
حسن ماسالی در تاریخ بیستم بهمن 1314 برابر 
با  نهم فوریه 1936 در ماسال) شهرستان تالش، در 

گیBن( متولد شده است .

درسال 1329پس از بقدرت رسیدن  مصدق به مسائل 
سیاسی عBقمند شد و بطرفداری از جنبش ملی شدن 

صنعت نفت و حکومت دکتر محمد مصدق در 
تظاهرات و فعایتهای سیاسی شرکت میکرد ، اما 

عضو هیچیک از تشکل های سیاسی آن دوران 
نبودند.

حسن ماسالی در سال 1958 میBدی ،برای ادامه 
تحصیل به آcان سفر کرد و در شکل گیری  و 

سازماندهی جنبش دانشجویان ایران در خارج از 
کشور) فدراسیون محصلین و دانشجویان ایران در 
آcان فدرال و برلین غربی و همچنین  کنفدراسیون 

محصلین و دانشجویان ایرانی(  شرکت جست . ابتدا 
بعنوان دبیر فدراسیون محصلین و دانشجویان 

ایرانی در آcان غربی ،و سپس پنج بار به عنوان دبیر 

کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگ$ دی سی

شرح مختصری در باره زندگی و فعالیت های سیاسی حسن ماسالی



کنفد راسیون محصلین و دانشجویان ایرانی) دبیر 
مالی ، تشکیBت ، و امور بین اcللی ( ، انتخاب شد.

در سال 1960 در تاسیس سازمانهای جبهه ملی 
ایران در اروپا نقش فعالی ایفا کرد و تا سال 1970 

در کادر رهبری این تشکیBت قرار داشت.

در سال 1970 باتفاق عده ای  از یاران خود ، جبهه 
ملی ایران در خاورمیانه را بوجود آورد. و همزمان " 

گروه اتحاد کمونیستی " را تشکیل دادند،  که این 
تشکیBت بعداً بنام سازمان " وحدت کمونیستی 

ایران " به فعالیت های خود ادامه داد.

حسن ماسالی از سال 1964 ، فعالیتهای خود را در 
منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار ایران متمرکز 

ساخت و با سازمانهای مختلف فلسطین و سایر 
گروههای انقBبی در منطقه خاورمیانه همکاری بعمل 

آورد ودر ارتباط باایران،با گروه احمد زاده – پویان، 
ارتباط داشت. از سال 1970بطور اخص با سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران،و بنیانگذاران سازما ن 

مجاهدین خلق ایران، و برخی گروههای دیگر، 
همکاری بعمل آورد .
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همزمان با بر گزاری "جشن دو هزار و پانصد ساله 
شاهنشاهی"  ، کوشش بعمل آورد که از طریق 

افغانستان وارد ایران شود و به گروه مسعود احمد 
زاده- پویان بپیوندد. اما پس ازدرگیری مسلحانه 

درسیاهکل و در تهران ، مسعود و مجید احمد زاده  
دستگیر شدند و برنامه  ورود حسن ماسالی بداخل 

کشور بطور موقت ملغی گردید.

درسال 1352،ارتباط با سازمان چریکهای فدائی 
خلق ایران برهبری حمید اشرف، دوباره برقرار گردید 

و بنمایندگی گروه" اتحاد کمونیستی"، 
منوچهرحامدی درسال 1353 مخفیانه وارد ایران شد 
تا در ارتباط تئوریک- تشکیBتی - مبارزاتی مشترک  

با چریکهای فدائی خلق ایران،تحت عنوان " پروسه 
تجانس " شرکت کند.

