاد جنبش چریکی در به عنوان سرآغاز دیگر

برداشتن تعدادی تفنگ بدون فشنگ؛ و یک سرباز) گروهبان و (دو نیرو به سه نفر یک روستا٬ افتاده در

اعـالم شـد. روزنـامه کـیهان 50/10/14 در درگیری های گروه کشته شدند٬ نیروهای رژیم که در از اسامی ده نفر .4
ص 101. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ کشته اند. نظامی را نفر 60 که بیش از اعالم کردند چریک ها

واـکنش پرشتاب رژیم شاید نیروی نظامی کشته شدند.4 نفر 10 تنها درگیری های متعاقب آن نیز ـکه در

5. E. Abrahamian. The Guerrilla Movement in Iran 1963-1977, P. 3-21.

جلوه داد.5 آنچه بود بیش از شاه اهمیت این واقعه را

شرایط نبود مکانی و اغلب قریب به اتفاق گروه های مارکسیست مسئله عدم تناسب شرایط زمانی و

چـریک های حتی خود و شکست آن پذیرفته اند جریان حرکت سیاهکل و در عینی مناسب را ذهنی و

از خوانده و «تاـکتیکی» این تفاوت که شکست را با کرده اند؛ به آن انتقاد نوشته های بعدی خود فدایی در
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هیچ گروه و آن پس٬ از این همه٬ با نقطه عطفی به حساب آورده اند. تاریخی آن را استراتژیکی و نظر

جنگ چریکی روستایی نیفتاد. به فکر دسته مهمی دیگر

با حالت نظری داشتند. سال تنها که چند حال شکست سیاهکل صورت عملی تئوری هایی بود هر به

اما نتافتند؛ بر تغییری را و هیچ تجدید عرصه نظریه - در چه پیروان تئوری جنگ چریکی - اـگر این همه٬

به کلی منتفی روستا اولوّیت مبارزه در آن پس٬ از جریان سیاهکل نقش بسزایی داشت: پهنه عمل٬ در

مردم ادامه یافت. از دور هم مبارزه چریکی به صورت نوعی مبارزه منزوی و شهرها مورد در و شد
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گروه  ادغام دو
گـروه به هم پیوستن دو از «سازمان چریک های فدایی خلق ایران»٬ فروردین ماه 1350 اواخر در

تیم انـتشارات مـرکب بـود ص 391. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ صص 286ـــ287. حماسه مقاومت: دهقانی٬ .1
دست به خودکشی خیابان پامنار پلیس در با برخورد سالحی در اشرف دهقانی . و بهروز پویان٬ سالحی٬ نابدل٬ از

اعدام گردید. بعدًا و شد دستگیر ولی نابدل زخمی و زد

در که تیم انتشارات آن ضربه خورد.1 تشکیل این سازمان نگذشته بود مدتی از هنوز تشکیل شد. مذکور

اردیبهشت 50 25 در شد. منفجر آمریکا» «انجمن ایران و اولین بمب سازمان در ٬50 بهار همین زمان٬

همان ماه دو در به سرقت بردند. تومان موجودی آن را هزار حمله کرده 60 به بانک ملی خیابان آیزنهاور

حمله به دو ضمن درگیری و یک تن دیگر پویان و ماه امیرپرویز خرداد در شدند. دستگیر اعضا تن از

ص 332. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 391. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

تـومان هـزار حـمله کـرده 30 همان ماه به بانک صادرات شعبه تهران نو در خانه تیمی کشته شدند.2

ماه همان سال ضربه دیگری به کـادرهای بـاالی نیمه دوم مرداد در به سرقت بردند. موجودی آن را

حمله چهار ٬50 شهریور تا شدند. دستگیر کادرها سه تن از احمدزاده و که طی آن مسعود شد سازمان وارد

را کادرهای مهم خود اـکثر نیمه اول سال 50 در مجموع «سازمان» در صورت گرفت. نیز به بانک ها دیگر

نـهضت امـام روحـانی٬ صـص 56ـــ58. جـمع بندی سـه سـاله: درباره این ضربه هاÑ اشـرف٬ برای آـگاهی بیشتر .3
صص 332ـــ333. ج 3: خمینی٬

دست داد.3 ساواـک از ضربات شهربانی و در

بـه شـدت نسـبت بـه و اعالم کرده بـود 50 بهار ساواـک در را عکس آنها نفری که اسامی و 9 از

یا بقیه دستگیر و کرد فرار چنگ آنها از یک نفر تنها ماه 50 مرداد در حّساس بود٬ قتل آنها یا دستگیری و

ـکشته شدند.

