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این عملیات  .نوشته زیر همان گونه که از عنوانش بر می آید، تحلیلی از رفیق فرمانده عملیات، بهرام آرام است

. ریور ماه همان سال نوشته شده است، صورت گرفت و احتماال این تحلیل در اواخر شه3131مرداد  72در 

ا انتشار دوباره آن، درس هایی که از این در اینجا ما ب. استتقی شهرام  محمدرفیق مقدمه سازمانی آن به قلم 

طلع خواهیم م گذارند،ما می در اختیار رفقای رزمنده و در کوران مبارزه مسلحانه در اوج اختناق رژیم پهلوی 

فرمانده نظامی همه عملیات های سازمان  از اعضای مرکزیت و حتی رفقایی همچون بهرام آرام که شد که

مبارزین باشد که .  ب بوده است نیز از اعترا  به اشتباه و انتقاد به خود مبرا نیستمجاهدین خلق در پیش از انقال

  .بدست بیاورند روابط و مناسبات ارزشمندارزنده ای از این در زمان کنونی نیز، درس های  سیاسی

یات که دستگیر بچه هائی از تیم های عمل. این سند البته ضمیمه هائی هم داشته است"به قول رفیق ناصر پایدار؛ 

نشده بودند یا حداقل تا مدتی بعد از وقوع حوادث آن شبانه روز هنوز به دام ساواک نیافتاده بودند، هر کدام نظرات، 

برخی از این نوشته ها، پیش از تحلیل بهرام در جمع ها مورد گفتگو . حر  ها و تحلیل های خود را تنظیم کرده بودند

آنچه در این رابطه ارزش دارد، نگاه انتقادی مسؤالنه . د آن گزارشات هیچ مشکلی نیستبا همه این ها نبو. قرار گرفت

نگاه انتقادی که صد البته خود از دنیای آالیش . افراد به خودشان و به پراتیک جاری دستور کار خود و همراهان است

به هر حال صداقت در آن موج می  های خلقی دور از شناخت شفا  کمونیستی مسائل مبارزه طبقاتی ماالمال است اما

 ."زند

الزم به یادآوری است که آقای لطف هللا میثمی نیز در سایت چشم انداز ایران، این تحلیل را با میان نویس هایی از 

پاینویس ها نیز متعلق به متن اصلی . ما در این جا صرفا اصل سند را منتشر می کنیم. نظرات خود منتشر کرده است

مطالب درون کروشه جهت اطالع خوانندگان و . آمده، بعد ها به دست ما رسیده است] [ تی که در کروشه اطالعا .است

 .از ماست و به متن اصلی تعلق ندارد

 بهروز جلیلیان

Behrouzan@gmail.com 

 

 یخ هادیابان شیخ یگاهیاز انفجار خانه پا یل مختصریتحل

 یم جوهریق محمد ابراهیو انفجار بمب در دست رف

 مقدمه سازمان

ت سخت ین واقعیگر ایكبار دی، یم جوهریق محمد ابراهیو انفجار بمب در دست رف یخ هادیابان شیخ یگاهیل واقعه انفجار خانه پایتحل

كه جنبه   ش از آنیار بیو تجربه بس یآگاه از یین مدارهایما بخصوص در چن یها  دهد كه اشتباهات و شكست  یرا در مقابل ما قرار م

 یدرون یها  زهیدن تمام انگیان كشیو با به م یدگاهین دین بار از چنیم كه ایما برآن .ك دارندیدئولوژیو ا یداشته باشند جنبه طبقات یمعرفت

 ینظام یها  یروزیها و پ  شكست یبررساز  ینینو یها وهیها و ش دند، جنبهیرا آفر یا  ن حادثهیكه مجموعاً چن یو ماد ینیو عوامل ع

ن دوره از دوران یدر ا یك و طبقاتیدئولوژیا ینظرها  ه نقطهیاز زاو ینظام یها  یروزیا پیها   طرح شكست. میسازمان را ارائه ده

 به یدیقدام جدكه ا  ین حالیم، در عیبر  یبه سر م یالتیك درون تشكیدئولوژیرشد سازمان كه ما درست در كشاكش و اوج مبارزه ا

ك سازمان آغاز یدئولوژیا یمحتوا یایه و احیتصف ین مرحله برایكه در ا یا  شك مبارزه  یب. است یعیكامالً طب یرود امر  یشمار م 

 .كند  یجا ب مید باشد، ایبا یالتیدرون تشك یها  از هد  ین مرحله تابعیرا كه خود در ا یبا مسئله عمل نظام ین برخوردیم، چنیا كرده
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از انسجام و  یم اكنون حتیداد  یقرار م یابیدگاه مورد ارزین دیان را از اینظام یها یروزیها و پ  ز شكستین نیش از اید اگر ما پیشا

 یالتی، تشكیاسیز سیانگ  غیار درین عواقب بسیبا ا یا  ن حادثهیگاه چن  چید هیم  و شایبرخوردار بود یتر  ار مستحكمیبس ین نظامیپلیسید

.شد یر سازمان نمیبانگیگر یامو نظ
3
خته شده یر اتن اشتباهیان و در اثر این جریارزنده ما در ا یتن از رفقا   ن زمان كه خون سهیدر ا 

 یر و خستگیگیتر و مبارزه پ  یبرخورد جد یباشد برا ین نقطه آغازیم كه ایدواریاند، ام و در دست دشمن خونخوار خلق گرفتار آمده

ك یا در یك نقطه و یتوانند در   یها مسلماً نم  ن ضعفیا. دهد  یان آشكارا در برابرمان قرار مین جریكه ا یاصول یها  رتر با ضعفیناپذ 

ن یق فرمانده ایها و اشتباهات رف  ست كه ما ضعفین سخن بدان معنا نیا. ا همان فرد مرتفع گردندیگاه در همان نقطه و   و آن یفرد متجل

بوده است، بلكه از نظر  یا  یت جدااشتباه یشك دارا یب [   بهرام آرامشهید ]ق ین رفیا. میا آن را كوچك جلوه دهیم و یجمع را منكر شو

 .ن حال متقابالً وابسته به هم استیمتفاوت و در ع یدو معنا ین سخن در واقع دارایما ا

تواند   یشده م یریناپذ  هات جبران كه مرتكب اشتبا یهعنوان فرمانده گرو  ق بوده كه بهین رفیا یفرد یها  اول آن همان ضعف یمعنا

هات  را در اشتبا یتر  ییربناید علل زیتر بوده و شا  دوم كه از نظر ما مهم یاما معنا. ردیقرار گ یه سازمانیتنب ید و حتیمورد انتقاد شد

عمل سازمان و  یها  وهیات، تفكرات و شاست كه در بطن نظر یها و انحرافات  ییها، نارسا  كند همان ضعف  یمشخص م یسازمان

هات سازمان جدا  ها و اشتبا  وجه از ضعف  چیه  ق فرمانده بهیهات رف ها و اشتبا  دگاه ضعفین دیاز ا .آن وجود دارد تك افراد  عتاً تكیطب

تر   میعظ یحت یهات  ب اشتبابالقوه در معرض ارتكا ین عناصر مسئول سازمانیتر  ل هركدام از ما و بخصوص مهمین دلیست و به همین

ل است كه اكنون همه عناصر ین دلیم و باز به همین باشیزتر از ایآم  فاجعه یننده حوادثیم آفریتوان  یم و میتوانست  یم و میباش  ین میاز ا

داشته باشند كه بروز  با تمام وجود درك كنند و به خاطر یا  ن فاجعهیوجود آوردن چن  اند سهم خود را در به مسئول در سازمان موظف

ان یدر جر یتر  میهات عظ انگر وجود اشتبایك فرد عموماً بیك گوشه سازمان و در وجود یك و در یدئولوژیاز مقوالت ا یهات اشتبا

 .تواند باشد  یسازمان م یعموم

از . دگاه به دست داده استین دیمان واقعه را از هیاز جر یل مختصریتحل  كه از خود به عمل آورده یانتقاد یط ق فرماندهیاكنون رف

 یالبته تا آنجا كه به بررس)از برخورد صادقانه با مسئله است  یعناصر الزم ین جهت كه داراین انتقاد از خود بدیل و این تحلینظر ما ا

 یه مناسبیتواند پا  یه مقرار گرفت یج گرفته شده در آن مورد بحث جمعیاز نتا یجهت كه قسمت  نیو بد( شود  یل مسئله پرداخته میو تحل

ر یكنند مسئله را در مورد خود و سا یسع یستیل اوالً باین تحلیه فراهم سازد، لذا رفقا پس از خواندن ایتر قض   جانبه  ل همهیتحل یرا برا

اً به یثان. ر دهندقرا یابیش را در مبارزه مسلحانه خلق ما مورد ارزیك خویدئولوژینقاط ضعف ا یاده كرده و اثرات نظامیشان پیرفقا

مانع  ین نظامیپلیسیت دیو حاكم یند كه توسط آن بتوان با كنترل جمعینما یستمینمودن س  یدر غن یسع یالتیـ تشك یكمك تجار ب فرد

 . ن نوع شوندیاز ا یاز تكرار حوادث

 

  

    [با نام مستعار سید و علی بهرام آرامشهید ]ق یل رفیمتن تحل

 :دو نكته را متذكر شوم یكیدانم   یم الزم میر بنمایل زینوشتن تحل كه اقدام به  نیش از ایپ

ام به نقاط ضعف خودم بپردازم و نقش و اثرات آن را در مسائل مربوط به گروه و  كرده یز سعیش از هر چیان بین جریدر ا :نكته اول

ا اندك پرداخته شده و یاند   داشته یا جانبیخالت فعال و ان دین جریكه در ا ییر رفقایمرداد نشان دهم و لذا به مسائل سا 72ن ضربه یتكو

 مرتضی کاشانی= Y ] (N ,M ,Y ,X) اند ان بودهین جریبا ا یكه در رابطه مشخص یین است كه رفقایشنهادم ایپ ینشده، ول یا بحثی

با  ابراهیم داور= M ، با نام مستعار عباس حسین سیاه کاله=  N، با نام مستعار محمد تقی خلیل فقیه دزفولی=  X، با نام مستعار عبدهللا
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  ان را كاملین جریاز ا یریگ  جهیشان به عمل آورند تا بتوان نت  از خودشان و جمع یتر  ن مورد انتقادات مشخصیا [نام مستعار جالل

 . تر انجام داد

ر رفقا و گروه یا سایاالمكان جو حاكم بر خود و  یماً آورده و حتارا تو یو فرع یام عوامل اصل دهیاز نقاط بحث كوش یلیدر خ :نكته دوم

ها و عواقب مسئله   تیر مسئولیجه در رفتن از زیه و در نتیكردن اصل قض ی مال  ن امر نه از جهت ماستیط مجسم كنم ایرا در آن شرا

  ك كامالً ضعفیدئولوژیو ا یرونكه ما از نظر د یام نشان دهم در صورت  ن امر است كه خواستهیاز ا یطور عمده ناش  بلكه به است،

 یط براین شرایو حتماً ا)ابند ی  ین امكان را مینقاط ضعف ا یطیم چگونه در شرایمان را نشناخته و با آنها به مبارزه فعال نپردازیها

