
  رحیم فالح
آغازین بخش از این گفت و شنود را روز گذشته 
از نظ�ر گذراندید. اینک بخش واپس�ین آن به 
ش�ما تقدیم مي ش�ود. امید آنکه مقبول افتد.

   
  اس�تعفانامه ای که 25 س�ال بعد منتش�ر 

شد!
همان گونه که در بخش پیشین اشارت رفت، ظاهر 
ماجرا این گونه بود که ستاد مشترک ارتش برکناری 
شهید س��پهبد قرنی را اعالم کرده بود اما در واقع 
چند روز قبل از این ماجرا، قرنی استعفانامه اش را 
)خطاب به امام خمینی( نوش��ته بود. در متن این 
استعفانامه که 25 سال پس از شهادت قرنی منتشر 
شد و به واقع نوعی رنجنامه به شمار مي رود، آمده 
است : »اینجانب با 18 ساعت کوشش شبانه روزی 
س��عی دارد هرچه زودتر ارتش را متشکل و سالح 
افتاده به دست عمال خارجی را جمع آوری نماید، 
لیکن هر دم از خارج از ارت��ش طنینی زهرآگین 
مي رسد و آنچه رش��ته مي ش��ود از هم مي پاشد. 
معاون نخست وزیر انقالب که خود را واضع مقررات 
و مالک الرقاب مي داند، بدون آنکه بداند ارتش چه 
موقعی��ت و امکاناتی دارد و متأس��فانه بدون آنکه 
حتی اینجانب را طرف مشورت قرار دهد، هر روز 
دستوراتی را صادر مي کند و ارتش بایستی شاهد 
لطمه ای دیگر بر روحیات افس��ران و افراد خود و 
افتادن مقداری سالح و مهمات و مال و منال ملت 
مستضعف که برای ارتش تهیه شده است، به دست 
افراد ناصالح و وابسته خارجیان باشد که اعتراض به 
آن با تعلیمات عالیه امام که حفظ وحدت را توصیه 
مي فرمایند، مغایر است و ناگزیر تن مي دهد و دعا 
مي کند تا ش��اید هرچه زودتر خود به این اعمال 
ناآگاهانه واقف شوند و به ش��یوه خاتمه دهند. در 

حالی که ارتش مي رود تا با تمهیدات بسیار، افراد 
خفت کش��یده و اهانت دیده را در س��ربازخانه ها 
جم��ع آوری نماید، وزی��ر دفاع بدون مش��ورت و 
نظرخواه��ی از اینجانب و خ��ارج از وظایف خود 
مي رود و در تلویزیون و رادیو و مطبوعات نسنجیده 
مي گوید و سربازان فروردین را مرخص مي کند و 
بالنتیجه معدودی که ارتش آنان را با خون دل به 
سربازخانه ها کشانده بود، نگهداری سربازخانه ها 
را رها مي کنن��د و به موطن خود مي روند و ش��ب 
هنگام عناصر توده ای وابس��ته به سیاس��ت های 
خارجی ب��ا کامیون ها ب��ه س��ربازخانه مي روند و 
باقیمانده اسلحه و مهمات را بار مي کنند و به خارج 
از شهر مي رسانند و در محل های خصوصی مخفی 
مي کنند تا به خیال خود آن روز که عوامل وابسته 
به دولت یا افراد درمانده ارتش را نیز متفرق کردند، 
رودرروی ملت و دولت بایستند و به خواسته های 
آنان جامه عمل بپوشانند یا به گفته خودشان جوی 
خون راه بیندازند و حکومت جمهوری کمونیستی 
را بر مردم تحمی��ل کنند. دولت بدون مش��ورت 
با ارتش و آگاه تری��ن مرجع ارزیابی کردس��تان، 
نمایندگانی را به آن صفحات مي فرس��تد. با ورود 
آنها و اولین س��خن پراکنی که مي کنند، مردم به 
پادگان مهاباد مي ریزند و غارت مي کنند و جلوی 
روی همین هیئت فرمانده پ��ادگان را گلوله باران 
مي کنند و به مردم اجازه خودمختاری مي دهند. 
یقیناً هیئت بعدی س��ند اس��تقالل کردستان را 
تقدیم یاغی��ان و عده کثیری از م��زدوران اجنبی 
خواهند کرد که از خارج از ایران و شهرهای داخلی 

