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 کمونیست انقالبیون  سازمانـ 

 ایران هایکمونیست اتحادیه ـ 

 ( ی آمل واقعه سربداران )ـ 

 " اتحادیه"  ع مواض  و هاتحلیل  از  برخیـ 

 م( لـ حزب کمونیست ایران )م 

 "پیکار سازمان"  توسط  "هاکمونیست  اتحادیه "  مواضع نقد ـ  1ـ ضمیمه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « کمونیست انقالبیون سازمان»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خود  کار به فعالیت، به علت اختالفات داخلی  الس  پانزده از  پس دانشجویان  کنفدراسیون 1975 سال در

  مقطع  تا واقع در و داد  ادامه را خود کار کشور از خارج دانشجویی ییافته سازمان اپوزیسیون ولی داد، پایان

  ی اولیه  و اصلی یهسته  بود. کمونیست انقالبیون سازمان هاگروه این  از یکی .افزود مبارزاتش شدت بر انقالب

 هاآن  میان  از. دادند می  تشکیل( کالیفرنیا بخش) کنفدراسیون در  فعال ایرانی دانشجویان از  ایعده  را  این سازمان

 یادزنده  آن یبرجسته  رهبر و  امینی  محمد  ، آزمایش عبدالرحمان ،  کوثری حمید  ،  القلمسریع  وحید  و  فرید 

 سازمان این اصلی اعضای از نیزرا  شوکت حمید  و پرویز  منابع از برخی] .برد نام  توانمی  را زعیم سیامک

  سازماندهی  بیشتر  هاآن  فعالیت  یعرصه . کرد موجودیت  اعالم  رسما سازمان این 1349 سال در  [اند.دانسته 

  در 1970 سال در  " کمونیست انقالبیون سازمان" هواداران .بود شاه رژیم  علیه  کشور خارج دانشجویی  جنبش

 . دادند می  تشکیل  را اکثریت  جناح  ، اامریک  در  ایرانی دانشجویان سازمان

  خود،  برنامه و کمونیسم چینی بود و در مائو هایآموزه  تحت تاثیر انقالب چین و  سازمان انقالبیون کمونیست

این سازمان نیز   .کردمی اعالم  کارگر طبقه ایدئولوژی ، را )مائویسم( دونمائوتسه  اندیشه  و لنینیسم ،مارکسیسم

این   .شکل گرفت حزب توده  رهبری عملی و اپورتونیسمحزب توده، در واکنش به بی  بیانقال سازمان همانند 

  " کمونیست"  نشریه  نیز مرزبندی داشت. های فدایی خلقسازمان چریک  مشی چریکیِ سازمان همچنین با

 شد.منتشر  شماره(   28) 1355تا شهریور  1349از شهریور  بود که این سازمان و مرکزی ارگان رسمی  

های تحلیلی پیرامون اتفاقات و رویدادهای  نگارش مقاله  های این سازمان در خارج از کشور،کی از فعالیت ی

  در  نقدها ترینمهم  از یکی ها به ایران بود.ارسال مخفیانه آن  و چاپ کالسیک، ی آثارترجمه المللی، و بین

 .  شد  منتشر  1355 سال در ه ک  بود "انقالب گانپوینده  با سخنی "ی  جزوه چریکی،  جنبش  یزمینه 

)تشکل دانشجویی   احیا کنفدراسیون  اعضای  از شماری ،هاکمونیست  اتحادیه اعضای  از ناصحی  گیتی

  ایران  به که را( آن داشت " احیا"بود که بعد از فروپاشی تشکیالت کنفدراسیون سعی در  "هااتحادیه کمونیست "

همراه با جایگاه سازمانی و   ،ی آمل شرکت داشتند واقعه  ژه وی به  ، اتحادیه هایفعالیت جریان  در  و  بازگشتند 

 :کند می معرفی  شرح  بدینشان فرجام

 اعدام ـ  مرکزی کادرـ   سمنانیطلوعی  فرامرز  ـ1

 اعدامـ  مرکزی  کادر  ـ  القلمسریع  فرید  ـ2

 اعدامـ  مرکزی  ـ کادر  القلمسریع  ـ وحید 3

 اعدامـ  مرکزی  آزمایش ـ کادر ـ عبدالرحمن4

 اعدامـ  مرکزی  ـ کادر ( جالل احمد ) مازندرانی اشمه ـ5
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 اعدام ـ  مرکزی ـ کادر(  بزرگ ناصر)   ریاحی ـ حسین6

 اعدامـ  عضو  ـ  لسانی الهـ فرج 7

 اعدامـ  کادر  ـ  غفوری ـ بهروز 8

 اعدام ـ  کادر  ـ افتخاری  هادی ـ 9

 اعدام ـ مرکزیت  ـ زادهصراف  قاسمـ 10

 زندان  ـ مرکزی کادر   ـ ایثاری بهنام ـ11

 زندان  ـ  عضو ـ  ضرغامی فاطمه ـ 12

 زندان ـ  عضو  ـ ابراهیمی  ـ فیروزه13

 زندان  عضو مازندرانی  بهنازـ 14

 زندان ـ  عضوـ  رکابی شمس ژیال ـ 15

 زندانـ  کادرـ   ناظری  مهرزادـ 16

 آزاد  ـ مرکزی   کادر  ـ کوثری  حمید ـ 17

 آزاد  ـ مرکزی   کادر  ـ تراضی  ـ شهین18

 آزادـ  کادر ـ   بزرگ عباس ـ 19

 آزاد ـ کادر  ـ  تقوایی احمد ـ 20

 آزادـ   کادرـ  امینی  محمد ـ 21

 ـ آزاد  ـ عضو سمنانی سعید ـ 22
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « های ایراناتحادیه کمونیست »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروه  "و  "سازمان انقالبیون کمونیست "وحدت  از 1355سال تیر ماه در " ایران هایکمونیست  اتحادیه"
  به نظامی  ـ  سیاسی گی آماده  و  چریکی  جنگ  آموزش  بادر نظر داشتند که  اعضای اتحادیه  . تاسیس شد ، (1)"پویا

در عراق را به عهده داشت. این (2)"پرستانمیهن رادیو" یاداره  "پویا گروه"  طرفی از . بپیوندند  فلسطین جنبش

  گیوابسته  و پهلوی خانداندر مورد  جانبههمه  افشاگری بهکرد و های سیاسی پخش میرادیو اخبار و تحلیل 

    پرداخت.می   امپریالیسم به ایشان

 :  رد اشاره کردتوان به این موامی  "هااتحادیه کمونیست"  ایدئولوژیکِمواضع از 

 .وده حزب ت با سرسخت  ت دانستن آن و بالطبع مخالفداری  با شوروی و سرمایه مخالفت  ـ1

  (3).جهاندانستن تئوری سه   ـ ارتجاعی2

   ("شهرها در  قیام  و  روستائی مناطق در  خلق  جنگ"  )اعتقاد به تلفیق . مشی چریکینقد  ـ 3

   .مائو یـ اتخاذ استراتژی جنگ خلق 4

   . مستعمره دانستن ساختار سیاسی و اقتصادی کشورال ـ نیمه فئودـ نیمه 5

 ای بودن انقالب و پیروی از تز انقالب دموکراتیک. ـ اعتقاد به مرحله 6

کنند. اما آنچه بر ما دانسته  ... را از پیروان تئوری سه جهان معرفی می سازمان اتحادیهتقریبا در تمامی منابع 

آمده   نشریه حقیقت  19نظریه، حداقل در مقطع پس از انقالب است. در شماره  با این  " اتحادیه... "است، مخالفت 

»... در چنین شرایطی و با توجه به زمینه پیش گفته است که ما شاهد بروز و پا گیری یک تئوری انحرافی   :است

این انحراف  المللی کمونیستی هستیم... مرزبندی و مبارزه قاطع با در درون جنبش بین  و یکدست رویزیونیستی 

کند، در مبارزه پیروزمند  تغذیه می  "جهانسه "که از لحاظ سیاسی و تئوریک از تئوری رویزیونیستی معروف به 

گونه سستی در مقابل آن  المللی کمونیستی برعلیه امپریالیسم و رویزیونیسم اساسی بوده و هر جنبش بین

 «کشاند...در یک منجالب رویزیونیستی دیگری می  المللی کمونیستی را به درغلتیدنست که جنبش بین انحرافی 

     [1357ـ تیرماه  19ـ شماره  حقیقت]

  حاکمیت  مختلف هایجناح طبقاتی پایگاه از که  غلطی تحلیل با ابتدا در  " ...اتحادیه" اسالمی، انقالب از پس

...  و عراق و  ایران  جنگ  سفارت، اشغال انقالب، نخست هایماه  هایاعدام  مانند  اسالمی رژیم مواضع  از داشت،

 . چرخید  مخالفت موضع   به تدریج به  ولی. کردمی حمایت

 : نمودمی  تقسیم  اصلی  جریان  سه به  پس از انقالب را حاکمه هئیت  طبقاتی ترکیب   "اتحادیه..."

  ارتجاعی  بودند و ماهیتی کامال گذشته رژیم بازماندگان که نامید می  "کمپرادور بورژوازی " را نخست جریان

  نیروهای  "  اتحادیه  پردازان نظریه  اعتقاد  به  دوم  جریان دانست.می  ارتش  را در  شت. نفوذ و قدرت این جریاندا

 خواهانهترقی  خصلت دارای و کردند می  مبارزه امپریالیزم با ناپیگیر طوره ب که بودند  "لیبرال  و ملی بوژوازی



 

 

 

6 

  ابتدا  که بود شده متبلور اسالمی جمهوری حزب در بعدها و آزادی نهضت در جریان این راست جناح. بودند 

.  دادند  ماهیت  تغییر  ارتجاعی کامال  ی جریان به  بعدا ولی  بودند  جومماشات و  سازشکار ماهیت  دارای 

  رهبر . داد ارائه حاکم جناح از خود هایبندیتقسیم  در اتحادیه که بود جریانی سومین « سنتی بورژوازیخرده »

  از  و  داشت تضاد  داخلی  ارتجاع و  امپریالیزم  با سو  یک  از  اش،طبقاتی  جایگاه سبح بر  که  بود  خمینی جریان این

  این  .داشت نوسانی موقعیتی رو  این  از  و  کرد می  جوئیستیزه  دهقانان  و  کارگران  انقالبی  منافع  با دیگر  سوی

  ایران  مردم ریتاکث پشتیانی از  ولی نبود حکومتی  اجرائی هایارگان  در  توجهیقابل نمایندگان دارای  جریان

 . بود برخوردار

 . انتشار یافت 1355مهر  آن در  اولین شمارهکه  بود " نشریه حقیقت"، هااتحادیه کمونیست ارگان رسمی 

 شد.( هر چند ماه یکبار منتشر می کمونیستهمراه این نشریه، یک بولتن سیاسی و تئوریک به همان نام سابق ) 

  6)  159 شماره تا( 1358 اردیبهشت) 28 شماره و از  یافت رانتشا کشور  خارج در "حقیقت" شماره  27

توان  را می  حقیقت ی انتشار سه دوره  .شد می  پخش کشور نقاط اقصی در و  منتشر ایران در ( 1361 اردیبهشت

 بندی کرد: گونه دسته این

 های ایران ـ ارگان اتحادیه کمونیست 60تا   55 سال حقیقت دوره اول ـ از 

 ایران )سربداران(  هایکمونیست  اتحادیه ـ ارگان  80تا   63  ـ از سالحقیقت دوره دوم 

 م(لبه بعد ـ ارگان حزب کمونیست ایران )م  80  حقیقت دوره سوم ـ از سال

چنین اعالم را آن   در  ی جنبش و نقش خودترین وظیفه ، مهم "حقیقت " شماره اول نشریه در "اتحادیه..."

ی کنونی جنبش را سازمان دادن یک تشکیالت  ترین وظیفه مهم  یران های ااتحادیه کمونیست » :ند کمی 

ها و همرزمانی را که از  ی کمونیستجا گسترده در ایران دانسته و در این راه همه انقالبی، منضبط، پنهان و همه 

شماره   در همینخواند.« میسویی فرادارند، به همکاری و هم  ای با ما همداستانیلحاظ ایدئولوژیکی و برنامه 

 . ران و گروه صنعتی بهشهر آمده بودسازی تههمچنین دو گزارش تقریبا مفصل از اعتصاب کارخانه چیت 

  انقالب  در، ایران کمونیستی جنبش از بخشی مثابهبه  " ایران هایکمونیست  اتحادیه" 1356 ـ 57 مقطع  در

همزمان )پس از  گری کند. دخالت  سراسری سطح  در و  مبارزاتی هایعرصه  تمام در کوشید  و جست شرکت

 طبقه آزادی راه  در مبارزه  گروه " مانند  ،به آن کشور داخل هایکمونیست  از گروه چندین با پیوستن انقالب(
 . شد  ترگسترده   اتحادیه صفوف  و....  "خونین  رزم" ، (1358)مرداد   "کارگر

 : هااتحادیه کمونیست  شورای اول

(  ژاندارک تولد   محل) پاریس نزدیکی در  شهری در  ،1357 سال وردین فر  در "هاکمونیست  اتحادیه" ی شورا اولین

  ریاحی  حسین ،  مازندرانی هاشم  ،  کوثری  حمید  ،  زعیم سیامک  : از بودند  عبارت  شوراحاضر در  افراد . شد  تشکیل

  مینا  و بزرگ عباس  ، ایساری بهنام ، تقوایی احمد  ،  آبادیعلی  فریدون ، نراقی شهین ، سمنانی فرامرز ،

   .زادهی صف
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  هایکمونیست  اتحادیه  از  زحمتگروه تحت عنوان  ،بزرگ عباس  و زادهصفی  مینا ،  تقوایی  احمد فوق  افراد  از

   (هم معروف بود "ها بخش داخلاتحادیه کمونیست "به   زحمت)جریان  .شدند  جدا ایران

   :هااتحادیه کمونیست دوم شورای

در   "اتحادیه"نقش  برای شورا این در. شد  تشکیل 1358 دینفرور  در و تهران در "... اتحادیه"دومین شورای 

  از  پس حکومت  که  رسید  نتیجه  این  به  شورانهایتا . شد  بحث حکومت ماهیت مورد  در  و ریزیبرنامه  انقالب  آینده

  به وابسته  عناصر و  ملی  داری سرمایه  ، بورژوازیخرده  گوناگونِ  هایطیف  از  و است امپریالیسم  مخالف  انقالب،

  . بگیرد دست در  را  قدرت  او  به  متمایل جناح  تا کند می سعی  امپریالیسم اما  دارند، مشارکت آن  در  ریالیسمامپ

 آن بپردازد.  تحلیل به  و  شود  نزدیک  " خمینی امام " هایاندیشه  به گرفت تصمیم  شورا

  فریدون  ،  ری کوث حمید  ،  ریاحی  حسین  ،  مازندرانی  هاشم  ،  زعیم  سیامک : از بودند  دوم عبارت  شورای  اعضای

 و....  ابراهیمی  فرح ،  ناصحی گیتی   ، ایساری بهنام ،  سمنانی فرامرز ،  آبادیعلی

 :هااتحادیه کمونیست   شورای سوم

  ،  ایساری بهنام  ، سمنانی فرامرز : از بودند  عبارت  در شورای سوم اعضای حاضر . شد  تشکیل 1359 بهار  در