گروه فلسطین  
با پاـک نژاد 48 و سال های 47 در مطرح شد. معروف و پاـک نژاد دفاعیه شکراهلل انتشار این گروه با

ایدئولوژی مارکسیستی تشکیل دوستانش گروهی با تن از به همراه چند جبهه ملی دوم٬ سابقه فعالیت در

معروف بدین لحاظ به «ـگروه فلسطین» و برای آموزش به فلسطین عزیمت کنند؛ تصمیم گرفتند و دادند

بود. نفر 24 یا 23 اعضا تعداد ـگشتند.
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علت کشف رفت. لو طریق عراق به فلسطین بفرستد٬ از حالی که می خواست افرادش را این گروه در

سوی گروه به از سال 48 در مائو»٬ معروف به «احمد صبوری ٬ احمد است: دستگیری گروه بدین قرار و

ارتباط نفوذی ساواـک احاطه شده بودند٬ که توسط عناصر «پناهیان »٬ و بختیار» «تیمور با عراق رفت و

دی در بقیه اعضا عراق شوند٬ وارد تن که توانستند چهار جز و شد بازگشت دستگیر صبوری در کرد. برقرار

ولی بقیه اعضا به مصاحبه تلویزیونی تن داد؛ صبوری بعدًا شدند. عراق دستگیر ایران و مرز در ماه 1348

به ده سه تن دیگر و اعضای اصلی گروه به حبس ابد تن از دو و پاـک نژاد کردند. اتخاذ تند مواضعی نسبتًا

صص 88ـــ89. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

سال زندان محکوم شدند.1

مجریان فـّعال بـرنامه از و عراق ماندند در سال ها جعفری اعضای گریخته گروه٬ ستوده و ریاحی ٬

بودند. بغداد فارسی رادیو

 سازمان رهایی بخش خلق های ایران
یکـی از رهبری سازمان انـقالبی حـزب تـوده٬ کادر در افزایش اختالف نظر انشعاب و چند از پس 

اروپا در و مقام پرست اند رهبران سازمان افرادی راحت طلب و تحت این عنوان که سایر ـگردانندگان آن٬

وی سیروس شد. جدا آنها از عّیاشی مشغول اند٬ همان حال به عشرت طلبی و در و انقالبی می دهند شعار

افرادی چـون خـانبابا همراه با پایتخت آلبانی٬ در سال 1964 کنفرانس سازمان در که در نهاوندی بود

صص 76ـــ77. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: .2

یک وی در بیژن چـهرازی شـرکت داشت.2 مقدم و محمود محسن رضوانی ٬ کورش الشایی ٬ تهرانی ٬

کرد. سازمان به چین سفر افراد جمعی از با دوره شش ماهه نیز

کوبایی٬ برای سازماندهی عملیات مسلحانه به سبک مختلط چینی و سال ٬48 سیروس نهاوندی در

مشی یک گروه مارکسیستی پیرو مخفیانه به ایجاد اعضای سازمان به ایران بازگشت و از عده ای دیگر با

ص 85. همان: .3

دست زد.3 عنوان «سازمان رهایی بخش خلق های ایران» با مسلحانه٬

خـیابان در انگـلیس٬ حـمله مسـلحانه بـه بـانک ایـران و تـیرماه ٬48 در اولین عملیات این گروه٬
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مقام امنیتی. ثابتی٬ مصاحبه پرویز ص 19؛ دی ماه 50: روزنامه کیهان 26 .1

به سرقت بردند.1 تومان را هزار 290 که حدود بود تخت جمشید

اقدام به ایجاد داد. تغییر را تاـکتیک خود آمریکا٬ طرح ربودن سفیر ناـکامی در پس از «ـگروه نهاوندی »٬

جنوب اجاره یک کوره آجرپزی در ارومیه و دامداری در یک واحد تربت جام و کشاورزی در یک واحد

سـعی موظف بودند افراد گماردند. به سرپرستی این واحدها اعضای گروه را از نفر چند و تهران کردند؛

همان. .2

به شبکه جلب نمایند.2 کشاورزان را کارگران و این موقعیت٬ استفاده از با نمایند

اساس اعالم همکاری سیروس نهاوندی بر به چنگال ساواـک افتاد. سال 50 در سرانجام گروه مزبور

گرفت. گروه ها هسته مرکزی» در ساواـک تصمیم به «نفوذ نیز این بار ساواـک٬ با

سیروس نهاوندی که سرگذشت بجز اعضای گروه موسوم به «سازمان رهایی بخش خلق های ایران»٬

به نسبت اتهاماتشان محکومیت های سبکی و دادگاه ارتش محاـکمه شدند در سال 52 در دیگری داشت٬

ـگرفتند.
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گروه «آرمان خلق»  
تشکـیل کـه جـمعی عـاطفی را جوانان بـروجرد٬ سال های اواسط دهه چهل شمسی چندتن از در

محوریت فردی به نام همایون کتیرایی به که با کردند به تدریج عالیق سیاسی مشترکی پیدا می دادند٬

شد. تشکیل این گروه منجر

زندان بـا در این دو گروه دگرگون شد. وضعیت «ذهنی» این جمع٬ تن از دستگیری تصادفی دو با

به مشی مسلحانه اعتقاد با آن دو و دوران زندان شش ماهه تمام شد گشتند. آشنا «ـگروه بیژن جزنی»

نهادند. اساس مطالعه مارکسیسم بنا بر را سیاسی خود کار و بیرون آمدند؛

گروه زمستان سال ٬49 در سرقت مسلحانه پول های آن بود. اولین عملیات گروه حمله به یک بانک و

به بانک ملی جاده بهمن 1349 در انجام یک حمله دیگر که با چریک های فدایی بود ادغام در درصدد

پی این حادثه بقیه این جمع کوچک شش نـفره نـیز در شدند. اعضای گروه دستگیر تن از دو آرامگاه٬

تصرف. تلخیص و با صص 83ـــ86؛ تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

حکم دادگاه ارتش اعدام شدند.1 با همه این افراد ماه 1350 مهر در بازداشت گردیدند.




