گروه اتحاد چپ در جنگلهای گیالن


علینقی صادقی کوهستانی

پیش درآمد

این مقاله بر اساس گزارشی تنظیم شده است که ستاد سپاه پاسدران انقالب اسالمی
مستقر در کارخانه چوکا در نامه شماره /7/27/42م مورخه  1362/4/30به ستاد ناحیه 6
سپاه پاسداران در رشت ،ارسال کرده است.
این سند مهم از آن جهت که در نزدیکترین زمان وقوع حوادث در جنگلهای گیالن تهیه
شده است و به دلیل جزئیات دقیقی که از ماجرا به مخاطبان تاریخ ارائه میکند ،بسیار قابل
توجه است .این گزارش همچنین میتواند منبع بسیار خوبی برای شناخت دقیقتر حوادث
پس از پیروزی انقالب اسالمی در منطقه گیالن و هشتپر طالش باشد.
البته روشن است که با کنار هم قراردادن سایر گزارشهای موجود در این باره میتوان
درک دقیقتری از روند تحوالت و تاثیرات آنها در تحوالت بعدی منطقه داشت.

چکیده
به دنبال شورش مسلحانه گسترده سازمان مجاهدین خلق در روز  30خرداد  ،1360گروههایی
که پیشتر با نظام جمهوری اسالمی ایران مبارزه مسلحانه محدودی داشتند و یا فقط به مبارزه
سیاسی اکتفا نموده بودند نیز به تکاپو افتادند .در همین ایام شاخههایی از گروهکهای مختلف
با تحلیلهای متفاوت و منحصر به خود ،برای تداوم مبارزه وارد جنگلهای استان گیالن بهویژه
منطقه هشتپر طالش شدند .برخی از این گروهها عبارت بودند از سازمان مجاهدین خلق ،ارتش
رهاییبخش ایران ،جنبش دمکراتیک ،شورای متحد چپ و اتحاد چپ .بیشتر اعضای گروههای