  حمید  ، مازندرانی هاشم ،  زعیم سیامک ،  القلمسریع وحید   ، حیریا حسین ، القلمسریع  فرید   ، آبادیعلی  فریدون

  ،  صمیمی کامران  ، خرم  فریدون ،  بهگام تورج ، آزمایش سیدعبدالرحمن ،  شیرعلی ایرج  ، گرجی  یوسف ،  کوثری

 محمدرضا ، سمنانی سعید  ، پالسید  مسعود ، وثوقی رضا ، عبدمنافی ضیاء ، پرتوی فریدون ، گرایلی محمد 

 . زادهصراف  قاسم  ، جاویدان  پرویز ، عیوق  محمد   ، برهانشمس  الدینصالح  ،  اهوازی

 از این افراد: 

 .شد  جدا اتحادیه  بعد از این شورا، از حمید کوثری

 شد. جدا سازمان  از 59 سال در  هم  گرایلی  محمد 

 .شد  جدا سازمان از  60 سال در   پالسید  مسعود

  (4).شد  کشته   کردستان در ، 59 همان سال در برهان شمس  صالح

 .  شد  کشته جنگ با عراق  جبهه در  59 سال اواخر در  ،زادهصراف  قاسم

 . شدند  دستگیر  جنگ اوایل در بهگام تورج  و  ایساری بهنام

  و  شوراها و هاکمیته  در بیکاران،  و  کارگران  مبارزات در فعاالنهتالش کرد  های ایرانکمونیست  اتحادیه

  نقش  گیالن، کارگران شوراهای اتحادیه و آبادان ایپروژه  سندیکای بری ره در مشخصا و کارگری، سندیکاهای

. از مبارزات دهقانان در ترکمن صحرا حمایت کرد. سرکوب و کشتار مردم عرب خوزستان را محکوم  کند  بازی

  عادالنه  جنگ در به وجود آورد و را "کردستان زحمتكشان پیشمرگه تشكیالت" کرد و برای مدتی

پیشبرد   برای  ی جانبیتشکیالت ، در زیرمجموعه خود همچنین  اتحادیه  جست. شرکت رژیم  علیه  کردستان 

)این تشکیالت   وزان ایجاد کرد.آمدانشجویان و دانش و جنبش دموکراتیک ـ ضدامپریالیستی  زنان رهائی  جنبش

 ها موضعی منفعالنه داشت.(دانشجویی در زمان انقالب فرهنگی و یورش رژیم به دانشگاه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ی آمل( سربداران )واقعه »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شتن  نفس برای از سر راه بردایورش حاکمان تازه با تعمیق بحران سیاسی در جامعه و و  1360 پس از خرداد

با   ایران  هایکمونیست  اتحادیه  نیروهای انقالبی و چپ، و به نابودی کشاندن تمامی دستاوردهای انقالب،

برای دفاع از انقالب و سرنگونی حکومت   را  کمونیستی جنبش  نیروهای  ی زده، همهتحلیلی جدید و شتاب

  گیری و شکل  " اتحادیه"ختالفات درونی اما همین موضوع باعث آشکار شدن ا ارتجاع، به نبرد مسلحانه فرا خواند.

  . شد  )اقلیت( معروف (5)قیام تدارک خط )اکثریت( و جناح دیگر به  قیام  خطدو جناح مخالف شد. یک جناح به 

  نشان  را خود  واقعی  چهره خمینی  هنوز که بود معتقد  حاکمیت،  دانستن ارتجاعی علیرغم  "قیام تدارک خط"

  جزو  را افشاگرانه کار قیام، سیاسی ـ نظامی تدارک طرح ضمن نتیجه در. رند دا توهم او به  هنوز مردم و نداده

  کودتای خرداد، 30 از پس معتقد بود  بود،  تشکیالت بر حاکم گرایش که  "قیام خط". دانستمی  اصلی وظایف

   . برد اسلحه  به  دست باید  کودتا  هر مقابلِ   در  و  یافته، پایان آمیزمسالمت  مبارزه دوران و  گرفته  صورت  ایخزنده

  شد  انتخاب قیام دست باال یافت و رهبری جدیدی برای پیشبرد طرح خط قیامهای فراوان موضع پس از بحث

  غالمعباس  و( اسماعیل کاک) محمدی  پیروت و( ناصر) ریاحی حسین ،(شهاب) زعیم سیامک  از که مرکب

  و  مناطق مسئولین شد که متشکل ازنیز تشکیل  "ستاد قیام" کمیته رهبری، بر عالوه . بود (مراد) درخشان

   .بود نورمحمدی منیر  و ازلی فرشتهمثل   محلی، اعضای برخی

  اواخر  به همین دلیل از  . کردمی  توجیه  یا تفسیر  "انقالب باروت بر ایجرقه " مثابه به  را حرکت این اتحادیه 

  وگریز، جنگ  ماه  چند  طی که کرد  مستقر آمل  اطراف هایجنگل  در  را  خود نیروهای از  بخشی 1360 تابستان

  عینی  شرایط  و  نیروها یموازنه  گرفتن  نظر  در  بدون  "قیامی ". انجامید  آمل  1360 بهمن 5 یواقعه  به  سرانجام

  چنین  و بود  شکست به محکوم پیش از که نظام، به متوهم هنوز هایتوده  یگسترده   حمایت به توجهبی  و جامعه

 .شد  هم

های آمل دست به عملیات مسلحانه زد. که  در جنگل  سربدارانبا نام  60ال در زمستان س  اتحادیهترتیب بدین

بسیاری از   " قیام آمل" با  تن از اعضا و هواداران این سازمان شد.  200و اعدامِ بیش از شدن منجر به کشته 

  دست  ز ا "... اتحادیه" کادرهای یعمده بخش  و  و همچنین رهبری ، جنبش کمونیستی ایرانی نیروهای با تجربه 

]فیلم   اعدام شدند. (6) گی به جز یک نفرگان نیز بعد از یک دادگاه نمایشی، همه ماندهو باز نفر( 34)حدود  رفتند 

   [. توانید در یوتیوب ببینید ت را می این محاکما

  الس ) " نوپرواز یپرنده " کتاب در کند، که هنوز آن حرکت را صحیح ارزیابی می  آمل یواقعه  گانبازمانده  از یکی

  مبارزات  که  1359 ماه  اسفند  از : »دهد می  شرح  چنین  مقطع  آن  در  را  اتحادیه  تشکیالتی  درون  وضعیت ( 1382

  نارضایتی  جوّ یک  کلی  طور  به . شد  تشدید  هم  اتحادیه  درونی  مشاجرات و  مبارزات بود، گرفته  اوج  ایتوده 
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  غالب  "اتحادیه " بر  عراق و  ایران  گ جن از  پس  ویژه به و  سفارت  اشغال از  بعد  که  راستی  خط  به  نسبت  عمومی

  فقط  نه بود،  جدید  سیاسی قدرت  به  دوگانه  برخورد  اش مشخصه  که  خط  آن بگویم جاهمین . داشت وجود  شد،

  آن  از  مانع. شد  ایران کمونیستی نوین جنبش تضعیف موجب کلی طور به  بلکه زد، " اتحادیه" به بسیار صدمات

  گوناگون،  انقالبی هایفرصت از  و بسازد تاریخی  شرایط  آن در را ودش خ حزب بتواند  ایران کارگر طبقه که شد 

  استفاده  ایران از مناطقی در قدرت کسب حداقل یا و سراسری قدرت کسب و خود جنگ انداختن راه به برای

  اوضاع. شد  آشکار تر بیش  غلط  خِط آن  هایمحدودیت  جامعه،  در  سیاسی تحوالت  آلودشتاب  سیر  با زمان هم . کند 

  طرح  از  ناشی صرفا هم اضطرارش  بکنیم؟ خواهیممی  کاره چ که  این. بود کرده طرح را موضوع چند  اضطرار،  هب

  در  هم "کرد؟  آغاز باید  کجا از " سئوال  به  گوئیپاسخ همزمان  بلکه  نبود،  " کرد؟ باید  چه " گیهمیشه  سئوال

  و  کودتا طرح مشخص افشای و 60 دادخر  17 در  "!هشدار" نام به اتحادیه تاریخی اعالمیه. گرفت کار دستور

  در  ایجانبههمه  و  جدی  سیاسی تحرک  موجب  کودتا  مقابل در  گی ایستاده  برای  تشکیالت و  مردم  به  فراخوان

 (7).«شد  سازمان

های اتحادیه کمونیست نام  دنبال به سربداراننام  افزوده شدن " قیام آمل"  تنها دستاورد که  بود این واقعیت اما

 بود!  ایران 

توسط   ،" بورژوازی از  بخشی با  اتحاد" سیاستِ از رویدنباله  با مجددا  هاکمونیست  اتحادیه سازمان گانبازمانده

تقاضای عضویت بدون قید و شرط  ( صدربنی  و مجاهدین) شورای ملی مقاومت از بخش تهرانیحمید درم

  که آن جایی  از  اما. شد  اعالمرسما  " متمقاو ملی  شورای" به  "اتحادیه... " پیوستن  1361 مهر 9 تاریخ  در  کردند.

  خود  گینماینده جهت کسی را نتوانستند  بود، آمده  وارد تشکیالت یبدنه  به مهلکی یضربه  آمل یحادثه  از بعد 

  شورا، از  رسمی هایاطالعیه  ونیم درسال  یک حدود طول  در . بفرستند  فرانسه در "مقاومت ملی  شورای" به

  اوایل  در . شد می  برده  نام ، "مقاومت ملی  شورای " دهنده تشکیل  اعضای  از  یکی  وانعن به ( سربداران)  اتحادیه 

 .شد  اعالم رسما  شورا از اتحادیه  خروج  1362 تابستان

 :هااتحادیه کمونیست  چهارم شورای

برگزار   1362خود را در بهار سال  چهارمین شورایتوانست  هااتحادیه کمونیست  ی این وقایعوجود همه با 

بود، برگزار شد. اتحادیه به دو   دموکرات  حزب حمایت تحت  که  اتحادیه مقر کردستان، در  در ین شورا اکند. 

که بر فعالیت   خلیلخط )  جناح اکثریت از نفر 21 ی چهارمشورا تقسیم شده بود. درجناح اکثریت و اقلیت 

شرکت  ( ا به جنگل بازگشتکه معتقد بود باید مجدد حاجیخط ) اقلیت جناح از نفر 11 و (سیاسی تاکید داشت

که منجر به از بین رفتن اکثر کادرهای  در گذشته های غلط سازمان ورای چهارم در عوض نقِد تحلیل د. ش کردن

  دیگر  ایعده  " چهارم شورای" . به دنبال برگزاری گذاشت ید تای سربداران  حرکت  انقالبی جوهر  آن شده بود، بر

  اعدام  جوخه برابر  در یا شکنجه  زیر  و  شدند  گرفتار  رژیم امنیتی  های نیرو دام  در سازمان کادرهای و  رهبران  از

 باختند. جان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «های اتحادیه کمونیست هامواضع و تحلیل »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بورژوازی  جایگاه از نادرست درک به علت  ی ایرانهااتحادیه کمونیست  ،1357 انقالب وقوع  از  پیش سه سال

ون  روحانی"  و  خمینی در حمایت از  ، ای()مرحله  "انقالب دموکراتیک"طبقاتی ایران و اعتقاد به تز  آرایش  در

رودرروی رژیم شاهنشاهی   اهلل خمینیت آیرهبری حضرت ه روحانیون مترقی ایران ب » :د نویسمی چنین  " مترقی

ست که مرتب  دهد و در این پیکار عادالنه خویش ااست، و به مبارزات خود ادامه می  هایش ایستاده فروشی و وطن

  «سپرد.راه رهائی ایران و مردم ایران را می  ،دوش دیگر اقشار و طبقات خلقبه دهد و دوش نیز شهید و زندانی می 

 [ 1354ـ اسفند 22ص  "( چریکی مشی  بر انتقادی) ایران  انقالب  راه  پویندگان  با سخنی "  ی]جزوه 

اتکا بر  انحصارطلبی روحانیت حاکم، مواضع اتحادیه به دلیل عدم ی مشاهدهبا و  58در سال  ،پس از انقالب اما 

ها مونیست ها ک»در این میان نیروهای انقالبی و در پیشاپیش آنگردد: تحلیل طبقاتی، دچار چرخشی عمده می 

یابد، برای  بخشی برای رهبری مردم در اوضاع بغرنجی که تکامل می متحد نیستند و تشکیالت انقالبیِ اطمینان

بلبشوی خطرناکی که مرتجعین و روحانیونِ امتیازطلب به   ردم و برای نجات مردم از این حفظ و تحکیم اتحاد م

ف حمایت او  نَهائی که در کَو محافل و گروه  هلل خمینیاآیت اند، وجود ندارد. میان صفوف متحده خلق افکنده

مال و همدستان رژیم  تری برای دشمنان واقعی انقالب ایران و عکه هر روز تخفیف بیش  در حالی  ،اند قرار گرفته 

سوزانند و  هم می  تر و خشک را با سازند و گاه مله خود را متوجه درون انقالب می شوند، لبه تیز حسابق قائل می 

شود تر می المال مردم بیش بیت شان برچه کنترل دهند. آنان هری نم ه دادخواهی و فریاد اعتراض احدی گوش فراب

یک جریان معین از صف  صورت ه گردد و ب تر می شان سنگینکنند، گوش تری کسب می و قدرت و حشمت بیش 

 [ 1358ـ شهریور  2  ـ ص 38شماره  ]حقیقت .«شوند مردم جدا می 

گیری جنگ خونین کردستان چنین آمده  در شکل  " توطئه"در مورد مرکز اصلی  حقیقتنشریه  39 ه و در شمار

شمنان خود را به خوبی  فریب این دسائس را نخورده و د ،رد و هم مردم آزادیخواه ایران خلق دالور کُ» است:

اند، درخواهند یافت که در  م رفته نیز که برای دادخواهی به ق " قارنه"  یاند و نمایندگان مردم داغدیده نشانه کرده 

 جاان رد همجاست و فرمان کشتار خلق دالور کُقم کسی به داد آنها نخواهد رسید. زیرا مرکز این توطئه در آن 

 .« صادر شده است

»اتحادیه« با   (،1358سفارت آمریکا )آبان  اشغالبه دنبال ماجرای  بازرگان گیری دولت با شکست و کناره اما 

بورژوازی لیبرال و   نمایندهمثابه  هرا ب  بازرگانبا تاکید بر ناهمگونی طبقاتی هئیت حاکمه، دولت  و دیگر یچرخش

های  از جناح سطحی  . با این تقسیم بندیِکند اعالم می ت امپریالیسضد  بورژوازیِعنوان خرده ه را ب  خمینیمجددا 

ترتیب در این  بدین قرار گرفت.  " خلق"در صف  خمینیو  "خلقضد "در صف  بازرگاندرون حاکمیت، دولت 

بورژوازی لیبرال و  » :شودو وابسته به امپریالیسم شمرده می "انحصارطلب" هایلیبرال نماینده بازرگانمقطع 

قدرت  کند ولی خود در قبضه کردن و انحصار کوه و شکایت می که بسیار از انحصارطلبی ِش بازرگاناش نماینده
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رژوازی را بر علیه طبقه کارگر و نیروهای انقالبی تازاند و جهت اصلی مبارزه را  بوماه تمام خرده  9سرآمد است، 

  که  دیگری  ... نیروهای ای درخور دریافت داشتادن جهت مبارزه در خط صحیح، ضربه منحرف ساخت. ولی با افت

  را  لیستی ضدامپریا حرکت این خمینی  اهللآیت  نمایندگی و به زعامت باشند می  روحانیت درونی  ه یتجز حاصل

  دمیده  آن  بر  و  کرده  پشتیبانی مردم  ضدامپریالیستی  حرکت  از  قاطعانه  نیرو  این  کنیم تاکید  باید  کردند... تائید 

ـ   47 شماره ـ  حقیقت ] «. کرد خواهد  همگامی انقالبی  نیروهای  با مبارزه  این گسترش  و  تعمیق  صورت در  و  است

 م وجود ندارد![ لحزب کمونیست م  متاسفانه این شماره از نشریه در آرشیو نسبتا کامل

از   هااتحادیه کمونیست  های چپ، ازجمله کل سازمان  تر به آن پرداخته شده است، تعبیرای که کم نکته اما 

ی تاثیر  این موضوع نتیجه  . استامپریالیسم گی به وابستهو مترادف با  "ناسزا"به مثابه یک  "لیبرال"ی واژه 

  ات که این تغییر کند روشن نمی هرگز  اتحادیه حال در هر چپ انقالبی بود. بر وده حزب ت هایغیرمستقیم تحلیل 

محصول چه واقعیات عینی در بطن   "بورژوازی ضدامپریالیستخرده "و  "بورژوازی لیبرال "و نوسان بین  ناگهانی

 زگشته است؟ به مسیر درست خود بامجددا انقالب  ، بازرگانبا شکست دولت  گونه است که چو  جامعه بوده است.

