
135 پیش درآمد
 این مقاله بر اساس گزارشی تنظیم شده است که ستاد سپاه پاسدران انقالب اسالمی 
مستقر در کارخانه چوکا در نامه شماره 7/27/42/م مورخه 1362/4/30 به ستاد ناحیه 6 

سپاه پاسداران در رشت، ارسال کرده است.
این سند مهم از آن جهت که در نزدیکترین زمان وقوع حوادث در جنگل های گیالن تهیه 
شده است و به دلیل جزئیات دقیقی که از ماجرا به مخاطبان تاریخ ارائه می کند، بسیار قابل 
توجه است. این گزارش همچنین می تواند منبع بسیار خوبی برای شناخت دقیق تر حوادث 

پس از پیروزی انقالب اسالمی در منطقه گیالن و هشتپر طالش باشد. 
البته روشن است که با کنار هم قراردادن سایر گزارش های موجود در این باره می توان 

درک دقیق تری از روند تحوالت و تاثیرات آنها در تحوالت بعدی منطقه داشت.   

چکیده
به دنبال شورش مسلحانه گسترده سازمان مجاهدين خلق در روز 30 خرداد 1360، گروه هايی 
كه پيش تر با نظام جمهوری اسالمی ايران مبارزه مسلحانه محدودی داشتند و يا فقط به مبارزه 
سياسی اكتفا نموده بودند نيز به تكاپو افتادند. در همين ايام شاخه هايی از گروهك های مختلف 
با تحليل های متفاوت و منحصر به خود، برای تداوم مبارزه وارد جنگل های استان گيالن به ويژه 
منطقه هشتپر طالش شدند. برخی از اين گروه ها عبارت بودند از سازمان مجاهدين خلق، ارتش 
رهايی بخش ايران، جنبش دمكراتيك، شورای متحد چپ و اتحاد چپ. بيشتر اعضای گروه های 

گروه اتحاد چپ در جنگل های گیالن
�  علينقی صادقی كوهستانی
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چپ مستقر در جنگل را هوادارانی از استان گيالن، كردستان و تركمن صحرا تشكيل می دادند و 
از ديگر نقاط كشور نيز هوادارانی در جمع جنگلی ها حضور داشتند. برابر تخمينی كه در اسناد 
باقی مانده از آن دوران آمده است، كل نيروهای گروه های برانداز مستقر در جنگل های گيالن، 
قريب به 300 نفر بودند كه در چند اكيپ در مناطق مختلف و صعب العبور جنگلی استقرار 
داشتند. اين گروهك ها در آن زمان به انواع سالح سبك و نيمه سنگين مسلح بودند و البته از 

سوی خوانين و فئودال ها حمايت و پشتيبانی می شدند.
منطقه 3  فرماندهی ستاد  اسالمی تحت  انقالب  پاسداران  نيروهای سپاه  از چندی  پس 
در  مستقر  ضدانقالبيون  با  مبارزه  جهت  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت  قرارگاه  قالب  در 
متعاقب  و  بود  پراكنده  به صورت  ابتدا  آنها  فعاليت  شدند.  سازماندهی  شمال  جنگل های 
عليه  نظامی  عمليات های  فرماندهی  و  مستقر شد  كارخانجات چوكا  مركز  در  ستادی  آن، 
ضدانقالبيون در مناطق جنگلی را بر عهده گرفت. بعد از چند عمليات، اعضای گروهك های 
فدائيان خلق اقليت، جنبش دمكراتيك و شورای متحد چپ كاماًل متالشی و متواری شدند، 
ولی اكيپ های جنگل سازمان مجاهدين خلق و اتحاديه كمونيستی كه از نفرات و امكانات 

بيشتری برخوردار بودند، در جنگل های گيالن به مبارزه خود عليه نظام ادامه دادند.

گروه »اتحادیه کمونیستی« یا »اتحاد چپ«
نام  به  فردی  را  آن  فرماندهی  كه  بود  گروهی  اتحاد چپ،  يا  كمونيستی  اتحاديه  گروه 
حسن ماسالی برعهده داشت. حسن ماسالی متولد 1314، برای ادامه تحصيل به خارج از 
كشور رفت و ضمن آشنايی با جنبش های دانشجويی عليه رژيم پهلوی به عضويت يكی 
از گروه های چپ درآمد. ماسالی بعد از پيروزی انقالب اسالمی وارد ايران شد و فعاليت 
سياسی تبليغاتی خود را در منطقه ماسال استان گيالن آغاز كرد. وی در دورۀ اول انتخابات 
مجلس شورای اسالمی از سوی گروه های چپ نامزد شد و حدود دوازده هزار رأی مردمی 
با  عراق  تحميلی  جنگ  شروع  از  قبل  تا  ماسالی  داد.  اختصاص  خود  به  را  گيالن  منطقه 
ايران، معموالً در گيالن و برخی اوقات در كردستان به سر می برد. او نيز همانند سران ديگر 
گروهك ها در نيمه دوم سال 60 به عراق گريخت و با بعثی ها به همكاری پرداخت. وی 
در طول هشت سال دفاع مقدس همكاری نزديكی با استخبارات عراق داشت. بعد از جنگ 
مدتی در فرانسه و ديگر كشورهای اروپايی به سر برد و از اواخر دهه 1370 به آمريكا رفت.
بيشترين فعاليت اعضای اين گروه در استان های كردستان، تهران و گيالن بود. سران اين گروه 
مشی مسلحانه را سرلوحه كارهای خود قرار دادند و ضمن فعاليت سياسی در تهران، گيالن و 
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برخی نقاط ديگر كشور، بخشی از نيروهايشان را در ناآرامی های كردستان مستقيماً شركت دادند. 
با وارد شدن سازمان مجاهدين خلق به فاز نظامی در 30 خردادماه سال 60، گروه اتحاد چپ كه 
از قبل به جمع آوری سالح و مهمات پرداخته بود، بالفاصله مواضع نظامی خود را عليه جمهوری 

اسالمی ايران آشكار ساخت.

آغاز فعالیت گروهک اتحاد چپ در جنگل
هر روز كه از غائله 30 خرداد 1360 می گذشت، مجاهدين در نقاط مختلف كشور دست به 
جنايات تازه ای می زدند. اعضای گروهك اتحاد چپ نيز از فرصت بدست آمده سوءاستفاده كردند 
و ضمن انجام عمليات های ايذايی عليه نظام، برای حفظ تشكيالت و نيروهای خود چاره انديشی 

كرد.
روستاييان و دامداران منطقه شمال غربی استان گيالن، از ماسال تا رضوانشهر و طالش، همانند 
سنوات گذشته كوچ تابستانه خود را از قشالق به ييالقات آغاز كردند. حسن ماسالی گرچه 
سال های متمادی در خارج كشور می زيست، ولی با مناطق جنگلی و كوهستانی استان گيالن آشنا 
بود. وی در مالقاتی كه با دو تن از مسئولين اين گروهك از استان گيالن در اوايل مرداد سال 60 در 
تهران داشت، ضمن توجيه آنها درباره وضعيت سياسی كشور، به آنان دستور داد از موقعيت كوچ 
دامداران استفاده كنند و به ديگر اعضای بومی منطقه اعالم نمايند كه هر كس به همراه خانواده يا 
اقوام خود از مناطق شهری و روستاهای حاشيه شهر به مناطق دور دست جنگل و ييالق عزيمت 
نمايد. وی به آنان آموخت كه در مرحله اول تعدادی از سالح و مهماتشان را به مناطق جنگل انتقال 

دهند و نيروهای پراكنده را گرد هم آورند و پايگاه های اصلی و فرعی خود را ايجاد نمايند.
حسن ماسالی در اين ديدار، فردی را به عنوان رابط نيروهای جنگل و شهر انتخاب كرد و 
به آنان وعده داد كه بزودی تعدادی نيروی عملياتی كاركشته و آموزش ديده به همراه سالح 
و مهمات مورد نيازشان در جنگل به آنها ملحق خواهد شد. در پايان اين جلسه حسن ماسالی 
مقدار قابل توجهی پول برای رفع نيازهای اوليه گروه جنگلی در اختيارشان قرار داد. با اين 
اتحاد چپ در جنگل های  اعضای گروهك  استقرار  نطفه  مردادماه سال 1360،  دستور در 

استان گيالن خصوصًا منطقه ماسال و هشتپر طالش بسته شد.

