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 چکیده 
های سیاسی در ها و گروه برخی سازمان  چریکی در قرن بیستم استراتژی مهممبارزات  

می شمار  به  ایران  و  برزیل  الجزایر،  کوبا،  چین،  مانند  کشورها  مبارزه بعضی  رفت. 
ها  ترین این مکان جغرافیایی دارد؛ شهر و روستا عمده   چریکی رابطه مستقیمی با مکان 

با اتخاذ رویکرد روند. در ایران گروه ار میبرای انجام نبردهای پارتیزانی به شم هایی 
میان آن  پهلوی شدند که در  با رژیم  مبارزه  وارد عرصه  و مشی چریکی  ها  مسلحانه 

در عرصه عمل قلمداد    توان آغازگر این جریانهای فدایی خلق را میسازمان چریک
بع اسنادی و  منا  بره ی تکتحلیلی و  -سعی دارد با رویکرد توصیفی  کرد. پژوهش حاضر 

چه عواملی سبب شد فداییان خلق اولویت    که پاسخ دهد  ها  پرسش  نیا  به  ایکتابخانه 
زمینه  این  در    شانعملکردو نتایج  جنگ چریکی در شهر قرار دهند؟    خود را  مبارزات

عوامل عمدۀ    که  حکایت از آن دارد   پژوهش  یهاافته ی؟  چه بودعلیه حکومت پهلوی  
  فضایی شهرها، محوریت گروه پویان -های کالبدیسیاهکل، ویژگیشکست عملیات  

احمدزاده در سازمان و تأثیرپذیری از الگوهای موفق مبارزات چریکی شهری در سایر 
های سازمان در شهر انجامید. همچنین عملکرد سازمان نشان  کشورها به تمرکز فعالیت

فعالیت می انتقال  از  پس  چریدهد  نبردهای  شهر،  به  تهاجم،  ها  شیوه  چهار  در  کی 
 بیشتری همراه شد.  خرابکاری، اعدام انقالبی و تبلیغات مسلحانه با موفقیت 
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 مقدمه

های خود نیازمند تدوین اصول، مبانی،  هر سازمان، گروه یا حزب سیاسی برای آغاز فعالیت
باشد؛  های موردنظر خود میجهت دستیابی به اهداف و آرمان  ،ژی و تاکتیک مشخص استرات

ها ابتدا چارچوب عقیدتی و فکری را معین کرده و سپس برای جامه عمل  لذا این سازمان
های خود، که برآمده از اصول فکری و ایدئولوژیکی هستند، مکانیسم  پوشاندن به استراتژی

پانزده می  ریزیو سازوکارهایی را طرح قیام  با  مقارن  ابتدای دهه چهل شمسی و  از  کنند. 
سال   با  فعالیت  1342خرداد  شد؛  جدیدی  مرحله  وارد  پهلوی  رژیم  علیه  مبارزاتی  های 

قیام، گروه بهسرکوب  در گرایانه  آمیز و اصالحهای مسالمتحلوجود آمدند که راههایی 
ه برخوردهای قاطعانه و قهرآمیز برای ضربه  نتیجه دانسته و معتقد بحکومت وقت را بی  مقابل
ها، قیام مسلحانه را تنها راه سرنگونی رژیم و تغییر وضع  حاکم بودند. این گروه  نظام بهزدن  

دانستند و سعی داشتند از این طریق، نظم و امنیت را در محیط سیاسی انسان،  موجود جامعه می
مردم را برای شوراندن و خیزش    لهی وسن یبدجهت آشفته نمودن رژیم، دچار خلل کرده تا  

ها قرار دارد که اعضای  های فدایی خلق در زمره این گروه نهایی آماده کنند. سازمان چریک
اعالم    1350طور رسمی در ابتدای سال  های خود را آغاز و بهآن در اواسط دهه چهل فعالیت

مشی  ی و هم از نظر خطها، هم از نظر ایدئولوژموجودیت کردند. هرچند این دسته از سازمان
و شیوه مبارزه نتوانستند اکثریت مردم ایران را برای سرنگونی رژیم پهلوی با خود همراه کنند  

تواند به  ها میهای مبارزاتی آنها و تاکتیکویژه استراتژیاما بررسی ابعاد ایدئولوژیکی و به
 شناسی مبارزات چپ در ایران کمک شایانی کند.جریان

های  گروه   در موردانجام شده بیانگر این نکته است که با وجود آثار متعدد  های  بررسی
طور اخص، اما پژوهش مستقلی درباره  های فدایی خلق بهطور اعم و سازمان چریکچپ به

ها در زمینه جنگ چریکی در  ها در نبردهای چریکی سازمان مزبور و عملکرد آننقش مکان
نوشتار حاضر بنا به اهمیت موضوع در    ، به همین جهت؛  تشهر به رشته تحریر درنیامده اس 

های منسوب  زمینه تاریخ مبارزات سیاسی معاصر در ایران، قصد دارد با مطالعه آثار و نوشته
های  به این سازمان و نیز وقایع تاریخی مرتبط، در ابتدا جایگاه مکان جغرافیایی در استراتژی

چه عواملی سبب شد فداییان خلق، جنگ  اسخ دهد که  به این سؤال پسازمان را بررسی کند و  
چریکی در شهر را در اولویت مبارزاتی خود قرار دهند؟ و نیز چه عملکردی در زمینه جنگ چریکی 
شهری علیه حکومت پهلوی از خود نشان دادند؟ مفروض چنین است که شکست عملیات سیاهکل  

های مبارزه از سوی سازمان ایجاد کرد و انریزی مبارزات و انتخاب مکای در طرحتغییرات عمده 
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به مراکز شهری سبب شد که موفقیت انتقال فعالیت    ویژه در زمینه به   یتوجهقابلهای  های سازمان 
های انقالبی و تبلیغات مسلحانه علیه حکومت را به همراه داشته  حمالت چریکی، خرابکاری، اعدام

 باشد. 
ها و  رود و هر مکان دارای ویژگیرافیا به شمار می« از مفاهیم اساسی در علم جغ»مکان

منحصربه میجایگاه  خود  برای  مکانفردی  سایر  از  را  آن  که  میباشد  متمایز  سازد  ها 
یا کشور اطالق  77:  1393)پوراحمد،   استان  مثل یک شهر،  از فضا  به یک واحد  (. مکان 

تواند داشته  تفاوتی نیز میدارد که کارکردهای م  یفردمنحصربهشود و هر مکان شرایط  می
باشد. مثاًل یک کالبد مسطح ممکن است از حیث ارتباطی و اقتصادی و سکونتگاهی دارای  

باشد درحالی اجتماعی دچار محدودیت  فرصت  یا  امنیتی  به لحاظ دفاعی،  که همان کالبد 
مثاًل    ؛گردد یا دفاع و امنیت یک کالبد از دید نیروهای متخاصم دارای ارزش متفاوت باشد

دفاع و امنیت یک کالبد کوهستانی یا جنگلی برای نیروهای دولتی امری مشکل و پردردسر  
که همان کالبد برای نیروهای چریکی متخاصم و ضد  و همراه با هزینه زیاد است درحالی

دهد ای آن را با نیروهای دولتی افزایش میدولت از ارزش باال برخوردار بوده و قدرت مبارزه
 (. 163: 1390نیا، )حافظ

چریکیاصطالح   جنگ  جنگ  طول  شددر  مدرن  لغت  فرهنگ  وارد  ناپلئونی  .  های 
طور نامنظم  بههای کوچکی از افراد  به معنای روشی است که توسط گروه  گونه از جنگ،این 

فرار و کمین    نیست؛ بلکه عملیات ضربه،چریکی کنترل قلمرو    شود. هدف استراتژی انجام می
بین   از  و    بردن کنترلبرای  قلمرو و جمعیت  بر  انجام می  ی طورکلبهدولت  .  شودحاکمیت 

تسلیحاتی چریک به سالحنیازهای  بنابراین، جنگ چریکی  د  شو های سبک محدود میها 
ارزان   با آنباشدمینسبتاً  مقابله  اگرچه  ها  بر است. هدف چریکهزینهبسیار    برای دولت  ، 

آرامش    ها ودادن سربازان، تدارکات، زیرساخت  نظر از دستهایی به دشمن از  تحمیل هزینه
 (. Kalyanaraman, 2003: 173است )خاطر 

انداختن« و دیگر  های جنگ چریکی نظیر »بزن و فرار کن«، »تله و کمین  کاربرد تاکتیک
آید، همان قدمت جنگ سیاسی  کار میطور طبیعی در جنگ بههایی از این قبیل که بهواکنش 
به موقعیتست. جنگرا دارا باتوجه  نامنظم  های  های گوناگون جغرافیایی و در زمانهای 

های  پردازان و مفسران جنگ(. همه نظریه33:  1393گرفته است )عزتی،  مناسب صورت می
ورزیده  تأکید  نتیجه  تعیین  در  عوامل جغرافیایی  اهمیت  بر  متضمن  چریکی  مسئله  این  اند. 