ر نهادهای حاکمیت  ، وی را از سایخمینی "ضدامپریالیستی"و  "طلبانهگرایشات استقالل "ید بر با تاک اتحادیه 

تواند از کودتای  دانست که وجودش می ساخت و او را عاملی می و دولت جدا می  "شورای انقالب"بورژوازی نظیر 

  !احتمالی آمریکا جلوگیری کند 

در حال حاضر مادام که  »... « آمده است:های ایراناتحادیه کمونیست از سومین شورای گزارشی ی »در جزوه 

تمام و کمال ارتجاع و امپریالیسم کم  و مجدد  ودتای نظامی و یا سلطه احتمال توفیق یک ک  ،زنده است خمینی

 ت.«اس 

  شعارِ  اتحادیه، ها خوئینی اهللآیت  نشجویان پیرو خط امام« به رهبری آمریکا توسط »دا پس از اشغال سفارتخانه

در  های چپ دیگر سازمان به مانند بسیاری از  اتحادیه را مطرح کرد.  "مقابل تهدیدات آمریکا مسلح شوید  ر د"

استار آن بود. در آن مقطع  داری حاکم بر ایران خوراهی گام برداشت که حکومت سرمایه آن مقطع عمال در 

دمید. این  می  " زم آمریکاجام جامعه جهت مقابله با تهدیدات امپریالی ضرورت انس" داری حاکم در شیپورِ سرمایه

  سناریو این دست در دست رژیم در تدوین  ، به اصطالح چپ نیز ها و احزابِ له سبب شد تا بسیاری از گروه ئمس

فرصت مناسب را   ،ین شرایط همی مردمی تامین کنند. بدون تردید شرکت کرده و برای بدنه حاکمیت، پشتیبان

 تمام و کمال جنبش مردمی اقدام کنند. رای مرتجعین حاکم فراهم آورد تا جهت سرکوبِب

جمهور، در مقام رئیس  صدربنی ن با روی کار آمد  ،هاکمونیست  اتحادیههای گیری در موضع  ی تشتتدر ادامه 

( پشتیبانی  صدربنی جمهور )های رئیس مجاهدت" ضمن تقدیر از و  ، معرفی کرد "بورژوازی ملی" وی را نماینده

 [ 1360آذر  ـ 147شماره ـ  حقیقت ].  از وی را اعالم نمود

و   را متوقف ساخت جانب رژیم ایران را گرفت و فعالیت خود در کردستان ،در زمان جنگ ایران و عراق اتحادیه

ادالنه  جنگ از جانب ایران را ع ، اتحادیهرهبران از  حسین ریاحیهای جنگ را داد. فراخوان پیوستن به جبهه 
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ه  توسط سپاه و ارتش، ب "فتح خرمشهر"هایی از مردم که پس از العمل بخشعکس: » که معتقد بود دانست چرا

جانب ایران   خود نشانی از عادالنه بودن این جنگ از ،را جشن گرفتند  خودی به خیابان ریختند و آن ه طور خوب 

 «.است

  جناح  که  کرد اعالم  مواضع، دیگر در چرخش  یک با هاکمونیست  اتحادیه رهبری  ، 1360 خرداد  حوداث از پس

  ناگاه  به حاکمیت ترتیب کلبدین . است یافته طبقاتی استحاله نیز خمینی  و کرده کودتا ،حکومت ارتجاعی

 ی آمل فراهم شد.به سوی فاجعه  " اتحادیه"، و زمینه برای سوق یافتن شد   قلمداد  ضدانقالبی  و  ارتجاعی

  در کیفی  و  کمی  نویسد: »تغییر می  دفاعیات خود، در 1363ز دستگیری در سال پس ا علی چهارمحالی کائیدی 

 ناپذیرآشتی  حالت  به  همکاری ـ مبارزه ـ همکاری  حالت از  ما مبارزاتی  هایتاکتیک  یافتن  تغییر  و  دولت درون 

  که  بود ضدخلق و  خلق متخاصم قطب  دو  صورت به  آن شدن قطبی دو  و جامعه  درون در  طبقاتی  مبارزه شدن

 « .بود یکدیگر ضد  بر  قهر اعمال متضاد،  کیفیتاً  صفِ دو   این یمقابله   راه تنها  صورت این در

 دهد:  گونه شرح می نیز پس از دستگیری، مواضع اتحادیه در مقاطع مختلف را این حسین ریاحی

  و  لیبرال  فردی  را  بازرگان  خود . دانستیممی  مختلف  نیروهای  نمایندگان از  متشکل دولتی  را  موقت  دولت»

  ارزیابی  قبلی  رژیم  ماندهباقی و بیگانه  عامل را مدنی نظیر  دولت این کارگزاران  از عناصری  و غرب به متمایل

 . دانستیممی  متضاد   و  متفاوت عملکردهای  دارای   و  ملی  دولتی  را دولت   ،  هم روی بر  ولی کردیم، می 

  ما  شدند، گرفته  گروگان  به کارمندانش  و  د ش  تصرف  امام خط  پیرو  دانشجویان  توسط  امریكا سفارت که  زمانی

 دادیم.   را جریان  این از پشتیبانی  اعالمیه که بودیم  سازمانی اولین

  از  که  بود این  مخالفتش دلیل.  نکرد  مشارکت  نیز  آن  در و  بود  مخالف خبرگان مجلس انتخابات با ما سازمان

  داده  مؤسسان مجلس  تشکیل قول  مردم به اسیاس  قانون تدوین  برای  انقالب، پیروزی  از  پیش  و انقالب ابتدای

 شد. می   تشکیل خبرگان مجلس  ،  مؤسسان مجلس  جای به  حال و  بود  شده

  و  نگرفت تصمیمی  سازمان ،صدربنی  جمهوری  ریاست انتخابات در  سازمان شرکتعدم  یا شرکت  سر بر

 . نکردند  یا د کردن  شرکت خود نظر و  فکر طبق کس  هر ها،بچه  که بود  این. نداشت مشخصی سیاست

  تأثیر  تحت  تربیش  زمان آن در هادانشگاه  نداشتیم، دانشگاه  در  نیرویی  خود  ، ماانقالب فرهنگیدر زمان 

  و  سیاسی مبارزه مرکز  را دانشگاه چون بودیم،  مخالف دانشگاه تعطیل با ما لیکن بودند،  فداییان  و مجاهدین

 دانستیم. ی م شاهیمحمدرضا  خفقان دوران   تمام در   انقالبی فعالیت

ما از اولین  . نفر شهید در جبهه دادیم 10رفقای ما اکثراً در جنگ شرکت کردند و حدود ایران و عراق  جنگدر 

 « . ها بمانیم، با تمام نیرو ماندیم و به دفاع پرداختیمروز تجاوز عراق علیه ایران تا زمانی که توانستیم در جبهه 

  12 انتخابات مورد نویسد: »درمی  رفراندوم جمهوری اسالمیاره نیز در دفاعیات خود درب القلمفرید سریع 

  اسالمی،  جمهوری  به  " نه" رأی  چون کرد،  اتخاذ  را  انتخابات تحریم سیاست اتحادیه  امر،  ابتدای  در  فروردین، 
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  اعالم و شرکت موافق همه عموماً  درونی، هایبخش  در بعدها لیکن بود، سلطنتی  حکومت از دفاع  با مساوی  عمالً

   «بودند. " آری" رأی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « (مائویست  ـ لنینیست ـ مارکسیست) ایران کمونیست حزب»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المللبین  عضویت  به .شد  جدا " مقاومت ملی  شورای" پس از جدایی از  های ایرانت کمونیس  اتحادیه

  انقالبی  کمونیست حزب )پرو( و درخشان راه  نظیر مائوئیستی دیگر گروهای  از متشکل  که( ریم ) مائوئیستی
 ایهسازمان  و  احزاب دیگر با همگام هاکمونیست  اتحادیه ( 1984) 1363 سال در .درآمدند  بود،  آمریكا

  گامی  مثابه به  "انترناسیونالیستی انقالبی جنبش" تشکیل به جهان مائوئیستِ ـ لنینیست ـ مارکسیست

   . اقدام کرد ، "نوین کمونیستی  انترناسیونال " ایجاد  جهت در

  اتحادیه " تکامل و تداوم ر، د(ملم) ایران  کمونیست حزب( 2001)اول مه  1380در اردیبهشت 

  ـ لنینیست ـ مارکسیست پسوند  ،آن به گفته موسسین .شد  تشکیل( ربدارانس ) "ایران  هایکمونیست

  های انقالب  دستاوردهای  از  هیچیک حزب  این که  است بوده  آن  بر  تاکیدی  ،حزب نامِ  یدنباله در  مائوئیست

   نکرده است. حذف  را دون مائوتسه   و  لنین  توسط  مارکسیستی های تئوری تکامل و  بیستم  قرن  سوسیالیستیِ

  1380 خرداد اول تاریخ آن در شماره اولین و کرد کار به آغاز سوم( )دوره حقیقت نشریه  حزب ه دنبال تاسیسب

از دیگر نشریات حزب   (7)بذر ، و آتش ، جهانی برای فتح یمجله  .شد  منتشر حزب موسس یکنگره  گزارش  با

  کمیته  نام  به زنانیجانبی  ی، تشکلدهه هشتاد شمس در اوایل  حزب،  این  فعالین از  تعدادی  ضمن در باشد.می 
 ریزی کردند که هنوز هم فعال است.  را پایه  مارس  هشت

  الگوهای و  ایپایه  مفاهیمدر  دست به بازبینی "نوسازی جنبش کمونیستی"به منظور حزب  1385 سال از

ـ   اقتصادی ختارسا تحلیلِ شامل تغییرات این دستخوش تغییراتی شده است.اش و اساسنامه اولیه  زده تئوریک

باب  "به نظریات  " حزب"نزدیکی و گرایش  حاصل این تغییرات، . ستا ایران انقالب راه  و  خصلت  ایران، اجتماعی

 بوده است. "سنتز نوین "ی و نظریه   "د لوتامونری"و  " آواکیان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 1مه ضمی]

 «ها توسط سازمان پیكارنقد مواضع اتحادیه کمونیست»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را در قبال تحوالت سیاسی   " حقیقت"های سیاسی اخیر گیری کوشیم تا خطوط اصلی موضع »... در ابتدا می 

ها در کمال اختصار بیان کنیم، و  منعکس شده است، با استناد به آن  " نشریه "های اخیر این جدید که در شماره 

 تر آن بپردازیم. های عمومی سپس در مقاالت بعدی به تشریح این مواضع و ریشه 

در زمانی که هیئت حاکمه درصدد است خود را از انزوا بیرون بکشد و یگانه وسیله بیرون آمدن از این   " حقیقت "

داند، سیاست و موضعی  می  اهلل خمینیآیت گیری از موقعیت و نقش سیاسی ـ مذهبی بهره انزوا و استیصال را در 

بخشی   همگامی ظاهریرساند. این نشریه درست در شرایطی که یاری می  " گیریبهره "کند که بدین را اتخاذ می 

و مکانیسم این ها، امواج توهم نسبت به ماهیت از هیئت حاکمه و ضدانقالب با جنبش ضدامپریالیستی توده 

پراکند. در شرایطی که توضیح این تغییر در تاکتیک این بخش  همگامی و همصدایی ظاهری را در میام مردم می 

ها، به خاطر جلوگیری از مخدوش شدن مرز انقالب و ضدانقالب، به ضرورتی مبرم  از هیئت حاکمه برای توده 

دروغین ضدامپریالیستی از چهره هیئت حاکمه، به  ی شود، و باالخره در شرایطی که دریدن پرده تبدیل می 

برای   حرکت از این  باال ای در این مهم نیست که عده "نویسد: شود،  می ها تبدیل می وظیفه مهم کمونیست

باشد آن است که انتظارات مردم را برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا  اند، آنچه که مهم می مقاصد خود سود جسته 

 (    45شماره  حقیقت . )"بردمروز در راس حکومت قرار دارد، باال می که ا هرکسی از 

  " باال"ها در این شرایط که اتفاقا همان جدا کردن بر یکی از مهمترین وظایف کمونیست " حقیقت"بدین ترتیب 

ده  مدت و درازمدت آن است، پر و مقاصد و اهداف کوتاه  " باال"، توضیح علل بروز چنین حرکاتی در "پایین"از 

ها را در مقابل  جانبه و لیبرالی خود، مرز بین انقالب و ضدانقالب را مخدوش و توده افکند و با درک یک می 

افکند. ضدانقالبی که  کند و آنها را یکجا به دامان ضدانقالب می های ضدانقالب، خلع سالح می مانورها و تاکتیک 

ناپذیر تکامل مبارزه طبقاتی،  طبقاتی و قوانین اجتنابفردا، فردایی نه چندان دور مانند دیروز، به حکم منطق 

بسیج و تجدید قوای کنونی را به بسیج و تهاجمی آشکار برعلیه جنبش انقالبی جامعه، انقالبیون و  

را برای   " جهاد با کفار"قلمداد خواهد کرد و دستور  "آمریکایی"های ایران تبدیل خواهد نمود. آنها را کمونیست