در سال 1357 ، هنگام زمامداری  جمشید آموزگار ، 
حسن ماسالی مخفیانه وارد ایران شد تا تشکیBت 
مستقل " سازمان وحدت کمونیستی " را در ایران 
سازماندهی کند و بمبارزات خود علیه رژیم شاه 

ادامه دهد.
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پس از فروپاشی رژیم شاه درسال 1357 حسن 
ماسالی علنی شدو در سال 1358 از طرف مردم 

تالش نامزد نمایندگی در مجلس شورایملی گردید و 
با اکثریت آراء بعنوان نمایده مردم تالش انتخاب 

شد ، اما بعلت انتقاداتی که از رژیم خمینی بعمل 
آورده بود، ابتدا دستگیر شد ، اما با قید ضمانت 

بطور موقت آزاد گردید.سپس خمینی  بطور مخفیانه 
فرمان قتل ایشان را صادر کرد و از طریق  آیت ا� 
�هوتی از توطئه قتل خود باخبر گردید و دوباره 

زندگی و فعالیات مخفیانه خود را در ایران آغاز کرد.و 
رژیم خمینی یک آخوند رابجای ایشان، بعنوان" 

نمایده مردم تالش"  بمجلس فرستاد.

در سال 1359 با شادروان دکتر قاسملو ارتباط برقرار 
کرد و مخفیانه  وارد کردستان شد و با حمایت دکتر 
قاسملو وحزب دمکرات کردستان ایران ، بمقاومت و 

مبارزات خود در کردستان و در گیBن ادامه داد.

در سال 1961 بطور مشروط عضو " شورایملی 
مقاومت ایران " شد اما  پس از یکسال ، بعلت 

اختBف نظر  سیاسی و شیوه کار،   ارتباط با 
مجاهد ین را قطع کرد.
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در سال 1990 با دکتر شاپور بختیار مBقات کرد 
وسپس به فعالیت خود در چارچوب نهضت مقاومت 

ملی ایران ادامه داد و بعنوان عضو شوراعالی ، 
هیئت اجرائی و مسئول نشریه " قیام ایران" انتخاب 

شد.

در سال 1995  با مشارکت قریب  صد نفر از 
کادرهای سیاسی ،با گرایشهای گوناگون،" کنفرانس 

ملی"  را در شهر اشتوتگارت ، آcان بر گزار کرد و  این 
تشکیBت قریب سه سال به فعالیتهای خود علیه رژیم 

جمهوری اسBمی  ادامه داد.

حسن ماسالی تز دکتری خود را درباره " سیر تحول 
جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن " از انقBب 

مشروطه تا  هنگام بقدرت رسیدن خمینی ،در دانشگاه 
فرانکفورت ) آcان( نگاشته است.ایشان در این کار 
پژوهشی ، ضعف ها و کمبودهای جنبش چپ و 

نیروهای ملی را مورد ارزیابی قرار میدهد؛ و نشان 
میدهد که فرهنگ  و سیاست بازی های " فرصت 

طلبانه "  و بی برنامه گی بسیاری از افراد ، گروهها 
و احزاب سنتی ایران، در طول تاریخ تحو�ت 

سیاسی ایران،  از عوامل مهم شکست و ناکامی 
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نیروهای سکو�روانقBبی محسوب میشوند وچنین 
فرهنگ  وسیاست بازی ها ی فرصت طلبانه، نقش 
برجسته ای در شکست و ناکامی های سیاسی و 

واپسگرائی سیاسی- فرهنگی – اجتماعی، در ایران 
داشته اند.

حسن ماسالی باتفاق یاران خود،همچنین با همکاری 
چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق 

ایران، فرستنده های رادیوئی ) رادیو سروش، رادیو 
میهن پرستان( را سازماندهی میکردند. نشریه باختر 

امروز و چند مجله و جزوات تئوریک را انتشار می 
دادند.

حسن ماسالی بعنوان یکی از مسئولین جبهه ملی 
ایران در خاورمیانه، با سالم ربیع علی رئیس جمهور 

یمن جنوبی و معمر قذافی رئیس جمهور لیبی 
مBقات داشته اند و هنگامی که دبیر امور بین اcللی 
کنفدراسیون بودند، درچندین سمینار وکنفرانس بین 

اcلی دانشجوئی  فعا�نه شرکت داشته اند.

حسن ماسالی، سه جلد کتاب خاطرات سیاسی خود 
را بطور مستند تحت عنوان: نگرشی به گذشته و 
آینده"، همچنین تز دکتری خودرا بزبانهای آcانی و 
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فارسی انتشار داده اند وقصد دارند کتابهای جدیدی 
بزبانهای آcانی و انگلیسی درباره " بحران جهانی و 
عوامل آن" را بطور مستند انتشار دهند.
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