ویژگیبه وسیع  و  کارگیری  بهها  است.  زمین  مختلف  کاربردی  عوارض  اهمیت  طورکلی 
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بینی شده است. آنچه از اسناد عملیات  جغرافیا برای تضمین موفقیت عملیات، ضروری پیش 
می نشان  آمده،  دست  به  پارتیزانپارتیزانی  که  موفقیتدهد  مرهون  ها  عموماً  را  خود  های 

همتحرک و  جغرافیایی  عوامل  از  درست  استفاده  و  مردم پذیری  با  همدردی  و  فکری 
 (.36-38اند )همان: دانستهاند، میعنوان ابزارهای حمایتی از آنان نام بردهغیرنظامی، که به

شهر و حومه آن  آزادانه در    ،های کوچکی از نیروهای نامنظمجنگ چریکی گروهدر  
می وحرکت  اقدامات   کردند  می  با  محل  در  )موجود  (.  Howard, 1972: 233جنگیدند 

ت شبانه،  حمال   ازجملههای نظامی  به مجموعه خاصی از تاکتیک  صطالح جنگ چریکی ا
های چریکی  تاکتیککند.  می  نشینی استراتژیک و کمین اشارهحمالت ضربه و فرار، عقب

بر   استمحیط  مبتنی  گرفته  فرا  را  نظامی  تاریخ  روستایی،  و  (.  Stibbe, 2013: 1)  شهری 
ترین و تأثیرگذارترین  کند که یکی از مهمتا فعالیت میچریک در دو مکان عمدۀ شهر و روس

 دهد.های این نوع مبارزه، در شهرها رخ میگونه
گ  داران بزردولت، سرمایهکند و فقط به  ک شهری یک هدف سیاسی را دنبال میچری

ک شهری دشمن  چری.  کندهای شمالی حمله میآمریکایی  ژهیوبههای خارجی،  و امپریالیست
کشور تسلط دارند و  طور سیستماتیک به مقامات و مردانی که بر  لت است و بهسرسخت دو

های شهری منحرف کردن،  وظیفه اصلی چریک. کندکنند آسیب وارد میاعمال قدرت می
ها، دیکتاتوری نظامی و نیروهای سرکوبگر آن و همچنین  فرسودگی، تضعیف روحیه نظامی

، لذا یک چریک بایستی  استنهادها و نیروهای امپریالیستی  حمله و نابودی ثروت و دارایی  
 (. Marighella, 2008: 20داران بزرگ را به نفع جبهه خود مصادره کند )ثروت سرمایه

اهمیت دارد،   آنچهکند آشنا باشد. که در آن فعالیت میباید از نزدیک با زمینی  چریک 
تواند  یکه م   یتواند از آن استفاده کند، هر مکانیم  کیچر  کیاست که    ی دانستن هر راه

را خوب    ن یاگر زم  یشهر  یهاکیخود رها کند. چر  گمراهیو دشمن را در    شود  یمخف 
  ری غافلگ   نی کم   ایتله    کیها را در  آن  ایفرار کنند    س ی پل  دست  از  ی راحت بهتوانند  یم،  دن بشناس
  ر،ی در حال تعم   یهاابانی ها، خ، تنگهکیها و نقاط باربستبن (.  Williams, 1989: 8)  کنند

پلتحتنقاط   نظام  س،ی کنترل  خ  یمناطق  ورود  یهاابانی و  خروج  یبسته،  و تونل  یو  ها 
طور کامل شناخته  به  دیبا  هان یاهمه  ، معابر فرعی و...  ها را ببنددآن  تواندیکه دشمن م  ییهاراه

های  (. شیوهMarighella, 2008: 26)  دگرد  یری مهلک جلوگ  ید تا از خطاهانو مطالعه شو
 شود: عملی چریک شهری شامل موارد زیر می



 103 |... یحکومت پهلو هیخلق عل ییفدا  یهاک یعملکرد سازمان چر  |

 

 

های  ( تاکتیک5گذاری،  تله( کمین و  4( اشغال،  3( نفوذ و یورش ناگهانی،  2( حمله،  1
( آزاد 8( ترک خدمت و مصادره اسلحه، مهمات و مواد منفجره،  7( اعتصاب،  6خیابانی،  

( خرابکاری،  11ربایی،  آدم- ( بازداشت انقالبی 10( اعدام انقالبی،  9کردن زندانیان سیاسی،  
تروریسم،  12 مسلحانه،  13(  تبلیغ  )ماریگال،  14(  روانی  که  31:  1348( جنگ  ادامه  (.  در 

روند   که  مسلحانه  تبلیغ  انقالبی،  اعدام  خرابکاری،  حمله،  شامل:  مورد  چهار  به  پژوهش 
 ها وابسته بود را مورد بحث قرار خواهیم داد. مبارزات و عملکرد سازمان به آن

پژوهش عنوان  به چریک   پیشینه  سازمان  درباره  که  کرد  ذکر  خلق  باید  فدایی  های 
ها تمرکز بر خود سازمان بوده و برخی دیگر به  برخی از آن  تحقیقاتی صورت گرفته که در 

اما ؛  اندهایی از آن سازمان مذکور را بررسی کردهاند و در بخش کلیت جریان چپ پرداخته
که   است  این  اهمیت  حائز  به  کدامچیهنکته  پیشین،  تحقیقات  بررسی  از  به  مستقل  طور 

جنگ    نهی در زمبررسی عملکرد سازمان    های سازمان در مناطق شهری و روستایی وفعالیت
نپرداخته شهری  )چریکی  صدرشیرازی  کتابی  1395اند.  در  عنوان(،  »سازمان   تحت 

گیری سازمان و بسترهای فکری و ایدئولوژیکی آن و  های فدایی خلق« روند شکلچریک
همین  های منشعب فداییان خلق را از بدو تأسیس تا یازدهای مبارزاتی گروه همچنین فعالیت

دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد مطالعه قرار داده است. آنچه از این اثر برای  
بحث کردن  مطرح  است  اهمیت  دارای  حاضر  تأخر  نوشتار  و  تقدم  درزمینه  سازمان  های 

  تحت عنوان نامه خود  ( در پایان1388باشد. حسنی )های چریکی در شهر یا روستا میفعالیت
بر  سازمان چریک»مبانی نظری   ایران در دوران محمدرضا پهلوی« عالوه  های فدایی خلق 

انقالب نیز  و  ایران  در  چریکی  و  مسلحانه  مبارزات  پیشینه  این مطالعه  حاصل  گونه  های 
نمونهفعالیت در  سازمان  ها  مسلحانه  مبارزات  مبانی  به  جهان،  کشورهای  دیگر  های 

های سازمان و  بر اتخاذ و تدوین استراتژی  های فدایی خلق پرداخته و عوامل مؤثرچریک
مبارزات شهری و فعالیت به  نیز  اشاراتی  میان  این  قرار داده و در  بررسی  های آن را مورد 

اساس مکان نواحی مختلف کشور و  است.  روستایی سازمان در  مبارزه داشته  برای  گزینی 
خلق« به کمک اسناد   های فدایی(، در کتاب دو جلدی خود با عنوان »چریک1387نادری )

از ساواک، توانسته است شرح دقیق و مفصلی از    جاماندهبهاسناد    ژهیوبهو مدارک موجود  
تا فعالیت ابتدا  انقالب  آن  ابعاد گوناگون سازمان از  پیروزی  ها در خارج از کشور پس از 

که   دهد  ارائه  را  فعالیت  نی ب ن یدرااسالمی  سازمان  شرح  همچنین    باشد.می  توجهقابلهای 
های »تحلیل  های حمید اشرف در کتابتوان به نوشتهعنوان دادۀ دست اول، میطور ویژه بهبه
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( و »حماسۀ  1357ساله« )بندی سه(، »جمع1350یک سال مبارزۀ چریکی در شهر و کوه« )
»مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم    تحت عنوان( و کتاب مسعود احمدزاده  1398سیاهکل« )
های سازمان،  های مبارزاتی و استراتژی( اشاره کرد که ضمن بررسی فعالیت1358)تاکتیک«  

اند و بحث تأثیر مکان جغرافیایی بر مبارزات و جنبۀ استراتژیکی و تاکتیکی آن را شرح داده
بهمن« و جزوات سازمان    19خصوص »نبرد خلق« و »همچنین نشریات وابسته به سازمان به

ی جنگ چریکی در شهر« در مسیر این پژوهش مورد مطالعه و بررسی  هایی برامانند »آموزش
 قرار گرفتند. 