مجهز  طور نشان دهم كه وجود عناصر مستحكم و نیش را بزنند و همیكه ضربه خو( فراهم خواهد شد یروز یهركس در هر موضع

ش یشاپیموارد، پ یلیها را در خ  ضربات و شكست یح سازمان نقش داشته و جلویتواند در تصح  یتا چه اندازه م یپرولتر یدئولوژیبه ا

 ینظر از تجربه و آگاه  ن واقعه و صر ینظر از موضع رفقا در ا  د كرد كه صر یل مشاهده خواهیدر تحل یخوب  شما به. )دیسد نما

در كاهش  یتوانست نقش یرفقا م  ك ازیقوت هر   دهد چگونه نقاط  یرتر از همه قرار میان خطین جریت مرا در ایسئولمن كه طبعاً م

 .(ضربه داشته باشد

*** 

 یا شود كه ابتدا خالصه یند، كوشش میل فكر و انتقاد نماین تحلیابند كه مستقالً راجع به این امكان را بیز ایكه رفقا خودشان ن  نیا یبرا

 .اورمیآن را در انتها ب یك سازمانیدئولوژیل ایع منعكس شود و سپس تحلین وقایاز ع

 عین وقایاز ع یا خالصه

از طر  ( مرداد 72ر ینظ)حساس  یشه قبل از روزهایسازمان و مطابق معمول كه هم یریگ  میمرداد طبق تصم 73روز دوشنبه 

دو شب  یكیمسئول هشدار داده شد كه در  یشد به تمام اعضا  یهشدار داده مسازمان به تمام رفقا در مورد حركت در شهر و قرارها 

ا به حداقل یا لغو و یمرداد را  72روز  یتا حد امكان قرارها یبه عمل آورده و حت یخوددار یمرداد از حركات اضاف 72ك به ینزد

رفتم و به ینه موجود بود، آن را پذین زمیكه در ا یسازمانل تجار ب ین دستورات قرار گرفتم و طبعاً به دالیان ایز در جریمن ن. برسانند

تحت  یشنهاد شد كه رفقایپ یمیاز طر  من در خانه ت( مرداد 77)شنبه صبح   ن حال روز سهیدر ع . ه نمودمیز توصیتمام رفقا ن

.مورد بحث قرار دهندنموده و هر چه زودتر  یمرداد بررس 72دان یرا در م یشینما تاملیك رشته عیم، امكان یت تیمسئول
7
 یرفقا 

كه از طر   یشنهادیه تا ظهر فردا به صورت پیبا آن ننموده و قض ید نمودند، در آن زمان برخورد فعالیین كه آن را تأین ایدر ع یمیت

ن حال از یكه در عاز رفقا  یكیبه ( شنبه  سه)همان شب  [لطف هللا میثمی با نام مستعار محمد]  هللا ق لطفیرف. ماند یمن شده بود باق

 یباطر] (سمعك یبا ساعت زنانه و باطر)اج به سه مدار كوچك ینده احتیچند روز آ یقابل اتكا بود گفته بود كه ما برا یكینظر تكن

گذارند روز   یبه مسافرت برود قرار م یق الزم بوده كه دو سه روزیو چون رف یبه فكر باش یستیم كه از حال بایدار[ ساعت یا وهیج

و  با نام مستعار حسین لبا  صمدیهمرتضی  شهدا] گر از رفقاید یكیالذكر و  ق فوقیهللا، رف ق لطفیرف) ینفر  ك كار سهیبه صبح در شن

ها از سر گرفته شد و   ظهر چهارشنبه بحث راجع به طرح .مدار مورد لزوم را آماده كنند سه( [مرتضی کاشانی با نام مستعار عبدهللا

داده و  یحاتیتوض...  زان مواد و زمان عمل ویمواد، م یدر نقاط مختلف، پوشش ظاهر یو امكان كارگذار ییمن در مورد شناسا

روز   فوق همان ییابتدا یها پس از بحث .داد بازگو كردم  یم یاریآنجا كه ذهنم   ار سازمان بود تاین مورد در اختیرا كه در ا یتجارب

 :میت كردیم مسئولین تقسیم نموده و چنیمنطقه را به سه قسمت تقس

 (از مخبرالدوله به سمت شمال یشمال یسعد)هللا  و لطف [رفیق دکتر سیمین صالحی با نام مستعار فاطمه] نیمیـ س3
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ن دو نفر در یا. دان مخبرالدولهیم[ شهید مرتضی کاشانی با نام مستعار عبدهللا] Y و [خلیل فقیه دزفولی با نام مستعار محمد تقی]  Xـ 7

 .م ما قرار داشتندیباط با تارت

. آباد از مخبرالدوله به سمت بهارستان شاه [حسین سیاه کاله با نام مستعار عباس]  Nو[ ابراهیم داور با نام مستعار جاللشهید ]  M ـ 1

 . الذكر داشتند ق فوقیمشابه دو رف یز وضعین رفقا نیا

ن یبرنامه ا یدر طرح شركت نكند و فقط طور [ی با نام مستعار ناصرمحمد ابراهیم جوهر] یق ناصر جوهرین شد كه رفیقرار بر ا

 . دیگر تداخل ننمایكدیشان با یرفقا را جور كند كه كارها

 مرداد 42شنبه  پنج

ز انجام یكه روز چهارشنبه ن)هللا  ن و لطفیمیق سیدو رف یازسو ییها  ییشناسا. ده شده بودیخر یمدارساز یل برایاز وسا یبعض ـ 3

 یش برود، به راحتین كار را اگر با ظرافت پیتوان ا  یموجود است و م ید كردند كه امكان كارگذارییدا كرد و آنها تأیادامه پ( بودشده 

 .انجام داد

 .رندیگ  یسه نقطه در نظر م  ن شده دو،ییتع یا  پردازند و هركدام در منطقه  یم یین روز به شناسایدر ا Yو  Xـ 7

 ییدان مخبرالدوله تا بهارستان را شناساین میب یا  ك است و لذا منطقهیمرداد نزد 72كند كه   ید میند و تأكیب  یمرا   Mقیـ ناصر رف1

 . پردازد  یم ییبه شناسا یروز مختصر  ز همانین   Mق یرف. میكن

 مرداد 42جمعه 

متعدد رفقا  یل كارهایدل  به یگریهم بود، كار دبخش   جهیح آنها كه نتیتصح یبحث برا یمختصر و بعد مقدار ییر از شناسایبه غ ـ 3

ك حركت مشكوك انجام یكه در شب عمل مجبور بودند  نیل ایدل  به یكیب شد و ین رفقا تصویپس از بحث، دو طرح ا. صورت نگرفت

 .ز مورد بحث قرار گرفتید و پوشش آن نیدهند حذ  گرد

كند   یشب ناصر را مالقات م. ردیگ  یبه نظر خودش مناسب بوده است در نظر مدهد و چند مكان كه   یادامه م ییبه شناسا Mق یرف ـ 7

 .ش مشتركاً درست كنندیشود كه مدار را فردا یو قرار م

 .ردیگ  یصورت نم Yو  Xتوسط  یین روز عمل شناسایـ در ا1

 مرداد 42شنبه 

[ عبدهللابا نام مستعار  مرتضی کاشانیو  ستعار محمد تقیبا نام م لبا  هیصمدمرتضی  هداش] گریق دیهللا به كمك دو رف ق لطفیـ رف3

ل الزم ین حال تمام وسایو در ع( دیرس  یبه نظر نم یش چندان ضروریگرچه آزما)ش كنند یها را آزما  تینامیبندند كه د  یم یمدار

صبح . ردیانجام پذ یرا داشتند مداربند الزمه یها ییكارا یق كه در امر مداربندیشده بود كه در آن منزل و به كمك آن دو رف یداریخر

كه كار  یا نه، چون مدار بمبیتوانند بفهمند مدار عمل كرده   یكه البته باالخره هم نم)شود   یش مدار میتا ظهر وقتشان صر  آزما

را با كمك  ینموده و مداربندمنتقل  یهاد  خیش یمیل را به منزل تیرد كه وسایگ یم میهللا تصم ازظهر لطف بعد(. شود یگذاشته بودند گم م

ازظهر در  من شنبه بعد. ز موجود باشدیها ن  شتر طرحیب ین حال امكان بحث و بررسین مكان انجام دهند  كه در عین و در همیمیس

ن یدر ع. نه بود كه انجام نگرفته بودین زمیدر ا ییهنوز كارها یمنزل نبودم و شب كه مراجعه كردم رفقا مشغول مداربستن بودند، ول

 .ب شده بودیاز قبل تصو یها  ل طرحید و تكمییرفته كه در جهت تأیز پذین یمجدد یها  ییحال شناسا
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 .دهد  یقرار م یابیمورد ارزرا ن شده بود ییكه تع ییها  كند و دوباره محل  یدان عبور میشب از م 31ساعت  ،Xـ 7

 یبررس یبرا یده و در ضمن مجدداً قراریل خریك مقدار وساید یاد بیگو یكند و م یرا مالقات م Mبعدازظهر  7ـ ناصر ساعت 1

گذارد و   یل را به عهده او میدن وسایند و خریب  یرا م  Nبا ناصر،  یبعد از مالقات اول M. گذارد یم 1در ساعت  Mبا  ییشناسا

 یینها یبررس یق ناصر برای، رف1ش ساعت یشود فردا  یقرار م .كنند  یل میها را تكم  ییخودش همراه ناصر به منطقه رفته و شناسا

 . برد كه فردا بتواند در عمل شركت كند  یم   N یز براین( 13/6) یك سالح كمریدر ضمن ناصر . برود Nو  Mنزد 

 مرداد 42شنبه  كی

د ییمجدد زدند و تأ یبایارز یات برایهم به منطقه عمل یردر ضمن س  . ل نمودندیهللا از صبح تا ظهر مدارها را تكم ن و لطفیمیـ س3

ظهر ناصر اطالع داد كه .  آورد  یوارد نم یا  لطمه یبه عمل كارگذار یاند، ول نمودند كه اگرچه در محل چند پاسبان مستقر شده

ن كار یگرفت و ا  ینم یادیها از مدار وقت ز یكه طبعاً حذ  باطر ،ستندیم چون مطمئن نیض كنیسمعك را بهتر است تعو یها یباطر

بود كه  یز باقیر  خرده یهنوز كارها یبعدازظهر آماده بودند، ول 6به هر حال مدارها تا ساعت . ظهر انجام دادند از رفقا تا بعد را

از  37من كه ظهر ساعت )تواند طول بكشد تا بمب عمل كند   یكه م ین حداكثر زمانییتع مدارها و یسنج الف ـ زمان: عبارت بودند از

 ینواقص یمدار كه البته مدارها سالم بود، ول ییش نهای ب ـ آزما.( ن كار را انجام دادمیبازگشتم ا 2م و ساعت منزل خارج شده بود

ه پوشش و یج ـ ته.( مینداد یالزم یگر به آنها بهایق دیكه در آن زمان نه من و نه دو رف)شد به سالم بودنش اعتماد كرد   یداشت كه نم

كه آن هم به كمك من انجام  ،هنوز درست نكرده بودند یكه از قبل بحثش شده بود ول  نیكه با ا[ انردندیدر جعبه خم] مدارها یجاساز

