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 رفیق بھرام آرام
 

این . نوشته زیر ھمان گونه که از عنوانش بر می آید، تحلیلی از رفیق فرمانده عملیات، بھرام آرام است
ریور ماه ھمان سال نوشته ، صورت گرفت و احتماال این تحلیل در اواخر شھ١٣۵٣مرداد  ٢٧عملیات در 
در اینجا ما با انتشار دوباره . مقدمه سازمانی آن به قلم رفیق محمد تقی شھرام است. شده است

در آن، درس ھایی که از این رفقای رزمنده و در کوران مبارزه مسلحانه در اوج اختناق رژیم پھلوی 
 از اعضای مرکزیت و حتی رفقایی ھمچون بھرام آرام که طلع خواھیم شد کهم گذارند،ما می اختیار 

فرمانده نظامی ھمه عملیات ھای سازمان مجاھدین خلق در پیش از انقالب بوده است نیز از اعتراف 
در زمان کنونی نیز، درس ھای  مبارزین سیاسیباشد که . به اشتباه و انتقاد به خود مبرا نیست

   .بدست بیاورند روابط و مناسبات ارزشمندارزنده ای از این 
بچه ھائی از تیم ھای . این سند البته ضمیمه ھائی ھم داشته است"به قول رفیق ناصر پایدار؛ 

عملیات که دستگیر نشده بودند یا حداقل تا مدتی بعد از وقوع حوادث آن شبانه روز ھنوز به دام 
برخی از این . ساواک نیافتاده بودند، ھر کدام نظرات، حرف ھا و تحلیل ھای خود را تنظیم کرده بودند

با ھمه این ھا نبود آن گزارشات . تحلیل بھرام در جمع ھا مورد گفتگو قرار گرفت نوشته ھا، پیش از
آنچه در این رابطه ارزش دارد، نگاه انتقادی مسؤالنه افراد به خودشان و به . ھیچ مشکلی نیست

نگاه انتقادی که صد البته خود از دنیای آالیش ھای . پراتیک جاری دستور کار خود و ھمراھان است
دور از شناخت شفاف کمونیستی مسائل مبارزه طبقاتی ماالمال است اما به ھر حال صداقت خلقی 

  ."در آن موج می زند
الزم به یادآوری است که آقای لطف اهللا میثمی نیز در سایت چشم انداز ایران، این تحلیل را با میان 

. را منتشر می کنیمما در این جا صرفا اصل سند . نویس ھایی از نظرات خود منتشر کرده است
آمده، بعد ھا به دست ما [ ] اطالعاتی که در کروشه . پاینویس ھا نیز متعلق به متن اصلی است

  .مطالب درون کروشه جھت اطالع خوانندگان و از ماست و به متن اصلی تعلق ندارد. رسیده است
  بھروز جلیلیان
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 یخ ھادیابان شیخ یگاھیاز انفجار خانه پا یل مختصریتحل
 یم جوھریق محمد ابراھیو انفجار بمب در دست رف

  
  مقدمه سازمان

م یق محمد ابراھیو انفجار بمب در دست رف یخ ھادیابان شیخ یگاھیل واقعه انفجار خانه پایتحل
ما  یھا  دھد كه اشتباھات و شكست  یمقابل ما قرار م ت سخت را درین واقعیگر ایكبار دی، یجوھر

داشته باشند جنبه  یكه جنبه معرفت  ش از آنیار بیو تجربه بس یاز آگاھ یین مدارھایبخصوص در چن
  زهیدن تمام انگیان كشیو با به م یدگاھین دین بار از چنیم كه ایما برآن  .ك دارندیدئولوژیو ا یطبقات

 ینینو یھا وهیھا و ش دند، جنبهیرا آفر یا  ن حادثهیكه مجموعًا چن یو ماد ینیو عوامل ع یدرون یھا
 یھا  یروزیا پیھا   طرح شكست. میسازمان را ارائه دھ ینظام یھا  یروزیھا و پ  شكست یاز بررس