استقرار اولین پایگاه در جنگل
مهران صفوی و عزيز هژبر،1 دو مسئول تشكيالت گيالن كه با دستی پر از مالقات با حسن 
ماسالی برگشته بودند، ظرف مدت كوتاهی ديگر اعضا و هواداران اين گروهك را توجيه كردند و 
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همه را به رفتن و استقرار در مناطق جنگلی و كوهستانی، تشويق كردند. ضمناً در جلسات توجيهی، 
اين دستور فرماندهی گروه را به ديگر اعضا ابالغ كردند.2 »در اين شرايط زمانی، جهت ضربه 
زدن هرچه بيشتر به نظام جمهوری اسالمی، ائتالف با ديگر اعضای گروهك ها، از جمله سازمان 

مجاهدين خلق بالمانع است.«
چند روزی از عزيمت هواداران گروهك اتحاد چپ به مناطق كوهستانی و جنگل نگذشته 
بود كه برخی از هواداران سازمان مجاهدين خلق جهت بررسی وضعيت منطقه و آشنايی بيشتر 
از چگونه زيستن و اقامت در جنگل و كوهستان به آنان ملحق شدند. اتحاديه ای ها با دستوری كه 
از قبل به آنان ابالغ شده بود، با آغوشی گرم از مجاهدين استقبال كردند و حضورشان را در كنار 
نيروهای خود به فال نيك گرفتند. بعد از پيوستن مجاهدين به اتحاد چپ، اولين پايگاه جنگلی 
مشترک آنها در اواسط مرداد 1360 در محلی امن و مناسب از كوه های ورميه3 ايجاد شد. گزارش 
استقرار نيروهای تشكل يافته و سازماندهی شده در اولين پايگاه به اطالع تشكيالت در تهران رسيد.
با توجه به دستورات قبلی، به نيروها مجدداً تأكيد شد كه نيروهای مستقر در جنگل و 
به هشياری  منجر  كه  بزنند  به عمليات هايی  ندارند دست  در شهر حق  پشتيبانی كننده  تيم 
نيروهای نظام از جمله سپاه پاسداران شود؛ چون در آن شرايط اوالً از نظر نيرو و تسليحات 
نظامی آمادگی الزم برای شروع و استمرار عمليات های ايذايی وجود نداشت، ثانيًا نيروهای 
ثالثًا ستاد مركزی  پارتيزانی را نداشتند،  پايگاه، سابقه و تجربه عمليات های  مستقرشده در 
درصدد تهيه تسليحات و تجهيزات نظامی مناسب برای جنگ های پارتيزانی و اعزام نيروهای 
دوره ديده و باتجربه از كردستان به جنگل های گيالن بود. چند روزی از استقرار اولين پايگاه 
مشترک نگذشته بود كه يك نفر از سوی سازمان مجاهدين خلق به آن منطقه اعزام و رهبری 

و هدايت اعضای سازمان را عهده دار شد.4

اولین عملیات نظامی
اقدام  بود كه وی  نگذشته  نيروهای جنگلی مجاهدين  فرمانده  از حضور  يكی دو روز 
افراد حزب اللهی مناطق  با شناسايی  بايد  اتحاد چپ كرد و گفت  به تحريك مجاهدين و 
روستايی و گالش های مستقر در جنگل، خصوصًا آنهايی كه با سپاه ارتباط داشتند و به عنوان 
رابط آنها محسوب می شدند، عمليات های ايذايی عليه آنها انجام دهيم و با ايجاد رعب و 

وحشت و به آتش كشيدن منازل و كلبه هايشان، مانع از استمرار ارتباط آنها با سپاه شويم.
نيروهای اتحاد چپ با دستوری كه از ستاد مركزی داشتند با اين طرح مخالفت كردند و از 
آنها نيز خواستند تا زمانی كه در اين پايگاه حضور دارند از انجام هر گونه عمليات خودداری 
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نمايند، ولی مجاهدين توجهی به اين مخالفت نكردند. آنها در بررسی ای كه از قبل داشتند، 
متوجه شدند كه نيروهای سپاه هر از گاهی با يك دستگاه لندرور، برای گشت و بررسی 
مناطق ييالقی و جمع آوری اطالعات و اخبار به آن مناطق اعزام می شوند. مجاهدين تصميم 
گرفتند ضمن شناسايی دقيق مسير تردد و بررسی تعداد نيروهای گشتی سپاه، در فرصت و 
مكانی مناسب كمين كنند و دست به عمليات بزنند. آنها در اولين اقدامی كه عليه نيروهای 
گشتی سپاه داشتند، موفق به انجام عمليات نشدند. لذا با تحريك نيروهای اتحاد چپ از آنها 
خواستند كه با آنها همكاری كنند و عمليات مشتركی عليه گشتی های سپاه داشته باشند. با 
اصرار اعضای سازمان مجاهدين خلق، مهران صفوی و عزيز هژبر از مسئولين اتحاد چپ 

پذيرفتند كه مشتركًا دست به يك عمليات بزنند.
روز 10 شهريور 1360 يكی از روزهای اعزام گشتی سپاه به مناطق جنگلی بود. برای 
انجام عمليات عليه واحد گشتی، چهار نفر از اعضای اتحاد چپ و مجاهدين خلق، پايگاه 
را به طرف جاده شهر ماسال ترک كردند و در محله »ولوحه سرا« در خانه ای كه كنار جاده 
بود مخفی شدند. بعد از ساعتی آنها مشاهده كردند كه يك دستگاه لندرور با 3 سرنشين از 
پرسنل سپاه به طرف جنگل حركت كردند. زمانی كه اطمينان حاصل شد كه فقط همين يك 
دستگاه لندرور برای گشت به منطقه اعزام شده است، عناصر دو گروهك از مخفيگاه خود 
خارج شدند، در منطقه ای مناسب زير پل كمين كردند و منتظر ماندند تا نيروهای گشتی سپاه 
از مأموريت برگردند. هنگامی كه لندرور حامل پاسداران به چندقدمی پل مورد نظر رسيد، 
از دو طرف مورد حمله تروريست های جنگلی قرار گرفت. علی رغم غافلگير شدن پاسداران 
و اصابت چندين گلوله به ماشين، سرنشينان نيز به آتش آنها پاسخ دادند. با توقف لندرور و 
استمرار تيراندازی دو تن از پاسداران، جنگلی ها مجبور به فرار شدند. در اين عمليات يكی 

از پاسداران زخمی شد ولی به دو نفر ديگر آسيبی نرسيد.

پیامد اولین عملیات نظامی در منطقه جنگلی ماسال
چهار نيروی عملياتی كه دو نفر از مجاهدين و دو نفر از گروهك اتحاد چپ بودند، بدون 
گرفتن نتيجه مطلوب از اين عمليات به پايگاه برگشتند. خبر اين عمليات ناموفق به سران هر دو 
گروه در تهران رسيد. سران اتحاد چپ عليه اين گونه عمليات های كور و بی هدف موضع شديدی 
گرفتند و آن را باعث ايجاد حساسيت در نظام و نيروهای منطقه و توجه بيش از گذشته سپاه به 

مسئله جنگل دانستند.
اقليت كه در اطراف شهرهای  از طرف ديگر، اعضای سازمان چريك های فدايی خلق 