 جددا صادر خواهد نمود. سرکوبی آنان م

درک الگوسازانه   در دگماتیسم فکری و را که ریشه رویزیونیستی و لیبرالی خود درکِ آلوده به گرایشات " حقیقت "

شوند و  آنها از انقالب چین )با تمام تناقضاتی که در جریان پیاده کردن این الگوها در شرایط ایران دچارش می 

الفارقی میان شرایط جامعه ایران و کشور شیلی و  د، در آنجا که قیاس مع بعدا آن را نشان خواهیم داد( دار 

از   "حقیقت"گذارد.. کند، به روشنی به نمایش می و رژیم ضدخلقی ایران می آلندههمچنین حکومت ملی 

اش فقط این است که چرا  تا از تجربه شیلی به درستی درس بگیرد! و ناراحتی  خواهد می  "شورای انقالب"
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کوشد تا با برخوردی  گیرد. و بدین جهت می و غلط می "نادرست"از این تجربه درس  "ی انقالبشورا"

شان چندی است که دولت و شورای انقالب و وسایل تبلیغاتی "نماید:  " پند گرفتن"غیرطبقاتی او را وادار به 

آمیز  رهنمودهای سراپا اشتباه و  "نادرست"های کشند. اما متاسفانه درس مرتبا تجربه شیلی را به رخ ملت ما می 

 ( 47شماره   حقیقت ، "از تجربه شیلی به درستی درس بگیریم"دهند. )مقاله ی تلخ می به مردم ما از این تجربه 

بورژوازی مرفه سنتی و نمایندگان سیاسی ـ فکری آنها،  این درک غیرطبقاتی و رویزیونیستی در برخورد به خرده 

حتی اختالف بین شورای انقالب و دولت از  "دهد: را این چنین نشان مینیز خود  اهلل خمینیآیت  بخصوص 

اهلل خمینی از سوی دیگر، در رابطه با مبارزه با امپریالیسم کامال عیان است. )از نظر حقیقت آیا به  یکسو و آیت 

 ( 47ه  شمار حقیقتـ ) " کنند؟(؛ دولت و شورای انقالب هم با امپریالیسم مبارزه می اهلل خمینیآیت جز 

ترین رهبر روحانی وابسته به جناح  به عنوان برجسته  اهلل خمینیآیت تواند درک کند که نمی  "حقیقت "

بورژوازی مرفه سنتی، جزئی موثر از هیئت حاکمه ایران است و نه جدا از آن، در طی دوره چند ماهه  خرده 

انقالب، مانند لشکرکشی به   و شورای بازرگانحاکمیت اینان، تمام عملکردها و سیاست ضدخلقی دولت 

با   "حقیقت"گیرد. اما کردستان و سرکوب خلق دالور کرد و... با تاکید و گاه به ابتکار او صورت گرفته است و می 

ی هیئت حاکمه، و با حداکثر تبدیل هیئت حاکمه به دو بخش  جدا کردن این عناصر با این جناح از مجموعه 

قدرت حاکم! ـ   "خوب "های ضدانقالبی این بخش ـ بخش سیاست خوب و بد، آب تطهیر بر عملکردها و 

 ( 58دی   10، 26، شماره پیکار )نشریه (8)ریزند.«می 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2ضمیمه ]

 « ی آملفداییان اکثریت و واقعه  حزب توده، »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با   در رابطه ، در مطلبی1360تیر  3، به تاریخ 115، شماره "کار "( در نشریه اکثریتهای فدایی )سازمان چریک

با عنوان »نه کمونیست است و نه اتحادیه، یک گروهک مائوئیست است«، اوج   ایران هایکمونیست  اتحادیه

فریبانه نام جعلی  گذارد: »هفته پیش گروهکی که عوام سوادی تاریخی خود را به نمایش می عی و بی اطالبی

ای صادر کرده و در آن وظایف تاکتیکی به اصطالح جبهه  را بر خود گذاشته، اعالمیه  "هااتحادیه کمونیست "

ها[  ن آن ]اتحادیه کمونیست متحد انقالب! را در برانداختن جمهوری اسالمی روشن کرده است!... اسالف خائ

را هم که   سیروس نهاوندیئی جنایتکار یعنی "سیا"و  الشایی، پارسانژادمعدوم،  نیکخواه  یعنی خائنینی چون

 شناسید...« خودتان می 

نگذاریم، عدم اطالع   هااتحادیه کمونیستی تاریخ به منظور تخریب اگر این اشتباه را به حساب تحریف آگاهانه 

اتحادیه  "، سازمان حزب توده ذوب شده در والیتِ  فدائیان   گذشته چپ ایران سبب گشته تا این از تاریخ و

اشتباه بگیرند. تنها با اتکا به همین یک اشتباه   سازمان انقالبی حزب توده ایران را با  "های ایران کمونیست

 ، پی برد.    پیرامون جنبش چپ در آن مقطع فداییان اکثریت های کافی است تا به عمق تحلیل 

مردم آمل با شعار مرگ بر  "ای با عنوان در مقاله  1360بهمن  14، به تاریخ 147( شماره اکثریت) کارنشریه 

نویسد: »مردم آمل  را تار و مار کردند، پیرامون وقایع آمل می  " های آمریکاییطلبان و مائوئیستآمریکا، سلطنت 

های چپ آمریکایی بودند که از  ای از جنون و خیانت گروهک تازهبهمن، شاهد نمایش  6دقایقی مانده به بامداد 

تن   120تا  100ضلع جنوبی شهر، از حاشیه رودخانه آمل، به شهر یورش آوردند. مهاجمان گروهی مرکب از 

هایی به دور سر و بازوی خود بسته  ها روبان نفره سازمان یافته بودند. آن  5تا  3بودند که در دستجات مسلح 

 .«   "سربداران"ها نوشته شده بود که روی آن  بودند 

  حزب توده ایران ( و نیروهای اکثریتنویسد: »فدائیان خلق ایران )همچنین در بخشی دیگر از همین مقاله می 

دوش مردم و نیروهای بسیج، سپاه و دیگر نیروهای  بهظات یورش مهاجمان ضدانقالبی، دوش از همان نخستین لح

اری در سرکوب و دفع مهاجمان فعاالنه شرکت داشتند. دو تن از رفقای ما و حزب در  انتظامی شهر با فداک

اکنون در بیمارستان بستری  حوادث آمل توسط مهاجمان ضدانقالبی از ناحیه شکم و سر مجروح شدند که هم 

قای به خدمت  گی کردیم. گفتیم رف های تلفنی با مقامات شهر ]آمل[ اعالم آماده هستند..... ما ابتدا طی تماس 

، مسلحانه عمل  بسیج  و سپاه ی گرفتن اسلحه هستند. بگذارید در کنار برادران رفته و از جبهه برگشته، آماده 

 کنیم.« 

 نویسد: می  " کالغ و گل سرخ"در کتاب  67عام گان قتل از جان به در بُرده  مهدی اصالنی 
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  خود،  منتقدان  از  ارتجاع، حاکمیت  با  همراهی اتهام با مقابله  برای  همواره  اکثریت  سازمان اخیر سالیان در »

  این  بلکه است، نبوده همراه دادن لو  با همیشه  البته ارتجاع حاکمیت به یاری .است کرده  مطالبه  "دادن  لو" سنِد

  خون  سال در  که  است این اصلی اتهام .باشد  اکثریت  رهبری بر حاکم سیاست نتایج از یکی  میتواند  شنیع اقدام

  اثبات  برای .نشد  محدود  نظری  عرصهی به تنها حمایت این و گرفت را جنایتکار طرف پیشهخطا این رهبری

  با  ، 1360، در تاریخ ششم بهمن ماه سال هاکمونیست  اتحادیهی  درگیریهای  از آور چندش  نمونهای  مدعایم

  این  اول یره کنگ  در اکثریت رهبران از برخی صریح اعتراف  به .میکنم نقل را آمل در حکومت نظامی نیروهای

  حزب  سیاسیِ هیئت توسط  سازمان این سیاست کلی  رئوس  1360 سال آغازین  ماههای  از  دستکم  سازمان،
  در  یگانهگی نوع یک بودند، شدن یکی خواهان که سازمانی دو  بین یعنی .است میشده تعیین ایران  یتوده 

  همکاری  به  خود  رسمی سنادا در  ایران  توده  حزب و  اکثریت  سازمان. است داشته  وجود عمل  و  تحلیل 

 رفسنجانی هاشمی. اند شده معترف "کمونیستها اتحادیهی" علیه بر  سرکوب ارگانهای با خود  مهم و همهجانبه

.  آوردند  اطالعاتی و آمدند  توده حزب رهبرانِ از عمویی و کیانوری آقایان": مینویسد  ،"بحران از عبور" کتاب در

  از  گزارشی آمدند  توده حزب از عمویی  و کیانوری ...میکنند  برقرار  بطه را مسئوالن با اطالعات دادنِ با معموال

 " دادند. کمونیستها  اتحادیه نام  به کمونیستی  گروهک یک  ضدانقالبی فعالیت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 3ضمیمه ]

 « های ایران )سربداران(کمونیست جریان محاکمه اعضای اتحادیه »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و  رهبران از تن 28 یمحاکمهدر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی مرکز،  1361دی ماه  25تا  18 هایروز در

  ، نمایشی دادگاه این  گانه گردانند . شد  برگزار ( م رژی نظر از ) " علنی" صورت به "ها...کمونیست اتحادیه " اعضای

 ند.شد  ظاهر  دادستان  و  شرع  حاکم  نقش  در  ترتیب   به که بودند  الجوردی  اسداهلل و  گیالنی  محمدی

  دادگاه  به  مربوط اخبار. داشت نماییقدرت  به  نیاز شدت به  رژیم ، "آمل قیام"  سالگرد شدن نزدیک  به توجه  با

  طور  نیز به  موقع  آن هاینشریه  و هاروزنامه  و  داشت قرار تلویزیون  اخبار رأس  در  ،هاکمونیست  اتحادیه رهبران

  دادگاهی  در  قضایی  و  حقوقی موازین رعایت برای تالشی هیچ قضایی هایمقام  .پرداختند می  آن انتشار به  گسترده 

  در  که  را متهمانی کار،  ابتدای در  گیالنی. دادند نمی  خرج به شد،می  پخش  اسالمی جمهوری سیمای  طریق از که 

  به  سر  راستی به  شما! مسمایی با اسم  چه ! سربداران»: گفت و  داده  قرار  خود  مخاطب بودند،  شده  حاضر دادگاه 

   «!هستید  دار

.  کرد اعالم امر بدو در و  اول جلسه همان در  را  دادگاه  حکم  پیشاپیش واقع  در  خود، حرف  این  با گیالنی اهلل آیت

.  کردمی  برمال را رژیم  بازیشبخیمه  ماهیت تربیش  که بود گیالنی  ربط بی  هایسؤال فوق، دادگاه بدایع دیگر از

  در  شما مادر آیا جزایری خانم: پرسید  بود، داده قرار خطاب مورد را جزایری نسرین که حالی در وی نمونه،  برای

   است؟ قید حیات

  جوخه  به و دستگیر بعدها که   بود شریفی فرد ،میسپرغ غالمرضا او برادر) سپرغمیمحمدرضا  و القلمسریع  وحید 

  که  را میر ریاحی تاجحسین  وقفه  بدون  و  راست  و  چپ هاآن . بودند  فوق  نمایش گردانانمعرکه ( شد  سپرده  اعدام

  و  انداخته  زیر به سر بود،  فرساییجان  فشار زیر در که او. کشیدند می  چالش به  بود، " بزرگ ناصر" به معروف 

  آمده  درد به دلش دید،می دیروزش  رفقای  و دوستان از  که نامردمی  همه این از شاید . بود کرده اختیار سکوت

  قرار هاشکنجه  شدیدترین تحت که هاکمونیست  اتحادیه رهبر  عنوان به ریاحی حسین  صورت هر  به. بود

  حمله  و  مازندران  هایلجنگ  در مسلحانه  مبارزه  و  کرد  دفاع  خرداد 30 مقطع تا  سازمان این عملکرد  از  بود  گرفته

  پیش  که  آنچه  از  و  کرد  قلمداد خرداد  30 از  بعد  شرایط  از  سازمان غلط  تحلیل را  سربداران قیام  و آمل  شهر  به

  دیگران  که  اراجیفی به  نیز پاسخی و نگفت را رژیم  مجیز هایشصحبت  خالل  در او. کرد تأسف اظهار بود،  آمده

 .نداد بافتند،می 

  ، میرزادگی شکوه هایاشک و  رازی  فرهنگ  ابراهیم  هایرقصی خوش  یادآور  سپرغمی و قلمالسریع  هایچاپلوسی

بود.   دانشیان  و  گلسرخی  دادگاه در  جمشیدی( ایرج) اهللرحمت و  مقدم  سلیمی منوچهر ندامتِ  و  اتحادیه  مریم 

  کامپیوتری  یکه شب و  سیستم اندازیراه  و  ممکن  هایهمکاری  یکلیه  انجام  از پسسرانجام  نیز  القلمسریع

 .شد  آخر اعدام دستِ  رژیم، اطالعات
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 دادگاه انقالب:  متهمینتعدادی از  ( علیه الجوردی)   دادستانکیفرخواست ـ 

  از  و نارمک  تهران مقیم  اصفهان،  اهل 1320 متولد  ،بزرگ  نام مستعار نام با ریاحی تاجمیر حسین ـ آقای1

  24  بازداشت تاریخ ،"سربداران جنگل"  اصطالح به ملقب "ن ایرا هایکمونیست  اتحادیه" سازمان مرکزیت  اعضای

   .61تیر 

   :اتهام موارد

  مسئول  نیز و "جنگل سربداران" به معروف "ایران  هایکمونیست  اتحادیه " الحادی تشکیالت  مرکزیت ـ عضو 1

   دستگیری.  زمان در  مزبور تشکیالت  کل

 آمل.  1360 بهمن ششم  خونین خیانت عاملین  ،"سربداران"  تشکیالتی ـ مسئول 2

  شدن  مجروح و تن 40 شهادت به منجر که  1360 سال بهمن ششم  ناجوانمردانه یورش  در  مستقیم  شرکت ـ3

 گردید. اهللحزب  امت افراد  ترینمظلوم  و  بهترین  از تن  37

 .  پرونده 8  صفحه ،  اسالمی جمهوری نظام علیه  مسلحانه  مبارزه جهت جنگل به  نیرو  اعزام  و  آوری  جمعـ 4

 .اسماعیل کاک  نام  به  جنگل نظامی  مسئول  به  مهمات و  اسلحه  تحویل ـ5

  مسلم  و محرز دادسرا نظر از ایشان مجرمیت لذا بوده، بازجویی  مراحل در متهم اقاریر به مستند  شده ذکر موارد

 . دارم متهم  علیه را مجازات اشد  و  رأی صدور تقاضای اسالم  عدل دادگاه محترم  ریاست محضر   از و

 : ریاحی دفاعیه از متن  یهایبخش

  از  بعد،. بودم خرداد  15 از. هستم جنبش توی  که است سال 21 ... تقریباً.شدم جنبش وارد 40 سال از »من

  شرع،  حاکم  آقای  جناب. افتادیم انحراف به 1360 خرداد 30 از ما .بودم... و لبنان،  فلسطین، عراق،  در رفتم ایران