کشور به آن صفحات هجوم آورده اند.« 
شهید سپهبد قرنی، رونوشت این نامه را هم برای 
رئیس دولت موق��ت مهندس بازرگان فرس��تاد: 
»رونوش��ت باال جهت اس��تحضار جناب مهندس 

بازرگان نخست وزیر ایفاد مي گردد. با دلبستگی و 
ارادتی که به شخص جنابعالی دارم و از هر فرصتی 
برای تلمذ از محضرتان استفاده خواهم کرد اجازه 
مي خواهم به عرض تان برسانم که نکات ذکر شده 
باال مشتی از خروار مشکالت موجود در ارتش است 
که متأسفانه با مشغله و گرفتاری بسیاری که دارید، 
تداخل امور و تجاوز از حدود وظایف همکارانتان از 
وظایفی که دارند موجب بی نظمي  روزافزون شده 
است که مقدار زیادی از بهره زحمات جنابعالی را 

هدر مي دهد.«
  مي خواهم شما را به عنوان سفیر به اسپانیا 

بفرستم!
در باب نحوه کنار گذاردن ش��هید س��پهبد قرنی 
از ریاس��ت س��تاد مش��ترک ارت��ش جمه��وری 
اسالمی، روایات متعددی نقل مي شود. سرلشکر 
محمدهادی شادمهر، قائم مقام سپهبد قرنی درباره 
چگونگی استعفا یا برکناری شهید قرنی مي گوید: 
»یک روز به من گفت اس��تعفای مرا بنویس. من 
که موقعیت او را درک مي کردم، برایش نوش��تم و 
او اس��تعفای خود را به قم نزد امام راحل برد. امام 
استعفای او را گرفت و گفت خیر، شما بفرمایید سر 
کارتان! چند روز بعد بازرگان ایشان را به دفتر خود 
دعوت کرد و گفت مي خواهم شما را به عنوان سفیر 
به اسپانیا بفرستم. او در پاسخ گفت اتفاقاً در زمان 
شاه هم همین مس��ئولیت و همین کشور را برای 
من در نظر گرفته بودند که من نپذیرفتم. بازرگان 
گفت اگر بگویم اس��تعفایت را قبول کرده ام، چه 
فرمایشی داری؟ گفت من که به شما استعفا ندادم، 
من به امام اس��تعفا دادم. بازرگان گفت اگر بگویم 
امام استعفای شما را پذیرفته است، چه فرمایشی 
داري؟ سرلشکر قرنی با شنیدن این حرف از همان 
دفتر ب��ازرگان به من تلفن ک��رد و گفت من رفتم 

محسن شجاعی محافظ سپهبد قرنی: 
»مهاجمان مرا هل دادند و به رویم رگبار 
بستند، من هم اش�هدم را خواندم و به 
دیوار چسبیدم. فقط مدام مي گفتم تو را 
به خدا به تیمسار کاری نداشته باشید، 
آدم خوب و خیرخواهی اس�ت! گفتند 
س�اکت ش�و، حرف نزن. بعد به داخل 
حیاط دویدند و دو تیر شلیک کردند و 
سوار موتور شدند و به سرعت از محل 
رفتند. من رفتم داخ�ل حیاط و دیدم 
تیمسار گوشه ای از حیاط افتاده، یک 
گلوله به ران پای چپ و یک گلوله هم به 
سمت راست شکمش اصابت کرده بود«

علت انتخاب سپهبد قرنی به عنوان 
اولین ه�دف گروه فرق�ان را، گرچه 
بسیاری به برداشت فرقانیان مربوط 
مي دانند ام�ا به نظر مي رس�د کینه 
و نفرت گروه ه�ای چپ از او ریش�ه 
تاریخی و نقش اساسی داشته باشد، 
چون قرنی در زمان تصدی رکن دوم 
ارتش، شبکه افس�ران حزب توده را 
پس از کودتای 28 مرداد 1332 کشف 
و منهدم کرده بود و این مس�ئله ای 
 نبود که گروه های چپ از آن بگذرند
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چالش ها و دشواری های اولین ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي  ایران- 
بخش پایانی