گروه اتحاد چپ در جنگل های گيالن
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ماسال و هشت پر طالش مستقر بودند، بعد از شنيدن خبر اين عمليات و عدم عكس العمل 
فوری پاسداران منطقه به اين عمليات، جرأت پيدا كردند و تصميم گرفتند به نيروهای مستقر 
در مناطق جنگلی و كوهستانی بپيوندند؛ لذا ضمن برقراری ارتباط با مسئولين پايگاه مستقر 
در اطراف كوه »ورميه«، آمادگی خود را برای پيوستن به جمع آنان اعالم كردند. مسئولين 
پايگاه با اين پيشنهاد موافقت كردند. اعضای تيم عملياتی فداييان خلق اقليت نيز بالفاصله به 
همراه تجهيزات نظامی خود به جمع اعضای اتحاد چپ پيوستند كه اين امر سبب دلگرمی 
بيشتر افراد مستقر در پايگاه شد. لذا با افزايش تعداد نيروها و تجهيزات نظامی، مجاهدين 
چند عمليات ديگر را طراحی كردند و درصدد توجيه نيروهای خود و اعضای دو گروه ديگر 
برآمدند. اعضای گروهك اتحاد چپ، با توجه به اعتراض شديد سرانشان نسبت به شركت 
در عمليات قبلی، با انجام هرگونه عمليات مخالفت كردند، ولی چريك های اقليت تازه وارد 

از اجرايی شدن عمليات عليه نيروهای سپاه استقبال نمودند.
از سوی ديگر، بعد از عمليات به تاريخ 10 شهريور، مسئولين سياسی، امنيتی و نظامی 
شمال غربی استان گيالن، با اعزام غيرمحسوس نيرو به مناطق جنگلی و روستاهای منطقه، 
را  ورميه  كوه  ارتفاعات  در  مشترک  پايگاه  موفق شدند  محلی  از جوانان  با كمك جمعی 
شناسايی كنند. بعد از شناسايی و تهيه طرح عملياتی، مقدمات الزم برای انجام يك عمليات 

عليه پايگاه مشترک ورميه فراهم شد.
با توجه به وضعيت خاص منطقه، عدم تجربه كافی جنگ چريكی در مناطق جنگلی و 
نبود سالح نيمه سنگين، حدود 10 تا 12 نفر از نيروهای عملياتی سپاه با حضور يك راهنمای 
محلی، به منطقه اعزام شدند و پس از طی مسافتی از مناطق جنگلی و كوهستانی در روز 3 
مهر 60 به پايگاه مشترک رسيدند. در زمان اجرای عمليات، ظاهراً همه نيروهای سه گروه در 
پايگاه حضور نداشتند. ابتدا نگهبان مستقر در اطراف پايگاه با نيروها درگير شد و همين امر 
سبب آگاهی و هوشياری اعضای ديگر گرديد. در نتيجه آنها با انجام تيراندازی متقابل و با 
آموزه هايی كه از قبل فرا گرفته بودند، به طور مرحله ای عقب نشينی كردند و متواری شدند.

نتیجه اولین عملیات سپاه در جنگل گیالن
در اين عمليات موفقيت آميز، پاسداران انقالب اسالمی يكی از جنگل نشينان را سالم دستگير 
كردند و پايگاه را به همراه كليه امكانات و چند قبضه سالح و مقداری مهمات به تصرف 
درآوردند. خبر عمليات سپاه عليه ضدانقالبيون مستقر در مناطق جنگلی و كوهستانی به طور 
وسيعی در سطح منطقه پخش شد. با از دست دادن پايگاه، برخی از اعضای سه گروهك تا 
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مدتی به صورت پراكنده در منطقه حضور داشتند؛ نيروهای چريك های فدايی خلق اقليت 
به شهر و حاشيه آن برگشتند و دو نفر از فرماندهان اتحاد چپ برای اخذ دستور جديد به 
تهران رفتند. آنها در تماسی كه با حسن ماسالی داشتند وی نتيجه بی توجهی به دستوراتش 
را به نيروهای تحت امر يادآوری نمود و به آنان گوشزد كرد »حال كه نيروهای سپاه علنًا 
متوجه حضور ما در جنگل شدند، عقب نشينی و تسليم شدن نتيجه ای ندارد. شما با رعايت 
جوانب حفاظتی، نيروهای پراكنده شده را دوباره جمع آوری كنيد. من با مسئوليت تشكيالت 
چريكی های فدايی خلق اقليت در تهران صحبت كردم. لذا مقرر شد نيروهای اين دو گروه در 
كنار و دوشادوش هم به مبارزه عليه نظام در جنگل های گيالن و ديگر نقاط كشور ادامه دهيم.«5

به دستور حسن ماسالی، دو نفر از اعضای كاركشته و برجسته كادر مركزی اتحاد چپ، 
يكی به عنوان مسئول سياسی و ديگری به عنوان فرمانده جنگل معرفی شدند و با در اختيار 
ابتدا  گذاشتن مقداری پول و امكانات، آنان را راهی جنگل های استان گيالن كردند.6 آنها 
از جنگل و يگان های پشتيبانی كننده  پراكنده  نيروهای فراری و  برای  چند جلسه توجيهی 
برگزار كردند و سپس در فرصتی مناسب وارد مناطق جنگلی شدند. در اين ايام فقط سه نفر 

از اعضای گروهك فداييان خلق اقليت، اعالم آمادگی كردند و با آنها راهی جنگل شدند.
حضور مجدد نيروها در مناطق جنگلی و كوهستانی هم زمان با شروع كوچ پاييزه دامداران 
و ييالق نشينان به سمت قشالق بود. اعضای اين گروه های ضدانقالب كه با شعار حمايت 
از خلق مستضعف، دهقانان، دامداران و روستاييان، دست به اعمال ضددينی و عليه ملت و 
مملكت می زدند، فقط با انجام يك عمليات محدود توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در آن منطقه كه با حمايت و پشتيبانی همراه بود، اين بار با شروع كوچ پاييزه مردم ابراز 
خرسندی كرده و اين اقدام را فال نيك برای خود تلقی كردند. لذا پس از كوچ ساكنان منطقه 
ييالقی »بيلگادل« نيروهای گروهك اتحاديه چپ و اعضاء پراكنده منافقين از منطقه »ورميه« 

در »بيلگادل« دور هم جمع شده و پايگاه جديدی ايجاد كردند.
بيشترين فعاليت نيروها در اين پايگاه گذراندن دوره های مختلف آموزش نظامی در جنگ های 
چريكی و عمليات های پارتيزانی، حفظ آمادگی روحی و فراگيری زندگی در شرايط سخت و 
دشوار بود. چند صباحی از حضور نيروها نگذشته بود كه پيكی از تهران اعزام شد و در يك 
جلسه توجيهی اعالم كرد در شرايط فعلی ادامه حضور نيروها در جنگل به مصلحت نيست؛ لذا 
هرچه زودتر بايد به شهر برگرديد. اظهارات اين فرد با واكنش های متفاوتی روبرو شد. برخی 
موافق بودند و می گفتند دستور سازمانی است كه بايد اجرا شود. بعضی هم مخالفت كردند و 
عنوان داشتند در مناطق شهری، جا و مكان مشخصی نداريم تا بتوانيم با آسايش و امنيت در آن 

گروه اتحاد چپ در جنگل های گيالن
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بسر بريم. حتی در منازل خودمان نيز نمی توانيم اقامت كنيم، چون احتمال لو رفتن ما متصور است.
اكثريت افراد حاضر موافق ترک پايگاه بودند كه بجز افراد معدودی، بقيه به مرور زمان جنگل 
را ترک كردند. برخی ها بصورت تيم های كوچك تر در روستاها و حاشيه جنگل ها به زندگی توأم 
با خوف ادامه دادند. چند نفر تصميم گرفتند جهت تعيين تكليف قطعی به تهران بروند. آنها در 
تهران با اعضای مافوق به شور و مشورت پرداختند و بعد از چند جلسه متوالی تصميم گرفته شد 
نيروهای اتحاد چپ حضور خود در مناطق جنگلی را حفظ كنند و به عمليات های نظامی عليه 

نظام استمرار ببخشند.