135

136

چپ مستقر در جنگل را هوادارانی از استان گیالن ،کردستان و ترکمنصحرا تشکیل میدادند و
از دیگر نقاط کشور نیز هوادارانی در جمع جنگلیها حضور داشتند .برابر تخمینی که در اسناد
باقی مانده از آن دوران آمده است ،کل نیروهای گروههای برانداز مستقر در جنگلهای گیالن،
قریب به  300نفر بودند که در چند اکیپ در مناطق مختلف و صعبالعبور جنگلی استقرار
داشتند .این گروهکها در آن زمان به انواع سالح سبک و نیمهسنگین مسلح بودند و البته از
سوی خوانین و فئودالها حمایت و پشتیبانی میشدند.
پس از چندی نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحت فرماندهی ستاد منطقه 3
در قالب قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) جهت مبارزه با ضدانقالبیون مستقر در
جنگلهای شمال سازماندهی شدند .فعالیت آنها ابتدا به صورت پراکنده بود و متعاقب
آن ،ستادی در مرکز کارخانجات چوکا مستقر شد و فرماندهی عملیاتهای نظامی علیه
ضدانقالبیون در مناطق جنگلی را بر عهده گرفت .بعد از چند عملیات ،اعضای گروهکهای
فدائیان خلق اقلیت ،جنبش دمکراتیک و شورای متحد چپ کام ً
ال متالشی و متواری شدند،
ولی اکیپهای جنگل سازمان مجاهدین خلق و اتحادیه کمونیستی که از نفرات و امکانات
بیشتری برخوردار بودند ،در جنگلهای گیالن به مبارزه خود علیه نظام ادامه دادند.
گروه «اتحادیه کمونیستی» یا «اتحاد چپ»
گروه اتحادیه کمونیستی یا اتحاد چپ ،گروهی بود که فرماندهی آن را فردی به نام
حسن ماسالی برعهده داشت .حسن ماسالی متولد  ،1314برای ادامه تحصیل به خارج از
کشور رفت و ضمن آشنایی با جنبشهای دانشجویی علیه رژیم پهلوی به عضویت یکی
از گروههای چپ درآمد .ماسالی بعد از پیروزی انقالب اسالمی وارد ایران شد و فعالیت
سیاسی تبلیغاتی خود را در منطقه ماسال استان گیالن آغاز کرد .وی در دورۀ اول انتخابات
مجلس شورای اسالمی از سوی گروههای چپ نامزد شد و حدود دوازدههزار رأی مردمی
منطقه گیالن را به خود اختصاص داد .ماسالی تا قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق با
ایران ،معموالً در گیالن و برخی اوقات در کردستان به سر میبرد .او نیز همانند سران دیگر
گروهکها در نیمه دوم سال  60به عراق گریخت و با بعثیها به همکاری پرداخت .وی
در طول هشت سال دفاع مقدس همکاری نزدیکی با استخبارات عراق داشت .بعد از جنگ
مدتی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به سر برد و از اواخر دهه  1370به آمریکا رفت.
بیشترین فعالیت اعضای این گروه در استانهای کردستان ،تهران و گیالن بود .سران این گروه
مشی مسلحانه را سرلوحه کارهای خود قرار دادند و ضمن فعالیت سیاسی در تهران ،گیالن و
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برخی نقاط دیگر کشور ،بخشی از نیروهایشان را در ناآرامیهای کردستان مستقیم ًا شرکت دادند.
با وارد شدن سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی در  30خردادماه سال  ،60گروه اتحاد چپ که
از قبل به جمعآوری سالح و مهمات پرداخته بود ،بالفاصله مواضع نظامی خود را علیه جمهوری
اسالمی ایران آشکار ساخت.
آغاز فعالیت گروهک اتحاد چپ در جنگل
هر روز که از غائله  30خرداد  1360میگذشت ،مجاهدین در نقاط مختلف کشور دست به
جنایات تازهای میزدند .اعضای گروهک اتحاد چپ نیز از فرصت بدستآمده سوءاستفاده کردند
و ضمن انجام عملیاتهای ایذایی علیه نظام ،برای حفظ تشکیالت و نیروهای خود چارهاندیشی
کرد.
روستاییان و دامداران منطقه شمال غربی استان گیالن ،از ماسال تا رضوانشهر و طالش ،همانند
سنوات گذشته کوچ تابستانه خود را از قشالق به ییالقات آغاز کردند .حسن ماسالی گرچه
سالهای متمادی در خارج کشور میزیست ،ولی با مناطق جنگلی و کوهستانی استان گیالن آشنا
بود .وی در مالقاتی که با دو تن از مسئولین این گروهک از استان گیالن در اوایل مرداد سال  60در
تهران داشت ،ضمن توجیه آنها درباره وضعیت سیاسی کشور ،به آنان دستور داد از موقعیت کوچ
دامداران استفاده کنند و به دیگر اعضای بومی منطقه اعالم نمایند که هر کس به همراه خانواده یا
اقوام خود از مناطق شهری و روستاهای حاشیه شهر به مناطق دور دست جنگل و ییالق عزیمت
نماید .وی به آنان آموخت که در مرحله اول تعدادی از سالح و مهماتشان را به مناطق جنگل انتقال
دهند و نیروهای پراکنده را گرد هم آورند و پایگاههای اصلی و فرعی خود را ایجاد نمایند.
حسن ماسالی در این دیدار ،فردی را به عنوان رابط نیروهای جنگل و شهر انتخاب کرد و
به آنان وعده داد که بزودی تعدادی نیروی عملیاتی کارکشته و آموزشدیده به همراه سالح
و مهمات مورد نیازشان در جنگل به آنها ملحق خواهد شد .در پایان این جلسه حسن ماسالی
مقدار قابل توجهی پول برای رفع نیازهای اولیه گروه جنگلی در اختیارشان قرار داد .با این
دستور در مردادماه سال  ،1360نطفه استقرار اعضای گروهک اتحاد چپ در جنگلهای
استان گیالن خصوص ًا منطقه ماسال و هشتپر طالش بسته شد.
استقرار اولین پایگاه در جنگل
مهران صفوی و عزیز هژبر 1،دو مسئول تشکیالت گیالن که با دستی پر از مالقات با حسن
ماسالی برگشته بودند ،ظرف مدت کوتاهی دیگر اعضا و هواداران این گروهک را توجیه کردند و
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همه را به رفتن و استقرار در مناطق جنگلی و کوهستانی ،تشویق کردند .ضمن ًا در جلسات توجیهی،
این دستور فرماندهی گروه را به دیگر اعضا ابالغ کردند« 2.در این شرایط زمانی ،جهت ضربه
زدن هرچه بیشتر به نظام جمهوری اسالمی ،ائتالف با دیگر اعضای گروهکها ،از جمله سازمان
مجاهدین خلق بالمانع است».
چند روزی از عزیمت هواداران گروهک اتحاد چپ به مناطق کوهستانی و جنگل نگذشته
بود که برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق جهت بررسی وضعیت منطقه و آشنایی بیشتر
از چگونه زیستن و اقامت در جنگل و کوهستان به آنان ملحق شدند .اتحادیهایها با دستوری که
از قبل به آنان ابالغ شده بود ،با آغوشی گرم از مجاهدین استقبال کردند و حضورشان را در کنار
نیروهای خود به فال نیک گرفتند .بعد از پیوستن مجاهدین به اتحاد چپ ،اولین پایگاه جنگلی
مشترک آنها در اواسط مرداد  1360در محلی امن و مناسب از کوههای ورمیه 3ایجاد شد .گزارش
استقرار نیروهای تشکلیافته و سازماندهیشده در اولین پایگاه به اطالع تشکیالت در تهران رسید.
با توجه به دستورات قبلی ،به نیروها مجددا ً تأکید شد که نیروهای مستقر در جنگل و
تیم پشتیبانیکننده در شهر حق ندارند دست به عملیاتهایی بزنند که منجر به هشیاری
نیروهای نظام از جمله سپاه پاسداران شود؛ چون در آن شرایط اوالً از نظر نیرو و تسلیحات
نظامی آمادگی الزم برای شروع و استمرار عملیاتهای ایذایی وجود نداشت ،ثانی ًا نیروهای
مستقرشده در پایگاه ،سابقه و تجربه عملیاتهای پارتیزانی را نداشتند ،ثالث ًا ستاد مرکزی
درصدد تهیه تسلیحات و تجهیزات نظامی مناسب برای جنگهای پارتیزانی و اعزام نیروهای
دورهدیده و باتجربه از کردستان به جنگلهای گیالن بود .چند روزی از استقرار اولین پایگاه
مشترک نگذشته بود که یک نفر از سوی سازمان مجاهدین خلق به آن منطقه اعزام و رهبری
و هدایت اعضای سازمان را عهدهدار شد4.
اولین عملیات نظامی
یکی دو روز از حضور فرمانده نیروهای جنگلی مجاهدین نگذشته بود که وی اقدام
به تحریک مجاهدین و اتحاد چپ کرد و گفت باید با شناسایی افراد حزباللهی مناطق
روستایی و گالشهای مستقر در جنگل ،خصوص ًا آنهایی که با سپاه ارتباط داشتند و به عنوان
رابط آنها محسوب میشدند ،عملیاتهای ایذایی علیه آنها انجام دهیم و با ایجاد رعب و
وحشت و به آتش کشیدن منازل و کلبههایشان ،مانع از استمرار ارتباط آنها با سپاه شویم.
نیروهای اتحاد چپ با دستوری که از ستاد مرکزی داشتند با این طرح مخالفت کردند و از
آنها نیز خواستند تا زمانی که در این پایگاه حضور دارند از انجام هر گونه عملیات خودداری
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نمایند ،ولی مجاهدین توجهی به این مخالفت نکردند .آنها در بررسیای که از قبل داشتند،
متوجه شدند که نیروهای سپاه هر از گاهی با یک دستگاه لندرور ،برای گشت و بررسی
مناطق ییالقی و جمعآوری اطالعات و اخبار به آن مناطق اعزام میشوند .مجاهدین تصمیم
گرفتند ضمن شناسایی دقیق مسیر تردد و بررسی تعداد نیروهای گشتی سپاه ،در فرصت و
مکانی مناسب کمین کنند و دست به عملیات بزنند .آنها در اولین اقدامی که علیه نیروهای
گشتی سپاه داشتند ،موفق به انجام عملیات نشدند .لذا با تحریک نیروهای اتحاد چپ از آنها
خواستند که با آنها همکاری کنند و عملیات مشترکی علیه گشتیهای سپاه داشته باشند .با
اصرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ،مهران صفوی و عزیز هژبر از مسئولین اتحاد چپ
پذیرفتند که مشترک ًا دست به یک عملیات بزنند.
روز  10شهریور  1360یکی از روزهای اعزام گشتی سپاه به مناطق جنگلی بود .برای
انجام عملیات علیه واحد گشتی ،چهار نفر از اعضای اتحاد چپ و مجاهدین خلق ،پایگاه
را به طرف جاده شهر ماسال ترک کردند و در محله «ولوحه سرا» در خانهای که کنار جاده
بود مخفی شدند .بعد از ساعتی آنها مشاهده کردند که یک دستگاه لندرور با  3سرنشین از
پرسنل سپاه به طرف جنگل حرکت کردند .زمانی که اطمینان حاصل شد که فقط همین یک
دستگاه لندرور برای گشت به منطقه اعزام شده است ،عناصر دو گروهک از مخفیگاه خود
خارج شدند ،در منطقهای مناسب زیر پل کمین کردند و منتظر ماندند تا نیروهای گشتی سپاه
از مأموریت برگردند .هنگامی که لندرور حامل پاسداران به چندقدمی پل مورد نظر رسید،
از دو طرف مورد حمله تروریستهای جنگلی قرار گرفت .علیرغم غافلگیر شدن پاسداران
و اصابت چندین گلوله به ماشین ،سرنشینان نیز به آتش آنها پاسخ دادند .با توقف لندرور و
استمرار تیراندازی دو تن از پاسداران ،جنگلیها مجبور به فرار شدند .در این عملیات یکی
از پاسداران زخمی شد ولی به دو نفر دیگر آسیبی نرسید.
پیامد اولین عملیات نظامی در منطقه جنگلی ماسال
چهار نیروی عملیاتی که دو نفر از مجاهدین و دو نفر از گروهک اتحاد چپ بودند ،بدون
گرفتن نتیجه مطلوب از این عملیات به پایگاه برگشتند .خبر این عملیات ناموفق به سران هر دو
گروه در تهران رسید .سران اتحاد چپ علیه اینگونه عملیاتهای کور و بیهدف موضع شدیدی
گرفتند و آن را باعث ایجاد حساسیت در نظام و نیروهای منطقه و توجه بیش از گذشته سپاه به
مسئله جنگل دانستند.
از طرف دیگر ،اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق اقلیت که در اطراف شهرهای
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ماسال و هشتپر طالش مستقر بودند ،بعد از شنیدن خبر این عملیات و عدم عکسالعمل
فوری پاسداران منطقه به این عملیات ،جرأت پیدا کردند و تصمیم گرفتند به نیروهای مستقر
در مناطق جنگلی و کوهستانی بپیوندند؛ لذا ضمن برقراری ارتباط با مسئولین پایگاه مستقر
در اطراف کوه «ورمیه» ،آمادگی خود را برای پیوستن به جمع آنان اعالم کردند .مسئولین
پایگاه با این پیشنهاد موافقت کردند .اعضای تیم عملیاتی فداییان خلق اقلیت نیز بالفاصله به
همراه تجهیزات نظامی خود به جمع اعضای اتحاد چپ پیوستند که این امر سبب دلگرمی
بیشتر افراد مستقر در پایگاه شد .لذا با افزایش تعداد نیروها و تجهیزات نظامی ،مجاهدین
چند عملیات دیگر را طراحی کردند و درصدد توجیه نیروهای خود و اعضای دو گروه دیگر
برآمدند .اعضای گروهک اتحاد چپ ،با توجه به اعتراض شدید سرانشان نسبت به شرکت
در عملیات قبلی ،با انجام هرگونه عملیات مخالفت کردند ،ولی چریکهای اقلیت تازهوارد
از اجرایی شدن عملیات علیه نیروهای سپاه استقبال نمودند.
از سوی دیگر ،بعد از عملیات به تاریخ  10شهریور ،مسئولین سیاسی ،امنیتی و نظامی
شمال غربی استان گیالن ،با اعزام غیرمحسوس نیرو به مناطق جنگلی و روستاهای منطقه،
با کمک جمعی از جوانان محلی موفق شدند پایگاه مشترک در ارتفاعات کوه ورمیه را
شناسایی کنند .بعد از شناسایی و تهیه طرح عملیاتی ،مقدمات الزم برای انجام یک عملیات
علیه پایگاه مشترک ورمیه فراهم شد.
با توجه به وضعیت خاص منطقه ،عدم تجربه کافی جنگ چریکی در مناطق جنگلی و
نبود سالح نیمهسنگین ،حدود  10تا  12نفر از نیروهای عملیاتی سپاه با حضور یک راهنمای
محلی ،به منطقه اعزام شدند و پس از طی مسافتی از مناطق جنگلی و کوهستانی در روز 3
مهر  60به پایگاه مشترک رسیدند .در زمان اجرای عملیات ،ظاهرا ً همه نیروهای سه گروه در
پایگاه حضور نداشتند .ابتدا نگهبان مستقر در اطراف پایگاه با نیروها درگیر شد و همین امر
سبب آگاهی و هوشیاری اعضای دیگر گردید .در نتیجه آنها با انجام تیراندازی متقابل و با
آموزههایی که از قبل فرا گرفته بودند ،به طور مرحلهای عقبنشینی کردند و متواری شدند.
نتیجه اولین عملیات سپاه در جنگل گیالن
در این عملیات موفقیتآمیز ،پاسداران انقالب اسالمی یکی از جنگلنشینان را سالم دستگیر
کردند و پایگاه را به همراه کلیه امکانات و چند قبضه سالح و مقداری مهمات به تصرف
درآوردند .خبر عملیات سپاه علیه ضدانقالبیون مستقر در مناطق جنگلی و کوهستانی به طور
وسیعی در سطح منطقه پخش شد .با از دست دادن پایگاه ،برخی از اعضای سه گروهک تا