  در  ما دوستان از نفر  10 ـ 12. کردیممی  دفاع کشور  از شرافتمندانه  اقعاًو جنگ جریان در و خرداد سی  تا یعنی

  از  و  امکرده  خرداد  سی از پیش تا که  کارهایی از  امروز من ...رفتیممی  درست راه و شدند  شهید  جنگ هایجبهه

  مقابل  در  تحکوم از ما پشتیبانی سیاسی نظر  از معتقدم... هاآن  به  و کنممی  دفاع  شاه  رژیم با مبارزاتم 

  این  داخل جریانات اکثر با ما. بود صحیح دیگر جریانات مقابل در ماندفاع  و ابرقدرت دو  مقابل در ها،امپریالیست

  بوده  صحیح  همه  هااین  نظرم به . حکومت از پشتیبانی  خاطر  به  چرا؟ . داشتیم جدال و  جنگ  و  افتادیم  در جنبش

 ..«.است دفاع قابل  هم امروز و

  در  همه شهریور اواخر  از تقریباً و  رفتیم  جنگل داخل به افراد از  نفر 100 حدود و اسلحه قبضه 70 حدود با »ما

  داخل  برگردیم شدیم مجبور و شد  درگیری خیابان، سر آمدیم که بیاییم شهر به آبان 18 بود قرار. بودند  جنگل

  چه  این که  برای  بریزیم  برنامه  یعنی. کند  تغییر جنگل برنامه تا کشید  طول  ماه چهار هم  آن  از بعد . جنگل

 « . برویم... شهر به جوری

  مطرح  من برای سؤالی یک اینجا. نیستم مارکسیست دیگر اآلن من که فرمودند  ریاحی آقای »جناب :الجوردی

  شده  مارکسیست  زمانی  چه  از  که  بفرمایند  و  کنند  بیان را  فکری  تحول  سیر  این  صادقانه خواهد می  دلم  که  است
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  بودند  جامعه  در  و بودند  آزاد بودند،  مردم  میان  در  که این با  که شد  چطور و شستند  مارکسیسم  از  دست کی از  و

  این  توی  که  را پیچی  این  اسم ما . افتد نمی  جا من  خود  برای  چون  کنند،  توجیه  ما نرسیدند. برای واقعیات  این به 

 سمت به  شود سرازیر پیچ این از  کی ر ه است چگونه دانمنمی  من . ایمگذاشته  " توبه پیچ" است، اوین خیابان

 « شود؟می تواب.  شودمی  کارتوبه  اوین،

  پیدا  گرایش مارکسیسم به آنجا از  و شدم آشنا جزنی گروه  با  زندان در  46 ـ 47 تقریبا سال در  »من : ریاحی

  امکان  اصالً  شاه  دوره  در  که  این  خاطر به  بود،  گرایش صورتِ  همان  به  تربیش  بودم،  ایران  در  که  مدتی . کردم

  تبعید  جنوب  به  و  آزاد  47 سال  من . خارج رفتم  که  این چیست؟.... تا مارکسیست دانستمنمی اساساً. نبود مطالعه 

  با  یعنی  کردم،  پیدا مارکسیسم با تری بیش  آشنایی  مقدار یک جاهاآن . فلسطین و  عراق رفتم  مدتی  از  بعد . شدم

  گرفته  که ایاولیه  چیزهای همان با تقریبا دیگر بعد  به این از مبگوی توانممی  و شدم آشنا مارکسیستی جریانات

 « ...بود. عاطفی تربیش  تقریبا  من  گرایش  زمان این تا.  کردم انتخاب را مکتب  این بودم، 

 

 : انقالب دادگاه  متهمین  از تعدادی  علیه ( الجوردی)   دادستان کیفرخواست ـ

 سید  خیابان تهران، ساکن متأهل، تهران،  1323متولد  ،فی مصط مستعار نام با ،سمنانی طلوعی فرامرز آقایـ 2

  دستگیری  تاریخ  مارکسیست، مذهب ، "ایران  هایکمونیست اتحادیه " گروهک  مرکزیت  عضو  الدین،جمال

61/4/24 .    

 :اتهام موارد

 . "ایران هایکمونیست  اتحادیه " الحادی  و  محارب تشکیالت رهبری   و  مرکزیت عضو  -1

  مبارزه  روش  ارائه با رابطه در تشکیالت کلی مشیخط  تدوین  جهت اتحادیه سازمانی یهاکنگره  در شرکت -2

 . ایران اسالمی  جمهوری  نظام  علیه مسلحانه

   . مینو و  ملی  کفش   دارو، تولید  هایکارخانه  مارکسیست  عناصر با ارتباط و سازمان  تهران کمیته  در عضویت  -3

  از  و پیک مسئول  با تماس  معنی  به  که  تشکیالت  داخلی اطاتارتب مسئول  و  سازمان دائم کمیته  در عضویت -4

 .باشد می  کشور  سراسر در سازمان تابعه  هایشهرستان  با تماس  طریق این

  ریال  میلیون 8 قریب مبلغ انتقال  بخش،  این  در  متهم عملی  اقدامات از  که سازمان مالی مسئول  با  ارتباط -5

  بانک  از مذکور  مبلغ  که این توضیح  قابل) .بوده سازمان مالی  ئول مس به  آن  تحویل  و جنوب  تشکیالت  از نقد  وجه 

 توسط  و  بود شده تهیه  استان این محترم کشاورزان  برای وام  گذاشتن اختیار در جهت خوزستان استان کشاورزی

 .( رفت سرقت به گروهک  این مزدوران

  ایجاد  کنفرانس، این کیلتش  و برگزاری از هدف  که  "وحدت  کنفرانس" در  شرکت جهت  سازمان نماینده  -6

  نظام با مبارزه  برای« کمونیست واحد  حزب» تشکیل جهت 3 خط  به موسوم هایگروهک  بین هماهنگی

 .است بوده ایران اسالمی  جمهوری
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  15 اقامت طی که هاستمارکسیست مجرب و قدیمی کادرهای از سمنانی طلوعی فرامرز متهم،: اتتوضیح 

  دبیرکل  دوره،  یک  حتی  و داشته  بوم  و  مرز  این  جوانان کشاندن انحراف  به  در  یاویژه  نقش  امریکا، در  خود  ساله

  های سال طی  و  بازگشته  کشور به  اهللحزب  امت خونبار انقالب پیروزی  از پس  و است بوده احیاء  کنفدراسیون

  اتحادیه " رب محا و  الحادی  گروهک با ارتباط  در  ای العادهفوق  هایمسئولیت  دستگیری،  زمان  تا  انقالب  از بعد 

 .است داشته " جنگل سربداران" اصطالح  به یا " ایران هایکمونیست

 :فرامرز طلوعی سمنانی دفاعیاتبخشی از 

  که  چیزهایی وقت آن در. کنیم پیدا راهی یک کردیم سعی کنیم، کاری  خارج  در گرفتیم تصمیم که زمانی در»

  مسلمان  دانشجویان انجمن دیگری  و  فدراسیون کن اسم  به  دانشجویان  از  بود  تشکیالتی  یکی  بود،  ما مقابل 

  با ، کانادا و آمریكا مقیم مسلمان دانشجویان انجمن. پرداختم اینها بررسی  به من  .کانادا و آمریكا مقیم

  اصطالح  به  از  بسیاری  و  است سعودی  عربستان  به  وابسته تماماً شد  معلوم  کردیم، که  ابتدایی  خیلی تحقیقات

  که  بود  روشن و  گردد می  تأمین  سعودی  عربستان  طریق از  هامسافرت  و  اپیماهو خرج  حتی  و  تحصیل خرج 

  دفاع سیاسی زندانیان از و شهدا هایخانواده  از که  بود دیگری  جریان کنفدراسیون  .باشد  ما  جای توانستنمی

  هم یعنی نبود،  معتقد  هم معینی  مکتب  هیچ  به  ظاهراً و  کرد می  دفاع  امت  امام از  زمان  آن  در  کرد،می 

  و  داشتند  اعتقاد  مسیحیت یا  اسالم  به  و نبودند  معتقد  مارکسیسم  به  که  کسانی هم و  بودند  آن در  هامارکسیست

  پیوستیم،  کنفدراسیون  به ما  که این از بعد  سال دو  یکی .بودند  دموکراتیک تشکیالت یک زمان آن اصطالح به

  کسی  هیچ  برای  توانستنمی هیچوجه  به  که  تانداخ راه  مسلمانی  انجمن  اصطالح  به  یک  ، یزدی ابراهیم  آقای 

  آخرین  و  ....بود معتقد  آن به و کردمی  تبلیغ را تقیه  تربیش  و  نداشت مبارزه به  کاری اساساً چون باشد، جذاب

  راه  به  مستقیم مسئول  برد، اسم آن از محترم دادستان جناب که ،"احیا" کنفدراسیون کنم،  عرض را نکته

 شاید  و  افتادند  گریه  به  کارتر  اربابش  و شاه که  بود  تظاهرات این در . بود 56 سال اهم آذر تظاهرات انداختن

  ما  سر به  چه ایرانی  دانشجویان این نوشته،  خودش  خاطرات در کارتر. باشند  داده نشان  ایران  در هم را فیلمش

  در  که  ای توطئه  و  زد  هم  به  ا ر شاه  سفر  که  پیروزی  این از  بعد  هست یادم  .انداختند  گریه  به  را  ما  چگونه  و  آوردند 

  شاه  که   بدهند  نشان و بزنند  را دانشجویان  که   این برای  بودند،  کرده  وارد   ایران از  ساواکی 600 حدود  در بود،  آنجا

  دست مذبوحانه شاه که  زمانی در  بود، سیا یا  ساواک به وابسته  تشکیالتی چنین  اگر ... مسلماً.دارد مردمی  ماهیت

  کردن  وارد  با  که را ایبرنامه  تمام تشکیالتی چنین  دادنمی  اجازه کند، زندگی  تربیش باحی ص چند  که زد می  پا و

  ریخته  به هم  طوری این دارد،  مردمی  حمایت که بدهد  نشان امریکا و اروپا در خواستمی  و بود ریخته هاساواکی

  که  دیگری  دوستان   از بعضی و  بودم من  داشت،  را شاه سفر  زدن  هم  بر  تدارک مسئولیت  که کسانی  جمله از .شود

  در  که  بود این شاه و کارتر باشیم.. .برنامه  وابسته توانستیمنمی  ما مسلماً و اند نشسته متهمین جمعِ همین در

  مقابل  در  سفید، کاخ مقابل در بودند،  خودش  گان وابسته از  بقیه و ساواکی  نفرشان 600 که  نفر  هزار  دو  حدود

  آن  در. بدهد  نشان پهلوی رژیم  حامیان  عنوان به را جمع این بود  قرار  نیز یزیونتلو و بنشانند  مخصوص  جایگاه
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  جمله  از شدند؛ جمع بودند، مختلف هایکنفدراسیون  هایتشکیالت  در که ایرانی دانشجویان تمام زمان

  ای گوشه  رد تظاهرات برگزاری اجازه قبل ماه دو از ما .بودم  ش امسئولین  از یکی هم بنده که احیا  کنفدراسیون

  با  را خودمان دوستان از نفر  50 حدود  در ما تظاهرات، روز در. گرفتیم را آن چمن یا سفید  کاخ از خارج

  دانشجویان  از نفر  2500 حدود  در  بودیم،  گذاشته  جمع این میان در دولتی افراد صورت به مبدل هایلباس 

  شلیک  بزرگداشت، اصطالح  به  برای  توپ 21 شد،می  وارد شاه  که  وقتی . بودند  مسلح هاییچوب  به  همه  که  بودند 

  قبالً  که سپرهایی  و هاچوب با ما. کنیم حمله هاساواکی جایگاه طرف  به  هفتم توپ  در  که بود  این  ما قرار. شد می 

  به  را  خودمان  توانستیم  بعد  و  شد  انجام پلیس  با شدیدی خورد  و  زد  اول . کردیم حمله  آنها به  بودیم،  کرده  تهیه 

  آمریکا  پلیس از  نفر 24 و هاساواکی  از نفر  90 حدود  که کردیم  شتم و ضرب شدیداً را آنها و برسانیم اهجایگ  این

  طرف  به باد جریان جهت خوشبختانه ولی کرد،می  پرتاب ما طرف به را آوراشک گاز پلیس .رفتند  بیمارستان به

  اصلی  افراد از نفر  200 حدود در  و  رفت گ فرا  را سفید  کاخ داخل ابری  صورت به گازها این که بود  سفید  کاخ

  که  دلیلی ولی  بود،  آوراشک گاز  خاطر به  گریه که  است واضح . کرد احاطه را خبرنگاران و تشریفات گارد  و  مراسم

  عنوان  به  بودند، کرده  درست بزرگی  بسیار پرچم . بود دانشجویان  به  حمله  برای شد، انداخته  آوراشک  گاز

 .شد  پاره  دانشجویان توسط   تلویزیونی هایدوربین  جلو پرچم  این ؛ "آمدی خوش  شاه " عنوان  با شاه  از استقبال

 

 : انقالب دادگاه  متهمین  از تعدادی  علیه ( الجوردی)   دادستان کیفرخواست ـ

  مرکزیت  متاهل، عضو اسالمی، جمهوری خیابان تهران، اهل  ،1330 متولد  ،آزمایش عبدالرحمن ـ آقای 3

 است. گردیده دستگیر  24/4/61  تاریخ  در  که ، "ایران هایکمونیست اتحادیه " تشکیالت

 :موارد اتهام

 . "ایران هایکمونیست  اتحادیه " محارب  و  الحادی  تشکیالت مرکزی  کادر   ـ عضو1

   .(تهران کمیته)  تشکیالت  کل سازماندهی مسئول  و  ـ گرداننده2

  به  و  هاکارخانه  در  نفوذ  بخش، این  عمده هایمسئولیت  از  یکی  که  این  توضیح .سازمان کارگری بخش مسئولـ 3

  ری،  چیت هایکارخانه  کارگران از توانمی  جمله از. بوده مذکور تشکیالت به کارگران جذب و  کشیدن انحراف

 . برد نام  ناسیونال ایران  و  مینو  هوفست، ملی،   کفش دارو،   تولید 

 . کنگره همین در  انسازم کارگری   مسئول  عنوان  به  وی   انتخاب و  سازمان سوم  کنگره   در  شرکتـ 4

 از باشد،می  مجرب و فعال بسیار فردی همچنین و بوده آمریکا در  کنفدراسیون اعضای از یکی  چون نامبرده ـ 5

  کنگره به کوتاهی مدت طی که یجای تا گرفته، رده ارتقاء کراراً ضدالهی، سازمان این  در عضویت ابتدای همان

  حوزه  در همچنان  دستگیری زمان  تا و است شده واگذار او  به  یبسیار  عملی هایمسئولیت  و یافته  راه  سازمان

 . است دادهمی  ادامه  تشکیالتی هایفعالیت به  خود  سازمانی باالی

 : عبدالرحمان آزمایش دفاعیات بخشی از



 

 

 

24 

  عنوان  تحت  نه . او عمال  و  بودم  تهران  کمیته  مسئول  من اسماً یعنی  شد،  کار  وارد  اسماعیلکاک  این،  از  بعد »... 