 های فدایی خلقچریک پیدایش سازمان

به   شانای که پیشینهعنوان فوق را نداشت، از دو گروه جداگانه  1350این سازمان که تا سال  
دهه   سال  بازمی  1340اواسط  در  نخست،  گروه  شد.  تشکیل  چند    1342گشت،  توسط 

بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، عباس سورکی، علی اکبر صفایی  دانشجوی دانشگاه تهران، 
دو  را  فدایی  سازمان  دوم  گروه  و  شد  تأسیس  اشرف  حمید  و  آشتیانی  محمد  فراهانی، 

دادند.  امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده تشکیل میهای  نام  دانشجوی مشهدی مقیم تهران به
ضیاظریفی«    –با هم ادغام شدند و گروه نخست ]که به »جزنی    1349این دو گروه در سال  

احمدزاده[ »تیم شهری« این سازمان جدید   -شهرت یافتند[ »تیم روستایی« و گروه دوم ]پویان  
 (. 596:  1384وجود آوردند )آبراهامیان،  را به

جریان چپ سنتی )مانند حزب توده(،    موازات بهگذار جنبشی بودند که  ن دو گروه پایهای
های چپ رادیکال، ماهیت مستقلی به این جریان  بینشی نو از مبارزه ارائه کردند. طرح دیدگاه 

بخش نیروهای اجتماعی در مبارزه شد؛ هم با به حاشیه راندن عناصر چپ  بخشید که هم الهام
های فکری هر دو جریان در  بر روند جریان مبارزاتی چپ حاکم گشت. ریشه  تا مدتی سنتی

ها، نظریات  لنینیسم بود، اما فداییان در عین وفاداری به این آموزهـ    اصل بر بنیاد مارکسیسم
ها در برداشت  ایها از تودهکسانی چون مائو و دیگران را با هم درآمیختند که وجه تمایز آن

 (. 141: 1389زاد و همکاران، ران و ماهیت دستگاه حاکمه بود )قدسیاز نظام سیاسی ای
ای اعالم  با صدور اعالمیه  1350های فدایی خلق ایران در فروردین سال  سازمان چریک

لنینیسم بر استراتژی و مشی سرنگونی  ـ    موجودیت کرد؛ جمعیتی که با ایدئولوژی مارکسیسم
مسلح مبارزه  از طریق همگانی کردن  )احمدی حاجیکالیی،  رژیم  داشت  تأکید  :  1387انه 

شیوه مبارزه حزب  ـ به  های فدایی خلق، با مبارزه »سیاسی و فرهنگی«  (. سازمان چریک 291
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  ن یترکوچکمخالف و معتقد است در شرایطی که    ـ  کندتوده که از آن به »تئوری بقا« یاد می
ر وجود ندارد، مبارزه مسلحانه  امکانی برای مبارزۀ سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری و سرکوبگ

علت وجود  بهـ  ترین شیوه است. سازمان ضمن تأیید فراهم بودن شرایط عینی انقالب  مناسب
سیاسی و    معتقد است شرایط ذهنی انقالب را نه فعالیت  ـ  داریتضاد طبقاتی و ستم سرمایه

(. البته از سوی  11:  1391دلیری و شهبازی،  کند )سامفرهنگی، بلکه مبارزه مسلحانه فراهم می
دیگر، طرفداران حزب توده، سازمان انقالبی کمونیستی ایران )ساکا(، گروه طوفان و سایر 

اصول  گروه  برخالف  را  آن  حتی  و  نداشتند  مسلحانه  مبارزه  به  اعتقادی  نیز  مشابه  های 
 دانستند.مارکسیسم می

به رشد تمایالت    جیتدربهنی  های انقالبی کوبا، ویتنام، الجزایر، چین و آلبابروز جنبش 
های چند جنبش انقالبی در سراسر جهان، جوانان  قهرآمیز فداییان خلق کمک کرد. پیروزی

است   استبداد  و  استعمار  سلطه  از  رهایی  راه  تنها  بود که جنگ چریکی  ساخته  متقاعد  را 
پیروزی46-47:  1383زاده،  )حسن  میان  این  در  ال  آمدهدستبههای  (.  و  کوبا  را در  جزایر 

های این  بیت این تحوالت دانست. وقوع انقالب کوبا با توجه به برخی شباهتتوان شاهمی
بر برخی    شدتبههای این قیام،  واسطه برخی جذابیترژیم با حکومت وقت ایران و نیز به

  های جامعه الجزایر با ایران و نیز انقالب این کشور رامبارزان ایرانی تأثیر گذاشت. مشابهت
: 1395عنوان الگویی برای مبارزات گروهی از جوانان کشور مطرح کرد )صدرشیرازی،  به

25 .) 
های این سازمان و اساساً جنبش مسلحانه در ایران را باید در عملیات  نقطه آغاز فعالیت

های زیرزمینی  عملیات، دیگر گروه  ن ی ازاپس ( جستجو کرد. کمی  1349بهمن    19سیاهکل )
را اعالم کردند. فداییان نیروهای شاه را درگیر اقدامات چریکی فشرده،   نیز موجودیت خود 

بانک و قتل کسانی که در سرکوب  ازجملهعمدتاً شهری،   از  داشتند، سرقت  ها مشارکت 
)بهروز،  بمب رژیم کردند  قدرت  مراکز  در  فعالیت120:  1384گذاری  این  تا  (.  ها هرچند 

نقطه اوج مبارزات چریکی شهری سازمان را اوایل    توانپیروزی انقالب ادامه داشت اما می
را سال عملیات و ترورهای سازمان نام نهادند چراکه    1353سال    حقبهدهه پنجاه دانست و  

های چریکی سازمان در این سال به وقوع پیوست که در ادامه این نوشتار به  بیشترین فعالیت
 ها خواهیم پرداخت.آن
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 جغرافیایی از دیدگاه فداییان خلقهای مکان

ها  های سیاسی مخالف رژیم پهلوی بودند که برای مکانهای فدایی از معدود گروهچریک
بود    جهتازآنهای جغرافیایی جهت مبارزه اهمیت زیادی قائل بودند. این اهمیت  و محیط

یط صورت  که چریک وابسته به مکان است و مبارزه چریکی بایستی با در نظر گرفتن مح 
 گیرد.

نبرد چریکی در حیطه مبانی نظری بر دو ایدۀ اصلی استوار است؛ گروهی نبرد چریکی  
را بر پایه شروع نبرد از روستا، آزادی روستاها با کمک دهقانان و سپس محاصره و آزادی  

عنوان نمونه مبارزات مائو تسه دونگ در چین و کاسترو و دانند، بهشهرها از راه روستاها می
گوارا در کوبا؛ و در مقابل این اندیشه، برخی عقیده دارند که مبارزه عمدتاً بر پایه کار  چه

تواند آزادی حقیقی را به ارمغان آورد  شهری و نبرد چریک شهری است و مبارزه شهری می
  ب یترتن یابه( که انقالب برزیل نمونه بارز آن از دیدگاه گروه دوم است.  1:  1388)حسنی،  
که از آن ـ شود: روستا  های چریکی فداییان خلق در نظر گرفته میعمده در اندیشه  دو مکان

کند  این سازمان صدق نمی  در موردو شهر. این امر تنها    ـشد»کوه« نیز یاد می  تحت عنوان
بندی دوگانه بر محور شهر  بلکه در مبارزات چریکی دیگر کشورهای انقالبی نیز این تقسیم

به رزمندگان کوه افراد »سیرا« و   است؛ مثاًل در جنگ انقالبی کوبا که  مشاهدهقابلو روستا  
 (. 45: 1398گفتند )اشرف، ئو« میبه رزمندگان شهر افراد »ال

ما با تجزیه و تحلیل شرایط  نویسد: »سازمان می  گذارانی بن زاده از اعضای  مسعود احمد
ایران به این نتیجه رسیده بودیم که وظیفه هر گروه انقالبی، آغاز مبارزه مسلحانه چه در شهر  

روستاست.   در  بود که چریکبو چه  اعتقاد  این  خلق  ا  فدایی  تدارک    اندرکاردستهای 
در ماده چهارم اساسنامۀ  (. حتی  19:  1358« )احمدزاده،  تا شدندروس  هر ودر ش   یمبارزه چریک 

»تیم چریکی  چریک  1364مصوب سال   است:  آمده  تیم چریکی  دربارۀ  فدایی خلق  های 
ها و هواداران  عضوای سازمان بوده و در شهر و روستا، مرکب از اعضا، پیش تشکیالت پایه

 (. 3: 1364ای سازمان است« )اساسنامه، حرفه
جنگل که نقطه آغاز سازمان و بانی عملیات سیاهکل بود، جهت انجام این عملیات،    گروه

 جدی خود را آغاز نمود و برای این امر سه تیم درنظرگرفت:  فعالیت
 م شهر، . تی 1
 . تیم کوه، 2
 (.1. تیم اسلحه )شکل3
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مبارزه  برای  پذیر آن و نیز تهیه امکانات الزم  تیم شهر وظیفۀ شناسایی شهر و نقاط آسیب
های شمالی کشور را  تیم کوه، شناسایی کوه  شهری و نیز پشتیبانی تیم کوه را برعهده داشت؛

در محور توجه داشت و تیم اسلحه، وظیفه تهیه اسلحه برای استفاده دو تیم دیگر را برعهده  
 (. 68: 1395داشت )صدرشیرازی، 

 

 
 (. 1400)ترسیم: نگارندگان،  های عملیاتی گروه جنگل: تیم1شکل

 
ها در آغاز دهه پنجاه به  ، محور فعالیت1349بهمن    19با شکست عملیات سیاهکل در  

شهر منتقل شد اما پیش از ورود به بحث عملکرد سازمان در شهرها، بحث تقدم این دو مکان  
یا آغاز شود  باید در شهر  ابتدا  مبارزه  است که  اهمیت  بسیار حائز  مبارزه  نواحی    برای  در 

 روستایی؟ 

 تقدم و تأخر مبارزه در شهر و روستا 

فداییپیش  دو گروه »جزنیتر گفته شد که  از  را  ـ    ها  بعد گروه جنگل  )که  ضیاءظریفی« 
شدند. میان این دو دسته برای بحث تقدم مکان  احمدزاده« تشکیل ـ  تشکیل دادند( و »پویان