گروه اتحاد چپ در جنگلهای گیالن

مدتی به صورت پراکنده در منطقه حضور داشتند؛ نیروهای چریکهای فدایی خلق اقلیت
به شهر و حاشیه آن برگشتند و دو نفر از فرماندهان اتحاد چپ برای اخذ دستور جدید به
تهران رفتند .آنها در تماسی که با حسن ماسالی داشتند وی نتیجه بیتوجهی به دستوراتش
را به نیروهای تحت امر یادآوری نمود و به آنان گوشزد کرد «حال که نیروهای سپاه علن ًا
متوجه حضور ما در جنگل شدند ،عقبنشینی و تسلیم شدن نتیجهای ندارد .شما با رعایت
جوانب حفاظتی ،نیروهای پراکندهشده را دوباره جمعآوری کنید .من با مسئولیت تشکیالت
چریکیهای فدایی خلق اقلیت در تهران صحبت کردم .لذا مقرر شد نیروهای این دو گروه در
کنار و دوشادوش هم به مبارزه علیه نظام در جنگلهای گیالن و دیگر نقاط کشور ادامه دهیم5».
به دستور حسن ماسالی ،دو نفر از اعضای کارکشته و برجسته کادر مرکزی اتحاد چپ،
یکی به عنوان مسئول سیاسی و دیگری به عنوان فرمانده جنگل معرفی شدند و با در اختیار
گذاشتن مقداری پول و امکانات ،آنان را راهی جنگلهای استان گیالن کردند 6.آنها ابتدا
چند جلسه توجیهی برای نیروهای فراری و پراکنده از جنگل و یگانهای پشتیبانیکننده
برگزار کردند و سپس در فرصتی مناسب وارد مناطق جنگلی شدند .در این ایام فقط سه نفر
از اعضای گروهک فداییان خلق اقلیت ،اعالم آمادگی کردند و با آنها راهی جنگل شدند.
حضور مجدد نیروها در مناطق جنگلی و کوهستانی همزمان با شروع کوچ پاییزه دامداران
و ییالقنشینان به سمت قشالق بود .اعضای این گروههای ضدانقالب که با شعار حمایت
از خلق مستضعف ،دهقانان ،دامداران و روستاییان ،دست به اعمال ضددینی و علیه ملت و
مملکت میزدند ،فقط با انجام یک عملیات محدود توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در آن منطقه که با حمایت و پشتیبانی همراه بود ،این بار با شروع کوچ پاییزه مردم ابراز
خرسندی کرده و این اقدام را فال نیک برای خود تلقی کردند .لذا پس از کوچ ساکنان منطقه
ییالقی «بیلگادل» نیروهای گروهک اتحادیه چپ و اعضاء پراکنده منافقین از منطقه «ورمیه»
در «بیلگادل» دور هم جمع شده و پایگاه جدیدی ایجاد کردند.
بیشترین فعالیت نیروها در این پایگاه گذراندن دورههای مختلف آموزش نظامی در جنگهای
چریکی و عملیاتهای پارتیزانی ،حفظ آمادگی روحی و فراگیری زندگی در شرایط سخت و
دشوار بود .چند صباحی از حضور نیروها نگذشته بود که پیکی از تهران اعزام شد و در یک
جلسه توجیهی اعالم کرد در شرایط فعلی ادامه حضور نیروها در جنگل به مصلحت نیست؛ لذا
هرچه زودتر باید به شهر برگردید .اظهارات این فرد با واکنشهای متفاوتی روبرو شد .برخی
موافق بودند و میگفتند دستور سازمانی است که باید اجرا شود .بعضی هم مخالفت کردند و
عنوان داشتند در مناطق شهری ،جا و مکان مشخصی نداریم تا بتوانیم با آسایش و امنیت در آن
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بسر بریم .حتی در منازل خودمان نیز نمیتوانیم اقامت کنیم ،چون احتمال لو رفتن ما متصور است.
اکثریت افراد حاضر موافق ترک پایگاه بودند که بجز افراد معدودی ،بقیه به مرور زمان جنگل
را ترک کردند .برخیها بصورت تیمهای کوچکتر در روستاها و حاشیه جنگلها به زندگی توأم
با خوف ادامه دادند .چند نفر تصمیم گرفتند جهت تعیین تکلیف قطعی به تهران بروند .آنها در
تهران با اعضای مافوق به شور و مشورت پرداختند و بعد از چند جلسه متوالی تصمیم گرفته شد
نیروهای اتحاد چپ حضور خود در مناطق جنگلی را حفظ کنند و به عملیاتهای نظامی علیه
نظام استمرار ببخشند.
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جنایات ماه صفر سال  60در ماسال
نیروهای اعزامی به تهران با دستورهای جدید سازمانی به منطقه برگشتند .ماه محرم به اتمام
رسیده بود و دهه اول صفر سپری میشد .ضدانقالبیون تصمیم گرفتند جهت ایجاد رعب و وحشت
در میان مردم عزادار ،این بار به یکی از مساجد منطقه حملهور شوند و عزاداران حسینی را در داخل
مسجد به خاک و خون بکشند ،ولی در ادامه طرح عملیاتی خود را بر روی چند نفر از افراد مؤثر
در تجمع مردم معطوف کردند1.
گروهک اتحاد چپ ،یکی از اعضای خود را جهت شناسایی به مسجد روستای «مهدیخان
محله» فرستاد .پس از یکی دو شب حضور رابط گروهک در داخل مسجد ،سخنران و دو نفر
دیگر از اهالی صومعهسرا که معموالً روحانی را همراهی میکردند شناسایی شدند و ساعت
و مسیر ترددشان در اختیار تیم عملیاتی قرار گرفت.
مقارن ساعت  12شب مورخۀ  60/9/7بعد از اتمام مراسم مسجد ،حجتاالسالم شیخ حسین
اصغری سندی به اتفاق نادر خیرخواه ،بخشدار سابق و بیتاهلل شیرزاد ،معلم به همراه یکی از