  آن  . گرفت دست در  را  کار او  .آید برنمی  من  دست  از  کاری  که  این  عنوان  تحت  بلکه  است،  مخالف  این که  نای

  را  کسی  جهت این به  و بود  نظر مورد  خیالی عمل سرعت آید،برمی  "فوری قیام" اسم از که  همانطور زمان

  کمیته  افراد از دیگر  یکی  همراه  به  اسماعیل. ببرد جلو  سرعت به  را کار  و  باشد  معتقد  طرح  به که  داشتند  احتیاج

  کار  جریان در  من  که  گرفتند  عهده به را اسلحه  پخش امر  بود، تهران  تشکیالت  داخلی امور  مسئول  که تهران

  با  مستقیما دیگر،  طرف  از و داشت ارتباط  اسلحه  انبار با  طرفی از  او .بود نظامی  مسئول اسماعیل چون  ، نبودم

 ...« .داد تحویل  هاآن  به  هاییچمدان صورت  به را هااسلحه  و  بود  تماس   در  تهران کمیته 

  این  متفکر مغز شما. است روشن تانجرم  شما کنید، بیان  توانید می  دارید  پیامی اگر شما» :اهلل گیالنیآیت

  فرزندان این اغوای سبب شما .کند می  فرق خیلی  احمدی جهانگیر آقای  جرم با شما جرم و اید بوده  سازمان

  بودید،  شعوری  با آدم  که  شما و شد  مسلمین جامعه نفع به  البته  که  آمد، وجود  به خونین  حادثه  این  و شدید 

  اعالم  را شانمجازات بلکه خودشان، جرم جنگل  به رفتن با گروه این . نشود شکسته گروه  این که  کردید  تالش 

  جزای  هااین  واقعا. برود دار  باالی باید  ما  سر کردید،  دستگیر  را  ما که  بعدا یعنی .یماسربداران  ما که  کردند 

 « .کردند  اعالن خودشان زبان  با را خودشان

 : انقالب دادگاه  متهمین  از تعدادی  علیه ( الجوردی)  دادستان کیفرخواست ـ

از اعضای همین   مسعود اسدی) متأهل ، تهران 1329 متولد  پروانه،  مستعار نامبا  ،جزایری  نسرین خانمـ 4

  دستگیری  تاریخ ، "ایران  هایکمونیست اتحادیه" تشکیالت فعال  عضو  . غرب شهرک ، تهران مقیم  ،سازمان(

29/4/61 . 

 :  اتهام موارد

 . "ایران هایکمونیست  اتحادیه " محارب  و  الحادی تشکیالت  "پیک کمیته" مسئول   و  عضوـ 1

 .هاشهرستان پیک  با ارتباط و قرارها سر  در  سازمانی محموله  مبادله  و  تهران  پیک با ارتباط ـ 2

 ."هاکمونیست  اتحادیه "  علنی ارگان  " حقیقت" نام  با سازمان نشریه   توزیعـ 3

 . تشکیالت امور  پیشبرد  جهت سازمان  به پدرش  به متعلق ام .اچ.بی شرکت  محل گذاشتن اختیار در ـ 4

  به  سازمان عوامل وحشیانه حمله جریان تا شرکت این که  سازمان برای پوششی شرکت یک اجاره جهت اقدامـ 5

 . است بوده اتحادیه  تشکیالت  اختیار در آمل

  مسکونی  منزل  در  ، بزرگ ناصر  مستعار نام  با ریاحی  حسین آقای  جنگل،  تشکیالت  کل  مسئول  نمودن  مخفی ـ 6

 پا ناحیه  از آمل شهر به  حمله در، ریاحی، مذکور  شخص که این توضیح) .آمل بهمن 6 خونین واقعه از پسخود، 

 .( است کرده می  استفاده  خود جسمی وضع بهبود  تا  امنی محل  عنوان به  منزل  این  از و  شده زخمی

 . تشکیالتی هایفعالیت  جهت خود  اتومبیل گذاشتن اختیار در ـ 7

 .ش امسکونی منزل باغچه  در سازمان گروهی درون  اسناد اختفای ـ 8
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  1000 گهدارین همچنین و  تشکیالت  به  آن تدریجی  عودت  و  سازمانی نقد  وجه  ریال میلیون  یک  نگهداریـ 9

 .است شده داده   اعضا از یکی  به  تشکیالت  مسئول دستور به  نیز  مبلغ  این که   سازمانی وجه دالر

 های مهره  از  یکی  عنوان  به  ، ایران اسالمی  جمهوری  نظام علیه  مسلحانه  قیام  و  جنگل لهمسئ با  ارتباط  در  وی ـ 10

 .است داده مثبت  رأی  نظر  این به  سازمان  در  تشکیالتی مهم

  را  خود  حقایق  و  نداشته دادستانی  با همکاری  روحیه هیچوجه  به دستگیری از پس وی  که است تذکر به  مالز)

   (.است نموده کتمان

 : انقالب دادگاه  متهمین  از تعدادی  علیه ( الجوردی)  دادستان کیفرخواست ـ

  فعال  عضو  تبریز، یم مق آمل، متأهل، اهل  ،1332 متولد  ،"محمد  یل " مستعار نام ، باسپرغمی محمدرضا ـ آقای 5

 . 15/1/61  دستگیری  تاریخ ایران، هایکمونیست اتحادیه"

 :اتهام موارد

 . "ایران  هایکمونیست اتحادیه" تشکیالت در  تهران  کمیته سابق مسئول  و  سازمان فعال  ـ عضو1

  و  حرکت  هر که  این توضیح جنگل، در 60/ 26/11 تاریخ تا( سربداران) گیری تصمیم شورای  در ـ عضویت2

 . است بوده شورا این  اعضای هایگیری تصمیم توسط  پیوسته،می  وقوع  به جنگل در  که  اتحادیه مسئله

 . "رهبر مصطفی گروه "  جنگل، در  گروه  یک سیاسی ـ مسئول 3

 ها ده  درگیری این در که ارتش و سپاه برادران با جنگل داخل در آبان 22 هایدرگیری در مستقیم ـ شرکت4

 .آیند می   نایل شهادت رفیع درجه   به عزیزان این  از تن

  جهت  امن  منطقه  بیشتر  هرچه  گسترش  درگیری  این عمده هدف  که  " زرکه" درگیری در  مستقیم  ـ شرکت 5

 .  است بوده  هاجنگلی

  سپاه  برادران با مستقیماً 3ژ.  اسلحه با روز این در بردهنام  بهمن آمل، ششم معروف  فاجعه  در  مستقیم ـ شرکت6

 .  رودمی  رضوانیه محله  به مصالحی به بنا بعد  و  بوده درگیر 

  جنایتکاران  از  تن  100 قریب استقرار جهت آمل شهر در مادرش  و  پدر مسکونی  منزل  گذاشتن اختیار ـ در 8

 .بردند می  سر  به آنجا  در را شب یک  و  روز یک  آنان که   حمله شروع زمان  تا جنگلی

  چنان آن  کوتاهی مدت طی و کند می  شروع  گروهک این با 58 سال از را خود سازمانی فعالیت الذکرفوق  متهم

  پس و یابد می  ارتقاء تهران کل مسئولیت به آن از پس و  سازمان کارگری  مسئولیت به ابتدا که نماید می  فعالیتی

 هایمهره  از یکی عنوان به  سازمان سوم کنگره در و آمده نایل سازمان شورای به 59 سال فروردین در  آن از

  مؤثری  بسیار  نقش  اسالمی  جمهوری  الهی  نظام  علیه مسلحانه  قیام  جریان  در  .نماید می  شرکت  سازمان  اصلی

  نظامی  وضعیت گزارش  جهت کراراً برد،می  سر به جنگل در که ماهی 4 مدت طی که طوری به است، داشته

  مکرر  هایتماس  اش،مادری  و  پدر خانه  در  و  آمده می  آمل شهر به  ، جنگل مسئولین به  اسالمی  جمهوری  نیروهای 

 . است داشته  جنگل به جدید  افراد انتقال و جذب جهت

 :محمدرضا سپرغمی دفاعیه هایی از متن بخش
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  هم  سایرین که طورهمان هابودند. اسلحه  دیده تدارک اول وهله در .رفتند  جنگل به و گرفتند  »... تصمیم

  این  جای  به  هااین  و بودند  آورده  جنگ هایه جبه  خود از( جی.پی.آر مثل) سنگین هایاسلحه  ویژه  به  گفتند،می 

  مردم  همین  بطن از  که را  بسیجی  همان  بگیرد، نشان را  کافر صدامیان سینه  اللهی، حزب برادران  دست در  که 

...  شدند  مستقر  آنجا و  رفتند  محله  اسکو  پشت  منگلو، نام  به  ایمنطقه  به  بعد ... .گرفتمی  نشانه  بودند،  مستضعف 

  بسیج،  گشت ماشین یک جنگل  مدخل همان  در  که  بودند  شهر به  رفتن  آماده  سازماندهی کی  با آبان  18 در

  بودند  نفر دو او شهادت جریان در. شد  شهید  هم هابسیجی از یکی  ....ریخت هم به را گروه این ریزیبرنامه  تمام

  مناطق  و  آمل اهل ه ک  "طالب" مستعار نام به  دیگری  شخص  و  شد  کشته جاهمان که  رودگری بهنام نام  به یکی

  تیر  او تفنگ از  هم ولی. افتاد اتفاقی  چه  دانستنمی  اصالً که بود  دستپاچه  قدراین  درگیری این از  بعد  طالب . بود

  جنگل  در نه  و  آمل در نه خودم  من ....زد تیر کی که  نیست مشخص  دقیقاً و بهنام تفنگ  از هم  و رفت بیرون

  خودم  آمل در ... مننکردم. تیراندازی  که بودند  دیده  مرا  رضوانیه له مح نکردم.... مردم  شلیک هم  تیر  یک  حتی

  و  نگفتند  که هادروغ  چه شد، پخش آن  از بعد  که  کذائی اعالمیه  در اما. "آوردند  روزمان به چه مردم" که دیدم

  واقعاً یدم، د را  وقایع  این وقتی من که است این  کالم آخرین .بودند  داده نشان برعکس درجه  180 را  مسائل عمالً

  در  خاتمه  در. کنم جبران امکان حد  تا کردم سعی شدم، دستگیر که هم ساعتی آن  از  و کردم تغییر درون از

.  بپذیرند  را امتوبه  که است این انتظارم  آمل شهدای خانواده از همچنین و امت امام از بعد  خداوند، از اول درجه

 تکبیر.«  والسالم، 

  ، "ایران  هایکمونیست  اتحادیه " عضو  تهران،  مقیم  آبادان، اهل  متأهل،  ، خسرو مستعار نام  ، مدی مسعود  آقای 

 . 6/61/ 23 دستگیری  تاریخ

 بخشی از دفاعیات:

  با  را  هایمفعالیت خواندن، درس  سال  یک از  پس . رفتم خارج  به  تحصیل  ادامه  برای  ایران  در  لیسانس اخذ  از  بعد »

  ... در .برگشتم ایران  به هم انقالب  از  بعد  و  ماندم  باز تحصیل ادامه  از جهت  این به  که  کردم شروع کنفدراسیون 

  به  بود  شده تشکیل  ایکمیته  بود، چپ  هایگروه  خانه تربیش  باشد، کارگر  خانه  که این عوض  که  کارگر خانه

  طبق  هم  من. کردمی  جذب نداشتند، عملی فعالیت یعنی بودند  بیکار که  را هاییآن  و بیکاران کمیته  اسم

  کسی  اگر  که بود  این اموظیفه  و کردم  نام  ثبت فلزکاران سندیكای در  رفتم  بودند، داده  من  به  که  رهنمودی 

  کشف  خاطر به که "داس "  نام به طرحی با رابطه در 59 سال در ....بشود ما تشکیالت جذب باید  هست جاآن

  محالت  در  مردم تشکل و  جبسی به  کودتا از  جلوگیری  برای بود  قرار  گویا  و بود شده  پیشنهاد نوژه  کودتای

  امکانات  پی در  باید  کودتا از جلوگیری  برای که شد  مطرح  .شدم "هاداس " این از یکی وارد  هم  من بپردازیم، 

 تماس  من  و  بود  آمده  کردستان از  گویا  که  تشکیالت هایبچه  از  یکی  با  را  موضوع  هم  من . باشیم سالحی

  ام مسئول  اختیار در  و  خریده وی  از  تومان هزار  8 مبلغ  را به  3ژ. سالح و  کردم  مطرح  داشتم  او  با غیرتشکیالتی 

  یعنی  ماها مسئول  زمان آن  در و بودم صمیمی مسئول من  .دادم قرار  پنجم  ردیف متهم صمیمی  کامران

  فرامرز  "هاداس " کل  مسئول زمان همان در. است بوده کریم مستعار نام با ستوده بهروز غرب،  "هایداس "
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  . ...بودم آبادان  جبهه  در  ماه تیر  تا  و  رفتم  جبهه  به  "اتحادیه " طریق  از  59 ماه  مهر 16 در ن ... مبود سمنانی

  دلی  دو  یک  در  " اتحادیه" جمهوری،  ریاست  انتخابات جریان  در . بود صدربنی  ملی بورژوازی این از  فرد  آخرین

  یک  عرض در  رجوی  از حمایت مورد  در  هم  نهایی  تصمیم و رجوی یا  دهد  رأی  صدربنی  به  آیا که  بود  کرده  گیر

  که  موقعی  ...شد  صدربنی دامان  به  دست "اتحادیه " باز گذاشتند، کنار  را  رجوی  امام که وقتی  و  شد  گرفته  شب

  کردند،می  معرفی تشکیالت این  مرجعیت ترینبزرگ  عنوان به  را طلوعی  فرامرز آقای بودم،  کشور  از  خارج در  من

  به  دادگاه  در  که  است بار اولین  برای و  است تربزرگ  همه از  که دارند  وجود  ریاحی آقای  شنیدیم ایران  در بعدها

 جدا  آن  از  "زحمت " نام  به  گروهی  و  شد  پیدا ما  جریان در  انشعابی  زمان، همان  در ...شوممی  نایل  ایشان زیارت

  در  شاه  دست از او  را  اتحادیه  داشت ادعا او  و  بوده باال تئوری نظر  از  که  بود امینی  محمد  هاآن  سرکرده  که  شدند 

  در  26 کنگره در وقتی چون. کردمی  تغذیه  را  همه تشکیالتی و سیاسی نظر از  که بود کسانی از  او. است آورده

 جااین  در که مرکزیت آقایان همین ،امینی  محمد  مقابل در. بودند  شده ساکت همه  کرد،می  صحبت آمریکا

  برای  هیچوجه  به جااین در  حقایق بیان از  من ... منظور شدند  دیه اتحا بالمنازع رهبر انشعاب، از بعد  اند نشسته

  گرفتیم،  قرار  شانمقابل  در  ها،آن  از  حمایت ادعای  با  ما که  است مردمی  خاطر  به  بلکه نیست،  مجازات در  تخفیف 