گروه جنگل

تیم شهر

شناسایی شهر

تهیه امکانات

پشتیبانی تیم کوه

تیم کوه

شناسایی کوه های شمال

انجام عملیات

قتهیه اسلحه برای دو تیم فوتیم اسلحه
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این صورت  اختالف  ،مبارزه به  برگروه احمدزاده  که  نظر وجود داشت  و   با تکیه  تجارب 
پیشنهاد سازماندهی جنگ چریکی شهری را می انقالب برزیل  داد و معتقد بود که  تئوری 

عمده از شهر به روستا منتقل گردد؛  طور  جنبش باید اول در شهر دور بگیرد و سپس مبارزه به
با نیروهای انتظامی دشمن نیز   امکانات بیشتر در شهر، مقابلهبه  چراکه از این طریق و با توجه 

  داد زمان در شهر و روستا را میپیشنهاد آغاز مبارزۀ هم  جزنیولی گروه    گیرد.بهتر انجام می
دلیل ما خصلت  کند: »زمینه اظهار می  حمید اشرف از اعضای گروه جزنی در این .  (2)شکل

در شهر و روستا درصورت  تبلیغی مبارزۀ مسلحانه در آغاز کار بود. ما معتقد بودیم که کار  
امکان باید شروع شود. البته به تقدم عملیات در شهر معتقد بودیم ولی این تقدم از نظر ما  

کردن افکار عمومی برای جذب و تأثیرپذیری   آماده  منظوربهفقط جنبه تاکتیکی داشت و  
دزاده، جنبه  این تقدم زمانی از نظرگاه رفقای گروه احم  کهیدرحالبیشتر از عمل کوه بود.  

 (. 97: 1357)اشرف،  « استراتژیک داشت

 

 
 ( 1400)ترسیم: نگارندگان،  مبارزه از دیدگاه دو گروه فدایی خلقمکانی  : تقدم 2شکل

 
باشد که شایسته  حائز اهمیت در اینجا دو اصطالح مهم »استراتژی« و »تاکتیک« می  نکته

آید برخی این دو اصطالح را یکسان  ها توجه شود. گاهی پیش میاست به تفاوت بنیادین آن

مکان مبارزه

-گروه پویان 
احمدزاده

جنبه تاکتیکی

-یت سیاسی حما
نظامی شهر از 

روستا

یجنبه استراتژیک

تقدم و اهمیت 
مبارزه در شهر

-گروه جزنی 
ضیاءظریفی

جنبه تاکتیکی

تقدم آغازین 
مبارزه در شهر

یاستراتژیکجنبه

همزمانی مبارزه 
در شهر و روستا
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تفاوتمی ماهیت  نظر  از  اما  تعیین  پندارند  به  استراتژی  دارند.  یکدیگر  با  آشکاری  های 
ها  تاکتیک  کهیدرصورت شود،  ها در تمام سطوح فعالیت مربوط میو برنامه  هااهداف، سیاست

باشند؛ زیرا کم  تدابیر جنگی برای رسیدن به هدفی خاص هستند و از استراتژی متمایز می
هایی هستند  وسعت بوده، اهمیت کمتری برای پیامد نهایی یک جنگ داشته و درواقع فعالیت

   (.17-18: 1393دهند )لطفیان، شکیل میرا ت  یتربزرگکه بخشی از هدف 
که در حال تدارک و    فراهانی )از گروه جزنی(   ، صفاییی دو گروههادر جریان بحث

 رد کبیش از اندازه بر نقش کوه تأکید میدسته متحرک پارتیزانی در کوه بود،  سازماندهی  
  حساب بهبر کوه را شهر  مبارزهتقدم )از گروه احمدزاده( مبنی بر  و تأکیدات عباس مفتاحی

(. عباس مفتاحی در  106:  1395)صدرشیرازی،  گذاشت  تا میبه کوه و روس   ویکم بها دادن  
بودم. رفته    فراهانی»شب به خانه صفایی  خود برای ساواک نوشت:  ای  صفحه  77بازجویی  

طورکلی  هموضوع اصلی بحث ما بر سر رابطه شهر و کوه و ب  سر صحبت با صفایی باز شد و
بارزه مسلحانه بود... اعتقاد کلی او مبارزه در کوه بود. در آن موقع او اصاًل مبارزه در  مشی م

شهر را قبول نداشت. استدالل او این بود که قدرت دستگاه در کوه ضعیف است ولی در  
گفتم که استتار  طور کامل قدرتمند و مسلط است. من استداللم برعکس بود. من میشهر به

سئله را قبول  او این م  ،پذیر استدلیل کثرت جمعیت و شلوغی آن امکاندر شهر تهران به  
 (.  157: 1387نداشت« )نادری، 

شود که شهر   آغازبایست  می  آنگاهمبارزه چریکی در کوه  بنا به تحلیل گروه احمدزاده،  
ب  و  باشدفعالیت خود را شروع کرده  نسبی خود را تضمین کرده    (. 169-170:  همان)   قای 

نویسد: »ما گرچه مبارزه  احمدزاده در کتاب »مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک« می
دانستیم، منتهی معتقد بودیم که تحوالت به نقش شهر و پرولتاریا  مسلحانه را امری ناگزیر می

: 1358تواند پایگاه انقالب باشد« )احمدزاده، اهمیت بیشتری بخشیده و روستا چون قبل نمی
روستا    (.23 که  دلیل  این  به  گروه،  این  دیدگاه  ندارد    ییتنهابهاز  انقالبی  توانایی حرکت 

 شود. ای است که توسط چریک شهری فراهم میزمینهنیازمند پیش 
دانست و معتقد بود که تنها با انرژی  گروه احمدزاده سازماندهی کار کوه را عملی نمی

می شهری  از جنگ  ناشی  شده  ک ذخیره  کار  )اشرف،  توان  داد  سازمان  را  (.  10:  1350وه 
شد، این شرایط شهر در زمینه تضاد طبقاتی و فشار سیاسی که همواره بر مقدار آن افزود می

  یانقالبتواند در مسیر  بخشید که شهر بیشتر میاحمدزاده قوت میـ    تفکر را میان گروه پویان
ضای کافی برای استتار و پوشش  جامعه گام بردارد. عالوه بر این، وجود امکانات و ف   شدن
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های گوناگون،  در مقابل نیروهای پلیسی و امنیتی در شهرها، و همچنین ایجاد تنوع در عملیات
 داد. گروه احمدزاده را بیشتر به سمت فعالیت در شهر سوق می

تواند نیازهای فنی، تبلیغاتی و تدارکاتی جنبش روستایی را تأمین کند و جنبش  شهر می
تواند کادرهایی را که در شهر امکان ادامه مبارزه را ندارند به خود جذب کند میروستایی  

این   و  به خود مشغول دارد  مناطق وسیعی  با اجرای عملیات مسلحانه قوای دشمن را در  و 
مناطق را وسیعاً سیاسی نماید و همچنین جنبش چریک شهری با برهم زدن نظم موجود شهرها  

  گ زرجزیه کرده سیستم عصبی دشمن را که اساساً در شهرهای بقسمتی از قوای دشمن را ت
 (.  10: 1357)اشرف، متمرکز است مورد آسیب قرار دهد 

اهم آن به همراه داشت که  نیز  مبارزه چریکی در شهر مشکالتی  میان،  این  ها  البته در 
 عبارت بود از:

زه هر چریک  که در این مبارطوریهای چریک شهری، بهالف( پیچیدگی فنی تاکتیک
یک کماندوی ورزیده عمل کند. در این صورت مبرهن است که کارگران و   مثابهبهباید  

 کار ببرند.ها را بهتوانند این تاکتیکاند نمیدیگر زحمتکشان شهری که آموزش کافی ندیده
ها  ترین شهرهای ایران در آن مقطع نیز ظرفیت محدودی برای جا دادن چریکب( بزرگ

تواند از یک نیروی چند صد نفری و  ای که نیروی چریک در تهران، نمیگونهبه  را داشتند
 با اطرفیان مستقیم خود یک نیروی هزار تا دو هزار نفری، تجاوز کند.