جنایات ماه صفر سال 60 در ماسال
نيروهای اعزامی به تهران با دستورهای جديد سازمانی به منطقه برگشتند. ماه محرم به اتمام 
رسيده بود و دهه اول صفر سپری می شد. ضدانقالبيون تصميم گرفتند جهت ايجاد رعب و وحشت 
در ميان مردم عزادار، اين بار به يكی از مساجد منطقه حمله ور شوند و عزاداران حسينی را در داخل 
مسجد به خاک و خون بكشند، ولی در ادامه طرح عملياتی خود را بر روی چند نفر از افراد مؤثر 

در تجمع مردم معطوف كردند.1
گروهك اتحاد چپ، يكی از اعضای خود را جهت شناسايی به مسجد روستای »مهدی خان 
محله« فرستاد. پس از يكی دو شب حضور رابط گروهك در داخل مسجد، سخنران و دو نفر 
ديگر از اهالی صومعه سرا كه معموالً روحانی را همراهی می كردند شناسايی شدند و ساعت 

و مسير ترددشان در اختيار تيم عملياتی قرار گرفت.
مقارن ساعت 12 شب مورخۀ 60/9/7 بعد از اتمام مراسم مسجد، حجت االسالم شيخ حسين 
اصغری سندی به اتفاق نادر خيرخواه، بخشدار سابق و بيت اهلل شيرزاد، معلم به همراه يكی از 

شهيد بيت اهلل شيرزاد
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كشاورزان به نام شجاع اسدی، به طرف منازل خويش به راه افتادند. ناگهان از دو سو مورد آماج 
گلوله های عناصر اتحاد چپ قرار گرفتند و به شهادت رسيدند. صدای ناشی از شليك پياپی 
گلوله ها همه روستاييان را به سوی محل شهادت شهيدان كشاند. به دليل نزديكی محل شليك و 
تعداد زياد تيرهای اصابت كرده بر بدن اين چهار نفر، آنها در دم جان باختند و به شهادت رسيدند. 
در اين عمليات دو نفر نيز مجروح شدند. عامالن اين جنايت هولناک پس از دو روز اختفا در منزل 

يكی از همراهانشان، به جنگل متواری و به جمع ديگر نيروها ملحق شدند.
فردای آن شب، مراسم تشييع باشكوهی برای چهار شهيد برگزار شد كه در آن مرحوم 
آيت اهلل احسانبخش نماينده وقت امام در استان گيالن و امام جمعه رشت، سرپرست وقت 
استانداری، فرمانده سپاه پاسداران ناحيه رشت و جمعی از مسئولين كشوری و لشكری استان 
حضور داشتند. در همان روز، اين شهيدان هم در ماسال و هم در صومعه سرا تشييع شدند. 
همزمان با اجرای مراسم تشييع و تدفين شهدا، نيروهای سپاه پاسداران وارد عمل شدند و ضمن 
شناسايی عامل نفوذی گروهك در داخل مسجد او را دستگير كردند. متعاقباً 10 نفر از رابطين 

فعال اتحاد چپ و چريك های فدايی خلق اقليت در آن منطقه نيز شناسايی و دستگير شدند.

پیامد جنایات ماسال
با همكاری همه جانبه مردم منطقه، مأمورين سپاه پاسداران ماسال و حومه موفق شدند 
ظرف 48 ساعت بعد از اين جنايت، ده تن از افراد مؤثر پشت جبهه اين دو گروه را دستگير 

كنند و در اختيار دادگاه قرار دهند.
به نقل و اعتراف يكی از اعضای گروهك اتحاد چپ كه چندی بعد دستگير شده بود »وقتی خبر 
عمليات موفقيت آميز رزمندگان ما را در روستای مهدی خان محله شنيديم، ابتدا خيلی خوشحال 
شده و حتی يكی از اعضای گروه توانسته بود به كمك رابطی كه داشت، از شهر مقداری شيرينی 
تهيه و در ميان جنگلی ها توزيع كند. تصورمان اين بود كه من بعد وحشتی وصف ناپذير در ميان 
اكثريت مردم منطقه به ويژه آنهايی كه احتماالً طرفدار نظام بوده و گه گاهی با سپاه همكاری 
می كردند، مستولی و همكاری با گروه های جنگلی بيشتر و بهتر خواهد شد. تحليل فرماندهان ما 
اين بود كه زمينه اعتراضات عمومی عليه نظام در آن منطقه فراهم شده است. چند روزی از وقوع 
اين حادثه گذشته بود، متوجه شديم، فرماندهان و اعضای اصلی گروه از نظر روحی و برخوردهای 
اجتماعی بصورت غيرمنتظره ای درهم و برهم شدند؛ تا جايی كه منجر به بروز اختالف و اعتراضات 
شديد بين مسئولين و اعضای مستقر در جنگل شد. هر روزی كه می گذشت دامنۀ اختالفات 
آشكارتر و در ميان ديگر اعضا گسترش می يافت. طراحان و عامالن عمليات مهدی خان محله مورد 

گروه اتحاد چپ در جنگل های گيالن
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سرزنش شديد قرار می گرفتند. با توجه به تشديد اختالفات، كارهای گروهی در پايگاه كمرنگ و 
سؤال و ابهاماتی برای ديگر اعضا ايجاد شده بود. لذا مسئولين مجبور شدند در يك نشست عمومی 

موضوع را به اطالع همه اعضا برسانند.«8
در جلسه مذكور، مسئولين گروه به اعمال قدرت گروه های مستقر در جنگل، ضعف نظام 
در مقابله با گروه ها و جبهه های گسترده شده در مقابلش و موفق بودن عمليات چند روز قبل 
اشاره داشتند. هدف از طرح اين مباحث باال بردن روحيه اعضا بود. ولی در ادامه مجبور 
شدند برخی از پيامدهای اين عمليات را بازگو نمايند. برگزاری اين جلسه نتوانست از دامنه 

تشديد اختالفات در ميان اعضای گروه بكاهد.

انشقاق در گروه جنگل
ديری نپاييد كه پيامدهای اين عمليات و شدت اختالفات، باعث شد انسجام، يكپارچگی، 
وحدت فرماندهی و سازمانی گروه در پايگاه متالشی شود. نيروها به سه دسته تقسيم شدند: 
هواداران منافقين و چند نفر از اتحاد چپ در همين پايگاه باقی ماندند؛ يك گروه به طرف 
جنگل های رضوانشهر رفت تا به نيروهای موجود در جنگل آن منطقه ملحق شوند؛ دسته 
سوم سالح های خود را زمين گذاشتند و به شهر برگشتند تا با ستاد مركزی سازمان در تهران 

تماس بگيرند و كسب تكليف نمايند.
دسته دوم كه به جنگل های رضوانشهر رفته بودند، به دليل عدم تفاهم و بروز تضادها نتوانستند 
با نيروهای آنجا سازگاری و همكاری داشته باشند، لذا مجبور به ترک جنگل رضوانشهر شدند. 
دسته سوم كه به شهر رفته بودند، پس از مدتی دو نفر را به تهران فرستادند تا از وضعيت نيروهای 
جنگل و اختالفات ايجادشده گزارش ارائه دهند. از سوی تشكيالت به آنان ابالغ شد كه به هر 
صورت ممكن نيروها بايد در جنگل باقی بمانند و به دستور سازمانی عمل كنند. هر كس توان كار 
و مقاومت دارد در جنگل بماند و هر كس نتوانست آزاد است و هر جا كه خواست می تواند برود.

در اين اثنا از سوی سازمان، مهران صفوی به عنوان فرمانده جديد جنگلی معرفی شد و 
از او خواستند تا با تدبير خود و كمك برخی مسئولين، نيروهای پراكنده شده را سازماندهی 
كند.9 به محض حضور صفوی در جمع افراد و ابالغ حكم فرماندهی جنگل، برخی از اعضا 
مخالفتشان را صراحتًا اعالم كردند. همين امر سبب بروز مشكالت جديدی در نيروها شد 
و ازهم گسيختگی سازمانی مجدد و خروج عده ای از اعضا از تشكيالت را به دنبال آورد. 

درگيری درون سازمانی، اختالفات و نابسامانی تشكيالتی قريب به سه ماه ادامه داشت.
پايگاهی كه اعضای سازمان مجادهين خلق در آن مستقر بودند، در يكی از روزهای برفی 
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اسفندماه 1360 مورد حمله نيروهای سپاه قرار گرفت كه منجر به دستگيری يكی از اعضا، 
تصرف پايگاه با امكانات آن و متالشی شدن موقت تشكيالت آنها در جنگل های ماسال شد.