 مجالی برای انتقام شبکه
افسران حزب توده
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  احمدرضا صدری
حزب ت��وده ایران در 
دوران اوج فعالی��ت 
خویش، در بس��یاری 
از ش��هرهای ای��ران 
دارای ش��عبه بوده و 
به جذب م��ردم و به 
ویژه جوانان پرداخته 
اس��ت. پژوهشی که 
هم اینک درب��اره آن 
س��خن مي رود، با اتکا به اس��ناد در باب فعالیت 
این حزب در شهر س��بزوار س��خن رانده و ابعاد 
گوناگون آن را بازنمایانده است. این اثر که توسط 
حسن شمس آبادی به نگارش درآمده و به همت 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نشر یافته، 
در صدر خود دیباچ��ه ای مطول دارد که موضوع 
و شیوه پردازش آن را به ش��رح نشسته است. در 
بخشی از این مقدمه آمده اس��ت: »روش کار در 
این پژوهش توصیفی اس��ت. کتاب از دو بخش 
تشکیل شده است:  1- مدخل پژوهشی. 2- اسناد 
خوب. در بخش اول که به عنوان مدخل پژوهشی 
مطرح شده، تالش شده است بر اساس گردآوری 
و پردازش داده ها و اطالعات منتج شده از اسناد، 
مصاحبه های شاهدان عینی، کتب منتشر شده 
در این زمین��ه به ویژه روزنامه راس��تی که ارگان 
حزب  توده در مش��هد بوده، روایتی روان و گویا 
از حزب  توده در سبزوار ارائه شود. در بخش دوم 
کتاب حدود 100 سند از اسناد مربوط به حزب 
انتخاب و عیناً آورده ش��ده اس��ت. اس��نادی که 
انتخاب نش��ده اند اغلب تکراری و حاوی مطالب 
پیش پاافت��اده بوده اند. خوانن��دگان می توانند با 
رجوع مستقیم به اسناد عالوه بر آگاهی از نحوه 
استفاده نویسنده از آنها در متن، بدون واسطه با 
س��ند تاریخی، کم و کیف آن و نکته های نهفته 
در آن آش��نایی یابند. کتاب از دو فصل تشکیل 
شده است. در فصل اول به موضوع تشکیل حزب 