 ج( سیطره نیروهای پلیسی و امنیتی رژیم در شهر بسیار بیشتر از روستاها بود.
توانستند  این نظر که عناصر ساده می  ها مبارزه مسلحانه در کوه ازاین محدودیت  در مقابل

ها شرکت  و تحت فرماندهی افراد باتجربه آموزش ببینند و در عملیات  آورندیروبه مبارزه  
کنند دارای مزیت بود و به همین دلیل گروه جزنی معتقد بود که مبارزه مسلحانه در کوه و  

 (. 67-68: 1355شود )نوزده بهمن، ای میخارج از شهر است که توده
بر این  شکست عملیات سیاهکل، سهم زیادی در تجدیدنظر سازمان داشت و آن ها را 

این،   بر  عالوه  گیرد.  اوج  و  شود  آغاز  شهر  در  بایستی  مبارزه  کار  که  کرد  راسخ  اعتقاد 
به نوعی   مبارزه چریکی در کشورهای مهمی چون برزیل و  الگوهای موفق  تأثیرپذیری از 

توان مبارزات را  عد سازد که با توجه به شرایط اجتماعی ایران، میکوبا توانست افراد را متقا
به نحو مطلوب نتیجه میدر محیط شهری  گیرد که  تری پیش برد. چنانچه احمدزاده چنین 

اند که یک مبارزه  های خود ما نشان دادههای آمریکای التین و تجربیات خلق»تجربیات خلق
سیاسی بدون حمایت  روستا،  در  سیاسی  ـ  چریکی  کار  و  نیروهای  ـ    نظامی شهری  نظامی 
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)احمدزاده،   نخواهد شد«  پیروز  دارد که  58:  1358شهری  را  پتانسیل  این  محیط شهری   .)
فعالیت به  و  کند  استتار  بتواند  سهولت  به  آن  در  »حمالت  چریک  مانند  پارتیزانی  های 

ام انقالبی«، »تبلیغ مسلحانه«،  انداختن«، »ترور«، »اعدناگهانی«، »بزن و فرار کن«، »تله و کمین  
ها پرداخته شد، مبادرت ورزد؛  تر در مبانی نظری به آن»جنگ روانی« و دیگر موارد که پیش 

فضایی شهرها میدان عمل مناسبی را برای چریک ـ    های کالبدیبه عبارتی دیگر، ویژگی
می میمهیا  و چریک  ببرکرد  بهره  خود  مقاصد  برای  موقعیت  این  از  عامل  ؛  دتوانست  اما 

بی میان  این  در  که  پویاندیگری  گروه  محوریت  نبود،  بود  ـ    تأثیر  سازمان  در  احمدزاده 
افراد گروه جزنی3)شکل از  بسیاری  به روستا  ـ    (؛ چراکه  مبارزه را  ضیاظریفی که اصالت 

های شهری اعتقاد  دادند، دستگیر شده بودند و به همین دلیل گروه احمدزاده که به فعالیتمی
 دهی سازمان پرداخت.یشتری داشت، به سازماندهی نیروها و شکلب

( معتقد است  1387های فدایی خلق« )»چریک  تحت عنوان چنانکه نادری در کتاب خود  
که حتی تأسیس سازمان براساس وحدت دو گروه مذکور سخن چندان دقیقی نیست؛ زیرا  

که گروه  مانده بودند درحالی  ، از گروه جزنی فقط چند تن باقی1350هنگام ادغام در سال  
بود )نادری،    توجهقابلدیگر دارای سازمانی به نسبت منسجم، مطالعاتی منظم و کادرهایی  

1387  :27 .) 

 

 
 ( 1400های چریکی در شهر )ترسیم: نگارندگان، بخشی سازمان به عملیات : علل اولویت3شکل

ویژگی های 
کالبدی -فضایی 

شهرها

شکست عملیات 
سیاهکل

محوریت گروه 
احمدزاده -پویان

در سازمان

تجربه های موفق 
جنبش شهری در 

سایر کشورها
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 وضعیت کلی شهرهای ایران از منظر فداییان خلق

  در مقابل های رشد افزایش یافت و  در ایران با رشد بخش صنعت، توجه به شهرها و قطب
ئیان  روستا  اهمیت شدن نواحی روستایی شد. در این دوره شاهد بیشترین مهاجرتسبب کم

تنها گریبان روستاها را گرفت، بلکه شهرها را گرفتار بسیاری  شهر هستیم که تبعات آن نهبه  
نشینی، اختالفات طبقاتی گسترده،  تراکم شدید جمعیت، گسترش حاشیه  ملهازجها نابسامانی

 های اجتماعی و... کرد. افزایش بزهکاری
این  را  ایران  شهرهای  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  میجزنی  توصیف  کند:  گونه 

»زحمتکشان شهر در زیر فشار شدید فقر، نداری، مرض و بیکاری در بدترین شرایط زندگی 
فعالیت سندیکایی    به هرگونهفشارد.  ها را میرحمانه حلقوم آنو استبداد شدید و بیکنند  می

ها تبدیل به محیط  شود. محیط کارخانهآمیزترین وجهی پاسخ داده میکارگری به خشونت
ترین امکان برای بیان  پلیسی بسیار خشن و شدیدی شده است که به طبقه کارگر کوچک

نیز کوچکدهد. وضهای خود نمیخواست با  ع سایر قشرهای اجتماعی شهر  تغییری  ترین 
ترین دیکتاتوری و محیط پلیسی  های خشن گذشته نکرده است و همه اقشار شهر زیر چکمه

کشند. بحران اخالقی و اجتماعی شهرها را فرا گرفته است. نیروی بزرگی از جوانان  رنج می
دزدی و قاچاق مواد مخدر دائماً رو به  شوند؛ آمار جنایت، به انحرافات گوناگون کشیده می

ها هزینه  افزایش است و رژیم شاه عاجز از حل این مشکالت است، با وجود همه جاروجنجال
مانده و سطح زندگی توده مردم در وضع رقت باقی  باری قرار  زندگی همچنان کمرشکن 

 (. 18: 1346دارد« )جزنی، 

 در شهر  عملکرد مبارزات چریکی سازمان

شه بهچریک  بهری  و  تهران  در  مشخص  دیگر طور  بزرگ  شهر  چندین  در  نسبی  طور 
های چریکی در سه شهر بزرگ  گروه (.  59:  1358زاده،  توانست وجود داشته باشد )احمد می

شاخه داشتند:  استقرار  مسئولیت  کشور  به  مشهد  نابدِل،  علیرضا  مسئولیت  به  تبریز  های 
پویان و تهران   مسئولیتامیرپرویز  ایران  4ود احمدزاده )شکلمسع  به  قطعاً همه شهرهای   .)

کند: ظرفیت الزم برای جنگ چریکی در شهر را ندارند. احمدزاده در این زمینه اشاره می
پایگاه  خیر.  مسلماً  مناسبند؟  نقاطی  شهری  چریک  فعالیت  برای  کردستان  شهرهای  »آیا 

ه مسلحانه بزنند عمدتاً باید خواهند دست به مبارز انقالبیونی که در کردستان مستقرند و می 
انقالبیونی که در مناطق شمالی کشور،   در مورد طور است در روستا قرار داشته باشد... همین 
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به ایران  در  که  شهری  اصاًل  مستقرند.  غیره  و  وسیع  آذربایجان  فعالیت  برای  مشخص  طور 
بریز و چریک شهری مناسب باشد تهران است. چندین شهر بزرگ دیگر چون اصفهان و ت

(. اهمیت  58:  1358اند« )احمدزاده،  ای محدود مناسبطور نسبی و تا اندازهمشهد و غیره به
تهران جهت نبرد چریک شهری هم از نظر استراتژیکی پراهمیت بود و هم از نظر تاکتیکی؛  

اداری کشور است و بدون شک هرگونه حرکت و مبارزه  ـ    اول این که تهران مرکز سیاسی
توانست اقتدار و آرایش نیروهای انتظامی شهر  انعکاس خبری گسترده شده و میدر آن سبب  
توانست به سهولت، مبارزات  درثانی، فاصله کم تهران با نواحی شمالی کشور می  ؛را برهم زند

 در روستاها را تحت پوشش خود قرار دهد.  

 

 
 ( 1400نگارندگان، ات چریکی در کشور )ترسیم: : مراکز عمده مبارز4شکل

 
ها نیاز دارد محیط  تر ذکر شد، چریک شهری برای موفقیت در عملیاتطور که پیش همان

خود را به خوبی بشناسد و این امر برای فداییان خلق نیز واجد اهمیت بوده است: »هدف ما  
هاست. همچنین هدف کوچهپس بندی شهر و کوچهاز شهرشناسی آشنایی با مسیرها و خیابان

ها به ما امکان  ع استقرار نیروهای دشمن را در شهر بشناسیم. این شناساییما این است که مواض
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دهد که در هر شرایطی بتوانیم خود را از خطر برهانیم و با استفاده از شناسایی قبلی که از  می
 (.  18:  1353های فدایی خلق،  مناطق مختلف شهر داریم از منطقه خطر خارج شویم« )چریک

ب  نظری،  مبانی  بخش  شیوهدر  را  ه  مورد  چهارده  که  شهری  چریک  عمل  های 
های سازمان گرفت اشاره شد و ذکر گردید که در این پژوهش با توجه به فعالیتدربرمی
انقالبی و تبلیغات مسلحانه  چریک های فدایی خلق، چهار مورد تهاجم، خرابکاری، اعدام 

به این چهار مورد  پرداخته خواهد شد؛ اکنون برای بررسی جنگ چریکی شهری سازما ن 
 پردازیم.می

 تهاجم الف(
بعضی از حمالت بایستی در خالل روز صورت گیرند مثل حمله به پایگاه پلیس ولی حمالت  

مناسب چریک  برای  که  هستند  شبانه  دیگر  حمله    یبرا  مراکز  ن یرتریپذبی آسترند.  نوع 
اسلحه و    دی تول  ازجمله  ،یو صنعت  یتجار  یها( شرکت2  ؛ی ( مؤسسات اعتبار 1عبارتند از:  

( اموال  6  ( زندان؛5؛  س ی پل  یها پاسگاه  ها وژاندارمری(  4  ؛ی( مؤسسات نظام 3  مواد منفجره؛
  لی( وسا9  ؛متعلق به امپریالیسمها و امالک  ( شرکت8؛  یارتباط جمع  ی ها( رسانه7  ؛یدولت 