بهار سال 61؛ تجدید سازمان اتحاد چپ در جنگل
همانگونه كه پيش تر اشاره شد، بعد از عمليات خونين ماه صفر در روستای مهدی خان 
محله، تشكيالت جنگل در چند مرحله دچار فروپاشی، پراكندگی نيروها و ازهم گسيختگی 
شد. بعد از خروج نيروها از جنگل، برخی از مسئولين رده باالی جنگل از جمله عزيز هژبر، 
مهران صفوی، بهرام عاشوری و سيامك خود را به تهران رساندند و با اعضای كادر مركزی 
مستقر در تهران ارتباط برقرار كردند. در چند جلسه علل و عوامل ازهم گسيختگی تشكيالت 

جنگل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دامنه اختالفات تشكيالت جنگلی ها به جلسات ستاد مركزی نيز كشيده شد، به گونه ای 
كه در اين نشست ها ايرج ماسالی10 از عزيز هژبر و نيروهای او طرفداری می كرد و سيامك 

از مهران صفوی و دسته وی جانبداری می نمود.11
در اوايل فروردين سال 1361، توافق نسبی ميان اعضا حاصل و مقرر شد تشكيالت جنگل 
هرچه زودتر به فعاليت خود ادامه دهد. نهايتًا پس از 5 ماه كش و قوس بعد از عمليات 
مهدی خان محله، در اواسط فروردين 1361، اعضای گروه اتحاد چپ جناح ايرج ماسالی، 
به مسئوليت عزيز هژبر و با دستور جديد و خط مشی متفاوتی مجدداً وارد جنگل های شمال 
پايگاه های جنگل  آنها مستقاًل در  استان گيالن شدند. طبق دستور جديد، مقرر شد  غرب 
حضور داشته باشند و از پذيرفتن و استقرار اعضای ديگر گروه های معاند انقالب اسالمی 
در پايگاه های خويش خودداری نمايند،12 ولی همكاری در بعد تبادل اطالعات و حتی انجام 

عمليات های مشترک عليه نظام بالمانع است.
شروع  مركزی  ستاد  تسليحاتی  و  تداركاتی  مالی،  حمايت  با  جنگل،  جديد  تشكيالت 
قبلی، موفق شدند  نيروهای  اكثريت  آنها عالوه بر جمع آوری  اين مرحله،  به كار كرد. در 
تعدادی از هواداران تندروی اين گروه از منطقه شاندرمن، ماسال و حومه را با خود همراه 
و به جنگل منتقل كنند. ستاد مركزی نيز وعده كرد تعدادی از نيروهای عملياتی و كاركشته 

را از كردستان يا ديگر نقاط كشور به جنگل اعزام نمايند.13
همچنين به مهران صفوی نيز دستور داده شد كه برای مدتی از حضور در تشكيالت جنگل 
خودداری كند. وی مدتی را در تشكيالت تهران و بعضاً زنجان حضور داشت و در چند مرحله نيز 
برای انجام مأموريت سازمانی، به طارم عليا اعزام شد. بعد از بازگشت مهران صفوی به تهران، به 
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وی مأموريت داده شد تا جهت بررسی وضعيت نيروهای مستقر در جنگل، به گيالن سفر كند و 
ضمن پس گرفتن چند قبضه اسلحه تحويل داده شده به مجاهدين، گزارشی از جمع بندی تشكيالت 
جنگل و نيازمندی های تداركاتی، تسليحاتی و حتی نيرويی آن تهيه كند و به ستاد مركزی ارائه دهد.

با اعزام مهران صفوی به جنگل، عزيز هژبر به تهران فراخوانده شد. بعد از شكل گيری 
تشكيالت جديد گروه اتحاد چپ در جنگل، سپاه پاسداران ماسال از طريق منابع محلی، 
از موضوع مطلع شد و سپاه ناحيه گيالن و ستاد مستقر در چوكا را در جريان امر قرار داد. 
سپاه ناحيه گيالن اعالم كرد كه در شرايط فعلی، از انجام هرگونه عمليات نظامی عليه گروه 

خودداری و نسبت به جمع آوری اطالعات و اخبار اقدام شود.
چند روزی از اطالع رسانی منابع محلی نگذشته بود كه فردی به سپاه ماسال مراجعه كرد و 
خود را از هواداران سابق گروهك اتحاد چپ معرفی نمود. وی عنوان داشت بعد از جنايت 
خونين ماه صفر و به شهادت رساندن چهار تن از عزادران امام حسين)ع( در مهدی خان 
محله، به شدت از آنها نفرت پيدا كردم و آماده هر گونه همكاری هستم. وی سپس از ديدار 

خود با مهران صفوی در طارم عليا گزارش كاملی ارائه داد.
با  نسبی،  اعتماد  كسب  از  پس  و  فرد  اين  سوابق  بررسی  ماسال ضمن  پاسداران  سپاه 
راهنمايی وی يك تيم سه نفره را به زنجان اعزام كرد. اين تيم توانست رابط مهران صفوی 

در طارم را دستگير كند و به ماسال انتقال دهد.
ماسالی  ايرج  از  تلفن  از فرد دستگيرشده، يك شماره  به عمل آمده  بررسی  در تحقيق و 
را  خود  آمادگی  دستگيرشده  فرد  توجيهی،  جلسۀ  روز  چند  ظرف  آمد.  بدست  تهران  در 
برای همكاری اعالم كرد. در اوايل ارديبهشت سال 1361، يك تيم از نيروهای اطالعات و 
عمليات سپاه ناحيه گيالن به همراه متهم به تهران اعزام شدند. آنها طی دو عمليات اطالعاتی 
جداگانه موفق شدند عزيز هژبر و ايرج ماسالی را بدون درگيری و تيراندازی در اطراف 
خيابان انقالب دستگير كنند و به گيالن انتقال دهند. در تحقيقات به عمل آمده از اين دو نفر، 

اطالعات قابل توجهی از تشكيالت جنگل بدست آمد. 

آغاز شکست گروه اتحاد چپ
چند روز بعد، رابط تهران خبر دستگيری اين دو نفر را به اطالع تشكيالت مستقر در جنگل 
گيالن رساند. تشكيالت جنگل به منظور تعيين صحت و سقم خبر، به مهران صفوی دستور داد 
كار بررسی خود را نيمه كاره رها كند، به تهران بازگردد و نتيجه دستگيری ايرج ماسالی و عزيز 
هژبر را بررسی كند و اطالع دهد. مهران صفوی به تهران بازگشت و با رعايت جوانب حفاظتی 
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سعی كرد تا با تشكيالت تماس برقرار كند و از سرنوشت دو عضو مفقودی مطلع گردد. بعد 
از سه الی چهار روز، صفوی موفق نشد به اطالعات و اخباری دست پيدا كند ولی همچنان به 

مأموريت ادامه داد.
يكی از هواداران سابق سازمان كه از تشكيالت بريده بود و به زندگی عادی خود در تهران ادامه 
می داد، در چند مرحله مهران صفوی را در محله ای مشخص می ديد. او طی تماس تلفنی با كميته 
انقالب اسالمی منطقه سه تهران -كه فاصله چندانی با محل قرار مهران نداشت- ضمن اطالع دادن 
مشخصات ظاهری صفوی به كميته، به سوابق وی نيز اشاره كرد. با همين تماس تلفنی، نيروهای 
كميته به محل اعزام شدند و چون موفق به شناسايی مهران نشدند، چند نفر را به عنوان مشكوک 