 توده در اوایل دهه1320 پرداخته ش��ده و بعد از 
توضیح مختصری درباره تأسیس حزب  توده در 
کش��ور و به تبع آن در خراس��ان، درباره فعالیت 
این حزب در مشهد توضیحات مفصل تری آمده 
اس��ت. در ادامه این فصل، حوادث و رویدادهای 
مرتبط با حزب در خراس��ان بررسی شده است. 
موضوعاتی همچون مؤسس��ان حزب، س��اختار 
تش��کیالتی، تش��کیالت زیرمجموعه حزب در 
این اس��تان و ش��رحی از فعالیت های حزبی آن 
به ویژه برگ��زاری دو کنفرانس ایالت��ی و حضور 
فع��ال آن در عرص��ه انتخاب��ات دوره چهاردهم 
مجلس ش��ورای ملی، محورهای دیگر این فصل 
را تشکیل می دهد. اهتمام نویسنده در این فصل 
بر اختصار و ارجاع خوانن��دگان به منابع موجود 
در این حوزه بوده چراکه هدف از انتش��ار کتاب، 
آشنایی بیش��تر با فعالیت ها و عملکرد حزب در 
شهرستان سبزوار بوده است. فصل دوم در واقع 
فصل اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد. این 
فصل به شرح تأسیس حزب در س��بزوار و نحوه 
گسترش آن در این شهرستان و برخی بخش ها و 
دهات پیرامونی اختصاص دارد. رقابت بین احزاب 
سیاس��ی فعال در این برهه از جمله حزب میهن 
و عدالت و ش��رح فعالیت های حزبی که اغلب در 
قالب میتینگ های سیاس��ی نمود داشته است، 
انتخابات دوره چهاردهم مجلس ش��ورای ملی و 
تبلیغ اصول و مرام حزب  توده در پوشش نمایش 
و تئاتر و همچنین بزرگداشت های رهبران حزب 
و اعیاد مل��ی و مذهبی، محوره��ای این فصل را 
تش��کیل می دهند. در بخش پایانی کتاب، اصل 
تصویر برخی از اس��ناد مراکز س��ندی همچون 
مرکز اسناد انقالب اسالمی، سازمان اسناد ملی 
و آرش��یو اس��ناد ریاس��ت جمهوری آورده شده 
است. از آنجا که اغلب اسناد برای مخاطبان قابل 
خواندن بود، برخالف آنچه در ابتدای این پژوهش 
مدنظر بود، از بازخوانی آن صرف نظر ش��د. همه 
اسناد در متن مدخل مورد اس��تفاده قرار گرفته 
و در پاورقی ارجاع داده ش��ده است اما به منظور 
اطالع و آشنایی بیشتر خوانندگان محترم اصل 
اسناد هم آورده شد. در پایان الزم است از جناب 
آقای دکتر موس��ی فقیه حقانی ریاس��ت محترم 
پژوهش��کده تاریخ معاص��ر ایران، جن��اب آقای 
دکتر رادم��رد و جناب آقای عاملی پژوهش��گر و 
کارشناس محترم و همچنین سایر همکارانشان 

تقدیر و تشکر کنم.«

 »حزب  توده در سبزوار«
 در آیینه یک پژوهش نوانتشار

اوج و افول حزب همسایه 
شمالی در یک شهر

منزل و دیگر نمي آیم. من هم بلند ش��دم و از 
ستاد بیرون آمدم. مي خواستند برایم ماشین 
بیاورند ک��ه گفتم نمي خواهم و با تاکس��ی به 