 . گرفت

ن بود كه ین فاصله قرار بر ایالبته در ا. )گردم باز 9ساعت  یخارج شدم و قرار شد برا یخ هادیقه از منزل شیدق 33/2من ساعت 

جا اضافه كنم كه چند لحظه قبل از خروج من از   نین را هم همیا.( منتظر باشم 11/31حداكثر تا  یمیرفقا بروند و بعد من در خانه ت

از رفقا وارد  یكیان طرح با یممكن است من در جر": رفتم گفت  یرون میكه من از در ب یآمد و در حال یمنزل، ناصر طبق قرار قبل

ن نوع یاز ا. )رفتم یلعمل ا گونه عكس  چیدون توجه و نشان دادن هرفتم ب  یقرار م یبودم كه برا یو من كه در فكر چند كار "عمل شوم

ان یك جریممكن است در مقابل  ،ندارم یاوقات كه ذهنم مشغول است و حضور ذهن كاف یام؛ گاه دهیها قبالً هم در خودم د العمل  عكس

الزم  یان نادرست بهایلحظه خاص فرد به آن جر ن مسئله است كه در آنین به اعتبار ایالبته ا. العمل درست نشان ندهم نادرست، عكس

 یل عدم تجربه كافیكردم كه طبعاً هم به دل یش مجدد آنها سفارشاتیزان كردن مدارها و آزمایدرباره م ،قبل از خروج.( دهد  یرا نم

من از منزل خارج [ عد از ظهرب] 33/2. باشد یتوانست كاف  یان اتصال مدارها نمیل نبودن خودم در جریدل  ن امر و هم بهیخودم در ا

نبود كه انفجار از  یدیمن ترد یبرا. دیبه گوشم رس یدیانفجار شد یمنزل صدا یكیگشتم در نزد  یبازم 9كه ساعت   یشدم و هنگام

و  یسوز  بوده است كه در اثر آتش ین انفجار دومیآمد كه ا  یاز ظواهر امر برم یدم، ولیخانه ماست، به سرعت به طر  منزل دو

علت انفجار به . دندیز رسین ینشان  آتش یها نیدن من ماشیصورت گرفته بود، چرا كه همزمان با رس یدن آتش به مواد و چاشنیدم

كردن   زانیها و پس از م  ن لحظهیرا در آخر یرا قرار بود چاشنیاز عدم استحكام مدارها بوده است، ز ین ناشیقیب به یاحتمال قر

ن یبنابرا. وارد آورد یادیتوانست خسارت ز  ینم ،كرد  یكنند و لذا اگر در آن زمان عمل م یگذار مواد كار مدار، وصل كنند و داخل

عمل كرده و  یكه به آن وارد آمده است چاشن ییا در اثر فشارهایو  یبند  ا هنگام بستهیاند،  و مواد را در مدار قرار داده یچاشن یوقت

 . شده است گرم مواد 71 یمنجر به انفجار تمام

 یش باطریآزما یبرا  Yو  Xبعدازظهر  11/7ساعت . كنند یل میشان را تكمیها  ییهم شناسا [مرداد 72یک شنبه ]  امروز Yو  Xـ 7

گر از رفقا كه در امر بستن مدار، به ید یكیناصر و . دهد  ینم یش جوا ب درستیروند و آزما  یم یكیدر نزد یا به خرابه یا وهیج یها 

در  ییدو شناسا یكین روز یز در ایدر ضمن ناصر خودش ن. بندند  ین فاصله میمدارها را در ا ،تجربه داشت در خانه یكافاندازه 
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قابل  یكیشود كه   یها دو تا انتخا ب م  ان تمام طرحیبحث از م یخالصه پس از اندك. دینما  یشنهاد میپ Yو  Xدهد و به   یدان انجام میم

ما ارزش  یم انجام عمل برایا كه كرده ییها طبق بحث: دیگو  یناصر م. ط زمان عملیط به در نظر گرفتن شرامشرو یاجرا بوده و دوم

ست، یم كه اوضاع مناسب نیداد یهم م یكه احتمال كم ین در صورتیبنابرا. میبشو یا خطریندارد كه ما در آن متحمل ضربه و  یادیز

 .میده یعمل را انجام نم

كرده   ید قرار را منتقل میكه با X یول( شب 9ساعت حدود  یبرا)گذارد   یم كارها میتنظ یدان برایم یكینزددر  Yبا  یناصر قرار

 .دیید اقدام به عمل نمایتوان  ید كه شما میگو  یند و ناصر به آنها میب  یناصر را م یكند و اتفاقاً در آن حوال  یاشتباه م

X  وY كنند كه در همان محل كه آنها در نظر گرفته   یرسند مالحظه م  یك محل كه مینزد. نندك  یم میبمب اول را تنظ یا  در كوچه

و لذا از آن ( ن طرح مشروط در نظر گرفته شده بودیل این دلیرفت و به هم یش مین احتمال از پیالبته ا)مستقر شده است  یبودند پاسبان

 یكه البته احتمال بازرس)بوده است  Xدر دست  یسه رنگیك كیها در  بمب .كنند  یمناسب بمب دوم را آماده م یك جایعبور كرده و در 

 یند كم ا ستادهیا یكه منتظر تاكس  نیدان به صورت ایتر از م  نییپا یقدر(. اد بودیط زیس در آن شرایسه از طر  پلین كیز با این

ن حال یدر ع. كرده و به طر  محل عمل بروند یط ر رایابان مسیگر خیشود كه هر دو از سمت د  ین میجه ایكنند و نت  یمشورت م

گذارند كه مورد   یم یراهنیآورده و در داخل پ سه دریها را از ك  بمب یا  در كوچه. دیآ  ینند كه به نظر مشكوك میب  یز مین ییها  نمونه

آن را  یخوب  تواند به  ینم یارد، ولگذ  یم Xبمب را  ،با سرعت عمل ،طیبودن شرا ل مساعدیدل  محل به یكیدر نزد. شك واقع نشوند

كنند، اوضاع مناسب نبوده است و   یبمب اول عبور م یاز محل كارگذار یدو نفر. رو ممكن است كشف شده باشد  نیاستتار كند و از ا

 .زنند  یم یشوند و عالمت سالمت  یل از منطقه خارج مین دلیبه هم

ساعت حدوداً . میآ  یشب م 2روم تا   یمن م. بندند  یمدار را م( Yو Xمنزل  یعنی) یگرید یناصر با عجله آمد و گفت جا 1ـ ساعت 1

 یبرا.( آورده بود یرا بدون قرار قبل یصوت ،ناصر)همراهش بود  یهم صوت یكیو  ییلویك  مین یكی ،كه دو بمب  یحال آمد در ،بود  2

بعد  . در نظر داشتند یك پل فلزیفقط . ق نبودیرفقا دق ییشناسا یوتص یبرا یشده بود، ول ییقبالً شناسا یمشخص یجا ییلویك  میبمب ن

 یقرار Mبا ( آباد  ابان شاهیدر خ) یگذار در مجاور محل بمب یا  در كوچه  9با عجله از ما جدا شد و به محل قرارش رفت و ساعت 

در مورد  یح كاملید توضیالبته با": دیگو  یبرد و م  یرا خودش م یدهد و صوت یم Mرا به  ییلویك  میدر ضمن بمب ن. گذارد  یم

 یكه از كار كارگر N دیگو  یبعد م ".ستیگر فرصت نیرشدن دیم كه به علت عجله و دیداد یم و مینشست یم...  عمل و یچگونگ

ا او را از عمل دارد، لذ یگذار تجربه بمب  Nد و چون یستیكدام به مدارها وارد ن  چیروزانه بازگشته و خسته است و در ضمن شما ه

هنگام  M. با موتور مستقر باشد[ شب] 33/9ساعت  ،یدر كوچه مجاور محل كارگذار Nگذارد كه  یكند و فقط قرار م  یمعا  م

كند و  یسكوت م Nم و یخور یخودمان را م یكار  هات و عجله بخورم كامالً ضربه اشتبا یا  د اگر ضربهیگو یم Nخروج از خانه به 

ق ید كرد كه رفیتوجه با. دیگو  یچ نمیبشود و مارك فرار از عمل بخورد، ه« ترس از مرگ و عمل»كه متهم به   نیا از ترس Mق یرف

N [ حسین]ان انفجار بمب در دست یدر جر یطور شخص  را به یكار  عجله یها  بوده و تجربه ضربه یان عمل بمبگذاریز در جرین

 . داشته است [3133ه مرداد ما 32]  فروشگاه كوروشمشارزاده در 

بوده و كنترل  یسیداً پلیمنطقه شد. رسد  یر سر میقه تأخیكند و ناصر با چند دق یدر محل قرارش شروع به حركت م M، 9ساعت 

كند و   یسه بار از در مغازه عبور م یك ساواكیخورده است   یر میك مغازه شیقرار در  یدر ابتدا  Mق یكه رف یهنگام. شده است یم

مرا : "گفته  یشنود كه م  یك نفر میگذشته است از   یم یدر همان حوال یا كه در كوچه یا موقعی .دینما  یب میتعق یك سعدیا تا نزداو ر

ز با ین Mاست و  یسیپل یلید منطقه خیگو  یناصر م. ندیب  یق ناصر را میرف ،M. "ولم كردند ییدن كارت شناسایگرفتند و پس از د

  یناصر م. خطرناك است یلیر است و منطقه خلوت شده عمل ما خید وقت دیگو یكند و م  ید مییاو را تأ یها   ها، حر  گفتن نمونه

ته را چند یكم ین گشتیك ماشید یگو یدر ضمن ناصر م. "میرا آماده كن ییلویك  میم مسجد و فعالً بمب نیست برویمهم ن یآره ول": دیگو

كردن   زانیم یناصر در مستراح برا. شوند  یك مسجد میوارد مستراح . ده و او را نگاه كرده استستایده كه ایتر از قرار د  نییقدم پا
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م شده و به دربان ه مشكوك Mاج به مستراح آمده بود به یاحت یبرا( ظاهراً )ك نفر كه یكه   یطور  كند به  یقه معطل میدق 3حدود  ،بمب

ناصر از . رود  یارو میمستراح است و  یدهد برادرش تو  یاست؟ كه مستخدم جوا ب م ستاده چه كارهیخود ا  ین بییك نفر پاید یگو  یم

در  [بمب را] نشسته و   Mك لحظه یشود در  یقرار م. كنند  ید و با هم حركت میگو  یمسئله را به او م Mشود و   یمستراح خارج م

 ین عمل را انجام میك لحظه مناسب ایگذرند در   یحل عمل مم یقه از جلویكه سه بار ضمن چند دق  نیبعد از ا. محل مربوط بگذارد

  .كنند  یدهد و حركت م 

 Mد من با یگو  یبه ناصر مN ب، حال خ"دارد كه   یناصر اظهار م. ستین یاجید احتیگو  یناصر م. نمید او را ببیبا ،دارم یقرار

  م در همان كوچهید برویگو  یم  M ."میزان كنیم بمب را میعالً بروف"د یگو  یدانم و ناصر م   ید نمیگو  یم M "م؟یرا كجا بگذار یدوم