شهید بیتاهلل شیرزاد
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کشاورزان به نام شجاع اسدی ،به طرف منازل خویش به راه افتادند .ناگهان از دو سو مورد آماج
گلولههای عناصر اتحاد چپ قرار گرفتند و به شهادت رسیدند .صدای ناشی از شلیک پیاپی
گلولهها همه روستاییان را به سوی محل شهادت شهیدان کشاند .به دلیل نزدیکی محل شلیک و
تعداد زیاد تیرهای اصابتکرده بر بدن این چهار نفر ،آنها در دم جان باختند و به شهادت رسیدند.
در این عملیات دو نفر نیز مجروح شدند .عامالن این جنایت هولناک پس از دو روز اختفا در منزل
یکی از همراهانشان ،به جنگل متواری و به جمع دیگر نیروها ملحق شدند.
فردای آن شب ،مراسم تشییع باشکوهی برای چهار شهید برگزار شد که در آن مرحوم
آیتاهلل احسانبخش نماینده وقت امام در استان گیالن و امام جمعه رشت ،سرپرست وقت
استانداری ،فرمانده سپاه پاسداران ناحیه رشت و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری استان
حضور داشتند .در همان روز ،این شهیدان هم در ماسال و هم در صومعه سرا تشییع شدند.
همزمان با اجرای مراسم تشییع و تدفین شهدا ،نیروهای سپاه پاسداران وارد عمل شدند و ضمن
شناسایی عامل نفوذی گروهک در داخل مسجد او را دستگیر کردند .متعاقب ًا  10نفر از رابطین
فعال اتحاد چپ و چریکهای فدایی خلق اقلیت در آن منطقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.
پیامد جنایات ماسال
با همکاری همهجانبه مردم منطقه ،مأمورین سپاه پاسداران ماسال و حومه موفق شدند
ظرف  48ساعت بعد از این جنایت ،ده تن از افراد مؤثر پشت جبهه این دو گروه را دستگیر
کنند و در اختیار دادگاه قرار دهند.
به نقل و اعتراف یکی از اعضای گروهک اتحاد چپ که چندی بعد دستگیر شده بود «وقتی خبر
عملیات موفقیتآمیز رزمندگان ما را در روستای مهدی خان محله شنیدیم ،ابتدا خیلی خوشحال
شده و حتی یکی از اعضای گروه توانسته بود به کمک رابطی که داشت ،از شهر مقداری شیرینی
تهیه و در میان جنگلیها توزیع کند .تصورمان این بود که منبعد وحشتی وصفناپذیر در میان
اکثریت مردم منطقه به ویژه آنهایی که احتماالً طرفدار نظام بوده و گه گاهی با سپاه همکاری
میکردند ،مستولی و همکاری با گروههای جنگلی بیشتر و بهتر خواهد شد .تحلیل فرماندهان ما
این بود که زمینه اعتراضات عمومی علیه نظام در آن منطقه فراهم شده است .چند روزی از وقوع
این حادثه گذشته بود ،متوجه شدیم ،فرماندهان و اعضای اصلی گروه از نظر روحی و برخوردهای
اجتماعی بصورت غیرمنتظرهای درهم و برهم شدند؛ تا جایی که منجر به بروز اختالف و اعتراضات
شدید بین مسئولین و اعضای مستقر در جنگل شد .هر روزی که میگذشت دامنۀ اختالفات
آشکارتر و در میان دیگر اعضا گسترش مییافت .طراحان و عامالن عملیات مهدی خان محله مورد
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سرزنش شدید قرار میگرفتند .با توجه به تشدید اختالفات ،کارهای گروهی در پایگاه کمرنگ و
سؤال و ابهاماتی برای دیگر اعضا ایجاد شده بود .لذا مسئولین مجبور شدند در یک نشست عمومی
موضوع را به اطالع همه اعضا برسانند8».
در جلسه مذکور ،مسئولین گروه به اعمال قدرت گروههای مستقر در جنگل ،ضعف نظام
در مقابله با گروهها و جبهههای گستردهشده در مقابلش و موفق بودن عملیات چند روز قبل
اشاره داشتند .هدف از طرح این مباحث باال بردن روحیه اعضا بود .ولی در ادامه مجبور
شدند برخی از پیامدهای این عملیات را بازگو نمایند .برگزاری این جلسه نتوانست از دامنه
تشدید اختالفات در میان اعضای گروه بکاهد.
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انشقاق در گروه جنگل
دیری نپایید که پیامدهای این عملیات و شدت اختالفات ،باعث شد انسجام ،یکپارچگی،
وحدت فرماندهی و سازمانی گروه در پایگاه متالشی شود .نیروها به سه دسته تقسیم شدند:
هواداران منافقین و چند نفر از اتحاد چپ در همین پایگاه باقی ماندند؛ یک گروه به طرف
جنگلهای رضوانشهر رفت تا به نیروهای موجود در جنگل آن منطقه ملحق شوند؛ دسته
سوم سالحهای خود را زمین گذاشتند و به شهر برگشتند تا با ستاد مرکزی سازمان در تهران
تماس بگیرند و کسب تکلیف نمایند.
دسته دوم که به جنگلهای رضوانشهر رفته بودند ،به دلیل عدم تفاهم و بروز تضادها نتوانستند
با نیروهای آنجا سازگاری و همکاری داشته باشند ،لذا مجبور به ترک جنگل رضوانشهر شدند.
دسته سوم که به شهر رفته بودند ،پس از مدتی دو نفر را به تهران فرستادند تا از وضعیت نیروهای
جنگل و اختالفات ایجادشده گزارش ارائه دهند .از سوی تشکیالت به آنان ابالغ شد که به هر
صورت ممکن نیروها باید در جنگل باقی بمانند و به دستور سازمانی عمل کنند .هر کس توان کار
و مقاومت دارد در جنگل بماند و هر کس نتوانست آزاد است و هر جا که خواست میتواند برود.
در این اثنا از سوی سازمان ،مهران صفوی به عنوان فرمانده جدید جنگلی معرفی شد و
از او خواستند تا با تدبیر خود و کمک برخی مسئولین ،نیروهای پراکندهشده را سازماندهی
کند 9.به محض حضور صفوی در جمع افراد و ابالغ حکم فرماندهی جنگل ،برخی از اعضا
مخالفتشان را صراحت ًا اعالم کردند .همین امر سبب بروز مشکالت جدیدی در نیروها شد
و ازهمگسیختگی سازمانی مجدد و خروج عدهای از اعضا از تشکیالت را به دنبال آورد.
درگیری درونسازمانی ،اختالفات و نابسامانی تشکیالتی قریب به سه ماه ادامه داشت.
پایگاهی که اعضای سازمان مجادهین خلق در آن مستقر بودند ،در یکی از روزهای برفی
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اسفندماه  1360مورد حمله نیروهای سپاه قرار گرفت که منجر به دستگیری یکی از اعضا،
تصرف پایگاه با امکانات آن و متالشی شدن موقت تشکیالت آنها در جنگلهای ماسال شد.
بهار سال 61؛ تجدید سازمان اتحاد چپ در جنگل
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،بعد از عملیات خونین ماه صفر در روستای مهدی خان
محله ،تشکیالت جنگل در چند مرحله دچار فروپاشی ،پراکندگی نیروها و ازهمگسیختگی
شد .بعد از خروج نیروها از جنگل ،برخی از مسئولین ردهباالی جنگل از جمله عزیز هژبر،
مهران صفوی ،بهرام عاشوری و سیامک خود را به تهران رساندند و با اعضای کادر مرکزی
مستقر در تهران ارتباط برقرار کردند .در چند جلسه علل و عوامل ازهمگسیختگی تشکیالت
جنگل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دامنه اختالفات تشکیالت جنگلیها به جلسات ستاد مرکزی نیز کشیده شد ،بهگونهای
که در این نشستها ایرج ماسالی 10از عزیز هژبر و نیروهای او طرفداری میکرد و سیامک
از مهران صفوی و دسته وی جانبداری مینمود11.
در اوایل فروردین سال  ،1361توافق نسبی میان اعضا حاصل و مقرر شد تشکیالت جنگل
هرچه زودتر به فعالیت خود ادامه دهد .نهایت ًا پس از  5ماه کش و قوس بعد از عملیات
مهدی خان محله ،در اواسط فروردین  ،1361اعضای گروه اتحاد چپ جناح ایرج ماسالی،
به مسئولیت عزیز هژبر و با دستور جدید و خط مشی متفاوتی مجددا ً وارد جنگلهای شمال
غرب استان گیالن شدند .طبق دستور جدید ،مقرر شد آنها مستق ً
ال در پایگاههای جنگل
حضور داشته باشند و از پذیرفتن و استقرار اعضای دیگر گروههای معاند انقالب اسالمی
در پایگاههای خویش خودداری نمایند 12،ولی همکاری در بعد تبادل اطالعات و حتی انجام
عملیاتهای مشترک علیه نظام بالمانع است.
تشکیالت جدید جنگل ،با حمایت مالی ،تدارکاتی و تسلیحاتی ستاد مرکزی شروع
به کار کرد .در این مرحله ،آنها عالوه بر جمعآوری اکثریت نیروهای قبلی ،موفق شدند
تعدادی از هواداران تندروی این گروه از منطقه شاندرمن ،ماسال و حومه را با خود همراه