 ببخشند.«  آخرت  در   مرا امیدوارم  این به

  از  پر دلم من. کرد خواهم بیان شما برای را قایانآ این فریبکاری بعدازظهر، انشاءاهلل »من )دادستان(:الجوردی 

  قسم،  انبیاء همه  طیبه  ارواح به . کنند می  نماییمظلوم  آیند می  بعد  اند.کرده  آقایان  این  که جنایاتی  از  است درد 

 گیرند.«می  دست  به اسلحه و  جنگل در  روند می  بکنیم، شانرهای  االن همین را هااین  اگر  که است این  اعتقادم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 4ضمیمه »

 به روایت سازمان اطالعات«  هادستگیری »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، کردند می  عمل محتاطانه بسیار و داشتند   قرار هم با همچنان که هاکمونیست  اتحادیه فراری اعضای دستگیری

  اولین  از اطالعاتی  آوردن  دست به  با. است اسالمی جمهوری امنیتی نیروهای  عملکردهای  تریندرخشان  از

  و  دستگیر  زیرزمینی،  زندگی  و  شدن  مخفی  جریان  از هاسال  گذشت با حتی  اعضا سایر شده،  دستگیر  اعضای

 .شدند  زندان راهی

  از  بعد  سال دو یعنی 62/ 28/10 در  ست،ا "هاکمونیست اتحادیه" معدومین از  که مازندرانی هاشم ونهنم برای

  در  ریاحی تاجمیر حسین ،11/61/ 15 تاریخ در القلمسریع  وحید  چون  افرادی که  شد  دستگیر آمل حادثه

  اختیار  در  را  وی از اطالعاتی ، 61/ 28/9 در سپرغمی محمدرضا ، 61/ 28/6 در القلم سریع  فرید  ،29/10/61

 .دادند  قرار  دادستانی

  62/ 28/10 در مازندرانی هاشم اطالعاتی، نیروهای گسترده تالش  و فراوان  مراقبت و تعقیب با حال عین در

  6:30 ساعت 62/ 28/10 چهارشنبه روز » :شودمی  ارائه  او  دستگیری و  تعقیب  عملیات از  ایگوشه  که شد  دستگیر

  و  آمد  کوچه سر و شد  خارج منزل از وی  که  بود 8 ساعت. شدیم مستقر نظر وردم منزل  محل در که بود دقیقه

  را  ماشین مغازه  درِ  جلو و رفت  اش مغازه  به  ... کرد روشن را ماشین  که  این  از پس  و  رفت  خود  ماشین طرف  به

  شد  ماشین  ار سو که  بود  دقیقه  9:15 ساعت خرهباال بود،  جاآن  که  ربعی  سه  از  پس ... شد  مغازه  وارد  و  کرد  پارک

  از  قبل هم ما و  شد  زربافیان خیابان داخل جاآن  از  و رفت چهارراه  سر به . ..کرد حرکت خود  منزل طرف به و

  زربافیان  خیابان داخل  به  و  آمد  بیرون ترافیک  از  که این از بعد  که شد  این. بودیم ایستاده ترافیک  داخل چهارراه

  میدان ) راست  سمت به  و  شد  کارگر  خیابان  داخل افیان، زرب خیابان  انتهای که  کردیم  مشاهده  رسیدیم،

  پیاده  کنار دیدیم شدیم، کارگر  خیابان داخل و رسیدیم زربافیان خیابان انتهای به ما که وقتی .پیچید ( کشتارگاه

  داخل  به ...نبود خبری  ماشین از گشتیم،  ماشین دنبال چه  هر . شد  زربافیان خیابان داخل دوباره پیاده، پای با  رو

  داخل  اتوبوس  و شد  اتوبوس  سوار و آمد  اتوبوس  که این تا بود صف داخل دقیقه 5 مدت به و رفت اتوبوس  صف

  سرنشین  یک  و  بودیم  کرده  پارک  خیابان کنار  را خود  ماشین هم  ما . شد  پیاده  ماشین از  او  و  شد  همایون  باب

  ماشین داخل و شد  رد  ما ماشین بغل  از  و  آمد  رو  پیاده کنار  به  شد، خارج  اتوبوس  از  وقتی  او . بود ماشین داخل

  اتوبوس  سوار و رفت خرداد پانزده میدان داخل به و کرد رد را ما ماشین که این تا کردمی  نگاه ماشین خود به

 ...شد  سیدخندان مسیر

  هده مشا را  ما ماشین وی، که  را  همایون  باب داخل برنامه و  کردیم  حاصل تماس  6 شعبه با ما که بود  بین این  در

  راهی  هیچ و است شده سرخ دیگر کار دیدید  اگر گفت، جواب در  شعبه  که  رسانیدیم شعبه  اطالع  به  بود، کرده 

 .بدهید  ادامه کارتان  به  بود   نبرده بو اگر وگرنه   بگیرید  را او  ندارد،
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  مبارزان  یابانخ در اتوبوس  که این تا بودیم بود، آن در او که یاتوبوس  پشت مبارزان، خیابان در ما لحظه این در

  خیابان، طرف آن به  و افتاد ما ماشین و ما به چشمش دوباره و شد  پیاده ماشین از  و ایستاد ایستگاه اولین در

 . بود رفته مغازه  این داخل  هم دفعه  یک که   رفت داشت،  چاپی وسایل که   کتیبه اسم به  دکانی  داخل  تیزرو  مقابل

  در  که ما ماشین  طرف به  و  آمد  بیرون دکان  از  که بود دقیقه 11:50 ساعت. بود ظهر  از قبل  دقیقه 11:30 ساعت

  دقیقه  2 از  بعد  و  شد  مغازه داخل دوباره دیگر دقیقه 2 از بعد  و ایستاد تلفن  باجه  جلو و  رفت بود،  هانزدیکی  آن

  رف ط به و شد  تاکسی  سوار و گرفت  تاکسی یک که  این تا ایستاد  ماشین منتظر خیابان کنار و  آمد  بیرون دیگر

  متر  چند  و برویم تاکسی جلو خود  ماشین با گرفتیم تصمیم ما. شد  سعدی خیابان داخل و رفت سعدی خیابان

  هم  طور  همین  و  شود  تاکسی آن  سوار  و  بایستد  خیابان کنار  مسافر  عنوان  به  ما از  یکی و  کنیم  توقف  ترطرف  آن

 .ایستاد تاکسی و  گفت را  مسیری و  گرفت را  تاکسی جلو  مسافر،  عنوان  به  ها  بچه از یکی. شد 

  و  کرد باز را  ماشین درِ مورد ایستاد،  ما برای  تاکسی  که وقتی . بود نشسته راننده بغل تاکسی،  جلو  نظر  مورد فرد

  ماشین به  و  کردیم  دستگیر را  هاشم ما  که  بود حال این  در  و  شویم ماشین سوار ما  که  این  تا رفت  ترطرف  آن

 . دادیم  انتقال خودمان

  حتی  و نماید  کتمان کند می سعی و زند می  غفلت  به را  خود متهم  قبلی مورد همچون نیز دستگیری  ردمو این در

  از اطالع بی  و سوادکم  فردی کند  وانمود که  دهد می  ارائه  خود از خط  بد  نگارشی بازجویی،  مراحل  اولین در

  بازجویی  مورد   او از وی مورد رد شده کسب اطالعات بعدی، هایبازجویی  در که هنگامی اما .است سیاسی مسائل

  اخیر  مورد  این در  حتی  نماید،می  اعتراف  گروهی درون مسائل ترینجزئی  به  تدریج به  ناچار به  گیرد؛ می  قرار

  حتی  شودمی  مجبور  او است؟ شده چه  7 جی.پی.آر قبضه دو سرنوشت که  شودمی پرسیده  او از  ناگهان وقتی 

 .دهد   لو  را  شده خفی م  و  شده جاسازی های سالح  دقیق   کروکی

  طی از  پس بود،  شده دستگیر 4/61/ 23 تاریخ در که وی. بود رکابی شمس ژیال گانهشد  بازداشت از یکی

  از  پس وی . شد  داده  او به ساعته 48 مرخصی  اجازه 1365 سال  در. شد  محکوم زندان سال 14 به  محاکمات

  گرفته  قرار هاایده  و افکار آن با خود انواده خ فضای  در هنوز که این از  گفت گزارشی طی مرخصی، از بازگشت

  زندانی  برای تواند می  مرخصی ،کل  در :کند می  تشریح گونهبدین را خود احساسات ولی است، ناراحت بسیار است،

  تازه  من خود  البته . بسنجد  کنند،  زندگی  آن  در است قرار  که را  یجوّ  و خانواده جوّ  که  آورد پیش  را فرصتی

  خیلی  ش ارعایت خانواده  در دارم،  قبول  را آن خودم من حاضر حال در که نماز و حجاب سئلهم که شدم متوجه

  مقید  قدر این چرا و است فالن چادر  گویند می  مرتب طرف  هر  از چون کردم،می  فکر که  است آن  از ترسخت

  به  مقید  اینجا در که  رمخواه مثالً .کند می  ترمشکل زندگی برای را جوّ ام،کرده  پیدا من  که عقایدی با و شدی

  در  کنممی  فکر چون خدا، به توکل ولی .گذاشته کنار را  نماز و حجاب زندگی شرایط  در بود، شده نماز و حجاب

  بند  کارهایی به دستم جاهمین از کاش  دارم آرزو واقعاً ...بیاید  پیش هاییدرگیری  آینده در خانواده  با زمینه این

  در  مادرم البته . بیاید  پیش ناجوری برخورد یا و  کنم  تحمل را خانواده  یا و  پدر منباش  مجبور بیرون  در که باشد 

  دست من به آینده از یأس  حالت حدی تا فقط  بگویم، چه  دانمنمی چون دعا، التماس  حال هر  به. نیست بد  کل



 

 

 

30 

  که  رزمنده  ادرهای بر از یکی ضمن در .. .بود خواهد  سخت واقعاً برایم هاارزش  آن به رسیدن  کردم فکر چون داد،

  یک  از  و  کند  کمک من روحیه به  کلی توانست است، خواهرم همسر که بود  آمده 5 کربالی منطقه از  گیه تاز به

 ... کند   صحبت اهللحزب  مردم و  جبهه  هایواقعیت سری

  ز ا یکی  که  فتحی بهروز  ،1362 شهریور  17 در امنیتی و اطالعاتی نیروهای مجموعه هوشیاری  و  آگاهی اثر  در

  مدخل  از عبور هنگام به زاده رحمانی آناهیتا ،همسرش  اتفاق به  بود،  هاکمونیست اتحادیه فعال  و برجسته اعضای

  مکان  همچنین و زمانی فاصله هم  که حالی در، شدند  دستگیر و شناسایی کمیته توسط  کرج،ـ تهران  اتوبان

 .بکند  هاکمونیست اتحادیه  تشکیالتی نیروهای  متوجه  توانستنمی را خطری  هیچگونه دستگیری
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 5ضمیمه ]

 « به دنبال شكست قیام آمل هااتحادیه کمونیست گان از جانباخته اسامی تعدادی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : برخی از اعضای اعدام شده

  بیژن ـ پورزمان  قاسم ـ لسانی فریبرز  ـ زعیم  سیامکـ  ( جنگل تشکیالت کل مسئول) ریاحی  تاجمیر حسین

  فرشته  ـ آزمایش عبدالرحمان ـ آزادی محمود ـ آذری  مالک ـ  کشکولی فرهادی محمد  ـ اسالمی نادر ـ بازرگان

ـ   آبادی  علیـ  بیات  جعفر ـ  افتخاری هادی ـ نوذری  محمد  عیدیـ فریدون پرتوی  ـ جزایری  نسرین  ـ ازلی

 و....بیژن فتاحی  ـ  القلمفرید سریع ـ  محمدرضا سپرغمی ـ سوسن امیری  ـ امینی  محمد 

 

  برای  او . بود 39ـ  42 هایسال  در البرز  دبیرستان آموزیدانش  جنبش  فعالین از 1325متولد  زعیم سیامک

  و  مائو تاثیر تحت. شد  بدل آمریکا در ویتنام ضدجنگ جنبش فعالین از یکی  به و رفت  آمریکا به یلتحص ادامه

  ثبت  آیبی اف  در خطرناک هایکمونیست  فهرست در  ش انام  زمان همان. شد  کمونیست چین،  فرهنگی انقالب

  زمان  تا و کرد گذارینیانب را( ل)م  کمونیست انقالبیون سازمان دیگر، رفقای برخی با همراه 49 سال در. شد 

  اعدام  63 سال در  او . بود سازمان اصلی  ـ سیاسی ایدئولوژیک رهبر  آمل،  در  1360 سال بهمن 7 در اش دستگیری 

 .شد 

 

  از  او. بودو معلم  اصفهان متولد  ،ساله  42 ،بود 60 سال در رهبری فرد ترینمسن  که( بزرگ ناصر) ریاحی حسین

  مراسم  تظاهرات  سازماندهی در  موثری  نقش  وی . بود 39 - 42 سالهای در  ن تهرا در  دانشجوئی جنبش  فعالین

  اعضای  معدود  جزء حسین. شد  تبعید  دزفول  به مدتی اش سیاسی هایفعالیت  خاطر به  او . داشت تختی چهلم

  آموزش  برای و شود  رد  مرز از سالمت  به  توانست  و  نشد  دستگیر ساواک ضربات در  که بود  فلسطین گروه 

  رادیو " در  ایبرنامه  دارعهده بغداد  در سال چند  وی. برود فلسطینی هایچریک هایاردوگاه  به نظامی

  دستگیر 61 سال تیرماه سراسری ضربه در وی .بود اتحادیه نفوذ با  و اصلی  رهبران از  ریاحی. بود "پرستانمیهن

  فعالین   و اعضا از دیگر نفر  21  با همراه وسطائی  قرون دادگاه یک در محاکمه  از پس سال همان بهمن 5 در و شد 

 . شد  تیرباران  آمل  در سازمان

 

  دانشجویان  کنفدراسیون با آشنائی برای  1355 سال در . بود ساله سی آمل  قیام زمان درخشان غالمعباس 
.  شد  بدل ایران هایکمونیست اتحادیه فعالین از یکی به زود خیلیو  رفت آمریکا به کشور از خارج در ایرانی

  رفقای  سازماندهی مسئولیت و برگشت ایران  به 57 انقالب از قبل که بود یاز رفقای دسته  اولین  جزءغالمعباس 
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  های مسئولیت . رفت کردستان به  انقالب  از  پس)پدر او در آبادان کارگر شرکت نفت بود(.  گرفت  برعهده  را  جنوب

.  گرفت برعهده( کردستان ر د اتحادیه مسلح تشکیالت) زحمتكشان پیشمرگه تشكیالت در گوناگونی و  مهم

  آمل  شهر در  قیام شکست از  پس  روز  یک وی. داشت سربداران قیام  تدارک  در  ای کننده تعیین  نقش غالمعباس 

 . باخت جان شکنجه زیر 61  سال  تابستان در و شد  شناسائی و  دستگیر  دشمن توسط 

 

.  بود  سربداران نظامی  فرمانده و ا. بود ساله  27 آمل  قیام  و زمان  مهاباد  اهل ( اسماعیل کاک ) محمدی  پیروت