 یناصر اظهار م یم، ولیكن  یم میكه مدار بمب را تنظ  نیم و هم ایگذار  یرا م یم و قرار بعدینیب  یقرار دارم هم او را م Nكه با  یا

دا یابان پیك مسجد در ضلع خی یطور اتفاق  كنند و به  یراالسالم به سمت شمال حركت میست و از ظهین یمناسب یدارد كه در كوچه جا 

زد و پس از چند یخ  یبرم یانفجار یقه صدایك دقیكه پس از  ،شود  یماند و ناصر وارد م  یدر محوطه مستراح منتظر م M. كنند یم

 . شود  یشده بود از مستراح خارج م یكه دست و شكم و گردنش زخم  یلحظه ناصر در حال

 حوادث یج بعدینتا

را كه قصد ورود به خانه  یتواند مدارك را سوزانده و دو پاسبان  ین میمیق سیشود و رف  یهللا شوكه م ق لطفیان انفجار خانه، رفیدر جر

شده بود از  یزخم( گر بدنید ید جاهایو شا)ه صورت یكه از ناح یو خودش در حال. بنشاند  و عقب یك اسلحه زخمیبا شل  اند  را داشته

دو مرحله  یكی یط [یانقال ب كنون] اسفند 72 [میدان] یل تا حوالیك اتومبیبا مصادره  یمیزد و در پشت خانه تیگر  یه فرار منزل مرا

 .( شود یك چشمش كور میان انفجار یق در جریرف)شود   یر میدر آنجا دستگ یكند، ول  یفرار م یریدرگ

ك یكند و همراه با   یبه سرعت بر خودش غلبه م یشود، ول ید میك لحظه ناامیق ناصر، او در یان انفجار بمب در دست رفیدر جر

ن امر در یشوند و ا  یند كه با منظره انفجار خانه مواجه میآ  یم یهاد  خیش یگاهیمنزل پا یكیشوند و به نزد  ین از منطقه خارج میماش

ق ناصر یرف. ماند یجه مینت  یك منطقه امن بیرساندن ناصر به  یق برایرف یها به هر حال كوشش. گذارد یم یرات بدیه ناصر تأثیروح

د ناصر یق بنا به اصرار شدیگر رمق حركت نداشته و اجباراً رفیبرداشته بود د یادینسبتاً ز یها  نه زخمیه دست و شكم و سیكه از ناح

ك یاند نزد  كه داشته  یافه مشكوكیبودن شهر با ق یسیدو نقطه با توجه به پل یكیالبته در ! )كند یساعت كوشش او را رها م 2و بعد از 

نا منتقل یمارستان سیبه هر حال ناصر به ب. دهند  ینشان م ینها سمپاتیها به ا  خانه یل و چند تن از اهالیراننده اتومب.( ر شوندیبوده دستگ

هللا هم كه شوكه شده بود با آمبوالنس  ق لطفیفر.  شود  یمنتقل م یمارستان شهربانیرد و از آنجا به بیگ  یقرار م یو تحت عمل جراح

.شود یبرده م
1
 

ك گچ یعاً با ین هم ممكن است فرار كرده باشد سریمیق سیكردم رف  ین حال فكر میشدن ناصر اطالع نداشتم و در ع  یمن كه از زخم

امد و صبح هم سر قرار ناصر رفتم یاً او نن رفتم كه طبعیمیو سر قرار س( كه ناصر به خانه مراجعه نكند)منزل زدم  یعالمت خطر برا

 .امدیكه او هم ن

 ر رفقایرش آن از طرف سایشنهاد طرح از طرف من و پذیپ یها زهیانگ

رد و یگر از رفقا انجام پذید یكه قرار بود از طر  گروه یكردن با عمل  یم و همراهیگذار  یكه م یاندك یرویزدن جشن، با ن   برهم ـ 3

 .مرداد 72ط خاص روز یغ مسلحانه در شرایلجه گسترش تبیدرنت

در  یامد ضربه احتمالیكار و بدون در نظر گرفتن پ یها یژگیبدون در نظر گرفتن و ،در سطح سازمان یبودن در عمل نظام شتازیـ پ7

 (.یت گروهیمحم یگذار  ینامش را م)ر یط خطیآن شرا
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د اثرات ینمود و از نظر من تنها شا   یرا دنبال نم یا  صالً هد  عمده، آموزش ایكارگذار یها  ن طرحیالزم به تذكر است كه در ا

  یواقع م نادرست بود و در یگذاشت كه تن دادن به آن خود بس  یعمل كننده م یرفقا یرو( یانیبن رین حال غیو در ع)مثبت  یروان

  نه چه بود؟ ین زمیگر رفقا در اید یها  زهیا انگام. دیه رفقا به حسا ب آیروح یبا امر ارتقا یبرخورد عاطف یاز نوع یتوانست حاك

واقع  ش و درینه دچار عدم اتكا به خوین زمیدر ا. )از شركت در عمل معا  شده بود یالتیتشك یلیدل  ق ناصر كه هر بار بهیـ رف3

ن یاز ب یكه برا یتیسئولخلوص و احساس م یآمد صادقانه و از رو یش میپ یهر بار كه بحث عمل نظام( شده بود ینیب  خودكم ینوع

شركت در عمل  یش را برایخو ینه را در مقابل تمام خطرات سپر نموده و آمادگیش قائل بود، سیخو یكه خودش برا ین ضعفیبردن ا

ك طرح ی...  و یالتیو تشك ی، نظامیاسیده شده بود كه بدون در نظر گرفتن عواقب سید یداشت و لذا در موارد چند یاعالم م ینظام

آمد كه به عوض او، من در طرح شركت كنم   یان مین به میبحث از ا یكه در همان لحظه وقت  یدرحال .نمود   ید میینادرست را تأ یحت

ن ید و هم بید  یم یمن و خودش فرق فاحش یت نظامین صالحیهم ب)داشت   یطرح ابراز م یش را با اجرایجداً و مصراً مخالفت خو

 .(ن باشدیتوانست چن  یكه اصوالً نم  یحال ار قائل بود دریتفاوت بسمن و خودش  یالتیارزش تشك

كارانه مورد انتقاد قرار گرفته بود،   ه محافظهیرون به خاطر داشتن روحیكه قبالً چه در زندان و چه در ب نیل ایهللا به دل ق لطفیـ رف7

ل دهد و یش را تقلیكارانه خو  ه محافظهیط اوالً روحیاجو كند كه در تحت آن شر و  جست یطیداشت كه شرا یصادقانه كوشش فراوان

ن ید كه ایتوجه كن. )اش را به اثبات رساند  یكار  ه محافظهیعدم روح ،گرانیشتن و در درجه دوم به دیاً عمالً در درجه اول به خویثان

 .( باشد یعدم صداقت و یتواند به معنا یامر الزاماً نم

و ترس یل حاملگین به دلیمیق سیـ رف1
 
كه از ) ینه نظامیروز به روز در زم ،ان طرحین كه مبادا با موضع منفعل گرفتن در جریاز ا 

جاً از یش را تدریزم خوینامیكند و د ینینش  عقب( دیآ  یبه حسا ب م یـ نظام یاسیدهنده سازمان س  لیتشك یها  از ركن یكینظر سازمان 

خو ب  یل حاملگیدل  ن بهیمیق ناصر مطرح شد كه سیكه ازطر  رف  یزمان یو حتش را با طرح اعالم داشت یدست بدهد، موافقت خو

ن با یمیق سیكه رف ینه و برخوردین زمیتذكر دهم كه در ا یستیبا. رو شدن روبیمیق سیاست از انجام طرح معا  شود با مخالفت رف

ذكر كردم همه   طور خالصه فوقاً   كه به یعالوه بر مسائل. گروه بود یعنوان فرمانده  ر من بهیتأث  تحت یادیزان زیكرد به م  یخودش م

الذكر تنها آن   جا اشاره كنم كه مسائل فوق  نیدر هم. ردین است حاضر شدند كه طرح انجام پذیكه من هم نظرم هم  نیرفقا به اعتبار ا

ان ین میو درست مسئله را سد كند، واال در اجانبه   همه یابیارز یتوانست جلو  یبود كه م یكیدئولوژینادرست ا یها زهیقسمت از انگ

  یآنها نم یبحث رو یبرا ینجا لزومینمود كه در ا   یرش طرح میز وجود داشت كه رفقا را وادار به پذین یدرست فراوان یها زهیانگ

 .نمیب

  م كه اگر كوچكیهر آن آماده باش  ب ـ. ردیاد نگیز یرویالف ـ از ما ن: م عبارت بود ازیها در نظر گرفت  طرح یاجرا یكه برا یطیشرا

قدر طرح را   نیكه ما ا  نیا یبرا. میینما یش آمد، طرح را حذ  نموده و عمل را منتفیضربه خوردن در طرح پ یبرا ین احتمالیتر

 . میرا متحمل شو یا  ن ضربهیتر  م در قبال آن كوچكیم كه اصوالً حاضر باشیدانست  یارزشمند نم

از رفقا در  یاسیت سیفین كین تعداد و با این حر  را با شركت اینادرست فوق تضاد هم یها زهیاز انگ یناش یالیخ درواقع ما با خوش

تاً در یرا ماه یچ عمل كوچكیه": دیگو  یر را كه میز یكیچر ییكه هركدام داشتند درك نكرده و اصل طال یعمل با مواضع و مسائل

 یو ماد ینیل متعدد عیم به دالیدانست  یكه م  یحال در. میسپرد یفراموش  به دست، "دتوان كوچك تصور كر  ینم یسیط خاص پلیشرا

 . میقرار ده یابیش از آنچه هست مورد ارزیم كه مشكالت را بیریناگز

 یه و وضع نظامیها از نظر روح بیترك
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ده بودم كه در حال حاضر یجه رسین نتیاروزمره به  یان كارهایرا من بارها در جرین مورد مناسب انتخا ب نشده بود، زیناصر در ا

ست با نظارت كامل خودم یبا  یناصر را م. ردیصورت پذ یریط خطین شرایك چنیست در یبا یست و لذا آموزش او نمین یفرمانده خوب

 .كردم  یم یگر وادار به فرماندهیان دیك جریان و با ین جریدر ا

چرا ما او را در طرح . شركت در عمل را نداشت یبرا یبدن ین آمادگیمیس ی، ولداشتند یروان یعمل آمادگ ین برایمیهللا و س لطف

ق نموده و خواستار یرف یبا امر حاملگ یكه برخورد فعال  نیر نظرات من بود، بدون ایتأث  تحت یطور محسوس  م كه بهیت م؟یوارد كرد

 شنهاد من به چه علت بود؟یپ. رفتیذق در طرح پینظر مرا در مورد شركت رف ،ن طرح شودیگذاشتن او از ا كنار

من كه . از من انتقاد شده بود یكنم به درست  یم یها با رفقا برخورد عاطف  تیكه من كالً در انجام مسئول  نیش در مورد ایها پ مدت

 یمتعدد ینمودها. من نوع برخوردها احتراز كنیاالمكان از ا ین بود كه حتیام بر ا یشه سعیهم ،نمودم  ین مشكل میحل ا یكوشش برا

شد كه من در   یمثالً گاه م .در من بروز نموده بود یدر برخورد عاطف یرو  ده بودم كه چپیراً دیژه اخیوه ام ب  یسازمان یدر زندگ