منزل رفتم.«
  بهای قاطعیت در براب�ر جدایی طلبان 

کردستان 
به هر ح��ال مهم تری��ن علت برکن��اری قرنی 
قاطعیتی بود که او در قبال توطئه ضدانقالبیون 
در کردستان از خود نشان داد. گروه های فعال 
سیاسی دائم تالش مي کردند تا قاطعیت قرنی 
را در دفاع از نظام اس��المي  به وی��ژه مبارزه با 
تجزیه طلبان کردستان، س��رکوب و خشونت 
قلمداد کنند. در این زمان از س��وی گروه های 
مختل��ف سیاس��ی، قرنی ب��ه عن��وان یکی از 
چهره های نظامي  حکومت شاه مطرح مي شد 
و سوابقش با بزرگ نمایی و سیاه نمایی هرچه 
ش��دیدتر در بیانیه ه��ا و مطبوع��ات منعکس 
مي شد. به هر حال مبارزه قرنی با ضدانقالبیون 
کردس��تان و بی توجه��ی او به دس��تور وزیر 
کش��ور وقت، مورد اس��تناد فرقانیان هم قرار 
گرفت. رهبر گ��روه فرق��ان در بازجویی های 
خود مي گوی��د: »در رژیم فعل��ی حتی وقتی 
وزیر کش��ور وقت که برای حل درگیری های 
کردس��تان همراه چند تن از مقام��ات به آنجا 
رفته بود، از قرنی مي خواست عملیات نظامي 
 را متوقف کند اما او ای��ن مطلب را نپذیرفت.« 
حجت االسالم والمس��لمین غالمرضا صفایی 
از نزدیکان ش��هید س��پهبد قرنی، نیز درباره 
فش��ارهای دولت ب��ازرگان بر ش��هید قرنی و 
واکنش اولین فرمانده ستاد کل ارتش پس از 
انقالب مي گوید: »روزی در اتاق ش��هید قرنی 
بودم و داشتم با ایش��ان صحبت مي کردم، به 
منشی شان گفته بودند تلفن ها را وصل نکنید 
اما ناگهان دیدم فقط یک تلفن را وصل کردند 
از صحبت های ایش��ان فهمی��دم که مهندس 
بازرگان آن سوی خط اس��ت. هیچ وقت قیافه 
شهید قرنی را در آن حالت فراموش نمي کنم. 
به قول معروف صورتش سرخ و رگ های گردن 
متورم ش��ده بود و البته فردی سالخورده هم 
بود. بنده نمي ش��نیدم که مهن��دس بازرگان 
از آن طرف خط چه مي گوی��د، فقط دیدم که 
آقای قرنی س��راپا گوش ب��ود و مي گفت آقای 
مهندس، آقای نخس��ت وزیر، به خدا قسم من 
دستور بمباران کردس��تان را نداده ام، اشتباه 
به عرضتان رسانده اند... در واقع داشت توضیح 
مي داد که ضدانقالب درصدد تجزیه کردستان 
از کشور ایران اس��ت و این طور توضیح مي داد 
که من خواس��ته ام به آنها بگوی��م ارتش زنده 
است، به همین دلیل به نیروی هوایی دستور 
داده ام پرواز کنند و دیوار صوتی را بش��کنند، 
نه بمبی ریخته ایم و نه موش��کی! دوباره از آن 
طرف مهندس ب��ازرگان صحبت مي کرد ولی 
شهید قرنی لحظه به لحظه عصبانی تر مي شد 
و قس��م مي خورد که آقای نخست وزیر به شما 
دروغ مي گویند، ما دس��تور بمباران نداده ایم، 
فقط دیوار صوتی را شکس��تیم تا آنهایی که به 
اسم دموکرات دست به اسلحه برده اند بدانند 
که ارتش زنده اس��ت و نمي توانند جمله شاه 
را که گفته بود اگ��ر از ایران ب��روم، اینجا هم 
ایرانستان مي شود، عملی کنند. در نهایت هم 
آقای بازرگان گوش��ی را قطع کرد یا شاید هم 
خود س��پهبد قرنی از ش��دت ناراحتی گوشی 
را بدون خداحافظی گذاشت، چند لحظه بعد 
وقتی با ایش��ان صحبت کردم، احساس کردم 
خستگی شان به آخرین درجه رسیده و به فکر 

استعفا هستند!« 
 و سرانجام روز واقعه  ...

ظهر روز دوش��نبه س��وم اردیبهشت 1358، 
شهید س��پهبد قرنی- که عنوان اولین ریاست 
س��تاد کل ارتش جمهوری اس��المي ایران را 
داشت- ترور شد. تیمسار قرنی به بیمارستان 
مهر انتقال یافت و یک تیم پزش��کی از ارتش 
نیز به بیمارس��تان اعزام ش��د تا ب��ه درمان او 
کم��ک کند. سرلش��کر قرن��ی در خانه اش در 
خیاب��ان ولیعصر ته��ران و در حوالی س��ینما 
امپایر سابق، هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه 
شکم و پا مجروح ش��د، اما معالجات مؤثر واقع 
نشد و ایشان به شهادت رسید. گروه فرقان در 
اعالمیه ای مسئولیت ترور سرلشکر قرنی را به 
عهده گرفت. تروریس��ت ها از چند روز قبل با 
اجاره اتاق در هتل جم روب��ه روی خانه قرنی، 
رفت و آمد او را زیر نظر داش��تند و س��رانجام 
وقتی او در حیاط خانه ب��ود، در را زدند و او را 
هنگام باز کردن در حیاط، مورد اصابت گلوله 
قرار دادند. طرح اولیه ترور توسط اکبر گودرزی 
و محمد متحدی، رئیس شاخه نظامي  مطرح 
ش��د. به گفته اکبر گودرزی گروهی از اعضای 
ش��اخه نظامي  از جمله محسن س��یاهپوش، 
مهدی مالحس��ینی و حسین قاسمي  در طرح 
ترور مشارکت داشتند. محسن شجاعی راننده 
و محافظ ش��هید قرنی- که شاهد ترور او بود- 
درباره نحوه ترور مي گوی��د: »یک روز متوجه 
شدم یک گروه نقاش ساختمان به خانه ایشان 
آمده اند ت��ا جاهایی از من��زل را رنگ کنند. به 
نقاش ها گفتم شما که دارید اینجا کار مي کنید، 
مواظب باشید یک وقت در حیاط را باز نکنید، 
کلتم کنارم بود و لب حوض نشسته بودم. یکی 
از نقاش ها روی نردبان بود، دیگری هم داشت 
نقاشی مي کرد. یک پسر بچه هم همراهشان بود 
که سطل ها را تمیز مي کرد. تیمسار یک سینی 
چای آورد، گفتم این ها که باال نشسته اند، مدام 
دارند ما را کنترل مي کنند. منظورم کس��انی 
بود که از بالک��ن یکی از اتاق ه��ای هتل واقع 