  ی هاحامل  ،یزره   یدروهاها، خوونی کام  س،یو پل  ینظام  ه ی نقل   لیوسا  ازجمله   ،یدولت  ه ی نقل
 (. Marighella, 2008: 30و... ) پول

حمله به کالنتری قلهک اولین تهاجم تیمی از سوی فداییان خلق در تهران بوده و اعضا  
فروردین   14ای در شهر نداشتند. در این عملیات که در مسلحانه قبل از این عمل هیچ تجربه

احمدزاده توانست چند تن از نیروهای کالنتری را به کام انجام شد، گروه به رهبری    1350
های  مرگ بکشاند و با استفاده از کوکتل مولوتف محوطه کالنتری را به آتش بکشد )چریک

 (. 8: 1351فدایی خلق، 
اردیبهشت    25از دیگر اقدامات سازمان، مصادره موجودی بانک ملی شعبه آیزنهاور در  

ها عالوه بر جنبه عمومی آن، بسیار به رفع نیازهای مالی سازمان  گونه عملیاتبود که این   1350
نیز در    1350بهمن    14کرد. مصادره وجوه اتومبیل حمل پول بانک بازرگانی در  کمک می

های شهری کلیه وجوه یک ماشین  همین راستا بوده است. در آن روز، یک تیم از چریک
کشتا شعبه  بازرگانی  بانک  وجوه  که  پول  حمل  رباطمسلح  شعبه  به  را  حمل  رگاه  کریم 

نابود کرده و خود می نیز  بود  افسر شهربانی که دخالت کرده  نموده و یک  کرد، مصادره 
 (. 1: 1351بدون تلفات با موفقیت کامل به پایگاه تیمی مراجعه نمودند )نوزده بهمن، تیرماه 
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به تهاجم و حمله از سوی سازمان منتهی نمیالبته درگیری بسیاری    شدها تنها  بلکه در 
شد و در این میان  های سازمان در نقاط مختلف میها مربوط به کشف پایگاهموارد درگیری

می صورت  طرفین  میان  آموزشی  به  ؛گرفتزدوخوردهایی  واحد  درگیری  مثال  عنوان 
ماه  ( و یا درگیری در تبریز که در بامداد روز ششم بهمن 1354چریکی در کرج )اردیبهشت 

یک واحد از رزمندگان سازمان با نیروهای انتظامی در تبریز روی داد. علت این    میان  1354
فدایی پایگاه  محل  کشف  خرداد  درگیری  خلق،  )نبرد  است  بوده  و(112:  1355ها  یا   ؛ 

که دو تن از  هنگامی 1354مرداد   17داد؛ در شب های مشهد روی ای که در خیاباندرگیری
پلیس  ی وسایل سازمانی بودند مورد شک گشتیاعضای سازمان مشغول حمل مقدار های 

ها  ها را داشتند، توسط فداییگیرند و زمانی که دو مأمور قصد بازرسی ساکمشهد قرار می
(. مشابه  116ها موفق شدند از مهلکه جان سالم به در ببرند )همان:  شوند و چریککشته می

گرگان میان یک چریک فدایی  طی یک درگیری در شهر    1354خرداد    20همین رخداد در  
با مأموران شهر به وقوع پیوست که چریک توانست در یک زد و خورد، خود را از آن منطقه  

 (.120نجات دهد )همان: 
( شاهپور  شهر  در  تیمی  خانه  یک  بیابان(، جنگ1350/ 18/06محاصره  در  های  وگریز 

)جنوب تهران  )1350/ 19/06غربی  مهرآباد  خانه  محاصره  خیابان  19/06/1350(،  حادثه   ،)
(، درگیری  09/07/1350راه آذری )ابطحی در پی محاصره یکی از منازل تیمی واقع در سه

خیابان تقاطع  محل  در  پلیس  )با  باباییان  و  امیری  تیمی  13/07/1350های  خانه  محاصره   ،)
( سلیمانیه  آن02/05/1351خیابان  همه  ذکر  که  دیگر  موارد  بسیاری  و  مقال  (  این  در  ها 

 های شهری هستند. های دیگر این درگیریگنجد از نمونهنمی

 ب( خرابکاری 
انهدام است و می تواند توسط یک گروه کوچک و حتی  هدف از خرابکاری، تخریب و 

  گذاری، آتش گذاری و بمبهای خرابکاری دینامیتترین فرمیک نفر انجام شود. مشخص
 (. 40: 1348گذاری است )ماریگال، زدن و مین 

رود که در محیط  هایی به شمار مینفجار پاسگاه راهنمایی منیریه جزو اولین خرابکاریا
انجام شد. دلیل سازمان برای انجام    1350شهریور    19شهری به انجام رسید. این عملیات در  

عملیات فوق این بود که از مدتی اداره راهنمایی پلیس میزان جرایم رانندگی را افزایش داده  
شد و به همین دلیل  ها میکرد و مزاحم آنانندگان تاکسی و وانت را جریمه میجهت رو بی
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از پلیس راهنمایی تهیه    ،برنامه انتقام این قشر از جامعه را  ،فداییان در مقام پیشاهنگان خلق 
 (. 67: 1351های فدایی خلق، کرده بود )چریک

ابکاری از جانب سازمان  این است که بسیاری از مواردی که منجر به خر  ذکرقابلنکته  
 2500های در جریان برگزاری جشن داد. مثاًل شده بود، در رویدادها یا سالروز وقایع رخ می

بعضی    هایی برای ضربه به رژیم بودند امادر تالش برای انجام سلسله عملیات  فداییانساله،  
ه میهمانان خارجی  ک  1350  مهر  24اما توانستند در روز  های آنان با شکست مواجه شد  از طرح

از شیراز به تهران وارد شدند، با هدف ایجاد خاموشی در تهران، دو دکل برق کن و جاده 
آباد را منفجر کنند که هردو عملیات به علت خطاهای محاسباتی در اندازه مواد منفجره هاشم

 (. 154: 1395)صدرشیرازی،  و... خسارات ضعیفی وارد آورد و به سقوط دکل نیانجامید
به تهران حداقل   اثنای سفر نیکسون  نقاط مختلف شهر منفجر شد و در    9در  بمب در 

همین سفر، پیش از عزیمت نیکسون و شاه به آرامگاه رضاشاه نیز در آن محل بمبی منفجر  
دقیقه تأخیر برگزار شود. به همین مناسبت    45کردند که همین امر سبب شد که آن مراسم با  

کوال، ساختمان اداره اطالعات سفارت  میدان شاه، کارخانه پپسی  هازجمل در اماکن مختلفی  
آمریکا، مجله »این هفته«، ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا و... انفجارهایی صورت گرفت  

  1352در جریان سفر سلطان قابوس به ایران در اسفندماه    (.3-5:  1351)نوزده بهمن، تیرماه  
عمان، یک بمب در کارخانه لندرور انگلیس و یک بمب در  متری سفارت    200نیز بمبی در  

 (. 351: 1384نزدیکی سفارت انگلستان منفجر گردید )میثمی، 
می مراکزی  انفجار  به  دست  سال  هر  سازمان  سیاهکل،  واقعه  سالروز  در  یا  که  و  زد 

 به انجام رسید:  1353ترین نمونه آن در سال مهم
 بهمن؛  19شامگاه روز  21:10 ساعته در تهران در . انفجار پاسگاه ژاندارمری سلیمانی 1
 بهمن؛  19شامگاه  22. انفجار پایگاه گروهان ژاندارمری الهیجان در ساعت 2
 بهمن؛  21شامگاه  19:30. انفجار استانداری خراسان در ساعت 3
 (. 1: 1353بهمن )نبرد خلق، اسفند  22شامگاه  20:30. انفجار شهربانی بابل در ساعت 4

  له ی وس بهدو مرکز سازمان امنیت در تهران    1353اسفند    27خر این سال یعنی در  در اوا 
مقر اصلی ساواک و دیگری در بمب انفجارها در  این  از  منفجر شد؛ یکی  نیرومندی  های 

 (. 174: 1395های پنهانی سازمان امنیت صورت گرفت )صدرشیرازی، یکی از خانه
کار استان خراسان، با انفجار بمب نیرومندی ساختمان اداره   1354اردیبهشت    12در روز  

که توسط یک واحد از رزمندگان سازمان کار گذاشته شده بود در هم پیچیده شد. این عمل  
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حد وزارت کار  نیت اعتراض مسلحانه به ظلم و اجحاف بی  به مناسبت روز جهان کارگر و به
 (. 118:  1355، خرداد  نسبت به کارگران زحمتکش استان خراسان صورت گرفت )نبرد خلق

 اعدام انقالبیج( 
افرادی نظیر جاسوسان، عناصر مزدور رژیم،    در موردمنظور از اعدام انقالبی این است که  

یا برای  گران، عمال فاشیست حکومت که جنایاتی علیه میهن شکنجه پرستان مرتکب شده 
ی اتخاذ نموده و  اند و نیز جاسوسان اداره پلیس، موضع خشندستگیری آنان کوشش نموده