 یشه من در برخوردهاین همیكه سابق بر ا  یدرحال. كردم  یه بود برخورد میبا رفقا تندتر از آنچه كه واقعاً حق قض یبرخورد انتقاد

در جمع مطرح كرد  یراً به صورت انتقادیاخ[ سعید، محمد تقی شهرام] قیكبار رفین امر را یا یحت. تر از حد معمول بودم  ، نرم یانتقاد

 .ح نشده بودین امر تصحیكن هنوز در عملم ایرفتم، لیكه گرچه من بدان توجه كردم و آن را پذ

رد، عمالً گاه یگ  یصورت نم یطر  من برخورد عاطف ژه ازیوه ب ،كه نشان دهم كه با او در گروه  نیا یز براین نیمیق سیدر مورد رف

ن انتخا ب در واقع یند و ایبنما ینه به من انتقاد فعالین زمیدر ا یمیت یر رفقایكه سا  نیبدون ا. دمیكش  یش از حد معمول از او كار میب

 یتش به علت حاملگیروانه داشت و از گرفتن مسئول  چپ یش برخوردیز با خوین خودش نیمیق سیرف. بود یرو  ن چپیت و اوج اینها

 یبرا ین كار به راحتیو ا) یاستراحت كن یستیبا  یم كه تو میكه او را با استدالل قانع كن  نیكرد و ما به عوض ا  یم یتیاظهار نارضا

 یهودگین صورت احساس بیبهتر است، چرا كه در ا ،شار كارها را انجام دهدكردم كه او با ف  یش خود استدالل میپ( ر بودیپذ  من امكان

قاً یبا خودش كه دق یو ، یراصولین برخورد غیبا ا یستیبا  یز نمینجا نیكه در ا یدر حال. اش مجموعاً بهتر خواهد بود  هیننموده و روح

رفیق سیمین فرزند دخترش را در زندان . فرمانده بهرام آرام بود رفیق سیمین صالحی همسر رفیق] . دادم یرفته بود تن میر پذیاز من تأث

 [نهاد" سپیده سحر"به دنیا آورد و نام او را 

X  وY، آنها  یبعداً بحث خواهم كرد كه درواقع ما رو. )تر بود  ها داده شد كه حساس  دان بدانیهر دو عمل كرده بودند و لذا طرح م

و  M.( ش نشان دهندیالزم را از خو ییاند كارا  نتوانسته یستم منضبط نظامیك سیا به اعتبار نبودن م، بلكه آنهیا اد هم حسا ب نكردهیز

N، ن برآورد یطور من چن  نیك عمل را به انجام برسانند و همیتوانستند   یمجموعاً م یكم تجربه بود، ول یگریعمل كرده و د یكی

مربوط به دو  یها  ن رو من در طرحیاز ا. ناصر را جبران خواهند كرد یها  یینارسا ینفر در دو نقطه بعض ن چهاریكردم كه ا یم

رقابل یكه منطقه مشكوك و غ  یان بود كه در صورتیز در مین یك رهنمود كلیتنها . چ نظر ننمودمیاز ه یوجه دخالت  چیه  ر بهیگروه اخ

 .ندینظر نما  ر م گرفته و از عمل كردن صیجا تصم  افراد در همان یستیعمل كردن بود با

 یكیتكن ییها از نظر كارا بیترك

 . الزم را نداشت تبحر یبند در عمل مدار یبار مدار بسته بود، ول  نیهللا چند ـ لطف3

 ،كردم  یم یاده نكرده بود، لذا اگر خو ب بررسیپ یاتیگاه مدار عمل  چیه یبستن را انجام داده بود، ول مدار یكین دو بار كار تكنیمیـ س7

شان از حد معمول   یصوت یها  خواستند بمب  یژه كه چون میدارند، بو یشتریاج به آموزش و كنترل بین رفقا احتید كه ایشد فهم یم

ل یآورد كه به دل  یم را در گوش من به صدا در ید زنگ خطریبا  ین امر میمدار را در اشل كوچك درست نمودند، هم ،تر باشد  كوچك

.الزم را نشان ندادمت ی، من حساسیعدم آزمودگ
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. معطو  شده بود یمسئله از جهت كارگذار یابیها و ارز  كردن طرح  ام به چك  ز توجهیش از هر چیب ،ك خاص خودمیل پراتیمن به دل

 یل میخطر تقل یادیتا حد ز ،كه داشتم یا  با تجربه ،مربوط به آن یدر انجام طرح و مسائل عمل یالیخ غم خوشیربه هر حال اگر عل

به خرج  یالیافت، اگرچه اعتقاد كامل دارم كه اگر من خوش خی  یش میمن خطر افزا یتجربگ  با توجه به كم یكیافت، در مورد كار تكنی 

 . نبود كه از درك آن عاجز باشم یزین امر چیا ،دادم  ینم

 وجود داشت یها از نظر نظام  كه در طرح یانتقادات

  یگر موكول مید یجا  را به ینظام یها  یریگ  جهیخارج است و نت هن مقالیبكنم از حوصله ا یادیز ن انتقادها، بحثیا یاگر بخواهم رو

ندادن به  و بها یالیخ ل خوشیدل  ز بهین موارد نیخواهم نشان دهم كه در ا  یم یدادن چند ضعف بارز نظام  نجا با نشانیفقط در ا. كنم

 .میها ما امكان ضربه خوردن داشت طرح

 .زه نبودندیرفتند موتور  یانجام طرح م یكه برا ییم رفقاـ تما3

 .طرح مناسب نبود یـ فرمانده7

ل آمده یتحل یدر ابتدا ،ها  یكه بعض یگرین خو ب انجام نگرفته بود و مسائل متعدد دیمیهللا و س جز در مورد لطف  ها به  ییـ شناسا1

 .است

 یبند  نم كه دست به جمعیب  یخود را ملزم م ،وستن حادثه روشن شدیوقوع پ  ل بهیان و دالیباً علل و عوامل متشكله جریاكنون كه تقر

ك را در جوانب مختلف كار یدئولوژیا یها  م تا توانسته باشم نقش ضعفیاز مسئله بنما یتر  یا  شهیل ریفوق زده و تحل یها  انیتمام جر

را كه  [اثر لئو شائوچی] "ست خو ب بودیتوان كمون یچگونه م"از كتا ب  یمقدمتاً جمالت .نشان دهم( ینجا عمل نظامیو در ا)ك فرمانده ی

 :كنم  یشود نقل م  یل مربوط مین تحلیبه ا

، منافع موقت تابع یتابع منافع كل یید تابع منافع حز ب، منابع جزیبا ین است كه منافع شخصیا یستیاصل ماركس"

 .باشد یطور كل  ها بیك ملت تابع منافع دنیالمدت و منافع   لیمنافع طو

در نظر آورد و منافع حز ب را  یطور كل  د منافع حز ب را بهیبا ،ستیك عضو حز ب كمونیشه در تمام مسائل، یهم

  ین است كه منافع حز ب را عالیحز ب ا یب اعضاین پرنسیتر  یعال. خود قرار دهد یفوق مسائل و منافع شخص

ن یا. وجود آورند  خود با استحكام به یدئولوژیاستنباط را در ا نید ایحز ب با یتمام اعضا. ن منافع خود بدانندیتر

صحبت « یاستنباط سازمان»ا ی« یاستنباط حزب»، «یه حزبیروح»عنوان  است كه از آن غالباً به یزیهمان چ

ك عضو ی یپرولتار یدئولوژیا یصفا هن جلویا. ك عضو حز ب استیب یپرنس هن جلویتر  ین عالیا .میا كرده

 .حز ب است

حز ب  یاعضا یشخص یها  هد . و مستقل از منافع حز ب داشته باشند یشخص یها  د هد یحز ب ما نبا یاعضا

ـ  یستیماركس یخواهند تئور  یحز ب ما م یالمثل اعضا یحز ب باشد، ف یا ه از هد  ییتواند جز  یما فقط م

كنند و انواع  یع را رهبریوس یها دهروزمندانه تویپ یقدرتشان را باال برند، مبارزه انقالب. اموزندیب یستینیلن

آنهاست، تا  ین كارها هد  شخصیا یاگر اجرا. هذایوجود آورند و قس عل  را به یانقالب یها  مختلف سازمان

ل اعضا ین قبیاز ا یادیوجود عده ز  حز ب است و حز ب محققاً به یها  از هد  ییكه به نفع حز ب باشد، جز  یوقت

مثل كسب  یمستقل شخص یها  د هد یحز ب ما نبا ین، اعضایر از ایبه غ یول .داج داریاحت یحزب یو كادرها
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داشته باشند ممكن است آنقدر از منافع  ییها  ن هد یاگر چن. ر آن داشته باشندیو نظا یفرد ی، قهرمانیمقام شخص

 .مبدل گردند یحزب یها  ستیحز ب دور شوند كه به اپورتون

و  یند و منافع كلیب  یرا م ییق فقط منابع جزینفر رف   كیشود كه   ین میاز ا یناشطور عمده   سم بهیدپارتمانتال... 

رود   یدنبال منافع كار خود جلو م  قدر بهآن. شود ین جهت مرتكب اشتباه میاز ا. ردیگ  یگران را در نظر نمیكار د

سم یه مرتكب اشتباه دپارتمانتالك  ییزه و نقاط شروع كار رفقایست انگیالزم ن. گردد  یگران میكه مزاحم كار د

ن، یبا وجود ا. سم اشتباه كردیدوالیویتوان با اند ین عمل را نمیالبته ا. بد باشد یلیشوند خ  یم( یت قسمتیحم)

ل به ی، میثالثاً خودپسند .شوند  یم یستیدارند غالباً مرتكب اشتباه دپارتمانتال یستیدوالیویكه طرز فكر اند یافراد

 .است یما باق یحزب یاز رفقا یكم هعد یدئولوژیش در ایره هم كم و بیو غ یینما ودشدن، خ قهرمان

 یینما خواهد خود   یدلشان م. اند، متوجه مقامشان در حز ب است  اتیگونه نظر  نیا یكه دارا یفكر و ذكر افراد

لك زده كه در صف رهبران  دلشان. شان كنند  نیند و تحسیشان را بگو   ر افراد تملقیخواهد سا  یدلشان م. كنند

ز یچ  كنند و همه یینما خود .شناخته شوند یدوست دارند آدم معتبر. كنند  یاز قدرتشان سوءاستفاده م. رندیقرار گ

شرفت یپ یمان برا  حز ب یو شوق اعضا یاریزان هوشید هنوز هم بر میما با. طه قدرت خود درآورندیرا در ح

حز ب  یاز اعضا یبعض  مثالً . میكن  یكار نم ینه به اندازه كافین زمیضر، در ادرحال حا. مییفزایدر راه انقال ب ب

ن ما یبنابرا. قت گواه نظر ماستین حقیا. ستین ی، كافیاست و تئوریكنند و عالقه آنها به س  یمطالعه نم یلیما خ

ن یا. میستیخالف نشرفت میپ یحز ب، برا یمحققاً با شوق اعضا یم، ولیهست یینما و خود یفرد یمخالف قهرمان