دستگير كردند و راهی پايگاه خود شدند.
مهران صفوی هنگام دستگيری مسلح به كلت كمری بود و چون بدون بازرسی بدنی سوار 
ماشين شده بود، در يك فرصت كلت را از كمر خارج و در كف ماشين زير پا جاسازی 
مدارک  و  اسناد  كه  آنجا  از  و  نشده اند  اسلحه  متوجه  پاسداران  كه  داد  احتمال  وی  كرد. 
گروهی ديگری به همراه نداشت، تصور می كرد بعد از ساعاتی آزاد شود. بعد از انتقال افراد 
مشكوک به مقر كميته و بازرسی بدنی، متهمين را در اتاقی جای دادند تا تحقيقات اوليه به 
طور انفرادی از آنان انجام گيرد. در همين اثنا، يكی از پاسداران كميته كه آخرين نفری بود 
كه از ماشين پياده می شد، به ناگاه متوجه جسمی در زير الستيك زير پای ماشين شد. با كنار 
زدن الستيك چشمش به يك قبضه سالح كمری برخورد. او احتمال داد كلت سازمانی يكی 
از پاسداران باشد، ولی پس از بررسی متوجه شد كه كلت سازمانی نيست و بايد متعلق به 
يكی از افراد دستگير شده باشد. وی سريعًا كلت را تحويل مسئول تحقيقات متهمين داد. با 
كشف يك قبضه كلت حساسيت پاسداران كميته به افراد دستگيرشده، بيشتر شد. لذا محقق 
با به خاطر سپردن مشخصاتی كه از اطالع رسانی مردمی بدست آمده بود، وارد اتاقی شد 
كه دستگيرشدگان در آنجا حضور داشتند. محقق بعد از بررسی مشخصات ظاهری آنان، به 
يكی از آنها بيشتر مشكوک شد و اسمش را پرسيد. وی خود را مهران صفوی معرفی كرد. 
برای جلوگيری از حساسيت مهران، از يكی دو نفر ديگر هم سواالتی پرسيد و از اتاق خارج 

شد. سپس به مأمور انتظامات گفت مهران صفوی را برای تحقيقات به اتاقش منتقل كنند.
بعد از انتقال مهران به اتاق تحقيقات، از ديگر افراد دستگيرشده، مشخصات اوليه شان را اخذ 
و بالفاصله آنان را آزاد كردند. در تحقيقات به عمل آمده، مهران ابتدائاً از پذيرش مسئوليت اسلحه 
كشف شده در داخل ماشين و عضويت در گروه های سياسی خودداری كرد، ولی به مرور زمان 
بريد و اطالعات و اخبار قابل مالحظه ای را در اختيار بازجوی خود قرار داد. پاسداران كميته 
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منطقه سه تهران نيز بالفاصله وی را به گيالن انتقال و در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ناحيه گيالن قرار دادند. در سپاه نيز وی اطالعات جديدتری از تشكيالت جنگل ارائه داد و اعالم 

آمادگی كرد كه با برادران پاسدار به جنگل برود و مقر و پايگاه جديد را به آنان نشان دهد.
با توجه به سوابق گذشته اش احتمال داده شد كه او قصد فريب كاری دارد، ولی جهت حصول 
اطمينان و كسب اطالعات الزم از پايگاه جنگلی ها در يكی از روزهای تيرماه 61، متهم به همراه 
چند نفر از پاسداران انقالب به مناطق جنگلی و محل مورد ادعای مهران اعزام شدند. پاسداران 
پس از قريب به 10 ساعت پياده روی در جنگل و پيمودن مناطق صعب العبور، هيچ اثر و عالمتی از 
وجود پايگاه جنگلی مواجه نشدند و مشخص شد كه متهم قصد خسته كردن نيروها و دست يابی 
به يك فرصت مناسب برای فرار را دارد. اعزام متهم به جنگل به همراه پاسداران چند روز بعد 
نيز تكرار شد. اين بار نيز نتيجه ای از ادعاهای وی حاصل نشد. ولی از ديگر اطالعات و اعترافات 
صفوی، چند قبضه سالح كشف و ده نفر از رابطين فعال پشت جبهه جنگل در شهرهای شمال 
غربی و غرب استان گيالن شناسايی و دستگير شدند. همچنين با استفاده از اعترافات مهران، ايرج 
و عزيز، دو خانه تيمی به همراه چند قبضه سالح و مقاديری اسناد درون گروهی در تهران كشف 

و ضبط شد.
در مراحل بعدی مشخص گرديد بعد از دستگيری مهران و رابطين پشت جبهه، ارتباط 
تشكيالت جنگل با شهر قطع شده بود. همين امر سبب بروز اختالف درون تشكيالتی و خروج 

چند تن از نيروها از جنگل گرديد.
از طرفی با اعترافات صريح ايرج، عزيز و مهران در داشتن دخالت مستقيم در جنايت 60/9/7 
مهدی خان محله ماسال و چند عمليات ديگر، بعد از اتمام كار تحقيقات سپاه پاسداران، متهمين 
تحويل دادگاه شدند. پس از بررسی پرونده های قضايی متهمين، برای ايرج ماسالی و عزيز هژبر 
در دادگاه انقالب اسالمی حكم اعدام صادر و به ديوان عالی كشور ارسال شد. بعد از تاييد، حكم 

صادره ايرج و عزيز در ماسال به اجرا درآمد.
چند روز بعد از به اجرا در آمدن حكم برخی از اعضای اتحاد چپ، اعضا مستقر در جنگل 
نيز از اين خبر مطلع شدند. لذا تصميم گرفتند در سلسله عمليات هايی، مقابله به مثل نمايند. اولين 
عمليات آنها عليه دو تن از پاسداران سپاه ماسال طراحی و در تاريخ 61/5/10 به اجرا گذاشته شد. 
مهاجمين پس از شناسائی مسير تردد دو تن از پاسداران، در بين راه كمين كردند. به محض نزديك 
شدن پاسداران گشت پياده، نيروهای اتحاد چپ به طرف آنها شليك كردند. خوشبختانه در مرحله 
اول آسيبی به پاسداران وارد نشد و با آمادگی كاملی كه داشتند جان پناه گرفتند و به طرف مهاجمين 
آتش گشودند. تيم عملياتی ضدانقالب كه احتمال داده بود در مرحله اول پاسداران مورد هدف 
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قرار گرفته اند، با شليك متقابل مواجه شدند. لذا بعد از تيراندازی پراكنده و بی هدف، ناكام مجبور 
به فرار شدند. در آن زمان تعقيب و پيگيری برای دستگيری شان بی نتيجه ماند. ناكامی ضدانقالب 
در اين عمليات و افزايش گشت پاسداران، فرصت هرگونه سوءاستفاده و انجام عملياتی را تا 
قريب به يك و نيم ماه از اعضای اين گروه صلب كرد. در طول اين ايام آنان موفق شدند، ساعت 
ورود و خروج يكی از پاسداران ماسال را از منزل بدست آورند. در شب مورخه 61/6/26، آنها 
اطراف منزل وی كمين كردند و به محض خروج اين پاسدار از منزل، در يك فرصت مناسب از 
دو طرف به او شليك نمودند.14 خوشبختانه در اين عمليات نيز آسيبی به اين پاسدار نرسيد و با 

آتش متقابل وی، مهاجمين فرار كردند.
با توجه به ناموفق بودن اين دو عمليات، ضدانقالب مستقر در جنگل به حمايت ياران 
خود آمدند و خواستند به گونه ای ناكامی های تيم های عمليات اتحاديه كمونيست ها را جبران 
كنند. پس از شناسائی و انجام كار تحقيقاتی و طراحی عمليات، يك تيم 5 نفره از مجاهدين 
مستقر در پايگاه جنگلی منطقه رضوانشهر به ماسال آمدند. در شبانگاه تاريخ 60/8/9 زمان 
بازگشت سيدخضر صفوی،15 برادر امام جمعه ماسال، از مغازه به منزل، در داخل محوطه 

منزل با شليك چند تير وی را به شهادت رساندند و متواری شدند.