آن درباره  مرگ  مخفیانه  مجازات  و  پنهانی  کاماًل  باید  افرادی  چنین  اعدام  اعمال شود.  ها 
نفر   اغلب یک  آن شرکت جویند؛  رفقای چریکی در  تعداد هرچه کمتر  و  صورت گیرد 

تواند در این  تیرانداز گمنام و صبور که در اختفای کامل و آرامش بسیار عمل کند میتک
 (. 39: 1348ام کند )ماریگال، امر اقد
مهممی که  ترور توان گفت  گرفت،  انجام  فداییان خلق  توسط  که  انقالبی  اعدام  ترین 

بود. فرسیو که به    1350فروردین    16سرلشکر ضیاءالدین فرسیو، رئیس دادرسی ارتش، در  
تازگی جایگزین سرتیب بهزادی شده بود و اعضای گروه جنگل را محاکمه کرد، توسط  

 (.  330: 1387نادری، بازماندگان گروه جنگل ترور شد )
چیت« کرج بود که  سوژه بعدی سازمان، محمدصادق فاتح یزدی صاحب کارخانه »جهان

ای چنین نوشت: »دادگاه اعدام انقالبی شد. همان روز سازمان در اعالمیه 1353مرداد  20در 
  چیت به عهده داشت خاطر نقش مؤثری که در کشتار کارگران جهانانقالبی خلق، فاتح را به

اش در حق کارگران به مرگ محکوم کرد« )نبرد خلق، مرداد  های ظالمانهکشیخاطر حقو به
1353  :15 .) 

طبع مأمور  های انقالبی سازمان، مربوط به ترور سرگرد علینقلی نیکیکی دیگر از اعدام
در    یضدخرابکاررتبه اطالعات شهربانی و سازمان امنیت و سربازجوی معروف کمیته  عالی
آبان  می   1353ه  مادی خلق،  )نبرد  سال  11:  1356شود  همان  آبان  از  او  ترور  عملیات   .)

خوردن نظم کاری  اخالل در بمب و همچنین برهم  ازجملهعلل مختلف    ریزی شد اما بهطرح
دلیل امتحانات پایانی دختر محصل او بود، تصمیم گرفتند  طبع، که بعداً متوجه شدند بهنیک

پایان ا بیندازند. لذا سرانجام در  عملیات را تا  به تعویق  طبع  نیک  1353  دی  9ین امتحانات 
 توسط سازمان اعدام انقالبی شد. 
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؛ اعدام 1353اسفند    12اعدام انقالبی سروان یداله نوروزی فرمانده گارد دانشگاه صنعتی 
انقالبی عباس شهریاری )اسالمی( معروف به مرد هزار چهره که با ساواک همکاری داشته  

پور از اعضای سابق گروه جنگل که از  و اعدام انقالبی ابراهیم نوشیروان 1353اسفند  14 در
بود در  نظر فدایی به خیانت داده  از مهم1354  ماهبهشتی ارد  31ها تن  برای  ترین طرح،  ها 

 حذف فیزیکی دشمنان سازمان بود.

 د( تبلیغات مسلحانه 
دهد و وسایل مدرن  ت که چریک شهر انجام میتبلیغ مسلحانه درواقع بازتاب کلیه اعمالی اس

اعالن  ارتباط با  می  آنچهجمعی  انجام  اطالعانقالبیون  به  قهرماندهند،  نیز  و  سازی  رسانی 
 کنند.  پردازند و به نوعی جنگ روانی را علیه رژیم آغاز میمی

عملیات سیاهکل نتوانست به اهداف خود دست یابد اما سازمان در بعد تبلیغاتی به خوبی  
بهره آن  از  حماسهتوانست  به  و  کند  اغراقسراییبرداری  بسیار  اسامی  های  بپردازد.  آمیز 

»انتشارات   سیاهکل«،  »  19»انتشارات  نشریه  »  19بهمن«،  منشعب  گروه  بهمن«،    19بهمن«، 
هنری   آثار  نیز انتشار  و  شعر  مجموعه  و  جزنی  بیژن  توسط  »سیاهکل«  نقاشی  تابلو  چون 

رویداد  تالش این  سالگردهای  در  سازمان  چهارمین    هایانفجار  ازجملههای  در  رویداده 
:  1395سالگرد آن در سلیمانیه، گواه جایگاه این عملیات در سازمان است )صدرشیرازی،  

دامنه97 به  (.  حتی  واقعه  این  تبلیغاتی  فیلم  های  شد؛  کشیده  هم  سینما  و  موسیقی  حوزه 
 بارزترین نمونه آن است. 1353ها« محصول »گوزن

های دیگر اغراق در تبلیغات از سوی سازمان به ماجرای سفر سلطان قابوس یکی از نمونه
بازمی تهران  عملیاتبه  این  شد.  پرداخته  بدان  که  بهگردد  سازمان  ها  با  مشترک  صورت 

انجام خلق  خود    مجاهدین  دستاورد  بزرگنمایی  به  خود  اعالمیه  در  فداییان  ولی  گرفت 
نارضایتی برخی از اعضای مجاهدین را در پی داشت. مثیمی از اعضای    کهیطوربهپرداختند  

دراین  انقالب؛  از  پیش  بیان میمجاهدین  از جانب  باره  مشترک  اعالمیه  بود یک  »بنا  کند: 
ها دو تا از انفجارات  لیست انفجارها را نوشتیم. فداییها و مجاهدین منتشر شود، ما هم  فدایی

 (. 352: 1384ما را ننوشتند و انفجارات خودشان را هم خیلی بیشتر اغراق کردند« )میثمی، 

 

 

 



 119 |... یحکومت پهلو هیخلق عل ییفدا  یهاک یعملکرد سازمان چر  |

 

 

 مبارزات چریکی شهری  خلق در فداییان  : عملکرد1جدول
 ترین اقدامات سازمان مهم شیوۀ عمل  ردیف

   تهاجم 1
(، مصادره موجودی بانک ملی 14/01/1350قلهک )حمله به کالنتری 

پول بانک   (، مصادره وجوه حمل25/02/1350شعبه آیزنهاور )
 (.14/11/1350بازرگانی )

 خرابکاری  2

(،  03/1351سلسله انفجارها در اثنای سفر ریچارد نیکسون به ایران )
(، 12/1352سلسله انفجارها در اثنای سفر سلطان قابوس به ایران )

(، انفجار خطوط جریان 19/06/1350ار پاسگاه راهنمایی منیریه )انفج
(، انفجار پاسگاه ژاندارمری سلیمانیه تهران 24/07/1353برق )

(، انفجار پایگاه گروهان ژاندارمری الهیجان  19/11/1353)
(، انفجار 21/11/1353(، انفجار استانداری خراسان )19/11/1353)

فجار دو مرکز سازمان امنیت  (، ان22/11/1353شهربانی بابل )
(، انفجار در ساختمان اداره کار استان خراسان  27/12/1353)

(12/02/1354.) 

 اعدام انقالبی  3

  ، محمدصادق فاتح یزدی(16/01/1350) فرسیو ضیاءالدین سرلشکر
(، سروان یداله  09/10/1353طبع )(، سرگرد علینقی نیک20/05/1353)

(، ابراهیم  14/12/1353هریاری )(، عباس ش12/12/1353نوروزی )
 ( 31/02/1354پور )نوشیروان

 تبلیغات مسلحانه  4
 در موردها، سرودن اشعار از طریق توزیع نشریات و اعالمیه

های فدایی، تأثیرپذیری جامعه  فشانی چریکآفرینی و جانحماسه
 هنری و ادبی ایران از رویدادهایی مانند سیاهکل و... 

 (1400)منبع: نگارندگان، 

 گیری نتیجه

دلیل اتخاذ رویکردی چریکی و قهرآمیز، بیش از سایر  های فدایی خلق بهسازمان چریک
محی گروه  به  مخالف حکومت  احزاب  و  مکانها  و  فعالیت  ط  انجام  های  جغرافیایی جهت 

هایی را  تأسیس خود، در شهر و روستا عملیات  بعد از مبارزاتی وابسته بود. این سازمان قبل و  
طرح پهلوی  رژیم  آنعلیه  از  برخی  که  کرد  اجرا  و  با  ریزی  دیگر  برخی  و  موفقیت  با  ها 

نیروهای سوی  از  که  هم  مبارزاتی  هرچند  بود.  همراه  سرکوب    شکست  امنیتی  و  انتظامی 
بزرگمی و  تبلیغات  از  موجی  فداییشد،  توسط  را  بهنمایی  داشت  همراه  به  که  طوریها 

 شد.   موجب حساسیت بیشتر دستگاه حاکمه می
« بود که  این  فداییان خلق، جنگ  نخستین پرسش تحقیق کنونی  چه عواملی سبب شد 

که در صفحات پیشین    طورهمانهند؟«  چریکی در شهر را در اولویت مبارزات خود قرار د
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گزینی نقش داشتند: شکست عملیات سیاهکل  شرح داده شد، چهار عامل عمده در این مکان
ویژگی بود،  شده  انجام  روستا  و  کوه  در  کالبدی  که  منحصربه  ـ های  شهرها،  فضایی  فرد 

های چریکی شهری در سایر کشورهای انقالبی مانند برزیل و درنهایت  تأثیرپذیری از گروه
 کردند. مدزاده که بر کار چریکی در شهر بیش از روستا تأکید میاحـ    محوریت گروه پویان