شرفت با یپ یبرا یستیا و كمونیشوق پرولتار یول .ست استیحز ب كمون ین خصال اعضایتر  هیاز گرانما یكی

 یقت را حفظ میحق. قت استیحق یایجو یستیا و كمونیشوق پرولتار. شرفت كامالً فرق داردیپ یبرا یشوق فرد

ست و یقائل ن یتكامل، حدود و ثغور یبرا. جنگد  یت مقین وجه به خاطر حقیكند و باالتر از همه به مؤثرتر 

محدود است و  یت مترقیماه یتا آنجا كه فرد همراه آن است دارا یشوق فرد یاست، ول یت مترقیماه یدارا

رد، یگ  یده میقت را نادیغالباً آگاهانه حق یفرد یرا به خاطر منافع شخصیست، زید نیدان دیم یعالوه بر آن دارا

 .سازد  یا كج و معوج میكند   یم یآن را مخف

طبقات  یدئولوژیا یو حت یپرولتر ریغ یها یدئولوژیش از انواع مختلف ایها كم و ب  یهنوز در حز ب ما بعض

مسائل  یآگاهانه در حز ب مستتر است و فقط در بعض ،ها  یدئولوژیگونه ا نیا. دهند  یاستثمارگر منحط را بروز م

حز ب  یاعضا ین حكم درباره بعضیا .ردیگ  یها اوج م  وقت یكند و بعض  یمروزانه كوچك و مخصوص بروز 

كند و   ید و بند را پاره میق یگاه ید و بند است، ولیغلط آنها مستتر و تحت ق یدئولوژیا یهم صادق است، گاه

  یم یرو یواحدمختلف فرد  یدئولوژیان دو ایكه م یها و مبارزات تناقض. دهد  یر قرار میتأث  اعمالشان را تحت

 .قت استین حقیا هدهند  دهد نشان

ل یرا تحص یستیو كمون یرولتپر ینیب  و جهان ینیب  اتیح ،د آگاهانهین است كه بایك ایدئولوژیمفهوم پرورش ا

م تا یت داشته باشیطبقه، ملت و بشر یو مصلحت آزاد یان رشد شخصیاز تناسب م یحیم و استنباط صحیكن

  ".میكن كن  شهیرا مغلو ب و ر یرر پرولتیح و غیناصح یها  یوژدئولیم انواع ایبتوان

 

رشد موجود  یدر من برا یادیل زیتما  عموماً . توان شروع كرد  یل را نمین تحلیرشد، ا یها  زهیانگ یبدون در نظر گرفتن و بحث رو

كه با   یمن با زمان یسازمان یل در زندگین تمایشك ا  یب. فتمیگران عقب نیاز د یا  نهیچ زمیچ رو و در هیكه به ه  نیبوده است و ا
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گردد كه   یم ن بازیدرواقع امر مسئله به ا. دیا بد از آ ب درآیتواند خو ب   یرا خواهد ساخت كه م یا خته شود مجموعهیآم یگریمسائل د

 یها زهیجه انگیمتعدد نت یبا نمودها كنم  یشتر كوشش مینجا بیدر ا. است یو تا چه اندازه جمع یرشد فرد یها برا زهین انگیتا چه حد ا

 : دهم یرا نشان م یفرد

بودن از درك  ها و برخوردار  ، عقدهیو فكر یر مادیدست و پاگ یها  یبه اعتبار نداشتن وابستگ ،التیقابل قبول در تشك  ـ رشد نسبتاً 3

اً یزان است و ثانیك میل اوالً در هر كس به ین تمایاچه . مید نمایش را تشدیت و كوشش خویآن فعال یكه بر مبنا یتیمحبالنسبه مناسب و 

ان دست و یك جریا به یدارنده در خود فرد و  و باز یان منفیك جریبه  یسم و تحرك درونینامیل نداشتن دیممكن است به دل یدر بعض

 .ل گرددیگران تبدید یر برایپاگ

ها   ن بردن ضعفیدر جهت از ب یو فقط كوشش نسب( از خود ننمودنانتقاد صادقانه  ،یبه عبارت)ها نمودن  ـ كمتر اعترا  به ضعف7

طور   به ،هین داشتن كه نقش بقیبه ا یلیاد تمایكه ز  نیبدون ا ،ها  ن بردن ضعفیاز ب یجمع برا یرویا استفاده از نیو  یطور فرد  به

ش از همه موجب یكند ب  یم یرا نسبت به فرد ذهنگران یكه د  نیكردن عالوه بر ا ن نوع برخوردیا. رشد من نشان داده شود ه دردمع

ل یده است كه از خود تحلیقرار نداده و مجبور نگرد یش را در جمع مورد بررسیها  كه ضعف نیل ایبه دل)ط، فرد یگردد كه در شرا   یم

ن ین امر این ایهمچن. ش گرددیو نادرست خو یرانقالبیالت غیتما رو یش را فراموش نموده و پیخو یها  ضعف( جانبه به عمل آورد همه

ن یبا ا  ن ضعفین حال كه ایبه عمل آورده و در ع یدرست   ًكامال یبند  ها، جمع انیكند كه بتواند از جر  یز از جمع سلب میامكان را ن

نه ین زمیكننده است، پس من خود در ا  نییاش تع  شد كه اصل خود فرد است، خود او در حل مسائل یه میمسئله از طر  من توج

 یرو در بعض  نیاز ا. رشد در درونم تناسب داشت یها  زهیانگ یستیدوآلیویاند یها  ه با رگهین توجیبخصوص كه ا. كوشش خواهم كرد

 یماً اجرایكه مستق یآمد كه در آن هم من مسئول بودم و هم كادر  یش میت پیك مسئولی یدر اجرا یآمد كه اگر كوتاه  یش میموارد پ

. دادم  یجلوه م یكردم و نقش خودم را كمتر از حد واقع  یه او قلمداد میطور عمده از ناح  ها را به  یدوشش بود، من كوتاه ت بهیمسئول

 .دادم  یت كامالً نشان مین موفقیدر ا  بود سهم خودم را یتیكه اگر موفق  یدرحال

ن یا یز از عواقب جانبیكه در درونش هست ن یمتعدد یها  ت فرد نسبت به ضعفیش از حد و كم شدن حساسیب ییگرا برون: ـ الف7

 (ك نوع فرار از خودی. )مسئله است

 . ن مقوله استیاز هم ،زیها بارز باشند ن  و قوت یها مخف  كه ضعف  نیشتر عالقه به ایو ب "نداختنیتنگ و تا ن"خود را از : ـ  ب7

اد به من آموخته بوده ین مورد زیچون تجربه در ا ،شهیهم ینه براو  یودخبنه صد در صد خود ) یخودب به طور خود یرو  ـ دنباله1

و  یاصول ریانات غیدرست و گاه جر یها  انیطور عمده جر  و به)انات یرو جریو پ( ن بابت متحمل خواهم شدیاز ا یاست كه ضربات

با )انات یاقع نگران از عقب افتادن از جرو در. مسئله را مورد توجه قرار دهم یها  یژگیكه بعضاً و  نیقرارگرفتن بدون ا( نادرست

ابنده را ی انات رشدیها جر  یلینسبت به خ یشتریام با سرعت ب  مواقع نتوانسته یلیل نقاط قوتم در خین امر كه من به دالیتوجه به ا

الزم كه  ینگر  جانبه  همه كیآورده است كه بدون  وجود   من به یبرا ن احتمالیشه ایهم.( میص داده و خود را با آن همگام نمایتشخ

افته است كه من در ی  ید میتشد ین امر بخصوص موقعیا.  میانات متابعت نمایاز جر ،ام  را داشته ینگر  جانبه  ن همهیامكان ا یگاه

 ی، بیز سستزان ایانات در حركت باشم و نه آن میكان جریام كه بتوانم در نوك پ دهیرا ند یاریت و هوشیت، درایزان خالقیخودم آن م

ن در یمیمثالً در امر شركت س. میت نمایتبع یطور خود به خود  انات بهیقاً از جریكه حاضر باشم دق...  و عدم اتكا به خود و یحال 

ن یزه كامالً مربوط به هم موجب عدم مخالفت من با شركت او در ایدو انگ یول ،شد  یكه كامالً غلط بودنش احساس م  نیبا ا ،طرح

 .شد  یان میجر

ن یمیگذاشتن س ق دختر داشت و كناریك رفیاج به یاصوالً احت یل شكل كارگذاریهللا به دل ن و لطفیمیمربوط به س یها كالً طرح: الف

 .(ن مخالفت نكردیمیهللا هم با شركت س ل آورد و لطفین دلیمیل سین دلیبه هم. )شد  یها م  شدن طرح  لیموجب تعط
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ق یعم یوقت .ز باشدیجلو ن یحت ،فتدیعقب ن ینظام یها  انیهم گروه ما از جر ق دختر  یل داشتم كه رفیاات خودم تمیل روحیبه دل:  ب

توسط ] یزدیدر طرح اعدام فاتح  [رفیق شهید نزهت السادات روحی آهنگران] ق دختریك رفیل شركت یاز قب یاناتینم جریب  یم ،شوم

 . اد نموده استیق زیل را در من و احتماالً خود رفین تمایا [ترور شد 3131مرداد  71در  خلق ییفدا یها  كیچر

لذا  ،میمحابا و جسور باش  یب یستیم بایاتكا كن یكار  م به محافظهیكه بتوان  قبل از آن ،شبرد كارها و جلودار بودنیپ یاز آنجا كه برا ـ 2

  .ت داشته استیز، حاكمیآم اطیكارانه و احت  محافظه یشتر از برخوردهایكارانه در من ب  محافظه روانه و ضد چپ یشه برخوردهایهم

الزم را  ییو كارا ییدر خودم احساس توانا( یازجمله عمل نظام)شود   یام گذارده م ت به عهدهیكه مسئول یا  نهیبخصوص اگر در زم

 یكند جسورانه و ب یرو  كه چپ  نیشتر قادر است بدون ایباشد ب یته یشتر از مسائل شخصیكه ب یقیروشن است كه هر رف. نمودم  یم

ق و یدرك عم یبوده كه جلو ینادرست یها  رهیز به اعتبار آن بخش از انگیش از هر چیمن ب یرو  محابا مسائل را حل كند و لذا چپ 

 .كرده است  یا را سد میجانبه و درست قضا  همه

ا موضع یكارانه در قبال ابراز نظرات درست خودم،   فظهجه گرفتن موضع محای، درنتیك خصلت ضدانقالبیشدن به   ترس از متهم ـ 3

شرو بودن یشده است كه مجموعاً پ  یابراز م یطر  مراجع ن نظر ازیژه اگر ایبو ،گرانیانات و نظرات دیروانه در قبال جر  دنباله

 . نظراتشان به من ثابت شده بود

ن اغلب در یالبته ا. گردد ینم ماً به من بازیو آنچه كه عواقب آن مستقگران ید یها  تیگرفتن نسبت به مسائل و مسئول  ـ موضع منفعل6

ف كنم بهتر ین توصین چنیدر واقع ا. گران را به من ندهدیگر اجازه پرداختن به مسائل دیخودم د یكند كه كارها  یبروز م یمواقع

تر   كیا هر آنچه كه به خود نزدیخودم  یها  تیولگران و موضع فعال نسبت به مسئید یها  تیموضع منفعل گرفتن نسبت به مسئول. است

فتم و در یم عقب نیها تیخواستم از انجام مسئول  یطر  م  كین مورد خاص از یدر هم  مثالً ...( و ی، سازمانیمی، تیت فردیمح. )است

دن آن كوشا باشمیرسان انجام و به ثمر
 
م در من وجود داشتیت یز براین یبودن در عمل نظام شتازیاز آن طر  عالقه به پ .