و به جنگل منتقل کنند .ستاد مرکزی نیز وعده کرد تعدادی از نیروهای عملیاتی و کارکشته
را از کردستان یا دیگر نقاط کشور به جنگل اعزام نمایند13.
همچنین به مهران صفوی نیز دستور داده شد که برای مدتی از حضور در تشکیالت جنگل
خودداری کند .وی مدتی را در تشکیالت تهران و بعض ًا زنجان حضور داشت و در چند مرحله نیز
برای انجام مأموریت سازمانی ،به طارم علیا اعزام شد .بعد از بازگشت مهران صفوی به تهران ،به
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وی مأموریت داده شد تا جهت بررسی وضعیت نیروهای مستقر در جنگل ،به گیالن سفر کند و
ضمن پس گرفتن چند قبضه اسلحه تحویلدادهشده به مجاهدین ،گزارشی از جمعبندی تشکیالت
جنگل و نیازمندیهای تدارکاتی ،تسلیحاتی و حتی نیرویی آن تهیه کند و به ستاد مرکزی ارائه دهد.
با اعزام مهران صفوی به جنگل ،عزیز هژبر به تهران فراخوانده شد .بعد از شکلگیری
تشکیالت جدید گروه اتحاد چپ در جنگل ،سپاه پاسداران ماسال از طریق منابع محلی،
از موضوع مطلع شد و سپاه ناحیه گیالن و ستاد مستقر در چوکا را در جریان امر قرار داد.
سپاه ناحیه گیالن اعالم کرد که در شرایط فعلی ،از انجام هرگونه عملیات نظامی علیه گروه
خودداری و نسبت به جمعآوری اطالعات و اخبار اقدام شود.
چند روزی از اطالعرسانی منابع محلی نگذشته بود که فردی به سپاه ماسال مراجعه کرد و
خود را از هواداران سابق گروهک اتحاد چپ معرفی نمود .وی عنوان داشت بعد از جنایت
خونین ماه صفر و به شهادت رساندن چهار تن از عزادران امام حسین(ع) در مهدی خان
محله ،به شدت از آنها نفرت پیدا کردم و آماده هر گونه همکاری هستم .وی سپس از دیدار
خود با مهران صفوی در طارم علیا گزارش کاملی ارائه داد.
سپاه پاسداران ماسال ضمن بررسی سوابق این فرد و پس از کسب اعتماد نسبی ،با
راهنمایی وی یک تیم سهنفره را به زنجان اعزام کرد .این تیم توانست رابط مهران صفوی
در طارم را دستگیر کند و به ماسال انتقال دهد.
در تحقیق و بررسی بهعملآمده از فرد دستگیرشده ،یک شماره تلفن از ایرج ماسالی
در تهران بدست آمد .ظرف چند روز جلسۀ توجیهی ،فرد دستگیرشده آمادگی خود را
برای همکاری اعالم کرد .در اوایل اردیبهشت سال  ،1361یک تیم از نیروهای اطالعات و
عملیات سپاه ناحیه گیالن به همراه متهم به تهران اعزام شدند .آنها طی دو عملیات اطالعاتی
جداگانه موفق شدند عزیز هژبر و ایرج ماسالی را بدون درگیری و تیراندازی در اطراف
خیابان انقالب دستگیر کنند و به گیالن انتقال دهند .در تحقیقات بهعملآمده از این دو نفر،
اطالعات قابل توجهی از تشکیالت جنگل بدست آمد.
آغاز شکست گروه اتحاد چپ
چند روز بعد ،رابط تهران خبر دستگیری این دو نفر را به اطالع تشکیالت مستقر در جنگل
گیالن رساند .تشکیالت جنگل به منظور تعیین صحت و سقم خبر ،به مهران صفوی دستور داد
کار بررسی خود را نیمهکاره رها کند ،به تهران بازگردد و نتیجه دستگیری ایرج ماسالی و عزیز
هژبر را بررسی کند و اطالع دهد .مهران صفوی به تهران بازگشت و با رعایت جوانب حفاظتی
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سعی کرد تا با تشکیالت تماس برقرار کند و از سرنوشت دو عضو مفقودی مطلع گردد .بعد
از سه الی چهار روز ،صفوی موفق نشد به اطالعات و اخباری دست پیدا کند ولی همچنان به
مأموریت ادامه داد.
یکی از هواداران سابق سازمان که از تشکیالت بریده بود و به زندگی عادی خود در تهران ادامه
میداد ،در چند مرحله مهران صفوی را در محلهای مشخص میدید .او طی تماس تلفنی با کمیته
انقالب اسالمی منطقه سه تهران -که فاصله چندانی با محل قرار مهران نداشت -ضمن اطالع دادن
مشخصات ظاهری صفوی به کمیته ،به سوابق وی نیز اشاره کرد .با همین تماس تلفنی ،نیروهای
کمیته به محل اعزام شدند و چون موفق به شناسایی مهران نشدند ،چند نفر را به عنوان مشکوک
دستگیر کردند و راهی پایگاه خود شدند.
مهران صفوی هنگام دستگیری مسلح به کلت کمری بود و چون بدون بازرسی بدنی سوار
ماشین شده بود ،در یک فرصت کلت را از کمر خارج و در کف ماشین زیر پا جاسازی
کرد .وی احتمال داد که پاسداران متوجه اسلحه نشدهاند و از آنجا که اسناد و مدارک
گروهی دیگری به همراه نداشت ،تصور میکرد بعد از ساعاتی آزاد شود .بعد از انتقال افراد
مشکوک به مقر کمیته و بازرسی بدنی ،متهمین را در اتاقی جای دادند تا تحقیقات اولیه به
طور انفرادی از آنان انجام گیرد .در همین اثنا ،یکی از پاسداران کمیته که آخرین نفری بود
که از ماشین پیاده میشد ،بهناگاه متوجه جسمی در زیر الستیک زیر پای ماشین شد .با کنار
زدن الستیک چشمش به یک قبضه سالح کمری برخورد .او احتمال داد کلت سازمانی یکی
از پاسداران باشد ،ولی پس از بررسی متوجه شد که کلت سازمانی نیست و باید متعلق به
یکی از افراد دستگیر شده باشد .وی سریع ًا کلت را تحویل مسئول تحقیقات متهمین داد .با
کشف یک قبضه کلت حساسیت پاسداران کمیته به افراد دستگیرشده ،بیشتر شد .لذا محقق
با به خاطر سپردن مشخصاتی که از اطالعرسانی مردمی بدست آمده بود ،وارد اتاقی شد
که دستگیرشدگان در آنجا حضور داشتند .محقق بعد از بررسی مشخصات ظاهری آنان ،به
یکی از آنها بیشتر مشکوک شد و اسمش را پرسید .وی خود را مهران صفوی معرفی کرد.
برای جلوگیری از حساسیت مهران ،از یکی دو نفر دیگر هم سواالتی پرسید و از اتاق خارج
شد .سپس به مأمور انتظامات گفت مهران صفوی را برای تحقیقات به اتاقش منتقل کنند.
بعد از انتقال مهران به اتاق تحقیقات ،از دیگر افراد دستگیرشده ،مشخصات اولیهشان را اخذ
و بالفاصله آنان را آزاد کردند .در تحقیقات بهعملآمده ،مهران ابتدائ ًا از پذیرش مسئولیت اسلحه
کشفشده در داخل ماشین و عضویت در گروههای سیاسی خودداری کرد ،ولی به مرور زمان
برید و اطالعات و اخبار قابلمالحظهای را در اختیار بازجوی خود قرار داد .پاسداران کمیته
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منطقه سه تهران نیز بالفاصله وی را به گیالن انتقال و در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ناحیه گیالن قرار دادند .در سپاه نیز وی اطالعات جدیدتری از تشکیالت جنگل ارائه داد و اعالم
آمادگی کرد که با برادران پاسدار به جنگل برود و مقر و پایگاه جدید را به آنان نشان دهد.
با توجه به سوابق گذشتهاش احتمال داده شد که او قصد فریبکاری دارد ،ولی جهت حصول
اطمینان و کسب اطالعات الزم از پایگاه جنگلیها در یکی از روزهای تیرماه  ،61متهم به همراه
چند نفر از پاسداران انقالب به مناطق جنگلی و محل مورد ادعای مهران اعزام شدند .پاسداران
پس از قریب به  10ساعت پیادهروی در جنگل و پیمودن مناطق صعبالعبور ،هیچ اثر و عالمتی از
وجود پایگاه جنگلی مواجه نشدند و مشخص شد که متهم قصد خسته کردن نیروها و دستیابی
به یک فرصت مناسب برای فرار را دارد .اعزام متهم به جنگل به همراه پاسداران چند روز بعد
نیز تکرار شد .این بار نیز نتیجهای از ادعاهای وی حاصل نشد .ولی از دیگر اطالعات و اعترافات
صفوی ،چند قبضه سالح کشف و ده نفر از رابطین فعال پشت جبهه جنگل در شهرهای شمال
غربی و غرب استان گیالن شناسایی و دستگیر شدند .همچنین با استفاده از اعترافات مهران ،ایرج
و عزیز ،دو خانه تیمی به همراه چند قبضه سالح و مقادیری اسناد درونگروهی در تهران کشف
و ضبط شد.
در مراحل بعدی مشخص گردید بعد از دستگیری مهران و رابطین پشت جبهه ،ارتباط
تشکیالت جنگل با شهر قطع شده بود .همین امر سبب بروز اختالف درونتشکیالتی و خروج
چند تن از نیروها از جنگل گردید.
از طرفی با اعترافات صریح ایرج ،عزیز و مهران در داشتن دخالت مستقیم در جنایت 60/9/7
مهدی خان محله ماسال و چند عملیات دیگر ،بعد از اتمام کار تحقیقات سپاه پاسداران ،متهمین