ابتدای دهه   بههای چریکی شهری سازمان آغاز شد.  فعالیت  1350از  علت وجود  شهر 
را جهت   مناسبی  بستر  باال،  ازدحام جمعیتی  و  انسانی  به   زیوگرجنگتراکم فضای  شهری 

رزین با ریسک نسبتاً پایین دستگیری از  کرد که مباداد و این امکان را فراهم میچریک می
 ماندهی کنند.  زهای مقطعی و ناگهانی را ساسوی نیروهای انتظامی، عملیات

چه عملکردی در زمینه جنگ چریکی  های فدایی خلق  در پاسخ به این سؤال که »چریک
یافته نتیجه حاصل  شهری علیه حکومت پهلوی از خود نشان دادند؟« طبق  این  های تحقیق 

ده است که فارغ از بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت مبارزه مسلحانه و جایگاه اجتماعی  ش
و فرهنگی آن نزد مردم ایران، فداییان خلق توانستند در چهار شیوۀ عمل تهاجم، خرابکاری،  

ویژه در اوایل  ها پرداخته شد، بهاعدام انقالبی و تبلیغات مسلحانه که در این پژوهش به آن
ترین  های به عمل آمده مهمهای چشمگیری دست یابند؛ طبق بررسیه موفقیتب  1350دهه  

عملیات    10حمله و تهاجم،    3الذکر عبارت بود از:  دستاورد سازمان در چهار نوع فعالیت فوق
  له ی وس بهها،  اعدام انقالبی موفق، که فداییان با استفاده تبلیغاتی از این پیروزی  6خرابکارانه و  
شعر پهلوی  اعالمیه،  رژیم  برعلیه  مسلحانه  مبارزه  ترویج  به  و...  هنری  آثار  سرود،   ،

بهمی عمل،  شیوه  نوع  چهار  این  بین  از  میپرداختند.  عملیاتنظر  که  خرابکاری  رسد  های 
دلیل درصد موفقیت باال، ریسک کمتر و اثر تبلیغی مناسب، در مرکز توجه سازمان قرار  به

 داشته است.
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 ذ:و مآخ منابعفهرست 
- ( مسعود  بی1358احمدزاده،  تاکتیک،  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  انتشارات  (،  جا: 

 های جبهه ملی ایران خارج از کشور )بخش خاورمیانه(. سازمان
شناسی چپ در ایران، چاپ اول، تهران: سازمان (. جریان1387احمدی حاجیکالیی، حمید ) -

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  
- ( حمید  بی 1350اشرف،  کوه،  و  شهر  در  چریکی  مبارزۀ  سال  یک  تحلیل  انتشارات  (.  جا: 

 های جبهه ملی ایران خارج از کشور )بخش خاورمیانه(.  سازمان
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه. سالهسه ی بندجمع(. 1357، حمید )اشرف -
 (. حماسۀ سیاهکل. چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه. 1398اشرف، حمید ) -
بین دو انقالب، ترجمۀ احمد گل 1384آبراهامیان، یرواند ) - ایران  محمدی و محمدابراهیم  (. 

 فتاحی ولیالیی، چاپ یازدهم، تهران: نشر نی. 
 (. شورشیان آرمانخواه، چاپ هشتم، تهران: انتشارات ققنوس.1384وز، مازیار )بهر -
(. قلمرو و فلسفه جغرافیا، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه  1393پوراحمد، احمد ) -

 تهران.
 های فدایی خلق جا: انتشارات سازمان چریک(. جنبش ضد استعماری، بی1346جزنی، بیژن ) -
ای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران، چاپ  (. پاره 1351خلق )  های فداییچریک -

 های جبهه ملی ایران خارج از کشور )بخش خاورمیانه(. جا: سازماندوم، بی
جا: انتشارات  هایی برای جنگ چریکی در شهر، بی (، آموزش1353های فدایی خلق )چریک -

 نه(. سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور )بخش خاورمیا
 (. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ سوم، تهران: انتشارات پاپلی. 1390نیا، محمدرضا )حافظ -
های فدایی خلق در  های سازمان چریکگیریها و موضع (. دیدگاه 1383زاده، اسماعیل )حسن -

 . 45-70(، 26قبال انقالب اسالمی. پژوهشنامه متین، دوره هفتم )شماره 
- ( مجتبی  مبا1388حسنی،  چریک(.  سازمان  نظری  دوران  نی  در  ایران  خلق  فدایی  های 

نامه کارشناسی ارشد، تاریخ انقالب اسالمی، دانشکده علوم انسانی،  محمدرضا پهلوی، پایان 
 ره(.)ینیخمالمللی امام دانشگاه بین 

(. انقالب؛ چرا و چگونه بازخوانی ایدئولوژی انقالبی  1391دلیری، کاظم؛ شهبازی، بهروز ) سام -
 . 1-23، صص  1شناسی سیاسی، دوره چهارم، شماره  اب چپ دورۀ پهلوی. فصلنامه جامعهاحز

های فدایی خلق، چاپ اول، تهران: مرکز  (. سازمان چریک1395صدرشیرازی، محمدعلی ) -
 اسناد انقالب اسالمی.

 ویکم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت. (. ژئواستراتژی و قرن بیست 1393اهلل )عزتی، عزت -
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(. ماهیت دولت  1389نوری )نوری، محمدامیر شیخ زاد، پروین؛ یزدانی، سهراب؛ شیخ سیقد -
چریک سازمان  و  ایران  تودۀ  حزب  دیدگاه  از  دوم  )پهلوی  ایران  خلق  فدایی  -1332های 

 . 129-161(، 85)پیاپی  6(. فصلنامه تاریخ اسالم و ایران، سال بیستم، شماره 1357
- ( استرات1393لطفیان، سعیده  برنامه ژی و روش (.  تهران:  های  استراتژیک، چاپ ششم،  ریزی 

 انتشارات وزارت امور خارجه.
 جا: انتشارات داس. (. جزوۀ جنگ چریک شهری، بی 1348ماریگال، کارلوس ) -
 ها که رفتند، چاپ دوم، تهران: نشر صمدیه.(. آن 1384اهلل )میثمی، لطف -
چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و  ،  1های فدایی خلق، ج(. چریک1387نادری، محمود ) -

 پژوهشهای سیاسی.
، مردادماه، ارگان  4(. اعدام یکی از دشمنان جنایتکار طبقه کارگر، شماره  1353نبرد خلق ) -

 های فدایی خلق ایران. سازمان چریک
- ( خلق  گرامی1353نبرد  ارگان    19باد  (.  اسفندماه،  ضمیمه  سیاهکل،  رستاخیز  سالروز  بهمن 

 های فدایی خلق ایران.   سازمان چریک
- ( تبلیغ مسلحانه 1355نبرد خلق  ما، شماره    (.  مبارزاتی خلق  اشکال  تمام  ، خردادماه، 7محور 

 های فدایی خلق ایران.  ارگان سازمان چریک
، 5(. مختصری درباره اثرات اجتماعی اعدام انقالبی فاتح، چاپ دوم، شماره 1356نبرد خلق ) -

 های فدایی خلق ایران.یکماه، ارگان سازمان چرآبان 
های فدایی خلق ایران، نسخه الکترونیکی،  (. اساسنامۀ چریک1364نشست عمومی سازمان ) -

 های ایران(. بخش خلقایران )ارتش رهایی  های فدایی خلق آلمان: انتشارات چریک
 ، تیرماه.3ها، شماره (. عملیات مسلحانه چریک1351نوزده بهمن ) -
 ، تیرماه.2شود، چاپ دوم، شماره ای می(. چگونه مبارزه مسلحانه توده 1355)نوزده بهمن  -
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Abstract 
Guerrilla fight in the twentieth century was considered as an important 
strategy for some political groups and organizations across different 
countries like China, Cuba, Algeria, Brazil, and Iran. Guerrilla fight is 
directly linked to a geographical place. Therefore, cities and villages are 
regarded as the main places for the operation of partisan battles. In Iran, 
some groups adopting an armed policy and guerrilla strategy embarked 
on combatting the Pahlavi Regime, among which the Organization of 
Iranian People’s Fedai Guerrillas (OIPFG) can be considered as the 
initiator of this action in practice. The present research aimed to identify 
the factors making Iranian People’s Fedia Guerrilas choose cities as their 
places of priority for the guerrilla warfare and the results of their 
performance in their urban guerrilla warfare against Pahlavi Regime.  
The findings of this study using a descriptive-analytical approach and 
based on documents and library texts show that the following four major 
factors made the OIPFG centralize its activities in the urban areas: the 
failure in Siah’kal operation, physical-spatial features of cities, the 
centrality of the Pooyan-Ahmadzadeh group in the OIPFG, and the 
emulation of successful patterns of urban guerrilla warfare in other 
countries. Furthermore, the performance of the OIPFG shows that after 
their failure in Siah’kal and the transfer of their activities to the cities, 
guerrilla battles gained more success in four ways  of assaults, sabotage, 
revolutionary executions and armed propaganda. 
Keywords: Iranian People’s Fedai Guerrillas, guerrilla fight, urban 
guerrilla warfare, city, village. 
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