2
ن است یا .

م باشد، یو ضربه در ت یآور شكست، ناكام  امیتواند پ  یكه م یمتعدد یشود پارامترها  ین است آنچه كه موجب می، ایالیخ  شه خوشیر

ندیچشم من رژه در آ یجلو یروزیقرار گرفته و دائماً عوامل و عواقب پ یتوجه  یمورد ب
2
تجربه نبودم   یب نهین زمینه من در ا گر و .

 . كنم یابیاز مسائل را نتوانم ارز یلیكه خ

 چپ یمن در عمل نظام یزمان)د یبه حسا ب آ 3و  2تواند از عواقب مجموعه  یز میدن نیرتر به تعادل رسیـ چپ و راست شدن و د2

ن یكردن با ا  یروانه عاطف  برخورد چپ ا مثالً ی .(روانه ظهور كرد  ات چپیافتادم و دوباره روح یرو  به راست یكردم، مدت  یم یرو 

 (یرو  پس از راست یرو  چپ. )كنم  ینم یمن برخورد عاطف ،زه هم بوده است كه نشان دهمیانگ

از  یناش یشه به رشد فردیهم یداشت، ول یمثبت یها  زهین كه انگین ایام، در ع  ییش از حد توانایب یسازمان یها  تیـ قبول مسئول2

 .كردم  یز توجه میت نیقبول مسئول

  یآنها نم یها  گران و شكستید یها كند، ضعف  یكنم ناراحتم م  یكه در خودم مالحظه م ییها  خودم و ضعف یها  قدر كه شكستـ آن9

ن فال  كنند اگر در  ید مییرفقا تأ یمثالً وقت)ند است یم خوشایبرا( ار اندكیبس) یتا حد ،گرانیرمهلك دیغ یها  ضعف یبعض یحت .كند

 .(شد و حاال انصافاً بهتر شده است  ین میكرد كار بدتر از ا  یدخالت م یمن دخالت نكرده بودم و فالن ،كار

 .است( سمیدوالیویاند  وجود)ك یدئولوژین ضعف ایز از عواقب همین یالیـ خوش خ31

 م منجر به ضربه شدیات كه در تین روحیاثرات ا
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در مقابل آنها كه  یرفع آن، برخورد من با عمل نظام یش از حد برایاز بیبه من و احساس ن نسبت یرفقا در عمل نظام ینیب  ـ خودكم3

 .ه داشتین روحیدر رشد ا یادیرات زیتأث

من  ،نه گر شد و  ینم یرفقا با من برخورد انتقاد یبخصوص از سو)سازشكارانه  یجه اندكیو در نت ی، خانوادگیك جو عاطفیـ وجود 7

به )ك از رفقا ی  چیشنهاد من هیشاند و لذا پس از پ ك یم یاصول ریك تفاهم نادرست و غیكه گاه كار را در ( كردم  یم ن كار رایمعموالً ا

  یمربوط م یفرمانده یها  ز به ضعفین خود نیننمود كه طبعاً ا یبا من برخورد انتقاد( كه در باال ذكر كردم یا هیت روحیاعتبار حاكم

 .شود

كه از خودم  یرغم تمام انتقادات  یم كه علیبگو یستید رفقا كرده باشم، بایكردن د   انیع یام را برا  ییكه كوشش نها  نیا یدر انتها برا

ز مبارزه با ین نیكشاند و قبل از ا   یدر خودم سراغ دارم كه مرا مصرانه به سمت اصالح خودم م یمتعدد یها  زهینمودم هنوز انگ

در زمان ورود سلطان قابوس، پس از  ،ین عمل نظامینه همیمثال در زم یبرا. ان بوده استیر جردر وجودم د یبد طبقات یها خصلت

 ،[اتیعمل] به بار آورد، شب عمل یو نظام یاسیج مناسب سیتوانست نتا  ید میكه شا یك بمب ابتكاریك طرح مناسب و ی ییشناسا

طور فعال در   من كه خود به. رفت  یم ینفر از مردم معمول ا دویك ی یتمالشدن اح  م كه امكان كشتهیتازه در منطقه شد یا دهیمواجه با پد

 یبخصوص كه رفقا) ین عمل از نظر سازمانیدانستم انجام ا  یكه م  نین اید مدار را باز كردم و در عیجا كل  طرح شركت داشتم همان

ن یچن ،مین تصمیاز ا یمیها در خانه ت را لغو كردم و بعد عمل. تر خواهد كرد  یموضع ما را قو( دادند  یانجام م یاتیز عملین ییفدا

ن چند سال یمن در ا یسازمان یل كه زندگین قبیگر از اید یا مسائلیو  .ش از انجامش بودیاش ب  یسازندگ ،لغو عملدر م كه یجه گرفتینت

ام را در جمع   هیرا كه من روحیصورت درآمد، ز  نین مسئله بدینجا ایكن چرا در ایول.  بوده است ییها انین جریبه هر حال ناظر بر چن

 مه راه عمل بازیتوانست از ن  یكه من را م یا  كه رفقا حداقل آن مقدار تجربه  نیبدون ا ،القا كرده و جمع را به تب و تا ب عمل انداختم

كشنبه از او یبعدازظهر  2ساعت  ی وقتهللا ق لطفیا رفیمرداد و  72دان یم یق ناصر در حوالیرف یها العمل  عكس. گرداند، داشته باشند

 .ن مطلب استیهم یایگو ".همه كارها رو به راه است ،نه": در جوابم با استحكام گفت ،"ا كارتان عجله استیگو یلطف" :دم كهیپرس

ناصر و  یرگینم، به صورت دیطرح را نب یها  نموده و ضعف یالیخ شد كه    یك كه در مورد من منجر میدئولوژیدرواقع ضعف ا

گر جمع شدند و به اعتبار یكدیبا  یها همگ  ان، ضعفین جریدر ا  داشت و عمالً   ین عمل بازمیگرفتن در ح یم اصولیرا از تصم یلطف

 .ش را وارد آوردندیضربه خو( اش را هم بحث كردم شهیكه ر)من  یالیخ خوش

 یفرد یها یریگ  جهین واقعه و نتیرات ایبه تأث یاجمال ینظر

ند یب  یابد و او به چشم می  یم یشود و نمود عمل یتر م  فرد روشن یكه انتقادها  نیو كالً پس از ا ین حوادثیاوقات پس از وقوع چن  یگاه

در رشد  یوجود پنهان بودنشان باالخره روز ها با  ن ضعفیاً ایو ثان .است یدار  شهیك ریدئولوژیا یها ضعف یدارا  كه چگونه اوالً 

ش فرو رود و مواضع منفعل گرفته و باور یدر خو ین را دارد كه عنصر انقالبیش را خواهد زد و امكان ایضربه خوش آشكارا یخو

 در بر یو حت .زدیر  یم ش فرویاش در نظر خو یت انقالبیش از دست داده و ناگهان شخصیها  ییش را نسبت به تمام كارایخو

سم كه در دوران مبارزه ینو  ین میا ین تفكر در خودم را برایانعكاس ا .ردیروانه بگ  با خودش موضع چپ یانتقاد یخوردها

ز یگر نید یاز رفقا یارین حالت به بسیممكن است ا ،م گرفتیا خواهیقرار گرفته و  یآماج انتقادات فراوان  ك كه همه ما طبعاً یدئولوژیا

است كه  ینواقص یدارا ،ردیپذ  یت میكه مسئول یكس هر حال هرب دارند و به یهمه ع": د كهیشید اندیشه بایان همین میدر ا. دست بدهد

 ین و تنها دارویك بهتریپرات ".شدن انتقادات، در عمل رفع كند  كه پس از روشن  نیتر ا  و مهم .تواند در عمل بشناسد  یآنها را تنها م

از  یو جدا( ك اعضا باشدیدئولوژیو ا یرورش فكركه همراه با انتقاد و پ  نیبه شرط ا)ن یر از ایغ یحل نقائص افراد است، هر عمل

 ن بزرگید و ایخواهد كش یو اضمحالل درون یدگیجه به ورطه انفعال، پوسینت و در ییگرا  ی، ذهنییگرا  ك، خود را به درونیپرات

هر روز  .است یا دهابنی ان رشدیط ناظر جریدوار است و مصمم كه در محیاز آن رو ام ،یانقالب. است ین دشمن عنصر انقالبیتر 
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دارد و هر روز   یش برمیخو یش پایرا از پ یهر روز مسائل متعدد. ندینما  یدن و فوران میشروع به جوش ،یدیجد یها  یانرژ

بلكه انعكاس  ،طیتنها در مح  او نه. كند  یش احساس میخو یش رویشرفت كار است در پیاز پ یناش ،شك  یكه ب یدیمشكالت متعدد جد

شرونده یاز امواج خروشان پ یز موجیند و خود را نیب  یاش و در خودش م  یرنده را در سازمان انقالبیگ  اوج یتكاملن حركت یا

  یون میر انقالبیهمرزمش و سا یرفقا ینیآفر  ها و حماسه  یو فداكار یآور  او به رزم. ان استیط در جریكند كه در مح یاحساس م

 ...كند و یقق آن كوشش متح یكه برا یا ندهیآ شد و به یاند

 :مین حادثه از خودم بنماینه برخورد ایز در زمین یانتقاد ،در انتها

ج كه مسائل یتدره ب یول .(هم هست یعیطب یا كه البته تا اندازه)شدم  یانفعال  مهیك حالت نیدچار  ین حادثه من عمالً چند روزیپس از ا

 یافتادم كه به عوض اتخاذ هرگونه حالت انفعال  ین فكر میشتر به ایب ،شد  یافته مم شكیمسئله برا یها  شهیتر شد و ر  م روشنیبرا

دم كه تنها یشیاند  ین میبه ا. كرد ینه مستغنین زمیتوان سازمان را در ا یكه به اعتبار آنها م ،میباش یعمل یها  حل  به دنبال راه یستیبا

ن است نقطه آغاز پروسه یا. حل چاره است  راه ،خواستن  ن گذاردن و از جمع كمكایان جمع بردن، آن را با رفقا در میها را به م  ضعف

د یشوم كه شا  ین نوع میاز ا( ییایخولیمال یو حت)دچار تفكرات نادرست  یگاه. سازمان یك اعضایدئولوژیا یها حل انتقادات و ضعف

. د استیجد یدر وجود من و ورود آنها از درها یستیدوآلیویاند یها  ر شكل رگهییاز تغ یاز صداقت، بلكه ناش یز نه ناشین انتقاد نیهم

ك یست كه پراتا  ین امریبه هر حال ا. میت نمایش را مستحكم و تثبید، موضع خویجد یها  وهیب با شین ترتیخواهم با ا  ید كه میشا