تحویل دادگاه شدند .پس از بررسی پروندههای قضایی متهمین ،برای ایرج ماسالی و عزیز هژبر
در دادگاه انقالب اسالمی حکم اعدام صادر و به دیوان عالی کشور ارسال شد .بعد از تایید ،حکم
صادره ایرج و عزیز در ماسال به اجرا درآمد.
چند روز بعد از به اجرا در آمدن حکم برخی از اعضای اتحاد چپ ،اعضا مستقر در جنگل
نیز از این خبر مطلع شدند .لذا تصمیم گرفتند در سلسله عملیاتهایی ،مقابلهبهمثل نمایند .اولین
عملیات آنها علیه دو تن از پاسداران سپاه ماسال طراحی و در تاریخ  61/5/10به اجرا گذاشته شد.
مهاجمین پس از شناسائی مسیر تردد دو تن از پاسداران ،در بین راه کمین کردند .به محض نزدیک
شدن پاسداران گشت پیاده ،نیروهای اتحاد چپ به طرف آنها شلیک کردند .خوشبختانه در مرحله
اول آسیبی به پاسداران وارد نشد و با آمادگی کاملی که داشتند جانپناه گرفتند و به طرف مهاجمین
آتش گشودند .تیم عملیاتی ضدانقالب که احتمال داده بود در مرحله اول پاسداران مورد هدف
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قرار گرفتهاند ،با شلیک متقابل مواجه شدند .لذا بعد از تیراندازی پراکنده و بیهدف ،ناکام مجبور
به فرار شدند .در آن زمان تعقیب و پیگیری برای دستگیریشان بینتیجه ماند .ناکامی ضدانقالب
در این عملیات و افزایش گشت پاسداران ،فرصت هرگونه سوءاستفاده و انجام عملیاتی را تا
قریب به یک و نیم ماه از اعضای این گروه صلب کرد .در طول این ایام آنان موفق شدند ،ساعت
ورود و خروج یکی از پاسداران ماسال را از منزل بدست آورند .در شب مورخه  ،61/6/26آنها
اطراف منزل وی کمین کردند و به محض خروج این پاسدار از منزل ،در یک فرصت مناسب از
دو طرف به او شلیک نمودند 14.خوشبختانه در این عملیات نیز آسیبی به این پاسدار نرسید و با
آتش متقابل وی ،مهاجمین فرار کردند.
با توجه به ناموفق بودن این دو عملیات ،ضدانقالب مستقر در جنگل به حمایت یاران
خود آمدند و خواستند به گونهای ناکامیهای تیمهای عملیات اتحادیه کمونیستها را جبران
کنند .پس از شناسائی و انجام کار تحقیقاتی و طراحی عملیات ،یک تیم  5نفره از مجاهدین
مستقر در پایگاه جنگلی منطقه رضوانشهر به ماسال آمدند .در شبانگاه تاریخ  60/8/9زمان
بازگشت سیدخضر صفوی 15،برادر امام جمعه ماسال ،از مغازه به منزل ،در داخل محوطه
منزل با شلیک چند تیر وی را به شهادت رساندند و متواری شدند.
ضربه نهایی به تشکیالت جنگل اتحاد چپ
پس از ضربات مهلک واردشده به پشت جبهه جنگل در استان گیالن و تهران و چند
عملیات ناموفق تیم جنگل ،ارتباط تشکیالتی پایگاه جنگل برای مدتی با شهر قطع بود و برخی
از سرنخهای موجود در دست سپاه نیز قطع شد و ادامه کار با مشکل مواجه شده بود .مسئولین
ذیربط در سپاه ماسال ،قرارگاه مستقر در چوکا و سپاه ناحیه گیالن ،تالش مضاعفی را معطوف
داشتند تا بتوانند قبل از اعزام نیروی عملیاتی به جنگل جهت شناسائی پایگاه و نابودی گروهک
اتحاد چپ ،رابطین جدید شهر و جنگل را شناسائی کرده و با کنترل اطالعاتی آنان ،از آخرین
وضعیت اعضای این گروه در جنگل مطلع و عملیات را با آگاهی کامل دور از هر آزمون و
خطا انجام دهند.
در تاریخ  61/9/20یکی از هواداران سابق این گروه که از مدتها قبل ،دست از فعالیتهای
سیاسی نظامی کشیده و به زندگی عادی خود مشغول بود ،با سپاه ماسال تماس گرفت و اعالم
نمود خبری از وضعیت اعضای جنگل گروه اتحاد چپ بدست آورده و میخواهد در اختیار
مسئولین مربوطه قرار دهد .موضوع از جانب سپاه پیگیری شد .منبع خبر ،عنوان کرد صبح روز
جاری یکی از اعضای تیم عملیاتی مستقر در جنگل با من ارتباط برقرار کرد و درخواست مقداری
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دارو و لوازم پانسمان نمود .به وی قول مساعد صددرصد ندادم ،ولی او خیلی اصرار داشت تا من
این اقدام را برایشان انجام دهم .قرار شد یکی دو روز آینده نتیجه را به او اعالم کنم.
با توجه به اعتماد به منبع و موثق بودن خبر ،موضوع بالفاصله به سلسله مراتب گزارش
شد .در مرحله اول مقداری از نیازمندیهای دارویی درخواستی ،توسط فرد دیگری به همراه
منبع خبر اولیه در موعد مقرر در اختیار رابط جنگل گذاشته شد و به رابط اعالم گردید از
این به بعد کلیه نیازمندیهای خود را از طریق او پیگیری نمایند16.
از این طریق ارتباط با پایگاه جنگل قریب به سه ماه و نیم توسط فرد نفوذی که
نیازمندیهای گروه را فراهم میکرد ادامه داشت .در طول این مدت ،عالوه بر شناسایی
محل استقرار پایگاه جنگلیها ،تعداد نیرو و تسلیحات آنها ،قریب به  20نفر از دیگر مرتبطین
آنها در پشت جبهه نیز شناسایی شدند .این افراد با علم و آگاهی کامل ،در راستای پشتیبانی
مالی تدارکاتی ،بعض ًا تسلیحاتی ،تهیه ،تکثیر و پخش اعالمیه ،پناه دادن به نیروهای عملیاتی
جنگل در مخفیگاهها ،شناسایی افراد حزباللهی و پاسدارانی که اسامی آنها در دستور کار
طرح ترورهای قبلی و آینده قرار داشت ،با این گروهک همکاری داشتند .طرح عملیات و
ترور قریب به  15نفر از پاسداران و افراد حزباللهی در مرکز و شهرهای غربی و شمال
غرب استان گیالن نیز کشف شد .در مراحل پایانی تکمیل اطالعات کسب شده توسط عامل
نفوذی ،محل قرار فرمانده عملیات جنگل به نام «بهرام عاشوری» 17در «مرکیه محله» ماسال
مشخص و شناسایی شد .کروکی و مشخصات محل تهیه و در اختیار یک تیم 4نفره از
نیروهای عملیات ویژه سپاه قرار گرفت .از آنجایی که این مأموریت عاشوری باید در ساعت
 8شب انجام میشد ،پاسداران یکی دو ساعت قبل از موعد مقرر در محل حاضر شدند و
کام ً
ال خود را در محیط استتار کردند.
مقارن ساعت  8شب مورخۀ  1362/1/7بهرام عاشوری برای انجام مأموریت خود با تجهیزات
کامل نظامی و آمادگی الزم به محل قرار رسید .وی قبل از هر گونه اقدام ،توسط پاسداران مورد
هدف قرار گرفت و نقش بر زمین شد 18و جنازه او به سپاه ماسال انتقال داده شد.
فردای آن شب خبر کشته شدن بهرام عاشوری در منطقه ماسال ،شهر و روستاهای اطراف
پخش شد .ضدانقالبیون مستقر در جنگل و سایر هواداران گروه اتحاد چپ ،با شنیدن این خبر،
متحیر شدند و آیندهشان را توأم با یأس و ناامیدی پیشبینی کردند .با هماهنگی و دستور مقام
قضایی ،بالفاصله جمعی از پاسداران مأمور جمعآوری رابطین فعال شناساییشده ظرف سه ماه
گذشته در پشت جبهه شده که ظرف  24ساعت  20نفر از آنان دستگیر و بازداشت شدند .چند
تیم عملیاتی نیز به جنگل اعزام شدند و پایگاههای اصلی و فرعی شناساییشده گروه اتحادیه چپ
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را مورد حمله قرار دادند.
در این عملیات چند نفر از اعضای اصلی تیم جنگل کشته و زخمی شدند .تعدادی از آنان نیز
قبل از شروع حمله با شنیدن خبر کشته شدن بهرام عاشوری ،متواری شدند .با پیگیریهای بعدی
و اطالعرسانی مردمی ،برخی از آنان دستگیر شدند .از مجموع افراد دستگیرشده داخل جنگل و
پشت جبهه ،تحقیقات و بررسی الزم به عمل آمد و بجز  5نفر از اعضای اصلی و آنانی که دستشان
به خون آلوده بود ،بقیه افراد با سپردن تعهد بر عدم همکاری با گروههای ضدانقالب آزاد شدند و
به آغوش خانواده هایشان برگشتند19.
اعضای دستگیرشده گروه اتحاد چپ و برخی از هواداران مجاهدین خلق ،در دادگاه
استان گیالن محاکمه شدند که چند نفر از آنان به عنوان محارب و مفسد فیاالرض شناخته و
به اعدام محکوم شدند .احکام صادره پس از تأیید شورای عالی قضائی به تاریخ 1362/4/9
در محوطه سپاه پاسداران ماسال با حضور مسئولین محلی و استانی و خانوادههای شهدا به
اجرا در آمد.
جدول عملیاتهای گروه اتحاد چپ در جنگل گیالن
ردیف
1