  اسماعیل . کرد وحدت اتحادیه با 58 سال در که بود کارگر طبقه آزادی برای مبارزه  گروه  رهبران از اسماعیل

  کارگر  طبقه  کل  رهبری  برای و  داشت سراسری  دید  ابتدا همان از  که  بود  کُرد  انقالبی هایکمونیست  معدود جزء

.  شد  مشغول فعالیت به آهن ذوب  کارگران بین در  اصفهان در مدتی انقالب از  قبل اسماعیل. کردمی  مبارزه  ایران

  در  کرد. شرکت  کردستان دهقانی  هایجنگ  در  57 انقالب  از  پس. رفت تبریز  تراکتورسازی کارخانه  به  سپس

  بر  را  ادان آب در  اتحادیه  نظامی ستاد  مسولیت مدتی. شد  آبدیده  بوکان و  بانه  کامیاران، سنندج، هایجنگ  جریان

 .باخت جان  مسلحانه درگیری جریان در  آمل  در  60  بهمن 6 روز  در اسماعیل. داشت عهده

 

  شناخته  رهبران و از ایران کمونیستی نوین جنبش سابقه  با و برجسته  کادرهای از  کائیدی چهارمحالی علی

  به  سپس  و پیوست توده  حزب انقالبی سازمان به کشور از  خارج  در  40 دهه  در او. کارگری بود جنبش  یشده

  در  دوبی در مدتی. کرد سفر چین و کوبا به نظامی سیاسی آموزش  برای. شتافت فارس  مسلحانه جنبش یاری

علی   انقالب  دوره در . شد  منتقل  ایران  به  انقالب  از قبل  و  پرداخت  سیاسی فعالیت به  ایرانی  کارگران  بین

  پیوست  اتحادیه  به  دوره همان  در  او . بود " آبادان  ایپروژه  کارگران  سندیکای" اصلی گذاران بنیان  از  چهارمحالی

.  کرد ایفا اتحادیه  بازسازی در  کلیدی و  مهم  نقش  61 سال یضربه  از  کرد. پس شرکت اتحادیه  سوم  شورای  در  و

  اوین  زندان  در  1363سال  در  سرانجام  شد و  دستگیر تهران در  چهارم شورای  از بازگشت از علی چهارمحالی پس 

 .شد  اعدام
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «آنها و سرانجام اسامی بخشی از دستگیرشدگان حادثه آمل»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های اتحادیه، به ویژه موضوع جنگل فعالیت  در جریان فعالیت  ها، که اسامی تعدادی از اعضای اتحادیه کمونیست 

  .ند اهکرده و اعدام، زندانی و یا آزاد شد 

 سرنوشت سمت نام و نام خانوادگی  ردیف 

 اعدام کادر مرکزی فرامرز سمنانی )مصطفی( ۱

 اعدام کادر مرکزی القلم )احسان(فرید سریع ۲

 نزندا کادر مرکزی بهنام ایثاری )حسین( ۳

 آزاد عضو فرج ابراهیمی )عاطف( ۴

 آزاد عضو ی )پروانه(فیروزه ابراهمی ۵

 آزاد عضو فریده دریایی )لیال( ۶

 آزاد عضو عظیمی )لیال(مهین حاج ۷

 متوفی عضو افسانه اسالمی ۸

 اعدام کادر مرکزی القلمسریعوحید  ۹

 متوفی عضو نسرین الدنی )نسرین( ۱۰

 آزاد ادر مرکزیک حمید کوثری )علی( ۱۱
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 آزاد کادر مرکزی شهین تراضی ۱۲

 آزاد کادر مرکزی احمد تقوایی ۱۳

 متوفی هوادار ناهید بزرگی ۱۴

 آزاد هوادار مستجابی  زهرا ۱۵

 آزاد عضو شهال شعشانی ۱۶

 آزاد هوادار مونا شعشانی ۱۷

 آزاد کادر محمد امین ۱۸

 آزاد عضو ژاله بهروزی ۱۹

 آزاد عضو یعظیممحمد حاج ۲۰

 آزاد عضو محمد واله )محمد( ۲۱

 آزاد هوادار علیرضا صفایی )علی اوریانا( ۲۲

 آزاد عضو سعید سمنانی ۲۳

 زندان عضو بهناز مازندرانی ۲۴

 آزاد هوادار مسعود مصطفوی ۲۵

 آزاد هوادار غیر تشکیالتی مینا نویدی ۲۶

 آزاد عضو سیامک منو ۲۷
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 آزاد هوادار یاسمن منو ۲۸

 آزاد عضو نادر اسکویی ۲۹

 آزاد عضو ابراهیم توکلی ۳۰

 زندان هوادار فریور ۳۱

 اعدام )احتماالً(  عضو فریبرز ۳۲

 آزاد عضو سیروس رهبری ۳۳

 آزاد هوادار پرویز )شیکاگو( ۳۴

 آزاد کادر عباس بزرگ ۳۵

 زندان کادر مهرزاد ناظری )سیمین( ۳۶

 اعدام ادر مرکزیک عبدالرحمن آزمایش )داریوش( ۳۷

 اعدام کادر مرکزی هاشم مازندرانی )احمد جالل( ۳۸

 اعدام کادر مرکزی حسین ریاحی )ناصر بزرگ( ۳۹

 اعدام عضو هللا لسانی )فریبرز ، میرزا(فرج ۴۰

 اعدام کادر بهروز غفوری )دکتر محمود( ۴۱

 اعدام کادر فرامرز طلوعی )مصطفی( ۴۲

 زندان وعض فاطمه ضرغامی )سارا( ۴۳
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 اعدام کادر هادی افتخاری )امیر( ۴۴

 آزاد عضو سهیال کدخدایان ۴۵

 آزاد هوادار بهروز مازندرانی ۴۶

 آزاد عضو حمید تهرانی ۴۷

 آزاد عضو علی کلمبیا ۴۸

 آزاد عضو مینو )همسر علی کلمبیا( ۴۹

 آزاد عضو فریما )همسر حمید تهرانی( ۵۰

 ماعدا مرکزیت زادهقاسم صراف ۵۱

 زندان عضو مرکزیت بهنام ۵۲

 زندان عضو ژیال شمس رکابی )شمسی( ۵۳

 آزاد هوادار فیروزه ۵۴
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 هاادداشت ی •

 

موفق به خروج از کشور و   49د که در سال بو  گروه فلسطینمتشکل از تعدادی از اعضای  "گروه پویا"ـ 1

عملیات جنگل  یت مسئول 60بود که در سال  "تاجمیر ریاحیحسین "رفتن به عراق شده بودند. رهبر این گروه 

 .تغال داشتش ااهل اصفهان بود و در دزفول به معلمی  حسین ریاحی را به عهده داشت.

  دوره  در  جریان  سه  شد.متعلق به مخالفان سلطنت پهلوی بود که از عراق پخش می "پرستان میهن رادیو " ـ 2

  ایران  ملی جبهه ،خلق مجاهدین سازمان: داشتند  نقش آن هایامه برن اجرای و تهیه در رادیو،  این اول

 برای ما مشخص نیست.(    "گروه پویا")اداره این رادیو توسط    .خلق  فدایی هایچریک   و(  خاورمیانه بخش)

  رابطه  گسترش  با دانست، به تدریجمی  پرولتری  هایانقالب و  امپریالیسم عصر را حاضر چین که در ابتدا عصرـ 3

  تز  ، خروشچف " آمیزمسالمت گذار تئوری " با  تقابل  در ، 1960 دهه  در  و  گذاشت کنار را فوق  نظریه  غرب  جهان با

  در  را  نوینی  بندیتقسیم  المللی،بین  عرصه  در  عظیم  تغییرات تئوری  این مطابق  .کشید  پیش  را مائو "جهانسه "

  دوم  جهان جزء ژاپن و غربی اروپای ندیبتقسیم  این در . است کرده  ایجاب ـ اقتصادی سیاسی نیروهای زمینه

  جهان " کشورهای متحدان( بوده و "جهان اول")  شوروی و امریکا ابرقدرت دو  با  تضاد در که شدند می  محسوب

  کشورهای مردم حمایت ضرورت  به را خود جای ملی بخشآزادی  مبارزه پایه این بر. آمدند می  شمار به "سوم

  انقالب  زمینه  بر  نه  را خود  خارجه سیاست اساس  چین. سپردمی  وابسته و  ارتجاعی هایرژیم  از سوم  جهان

  ابرقدرت دو و  سوم جهان کشورهای  مبارزه  پایه بر  بلکه امپریالیسم،  عصر در  ستمدیده هایخلق  و  پرولتاریا

 پرولتاریا و انقالب هاخلق خواهند،می  استقالل کشورها که  است شده بیان تئوری این در .کردمی  استوار و توجیه

 .سوسیالیسم

 هاکمونیست اتحادیه  شاخه)  زحمتکشان پیشمرگه  تشکیالت درخواست به صالح  کاک ترور پیرامون  حقیق ت برای ـ4

  آن  تحقیقات  اما. شد  تشکیل کردستان  در  اپوزیسیون  سیاسی  احزاب نمایندگان از  ایکمیته ( کردستان در 

  و  دموکرات حزب از جناحی دستیهم  به  مظنون  زمان آن  در  هاکمونیست  اتحادیه. ماند  ناتمام و  نتیجه بی
  از  پس و  بود دموکرات  حزب به  نزدیک پیشمرگان  از  عثمان، نام  به  قاتل،  زیرا. بود ترور این  در اسالمی  جمهوری

  در  صالح  کاک  ترور  از  پیش هفته  دو  که  است  آن  دیگر اهمیت حائز  نکته . شد  آزاد حزب  این توسط  دستگیری 

  با  همراه ایران توده  حزب دبیرکل  کیانوری  :نویسد می خود  شده  منتشر  خاطرات روزنگار  در نی رفسنجا ،مهاباد

  هایفعالیت  پیرامون » گزارشی و  رفتند  وی  مالقات  به  کردستان  دموکرات  حزب  بلندمرتبه  اعضاء  از بلوریان  غنی

  خاطرات  کتاب در  موضوع  ن ای مورد  در  رفسنجانی روزنگار ی ادامه . دادند « کردستان در  هاکمونیست اتحادیه 

 .است شده  گذاشته  نقطه چند  آن  جای  به و  نشده منتشر

 از نمایندگان خط اقلیت بودند.  فرامرز طلوعی سمنانیو    القلموحید سریع ـ 5

اما به گزارش  . شودمی  محکوم  ابد  حبس  به  که  گان بود شونده  محاکمه  میان  از  کسی تنها " جزایری نسرین"ـ 6

همزمان با دیگر نفرات  و نیز بعدها اعدام شد. هرچند که در سایت رسمی حزب، اعدام او برخی از زندانیان ا
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اتفاق نظری وجود ندارد به عبارت دیگر   جزایریاعالم شده است. )ظاهرا در مورد سرنوشت خانم ، محکومین

 ای از ابهام قرار دارد.( سرنوشت او در هاله 

در محافل روشنفکری و دانشجویی پخش  ( منتشر و 1380شتاد )ی های بود که در دهه نشریه  " نشریه بذر"ـ 7

 شد. می 

ها، بحث و جدل پیرامون مفاهیم خلقی و ضدخلقی؛ و انقالبی و ضدانقالبی بود.  های داغ آن سالـ یکی از بحث 8

در بر  های مختلف، بر سر تعریف این مفاهیم و همینطور این که هریک کدام طبقات و قشرها را ها و سازمان گروه 

دانست که در وضعیت انقالبی،  را آن نیروی طبقاتی می  "ضدخلق" پیكار گیرد، اکثرا توافق نداشتند. از نظر می 

اش در ساخت اقتصادی ـ اجتماعی، مدافع مناسبات کهنه بوده و مانع رشد نیروهای مولد  به لحاظ موقعیت عینی 

ای نیز  شامل آن نیروی طبقاتی  "ضدانقالب". اما دانست، ضدخلق را معادل ارتجاع می سازمان پیكارپس است. 

،  "ضدخلقی "ترتیب نیروی بود که در زمان اعتال انقالبی مانع رشد نیروهای انقالب و تحول انقالبی است. بدین

هم هست. ولی نیروی ضدانقالبی لزوما ضدخلقی نیست. ارتجاع یا ضدخلق، نماینده سیاسی  "ضدانقالبی"طبعا 

اش،  ، در مبارزه طبقاتی "ضدانقالب"که  حال آن استراتژیک انقالب است. هدف سرنگونی آن و کهنه است مناسبات

کند. پس باید برای تحقق اهداف  برای نابودی انقالب از طریق منحرف کردن و به سازش کشاندن آن تالش می 

. سازمان پیکار برای  های ضدانقالبی آن را خنثی کرده و او را منفرد ساختاستراتژیک مرحله انقالب، تئوری 

زند، که در آن تزاریسم،  روشن شدن این تعاریف، از انقالب بورژوا ـ دموکراتیک فوریه در روسیه مثال می 

ی ضدانقالب. ولی در انقالب اکتبر بورژواز ارتجاع و  ها( نمایندهی ارتجاع بود و بورژوازی لیبرال )کادت نماینده

های خط  ارها( ضدانقالب بودند. بدین ترتیب سازمانها و اس میانه )منشویک  بورژوازی  میانه حال و خرده دهقانانِ 

ی چنین تعاریف مغشوش و دگمی، سعی در مشخص کردن متحدین خود در آن مرحله از  در آن مقطع، برپایه  3

     انقالب بودند.  
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 منابع

 

 است:در تدوین این جزوه از منابع زیر استفاده شده 

 های ایرانـ آرشیو نشریه حقیقت، ارگان اتحادیه کمونیست 

 ـ آرشیو نشریه پیکار، ارگان سازمان پیکار در راه آزادی کارگر 

 ـ آرشیو نشریه کار )اکثریت( 

 بهروز  مازیار  ـ "آرمانخواه  شورشیان " کتاب ـ

 ایرج مصداقی ـ  " نه زیستن نه مرگ"ـ کتاب 

 صالنی ـ مهدی ا "سرخکالغ و گل " ـ کتاب 

 انقالبی  هایمارکسیست انتشاراتـ "ایران هایکمونیست  اتحادیه تاریخچه"ی  جزوه ـ 

 ـ پرنده نوپرواز )قیام آمل( 

 م(ل ـ سایت حزب کمونیست ایران )م 

 های ایران ـ اسناد اتحادیه کمونیست 

 اسالمی  انقالب اسناد مرکز  ـ آرشیو

 

 

 :  هاواژه  کلید

  ـ ها کمونیست  اتحادیهکنفدراسیون احیا ـ  ـ کمونیست  انقالبیون سازمان 

نشریه کمونیست ـ    ـ( ملم ) کمونیست  حزب  ـ آمل  قیام ـ  سربداران

  باب  ـ فتح   برای جهانی  ـ آتش  نشریه ـ  بذر  نشریه   ـ حقیقت  نشریه 

 نوین  سنتز  ـ نوین  کمونیسم  ـ  لوتا ریموند  ـ  آواکیان
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از اعضای اتحادیه کمونیستهای  تصاویر تعدادی

 ایران در واقعه آمل
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