ن دوره از دوران رشد سازمان كه ما درست در یدر ا یك و طبقاتیدئولوژیا ینظرھا  ه نقطهیاز زاو ینظام
 به یدیكه اقدام جد  ین حالیم، در عیبر  یبه سر م یالتیك درون تشكیدئولوژیكشاكش و اوج مبارزه ا

 یایه و احیتصف ین مرحله برایكه در ا یا  شك مبارزه  یب. است یعیكامًال طب یرود امر  یشمار م 
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ن یرا كه خود در ا یبا مسئله عمل نظام ین برخوردیم، چنیا ك سازمان آغاز كردهیدئولوژیا یمحتوا
  .كند  یجاب مید باشد، ایبا یالتیدرون تشك یھا  از ھدف یمرحله تابع

 یقرار م یابیدگاه مورد ارزین دیان را از اینظام یھا یروزیھا و پ  ز شكستین نیش از اید اگر ما پیشا
  چید ھیشا م  ویبرخوردار بود یتر  ار مستحكمیبس ین نظامیپلیسیاز انسجام و د یم اكنون حتیداد 

ر سازمان یبانگیگر یو نظام یالتی، تشكیاسیز سیانگ  غیار درین عواقب بسیبا ا یا  ن حادثهیگاه چن
خته یر اتن اشتباھیان و در اثر این جریارزنده ما در ا یتن از رفقا   ن زمان كه خون سهیدر ا ١.شد ینم

برخورد  یباشد برا ین نقطه آغازیكه ام یدواریاند، ام شده و در دست دشمن خونخوار خلق گرفتار آمده
ان آشكارا در برابرمان قرار ین جریكه ا یاصول یھا  رتر با ضعفیناپذ  یر و خستگیگیتر و مبارزه پ  یجد

گاه در ھمان نقطه   و آن یك فرد متجلیا در یك نقطه و یتوانند در   یھا مسلمًا نم  ن ضعفیا. دھد  یم
ن یق فرمانده ایھا و اشتباھات رف  ست كه ما ضعفیسخن بدان معنا ن نیا. ا ھمان فرد مرتفع گردندیو 

 یشك دارا یب ]   بھرام آرامشھید [ق ین رفیا. میا آن را كوچك جلوه دھیم و یجمع را منكر شو
ن یمتفاوت و در ع یدو معنا ین سخن در واقع دارایبوده است، بلكه از نظر ما ا یا  یت جداشتباھا

  .به ھم است حال متقابًال وابسته
كه مرتكب  یعنوان فرمانده گروھ  ق بوده كه بهین رفیا یفرد یھا  اول آن ھمان ضعف یمعنا

 یاما معنا. ردیقرار گ یه سازمانیتنب ید و حتیتواند مورد انتقاد شد  یشده م یریناپذ  ھات جبران اشتبا
كند   یمشخص م یھات سازمان را در اشتبا یتر  ییربناید علل زیتر بوده و شا  دوم كه از نظر ما مھم

عمل سازمان  یھا  وهیاست كه در بطن نظرات، تفكرات و ش یھا و انحرافات  ییھا، نارسا  ھمان ضعف
وجه از   چیھ  ق فرمانده بهیھات رف ھا و اشتبا  دگاه ضعفین دیاز ا. آن وجود دارد تك افراد  عتًا تكیو طب

ن عناصر یتر  ل ھركدام از ما و بخصوص مھمین دلیست و به ھمیا نھات سازمان جد ھا و اشتبا  ضعف
م یتوانست  یم و میباش  ین میتر از ا  میعظ یحت یھات بالقوه در معرض ارتكاب اشتبا یمسئول سازمان

ل است كه اكنون ھمه ین دلیم و باز به ھمین باشیزتر از ایآم  فاجعه یننده حوادثیم آفریتوان  یو م
با تمام وجود درك  یا  ن فاجعهیوجود آوردن چن  اند سھم خود را در به در سازمان موظفعناصر مسئول 