ضربه نهایی به تشکیالت جنگل اتحاد چپ
تهران و چند  استان گيالن و  به پشت جبهه جنگل در  از ضربات مهلك واردشده  پس 
عمليات ناموفق تيم جنگل، ارتباط تشكيالتی پايگاه جنگل برای مدتی با شهر قطع بود و برخی 
از سرنخ های موجود در دست سپاه نيز قطع شد و ادامه كار با مشكل مواجه شده بود. مسئولين 
ذی ربط در سپاه ماسال، قرارگاه مستقر در چوكا و سپاه ناحيه گيالن، تالش مضاعفی را معطوف 
داشتند تا بتوانند قبل از اعزام نيروی عملياتی به جنگل جهت شناسائی پايگاه و نابودی گروهك 
اتحاد چپ، رابطين جديد شهر و جنگل را شناسائی كرده و با كنترل اطالعاتی آنان، از آخرين 
وضعيت اعضای اين گروه در جنگل مطلع و عمليات را با آگاهی كامل دور از هر آزمون و 

خطا انجام دهند.
در تاريخ 61/9/20 يكی از هواداران سابق اين گروه كه از مدت ها قبل، دست از فعاليت های 
سياسی نظامی كشيده و به زندگی عادی خود مشغول بود، با سپاه ماسال تماس گرفت و اعالم 
نمود خبری از وضعيت اعضای جنگل گروه اتحاد چپ بدست آورده و می خواهد در اختيار 
مسئولين مربوطه قرار دهد. موضوع از جانب سپاه پيگيری شد. منبع خبر، عنوان كرد صبح روز 
جاری يكی از اعضای تيم عملياتی مستقر در جنگل با من ارتباط برقرار كرد و درخواست مقداری 
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دارو و لوازم پانسمان نمود. به وی قول مساعد صددرصد ندادم، ولی او خيلی اصرار داشت تا من 
اين اقدام را برايشان انجام دهم. قرار شد يكی دو روز آينده نتيجه را به او اعالم كنم.

با توجه به اعتماد به منبع و موثق بودن خبر، موضوع بالفاصله به سلسله مراتب گزارش 
شد. در مرحله اول مقداری از نيازمندی های دارويی درخواستی، توسط فرد ديگری به همراه 
منبع خبر اوليه در موعد مقرر در اختيار رابط جنگل گذاشته شد و به رابط اعالم گرديد از 

اين به بعد كليه نيازمندی های خود را از طريق او پيگيری نمايند.16
كه  نفوذی  فرد  توسط  نيم  و  ماه  سه  به  قريب  جنگل  پايگاه  با  ارتباط  طريق  اين  از 
بر شناسايی  اين مدت، عالوه  ادامه داشت. در طول  فراهم می كرد  را  نيازمندی های گروه 
محل استقرار پايگاه جنگلی ها، تعداد نيرو و تسليحات آنها، قريب به 20 نفر از ديگر مرتبطين 
آنها در پشت جبهه نيز شناسايی شدند. اين افراد با علم و آگاهی كامل، در راستای پشتيبانی 
مالی تداركاتی، بعضًا تسليحاتی، تهيه، تكثير و پخش اعالميه، پناه دادن به نيروهای عملياتی 
جنگل در مخفيگاه ها، شناسايی افراد حزب اللهی و پاسدارانی كه اسامی آنها در دستور كار 
طرح ترورهای قبلی و آينده قرار داشت، با اين گروهك همكاری داشتند. طرح عمليات و 
ترور قريب به 15 نفر از پاسداران و افراد حزب اللهی در مركز و شهرهای غربی و شمال 
غرب استان گيالن نيز كشف شد. در مراحل پايانی تكميل اطالعات كسب شده توسط عامل 
نفوذی، محل قرار فرمانده عمليات جنگل به نام »بهرام عاشوری«17 در »مركيه محله« ماسال 
از  تيم 4نفره  اختيار يك  تهيه و در  مشخص و شناسايی شد. كروكی و مشخصات محل 
نيروهای عمليات ويژه سپاه قرار گرفت. از آنجايی كه اين مأموريت عاشوری بايد در ساعت 
8 شب انجام می شد، پاسداران يكی دو ساعت قبل از موعد مقرر در محل حاضر شدند و 

كاماًل خود را در محيط استتار كردند.
مقارن ساعت 8 شب مورخۀ 1362/1/7 بهرام عاشوری برای انجام مأموريت خود با تجهيزات 
كامل نظامی و آمادگی الزم به محل قرار رسيد. وی قبل از هر گونه اقدام، توسط پاسداران مورد 

هدف قرار گرفت و نقش بر زمين شد18 و جنازه او به سپاه ماسال انتقال داده شد.
فردای آن شب خبر كشته شدن بهرام عاشوری در منطقه ماسال، شهر و روستاهای اطراف 
پخش شد. ضدانقالبيون مستقر در جنگل و ساير هواداران گروه اتحاد چپ، با شنيدن اين خبر، 
متحير شدند و آينده شان را توأم با يأس و نااميدی پيش بينی كردند. با هماهنگی و دستور مقام 
قضايی، بالفاصله جمعی از پاسداران مأمور جمع آوری رابطين فعال شناسايی شده ظرف سه ماه 
گذشته در پشت جبهه شده كه ظرف 24 ساعت 20 نفر از آنان دستگير و بازداشت شدند. چند 
تيم عملياتی نيز به جنگل اعزام شدند و پايگاه های اصلی و فرعی شناسايی شده گروه اتحاديه چپ 
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را مورد حمله قرار دادند.
در اين عمليات چند نفر از اعضای اصلی تيم جنگل كشته و زخمی شدند. تعدادی از آنان نيز 
قبل از شروع حمله با شنيدن خبر كشته شدن بهرام عاشوری، متواری شدند. با پيگيری های بعدی 
و اطالع رسانی مردمی، برخی از آنان دستگير شدند. از مجموع افراد دستگيرشده داخل جنگل و 
پشت جبهه، تحقيقات و بررسی الزم به عمل آمد و بجز 5 نفر از اعضای اصلی و آنانی كه دستشان 
به خون آلوده بود، بقيه افراد با سپردن تعهد بر عدم همكاری با گروه های ضدانقالب آزاد شدند و 

به آغوش خانواده هايشان برگشتند.19
دادگاه  در  از هواداران مجاهدين خلق،  برخی  اتحاد چپ و  اعضای دستگيرشده گروه 
استان گيالن محاكمه شدند كه چند نفر از آنان به عنوان محارب و مفسد فی االرض شناخته و 
به اعدام محكوم شدند. احكام صادره پس از تأييد شورای عالی قضائی به تاريخ 1362/4/9 
در محوطه سپاه پاسداران ماسال با حضور مسئولين محلی و استانی و خانواده های شهدا به 

اجرا در آمد.

جدول عملیات های گروه اتحاد چپ در جنگل گیالن

ف
ردي

نتيجهاهداف عملياتمحل وقوعنوع عملياتتاريخ

كمين و حمله به 11360/6/10
خودرو سپاه

ترور پاسداران پل ولوحه سرای ماسال
در حال گشت و 

عبور از جاده

عمليات ناموفق بود و با تيراندازی 
متقابل، مهاجمين متواری شدند. 

يكی از پاسداران مجروح شد.

ترور عزاداران 21360/9/6
حسينی

روستای مهدی خان محله 
ماسال

ترور افراد فعال 
سياسی مذهبی

در اين عمليات 4 نفر از جمله 
روحانی مسجد شهيد و يك نفر 

مجروح شد

نيمه دوم 3
سال1360

سرقت 4/5ميليون چهار بانك در تهرانسرقت مسلحانه
تومان پول

بخشی از اين پول برای تأمين 
تداركات و رفع نيازهای روزمره 

به تشكيالت جنگل داده شد.

ترور 2 تن از حوالی سپاه ماسالكمين و ترور461/5/10
پاسداران

عمليات ناموفق بود، با تيراندازی 
متقابل مهاجمين متواری شدند.

مجاورت منزل يكی از كمين و ترور561/6/26
پاسداران ماسال

ترور پاسداران  و 
ايجاد رعب و 

وحشت

بعد از شليك قريب به 30 تير 
عمليات ناموفق بود. با تيراندازی 

متقابل مهاجمين متواری شدند.