 .دیا رد نماید و ییتواند آن را تأ  یم یانقالب

 یول .مورد بحث قرار نگرفته است یادیم پرداخته شود، مسائل زیت  انبه و آن هم صرفاً از فرماندهج كیك انتقاد ینجا فقط به یاگر در ا

  یم یناش یكوچك یها  یكار  م كه به ظاهر از اشتباهیخور  یم یا  ت باشد كه اگر ضربهین واقعیشگر ایتواند نما  یز مین مختصر نیهم

ر و تحوالت ییك سلسله تغیكه در ابتدا گفته شد حاصل   ن ضربه چنانیدر باطن امر هم یول ،(نكردن مدارها  نجا از چكیمثالً در ا)شود 

ش را وارد خواهد یك نقطه ضربه خویو به هر حال در  یفیو ك یر و رشد كمییاست كه در پروسه تغ ییها  شدن مجموعه ضعف و انبار

م كه به هر حال منجر به ضربه یداشت یش هولناكیهات كم و ب اشتباراً یز اخیمشابه ن یها  م، ما در طرحیكن یبه دقت بررس یوقت. آورد

ا  ه و بعد تمام ضعف .زدیانگ  ین ما را برمیفقط تحس  یروزیم و پیكن یبند  ها را جمع  شه شكستیم همیا افسوس كه عادت كرده یول .نشد

 یم، حرفیر را مفت خوردید كه ضربه اخیبگو یكس لذا اگر. شوند یا حداقل كم بدان بها داده میشود و   یمال م  در پشت آن ماست

 .میكه استحقاق آن را داشته باش  نیم مگر ایخور ینم یا  چ ضربهیرا ما هیزده است، ز یراصولیو غ یرعلمیغ

    ؟نمود یابیچگونه ارز یستین حادثه را بایا یالتیو تشك یج نظامینتا

افراد  یدئولوژیكه چون ا  نیكن به اعتبار ایك دارند، ولیدئولوژیطور عمده منشأ ا  هشتر موارد اشكاالت بیشود در ب  یكه مالحظه م  چنان

ست ا  یك امریدئولوژیمبارزه ا. ستا معنا یب یتوان زد، حرف  ینم( یازجمله عمل نظام) یچ كاریافته است، پس دست به هیهنوز قوام ن

رو به حل ( از آن است ییز جزین یعمل نظام ،شك  یكه ب) یالتیشكرون تیر درون و بیگیك كار پیان یكه در جر یمدت و طوالن دراز

ان ضربه خوردن ما، وادار یجر  نیكه در هم  یطور  همان)است واجب  یامر یعمل نظام ،یط فعلیكه در شرا یدرحال .خواهد رفت

ـ  یاسیك سازمان رزمنده سی یقوام نظام .(زدندایب یحاضر نبود بدان گوشه چشم یكس ،وجه  چیه به  م كه قبالً یتوجه كن یم به مسائلیا شده

از مسائل  یاریكه اجباراً بس یستمیس یم به اتكایلذا ما مجبور. به دست خواهد آمد یشده نظام   ب ر و حسایگیتنها در عمل پ ینظام

ا گرفته و بر طبق ر... و یـ گروه یفرد یها  ت خواستیجوالن و حاكم یرا در خود ملحوظ داشته است، جلو یمربوط به عمل نظام

به عمل  ی، حسابرسیعناصر سازمان یكننده است از تمام  ر به اجرا از طر  عناصر عملیناگز ،منضبط یستمیآن كه به صورت س

ز یچ یدر عمل نظام ی، حسابرسیشده و منضبط نظام  ستم حسا بیك سیت یبدون حاكم. مییبر طبق آن انتقاد مسلحانه بنما یآورده و حت
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شك سلب خواهد   یل نداشتن ضوابط مشخص بیدل  كننده به  را از جمع كنترل یریگ  میعالوه بر آن قدرت تصم. واهد بودخ ییمعنا  یب

 .كرد

 یستم بالنسبه قویك سیت ین كار به حاكمیرفقا و جمع مسئول ا یریگیتواند با پ  یان مین جریاز ا یالتیجه تشكین نتیتر  ن عمدهیبنابرا

دار یآن پا یستم و ارتقایك سیر آن بر یبه اعتبار تأث یسازمان یو حت یگروه ـ  یچرا كه تجار ب فرد. مان گرددبر ساز یتیـ امن ینظام

خواهد بود
9
دوا  یچ دردیكردن، ه  هیمسببان آن را تنب یصدا به راه انداختن و حت و ك تجربه در اطرا  آن سریگرنه تنها از نقل  و .

 . شد شك دوباره و سه باره تكرار خواهد   یر بكبایهر چند  ،ن تجربهینخواهد شد و ا

  :ها نوشت  یپ

                                                           
 
ای در نمایشگاه، او پس از انفجار اقدام به  الف ـ انفجار بمب در دست رفیق محمد ایگه :ایم ازجمله  قبالً ما با این نوع وقایع به اندازه كافی برخورد داشته - 

ج ـ انفجار بمب در  .ب ـ انفجار بمب در دست رفیق حسین مشارزاده در فروشگاه كوروش كه منجر به مجروح و دستگیرشدن او شد .كشی كرد وشهید شدخود

 .دست رفیق سعید صفار كه منجر به شهادتش گردید

برای نمونه در  .اصولی صورت گرفت نیز خیلی سطحی و غیربندی این مسائل   زدگی و جو بلبشویی كه بر سازمان حاكم بود جمع  لیكن در آن دوران عمل

كاری و رفیق   اش به عجله دقتی و فرمانده  دقتی، رفیق مشارزاده به بی  ای به بی رفیق ایگه ،ای كه از سوی مسئولین سازمانی در این مورد انتشار یافت جزوه

 تر این  و مهم .بندی گردید  كه عمق مناسبی بیابد سرهم  جا بدون این  همین ند و قضیه در اش به عدم صالحیت الزم، محكوم شد تجربگی و فرمانده  صفار به بی

ولی در عمل  ،جانبه كارها به عمل آورده  های مناسبی در جهت انسجام همه  كه سازمان كوشش  سال و نیمه اخیر نیز در عین این  كه در دوران انسجام یك 

 . بندی تجارب گذشته صورت نگرفته است  برخورد فعالی در جهت جمع ،نظامی

 
از نظر خودمان سرپیچی از تصمیم سازمان مبنی بر  ،ها داشتیم به خودمان مجموعاً برای اجرای طرح( اشتباه  به)توجه شود كه این تصمیم ما با اتكایی كه  - 

خیالی را از جلوی   های خوش ر حالی كه محتوا و واقعیت امر اگر پردهد .نشده در این چند روز بایستی اجتناب كرد، نبود  كه از حركات اضافی و حساب  این

نشده نیز   طبیعتاً حركات اضافی و حساب .چنین بود كه چون ما محاسبات درستی در انجام عمل ننموده و با عجله دست به كار شده بودیم ،داشتیم  می چشممان بر

 .توانست از طرف رفقا انجام نگیرد  نمی

 
 .العملی نشان دهد توانسته عكس  از دو چشم نابینا شده، بنابراین اصوالً نمی[ میثمی هللا لطف] عدها معلوم شد كه رفیقالبته ب - 

 
عدم درك درست از )دهنده آموزش غلط و درنتیجه درك نادرستی بود كه در تیم و در رفقا در زمینه عمل نظامی ایجاد شده بود   این امر در عمق خود نشان - 

 .(ن دو با همسیاسی و كار نظامی و رابطه ایكار 

 
من فقط تا . كه تا به امروز من حتی یك مدار عملیاتی نبسته بودم  طور مستقیم نداشتم، چون  بندی تجربه زیادی به هم در امر مدار  بایستی توجه داشت كه من - 

ساختم كه آن هم   3  بود و از روی بیكاری ساختم و دوم مداری كه در اسفندماه و زمانی كه سازمان تازه لو رفته  31  به امروز دو مدار یكی در شهریور 

البته مدارهای ساخته شده فراوانی را . وسیله ساعت پاركومتر و به خاطر طرح خاصی بود و شكل مدارهای معمولی را نداشت  مدار ابتكاری دو تایمری و به

همیشه این آمادگی ذهنی را در  ،های مدارهای عملیاتی در عمل  ه دلیل همین عدم آزمودگی در شناخت ویژگیب. شد  دیده بودم كه حتی در عمل به كار برده می

شوند   خوبی واقف می كنند، به  تر از آنچه كه واقعاً هست تصور كنم، در حالی كه رفقایی كه در عمل، مدار ساخته و آزمایش می  مورد مدار داشتم كه آن را ساده

 به عنوان مثال اكنون می. توان بدان پی برد  دهد كه تنها در عمل می های خاصی از خودش بروز می ست ساده، ولی پیچیدگیا  بندی امری مدار كه  كه با این

ت كه طرح را تعطیل س ا ها كافی هر كدام از این اشكال ،كشته برای یك فرد كار. های مدارهایی كه بسته شده بود به خاطر آورم و ذكر كنم توانم بعضی از اشكال 

صفحه ساعت نوارچسب نزده  رفته بود و روی زیر پیچ كه به طلق ساعت فرو. ای كار گذاشته بودند جای آن دكمه قابلمه  نداشت و به  Off و  ON كلید. كند

كشش، فشار، تكان )تصاالت نه در همه حاالت آزمایش ا. عقربه ساعت شمار به محور ساعت ثابت نشده بود. مدار را بر صفحه ثابتی سوار ننموده بودند .بودند

 .توانست نمایشگر سالمت مدار باشد  نمی  بلكه در یك حالت آرام و آن هم فقط یك بار آزمایش گردید كه طبعاً ( و ضربه

 
كشد و دیگر   هایم دارد ته می  ز صالحیتتدریج خیلی ا  كردم كه به  احساس می  اصالً  ،كاری نموده بودم  كاری و پراكنده  بویژه كه مدتی بود از بس خرده - 

ماند كه دیگر در چنین   تنها یك نكته باقی می. حتی قادر نیستم كه فرماندهی تیم را نیز به عهده داشته باشم و این امر را نیز با رفقا طرح كردم كه مورد تأیید بود

 .شرایطی از ضیق وقت اقدام به عمل نظامی ازطرف ما كاری نادرست بود

 
 .نمود  بورژوایی را تحریك بیشتری می  شك عمل رفقای دیگر در مورد كارگذاری بمب در بنیاد پهلوی نیز این عالقه خرده  بی - 

 
ایجی آنچه جذاب بود نت. كردم  ای و صفار و یا مسائل دیگر از این قبیل اندیشه نمی ایگه: در آن زمان من اصالً به جریاناتی چون انفجار بمب در دست رفقا - 

در اینجا بیشتر من به  .آمد  دست می  های ضدخلقی رژیم به  در اثر انفجار چند بمب در بحبوحه جشن( مرداد   صبح )بود كه از هر نظر چند روز دیگر 

 .كسب كرده است( بویژه گروه ما)اندیشیدم كه ما   هایی می موفقیت

 
ام   حتی تجربه فردی نظامی ،نیز  ام تشكیالتی بوده  طور عمده در جریان خیلی از مسائل نظامی ـ  كه به  با این ،جمله خود من از ،حتی بعضی از عناصر - 

 . تنزل یافته است