در روبه روی خانه بر ما مش��رف بودند. شهید 
قرنی گفت تو چرا به به اینه��ا گیر مي دهی؟! 
حدود ساعت 8/30 تا 9 صبح بود، همین طور 
که داشتیم چای مي خوردیم، در خانه را زدند. 
تا من بلند شدم که در را باز کنم، پسر بچه ای 
که کمک نقاش ها بود، بی اختیار دوید و در را 
باز کرد تا من به بیرون برسم، یکی از فرقانی ها 
اس��لحه کالش��ینکف را زیر گلویم گذاشت و 
کلتم را- که کالیبر 45 ب��ود- از من گرفت و با 
ضربه ای خش��ابش را بیرون پراند و خشاب را 
گوش��ه باغچه انداخت. کلتم را هم پرتاب کرد 
طرف دیگر حیاط. مهاجمان مرا هل دادند و به 
رویم رگبار بس��تند، من هم اشهدم را خواندم 
و به دیوار چس��بیدم. فقط م��دام مي گفتم تو 
را به خدا به تیمسار کاری نداشته باشید، آدم 
خوب و خیرخواهی اس��ت! گفتند ساکت شو، 
حرف نزن. بعد به داخل حیاط دویدند و دو تیر 
شلیک کردند و سوار موتور شدند و به سرعت از 
محل رفتند. وقتی مهاجمان در بدو ورود ما را 
به رگبار بستند، سیمان های دیوار مثل گلوله 
به صورت من پاشید اما گلوله ای به من نخورد. 
بعد از اینکه ضاربان فرار کردند من رفتم داخل 
حیاط و دیدم تیمسار گوشه ای از حیاط افتاده، 
یک گلوله به ران پای چ��پ و یک گلوله هم به 
سمت راست شکمش اصابت کرده بود. تیرها 
جایی نبود که بتوانند ایش��ان را بُکش��ند ولی 

تقدیر چنان بود که تیمسار شهید شوند.« 
  در واپسین لحظات

دکتر  ه��ادی منافی که در لحظه ش��هادت بر 
بالین شهید سپهبد قرنی حضور داشته، دلیل 
ش��هادت را این گونه توضیح مي دهد: »اوایل 
انقالب بود و من تازه از مش��هد برگشته بودم. 
طبق روال عادی به بیمارس��تان مهر رفتم که 
متوجه ش��دم تیمس��ار قرنی را غرق در خون 
به بیمارس��تان آورده اند. یک تیر به زیر جناق 
و گلوله دیگری هم به ران پای ایش��ان اصابت 
کرده بود. برای بیرون آوردن گلوله زیر جناق، 
تیمسار قرنی را به س��رعت به اتاق عمل بردیم 
اما متأسفانه تیر به شریان اصلی و آئورت ایشان 
برخورد کرده بود. گروه خون شهید قرنی هم 
از نوع منفی و نایاب ب��ود. بدتر از همه اینکه از 
تیراندازی افراد گروه فرقان به تیمس��ار قرنی 