تاریخ

نوع عملیات

 1360/6/10کمین و حمله به
خودرو سپاه

محل وقوع

اهداف عملیات
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نتیجه

پل ولوحه سرای ماسال ترور پاسداران
در حال گشت و
عبور از جاده

عملیات ناموفق بود و با تیراندازی
متقابل ،مهاجمین متواری شدند.
یکی از پاسداران مجروح شد.

روستای مهدیخان محله ترور افراد فعال
سیاسی مذهبی
ماسال

در این عملیات  4نفر از جمله
روحانی مسجد شهید و یک نفر
مجروح شد

2

1360/9/6

ترور عزاداران
حسینی

3

نیمه دوم
سال1360

سرقت مسلحانه

چهار بانک در تهران

4

61/5/10

کمین و ترور

حوالی سپاه ماسال

5

61/6/26

کمین و ترور

مجاورت منزل یکی از ترور پاسداران و
ایجاد رعب و
پاسداران ماسال
وحشت

سرقت 4/5میلیون بخشی از این پول برای تأمین
تدارکات و رفع نیازهای روزمره
تومان پول
به تشکیالت جنگل داده شد.
ترور  2تن از
پاسداران

عملیات ناموفق بود ،با تیراندازی
متقابل مهاجمین متواری شدند.
بعد از شلیک قریب به  30تیر
عملیات ناموفق بود .با تیراندازی
متقابل مهاجمین متواری شدند.
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محل وقوع