گروه اتحاد چپ در جنگل های گيالن
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جدول عملیات نیروهای سپاه علیه گروهک اتحاد چپ با موضوع جنگل گیالن

نتيجهاهدافمحل وقوعنوع عملياتتاريخ

1360/7/3
حمله به 
پايگاه 

جنگلی ها
ضربه به تشكيالت و جنگل ماسال

تيم های عملياتی

تصرف پايگاه به همراه كليه 
امكانات و تسليحات، 

دستگيری دو نفر و به هم 
زدن انسجام دشمن در جنگل

ماسال، رضوانشهر دستگيری1360/9/7
و حومه آن

ضربه تشكيالت پشت 
جبهه جنگل

در اين عمليات 10 نفر از 
افراد فعال و رابط  با جنگل 

دستگير شدند

طارم علمياتی زنجاندستگيری1361/1/17
دستيابی به نيروهای 
سازمان و تشكيالت 

پشت جبهه جنگل
دستگيری يكی از رابطين 

فعال پشت جبهه جنگل

1361/2/1و
تهران، اطراف دستگيری1361/2/2

خيابان انقالب
دستيابی به نيروهای 
سازمان و تشكيالت 

پشت جبهه جنگل

دستگيری 2 تن از اعضای 
كادر مركزی و مسئول 

تشكيالت

اواسط
دستگيریارديبهشت1361

تهران، حوزه 
منطقه 3 كميته 
انقالب اسالمی

شناسايی و دستگيری 
چند نفر مشكوک

دستگيری يكی از اعضای 
اصلی و تيم عملياتی جنگل

اواخر
دستيابی به پشتيبانی و حاشيه جنگل ماسالكشفياتارديبهشت1361

تسليحاتی دشمن

كشف چند قبضه سالح 
و مهمات، كشف يك 

دستگاه ماشين جيپ و 
مقداری وسايل تداركاتی

اواخر
شهرهای ماسال، دستگيریارديبهشت1361

رضوانشهر و حومه
شناسايی رابطين و 

پشتيبانی كنندگان
 تيم جنگل

دستگيری 10 نفر از 
رابطين فعال پشت جبهه 

جنگل با اعتراف مهران 
صفوی

اوايل
تصرف خانه تيمیتهران و زنجانكشفياتخردادماه1361

سه خانه تيمی در تهران و 
زنجان كشف شد و چند 
قبضه سالح با مهمات و 

مقداری اسناد درون گروهی 
بدست آمد

دفع حمله 61/5/10
جلوگيری از ترورماسالدشمن

عكس العمل و پاسخ به موقع 
و دفع حمله دشمن در 
ترور 2 تن از پاسداران

دفع حمله 1361/6/26
دشمن

ماسال، جنب منزل 
جلوگيری از تروريك پاسدار

عكس العمل و پاسخ به موقع 
و دفع حمله دشمن در 

ترور يك نفر از پاسداران
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1362/1/7
حمله به 

تيم علمياتی 
دشمن

از پای درآوردن تيم مركيه ماسال
عملياتی دشمن

فرمانده تيم عملياتی و 
مسئول نظامی تشكيالت 

جنگل كشته شد.

حمله به 1362/2/8
جنگل ماسالپايگاه جنگل

انهدام پايگاه 
و دستگيری تيم های 

عملياتی

تصرف پايگاه دشمن، 
كشف تسليحات، تداركات 

و اسناد درون گروهی

ماسال، شهرها و دستگيری8 و 1362/2/9
روستاهای اطراف

ضربه به تشكيالت 
پشت جبهه

دستگيری 20 نفر از هواداران 
و رابطين تشكيالت جنگل

7 و 8 و 
1362/2/9

كشف طرح 
ترور

ماسال، شهرها و 
روستاهای اطراف

جلوگيری از عمليات 
دشمن

كشف و خنثی سازی طرح 
ترور 20 نفر از افراد 

حزب اللهی، پاسداران و 
افراد عادی منطقه

1392/4/19
اجرای 

حكم دادگاه 
انقالب

از پای درآوردن دشمن سپاه ماسال
كينه توز

اعدام چند نفر از هواداران 
گروهك اتحاد چپ و 

منافقين

پانوشت ها
1- هر دو نفر بعد از چند عمليات تروريستی كه منجر به شهادت تعدادی افراد غيرنظامی شد، دستگير شدند و پس 

از محاكمه، در دادگاه انقالب اسالمی محكوم به اعدام شدند.
2- نامه شماره 7/27/42/م مورخه 1362/4/30 گزارش عملكرد سپاه مستقر در چوكا، به ستاد ناحيه 6 رشت، ص 3.

3- ارتفاعات ورميه مناطقی است كه از نظر نظامی و استراتژيك، برای نيروی مقابل تقريباً غيرقابل دسترسی است. 
از طرفی، با توجه به وضعيت سياسی اجتماعی آن زمان، تهيه و تأمين تداركات نيز برای اعضای اين گروهك ها 

آسان تر بود.
4- نامه شماره 7/27/42/م مورخه 1362/4/30 گزارش عملكرد سپاه مستقر در چوكا به ستاد ناحيه 6 رشت، ص 4.

5- همان، ص 5.
6- بر اساس اعتراف های برخی از اعضای دستگيرشده گروهك اتحاد چپ، حسن ماسالی بعد از اعزام اكيپ جديد 
به جنگل، خود احساس خطر كرد و حضور در كشور را ناامن ديد؛ لذا در مهرماه 1360 از طريق كردستان از 

كشور خارج شد.
7- همان، ص 60.

8- تا آن زمان در اين پايگاه، كماكان اعضای سه گروهك اتحاد چپ، مجاهدين خلق و چريك های فدايی خلق 
اقليت، به رهبری اتحاد چپ حاضر بودند و همكاری خوبی داشتند.

9- همان، ص 7.

گروه اتحاد چپ در جنگل های گيالن
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10- ايرج ماسالی فرد مورد اعتماد حسن ماسالی، فرمانده اين گروهك بود. لذا در سازمان فردی صاحب نظر و 
ذی نفوذ محسوب می شد.

11- همان، ص 8.
12- سران گروه اتحاد چپ در بررسی درون سازمانی در تهران به اين نتيجه رسيده بودند كه يكی از علل بروز اختالف 

و نابسمانی های تشكيالت جنگل، ائتالف با اعضای ديگر گروه ها از جمله مجاهدين خلق و اقليت ها بود.
13- نامه به شماره 7/27/42/م مورخه 62/4/30 گزارش عملكرد سپاه مستقر در چوكا به ستاد ناحيه 6 رشت، 

ص 80.
14- به اعتراف متهمين اين حمله كه بعدها دستگير شدند »در آن شب حدود 30 تير به طرف آن پاسدار شليك شد 
و احتمال داديم كه او درجا كشته شده است ولی لحظات بعد با شليك متقابل او مواجه شديم متحيرانه پا به فرا 

گذاشتيم.«
15- سيدخضر صفوی پنجاه ساله، فاقد هرگونه وسايل دفاع شخصی، حتی توان جسمی مناسب بود و به جرم 

حزب اللهی بودن مورد هدف قرار گرفت.
16- به منظور حفظ جان منبع اوليه خبر و ايجاد آرامش در وی و اعضاء خانواده اش، فرد واجد شرايطی كه آمادگی 

همكاری همه جانبه داشت به رابط جنگل معرفی و اين ارتباط نتايج خوبی را در پی داشت.
اللهی برخورداری از خلق  17- بهرام عاشوری به دليل ارتكاب چند فقره جنايت، شركت در ترور افراد حزب 
و خوی شرارت و مردم آزاری به »جالد جنگل« معروف و مردم بی دفاع منطقه ازشنيدن نام او دچار ترس و 

وحشت می شدند.
18- از آنجايی كه توسط عامل نفوذی كليه اطالعات و اخبار گروه به دست آمده بود، لذا نيازی به زنده دستگير 

شدن بهرام عاشوری نبود. به همين دليل سر قرار مورد هدف قرار گرفت.
19- اين عفو و آزادی دسته جمعی هواداران گروهك اتحاد چپ، بازتاب بسيار خوب و مثبتی در اعضاء خانواده، 
اقوام و نزديكانشان و حتی برخی از هوادران اين گروهك داشته كه تا آن زمان بر اثر تبليغات سوء سازگاری با 

نظام مقدس جمهوری اسالمی نداشتند.
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