زمان زیادی گذشته بود.«
  به روایت ضارب

حمید نیکنام ضارب و عامل ترور سپهبد قرنی، 
چگونگی ترور اولین رئیس ستاد مشترک ارتش 
انقالب اسالمي  را این گونه شرح مي دهد: »قباًل 
درست در شناس��ایی نبودم که بدانم چه شده 
ولی گمان کنم رضا یوسفی و محسن ساهپوش 
برای شناسایی رفته بودند. سعید واحد و علی 
اسدی هم روزهای بعد رفته بودند. من روز آخر 
آمدم. قرنی در حیاط بود. محسن سیاهپوش 
از هتل خارج شد و من و رضا یوسفی کمي  بعد 
بیرون آمدیم. قرار بود رضا مواظب آن شخص 
)محافظ شهید قرنی( باشد و من به سراغ قرنی 
بروم که در خانه اش باز ب��ود. وقتی که قرنی را 
زدم، به طرف در آمدم متوجه شدم آن شخص 
دارد در را مي بندد. اس��لحه را به طرف پایین 
شلیک کردم و او از شلیک من خود را به زمین 
انداخت. بیرون آمدم. جواد )بهرام تیموری آذر( 

با موتور منتظر بود و با هم رفتیم.«
  و کالم آخر...

علت انتخاب ش��هید س��پهبد قرنی به عنوان 
اولین هدف گ��روه فرقان را، گرچه بس��یاری 
به مس��ئله ضلع زور از مثل��ث زر و زور و تزویر 
مربوط مي دانن��د اما به نظر مي رس��د کینه و 
نفرت گروه های چپ و مارکسیستی از سپهبد 
قرنی ریشه تاریخی داشته باشد، چون قرنی در 
زمان تصدی رکن دوم ارتش، ش��بکه افسران 
حزب توده را پس از کودتای 28 مرداد 1332 
کشف و منهدم کرده بود و این مسئله ای نبود 
که گروه های چپ از آن بگذرند. به عنوان نمونه 
در روزهای ابتدایی پیروزی انقالب اس��المی، 
س��ازمان چریک های فدایی خل��ق- که گروه 
مارکسیس��تی بود- در ارکان خود سؤال کرده 
بود: چرا قرنی در جریان مشارکتش در کودتا 
علیه شاه فقط به سه سال زندان محکوم شد، 
در حالی که یک دانشجو فقط به جرم خواندن 
کتاب های دکتر ش��ریعتی و صمد بهرنگی به 

سال ها زندان محکوم شد؟
گروه فرق��ان در بیانیه اش پس از ترور ش��هید 
سپهبد قرنی، دالیل این ترور را این گونه اعالم 
کرد: »سرس��پردگی به امپریالیس��م امریکا و 
کوش��ش در جهت انجام کودت��ای امریکایی، 
همکاری با رژی��م طاغوتی قب��ل، همکاری با 
رژیم ضد توحی��دی فعلی و سرس��پردگی به 
دیکتاتوری آخوندیس��م، مفس��د فی االرض، 
اقدام به سرکوبی مردم کردستان در جهت قلب 
حقایق و واقعیات و متهم کردن مردم به اینکه 
مأمور اجنبی هستند، کوشش برای خلع سالح 
مردم مبارز و محروم ایران و بازسازی ارتش.« 
این چنین بود که خون شهید محمدولی قرنی، 
به اتهام جلوگیری از انحالل ارتش و قاطعیت 
در برخورد با فتنه گران در کردس��تان توسط 
گروه فرقان ریخته ش��د. کمت��ر از یک هفته 
بعد استاد ش��هید آیت اهلل مطهری هم- که از 
موافقان برخورد قاطع با تجزیه طلبان کردستان 
بود- توسط گروه فرقان به شهادت رسید و این 
یک عالمت سؤال تاریخی شد که چرا در عرض 
یک هفته دو ش��خصیت قاطع انقالب اسالمي 
 در ماجرای کردستان به ش��هادت رسیدند تا 
کردستان مانند استخوان الی زخم تا سال ها 

باقی بماند؟ 

       نمایی از یکی از میتینگ های حزب توده 
در دوران نهضت ملی