تاریخ

نوع عملیات

1360/7/3

حمله به
پایگاه
جنگلیها

جنگل ماسال

1360/9/7

دستگیری

ماسال ،رضوانشهر
و حومه آن

ضربه تشکیالت پشت
جبهه جنگل

1361/1/17

دستگیری

طارم علمیاتی زنجان

دستیابی به نیروهای
سازمان و تشکیالت
پشت جبهه جنگل

دستگیری یکی از رابطین
فعال پشت جبهه جنگل

1361/2/1و
1361/2/2

دستگیری

تهران ،اطراف
خیابان انقالب

دستیابی به نیروهای
سازمان و تشکیالت
پشت جبهه جنگل

دستگیری  2تن از اعضای
کادر مرکزی و مسئول
تشکیالت

اواسط
اردیبهشت1361

دستگیری

تهران ،حوزه
منطقه  3کمیته
انقالب اسالمی

شناسایی و دستگیری
چند نفر مشکوک

دستگیری یکی از اعضای
اصلی و تیم عملیاتی جنگل

اواخر
اردیبهشت1361

کشفیات

حاشیه جنگل ماسال

دستیابی به پشتیبانی و
تسلیحاتی دشمن

کشف چند قبضه سالح
و مهمات ،کشف یک
دستگاه ماشین جیپ و
مقداری وسایل تدارکاتی

اواخر
اردیبهشت1361

دستگیری

شهرهای ماسال،
رضوانشهر و حومه

شناسایی رابطین و
پشتیبانیکنندگان
تیم جنگل

دستگیری  10نفر از
رابطین فعال پشت جبهه
جنگل با اعتراف مهران
صفوی

تهران و زنجان

تصرف خانه تیمی

سه خانه تیمی در تهران و
زنجان کشف شد و چند
قبضه سالح با مهمات و
مقداری اسناد درونگروهی
بدست آمد

جلوگیری از ترور

عکسالعمل و پاسخ بهموقع
و دفع حمله دشمن در
ترور  2تن از پاسداران

جلوگیری از ترور

عکسالعمل و پاسخ بهموقع
و دفع حمله دشمن در
ترور یک نفر از پاسداران

اوایل
خردادماه1361

کشفیات

61/5/10

دفع حمله
دشمن

ماسال

1361/6/26

دفع حمله
دشمن

ماسال ،جنب منزل
یک پاسدار

اهداف

نتیجه

ضربه به تشکیالت و
تیمهای عملیاتی

تصرف پایگاه به همراه کلیه
امکانات و تسلیحات،
دستگیری دو نفر و به هم
زدن انسجام دشمن در جنگل
در این عملیات  10نفر از
افراد فعال و رابط با جنگل
دستگیر شدند
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1362/1/7

حمله به
تیم علمیاتی
دشمن

مرکیه ماسال

از پای درآوردن تیم
عملیاتی دشمن

فرمانده تیم عملیاتی و
مسئول نظامی تشکیالت
جنگل کشته شد.

1362/2/8

حمله به
پایگاه جنگل

جنگل ماسال

انهدام پایگاه
و دستگیری تیمهای
عملیاتی

تصرف پایگاه دشمن،
کشف تسلیحات ،تدارکات
و اسناد درونگروهی

دستگیری

ماسال ،شهرها و
روستاهای اطراف

ضربه به تشکیالت
پشت جبهه

دستگیری  20نفر از هواداران
و رابطین تشکیالت جنگل

7و8و
1362/2/9

کشف طرح
ترور

ماسال ،شهرها و
روستاهای اطراف

جلوگیری از عملیات
دشمن

کشف و خنثیسازی طرح
ترور  20نفر از افراد
حزباللهی ،پاسداران و
افراد عادی منطقه

1392/4/19

اجرای
حکم دادگاه
انقالب

سپاه ماسال

از پای درآوردن دشمن
کینهتوز

اعدام چند نفر از هواداران
گروهک اتحاد چپ و
منافقین

 8و 1362/2/9
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پانوشتها

 -1هر دو نفر بعد از چند عملیات تروریستی که منجر به شهادت تعدادی افراد غیرنظامی شد ،دستگیر شدند و پس
از محاکمه ،در دادگاه انقالب اسالمی محکوم به اعدام شدند.
 -2نامه شماره /7/27/42م مورخه  1362/4/30گزارش عملکرد سپاه مستقر در چوکا ،به ستاد ناحیه  6رشت ،ص .3
 -3ارتفاعات ورمیه مناطقی است که از نظر نظامی و استراتژیک ،برای نیروی مقابل تقریب ًا غیرقابلدسترسی است.
از طرفی ،با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی آن زمان ،تهیه و تأمین تدارکات نیز برای اعضای این گروهکها
آسانتر بود.
 -4نامه شماره /7/27/42م مورخه  1362/4/30گزارش عملکرد سپاه مستقر در چوکا به ستاد ناحیه  6رشت ،ص .4
 -5همان ،ص .5
 -6بر اساس اعترافهای برخی از اعضای دستگیرشده گروهک اتحاد چپ ،حسن ماسالی بعد از اعزام اکیپ جدید
به جنگل ،خود احساس خطر کرد و حضور در کشور را ناامن دید؛ لذا در مهرماه  1360از طریق کردستان از
کشور خارج شد.
 -7همان ،ص .60
 -8تا آن زمان در این پایگاه ،کماکان اعضای سه گروهک اتحاد چپ ،مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق
اقلیت ،به رهبری اتحاد چپ حاضر بودند و همکاری خوبی داشتند.
 -9همان ،ص .7
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 -10ایرج ماسالی فرد مورد اعتماد حسن ماسالی ،فرمانده این گروهک بود .لذا در سازمان فردی صاحبنظر و
ذینفوذ محسوب میشد.
 -11همان ،ص .8
 -12سران گروه اتحاد چپ در بررسی درونسازمانی در تهران به این نتیجه رسیده بودند که یکی از علل بروز اختالف
و نابسمانیهای تشکیالت جنگل ،ائتالف با اعضای دیگر گروهها از جمله مجاهدین خلق و اقلیتها بود.
 -13نامه به شماره /7/27/42م مورخه  62/4/30گزارش عملکرد سپاه مستقر در چوکا به ستاد ناحیه  6رشت،
ص .80
 -14به اعتراف متهمین این حمله که بعدها دستگیر شدند «در آن شب حدود  30تیر به طرف آن پاسدار شلیک شد
و احتمال دادیم که او درجا کشته شده است ولی لحظات بعد با شلیک متقابل او مواجه شدیم متحیرانه پا به فرا
گذاشتیم».
 -15سیدخضر صفوی پنجاهساله ،فاقد هرگونه وسایل دفاع شخصی ،حتی توان جسمی مناسب بود و به جرم
حزباللهی بودن مورد هدف قرار گرفت.
 -16به منظور حفظ جان منبع اولیه خبر و ایجاد آرامش در وی و اعضاء خانواده اش ،فرد واجد شرایطی که آمادگی
همکاری همه جانبه داشت به رابط جنگل معرفی و این ارتباط نتایج خوبی را در پی داشت.
 -17بهرام عاشوری به دلیل ارتکاب چند فقره جنایت ،شرکت در ترور افراد حزب اللهی برخورداری از خلق
و خوی شرارت و مردم آزاری به «جالد جنگل» معروف و مردم بی دفاع منطقه ازشنیدن نام او دچار ترس و
وحشت میشدند.
 -18از آنجایی که توسط عامل نفوذی کلیه اطالعات و اخبار گروه به دست آمده بود ،لذا نیازی به زنده دستگیر
شدن بهرام عاشوری نبود .به همین دلیل سر قرار مورد هدف قرار گرفت.
 -19این عفو و آزادی دسته جمعی هواداران گروهک اتحاد چپ ،بازتاب بسیار خوب و مثبتی در اعضاء خانواده،
اقوام و نزدیکانشان و حتی برخی از هوادران این گروهک داشته که تا آن زمان بر اثر تبلیغات سوء سازگاری با
نظام مقدس جمهوری اسالمی نداشتند.
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