ك گوشه سازمان و در یك و در یدئولوژیاز مقوالت ا یھات كنند و به خاطر داشته باشند كه بروز اشتبا
  .اشدتواند ب  یسازمان م یان عمومیدر جر یتر  میھات عظ انگر وجود اشتبایك فرد عمومًا بیوجود 

ن یان واقعه را از ھمیاز جر یل مختصریتحل  كه از خود به عمل آورده یانتقاد یط ق فرماندهیاكنون رف
 یعناصر الزم ین جھت كه داراین انتقاد از خود بدیل و این تحلیاز نظر ما ا. دگاه به دست داده استید

و ) شود  یل مسئله پرداخته میو تحل یالبته تا آنجا كه به بررس(از برخورد صادقانه با مسئله است 
 یه مناسبیتواند پا  یقرار گرفته م یج گرفته شده در آن مورد بحث جمعیاز نتا یجھت كه قسمت  نیبد

 یسع یستیل اوًال باین تحلیه فراھم سازد، لذا رفقا پس از خواندن ایتر قض   جانبه  ل ھمهیتحل یرا برا
ش یك خویدئولوژینقاط ضعف ا یاده كرده و اثرات نظامیپشان یر رفقایكنند مسئله را در مورد خود و سا

در  یسع یالتیـ تشك یًا به كمك تجارب فردیثان. قرار دھند یابیرا در مبارزه مسلحانه خلق ما مورد ارز
مانع از  ین نظامیپلیسیت دیو حاكم یند كه توسط آن بتوان با كنترل جمعینما یستمینمودن س  یغن

  . ن نوع شوندیاز ا یتكرار حوادث
 
   

     ]با نام مستعار سید و علی بھرام آرامشھید [ق یل رفیمتن تحل
  :دو نكته را متذكر شوم یكیدانم   یم الزم میر بنمایل زیكه اقدام به نوشتن تحل  نیش از ایپ

ام به نقاط ضعف خودم بپردازم و نقش و اثرات آن  كرده یز سعیش از ھر چیان بین جریدر ا :نكته اول
كه در  ییر رفقایمرداد نشان دھم و لذا به مسائل سا ٢٧ن ضربه یرا در مسائل مربوط به گروه و تكو

شنھادم یپ ینشده، ول یا بحثیا اندك پرداخته شده و یاند   داشته یا جانبیان دخالت فعال و ین جریا
 مرتضی کاشانی= Y [ (N ,M ,Y ,X) اند ان بودهین جریبا ا یكه در رابطه مشخص یین است كه رفقایا

با  حسین سیاه کاله=  N، با نام مستعار محمد تقی خلیل فقیه دزفولی=  X، با نام مستعار عبداهللا
از خودشان  یتر  ن مورد انتقادات مشخصیا ]با نام مستعار جالل ابراھیم داور= M ، نام مستعار عباس

  . تر انجام داد  ان را كاملین جریاز ا یریگ  جهیشان به عمل آورند تا بتوان نت  و جمع
االمكان جو  یمًا آورده و حترا توا یو فرع یام عوامل اصل دهیاز نقاط بحث كوش یلیدر خ :نكته دوم

كردن  ی مال  جھت ماستن امر نه از یط مجسم كنم ایر رفقا و گروه را در آن شرایا سایحاكم بر خود و 
از  یطور عمده ناش  بلكه به ھا و عواقب مسئله است،  تیر مسئولیجه در رفتن از زیه و در نتیاصل قض

  ك كامًال ضعفیدئولوژیو ا یكه ما از نظر درون یام نشان دھم در صورت  ن امر است كه خواستهیا
 ین امكان را مینقاط ضعف ا یطینه در شرام چگویمان را نشناخته و با آنھا به مبارزه فعال نپردازیھا

ش را بزنند یكه ضربه خو) فراھم خواھد شد یروز یھركس در ھر موضع یط براین شرایو حتمًا ا(ابند ی 
تواند   یتا چه اندازه م یپرولتر یدئولوژیطور نشان دھم كه وجود عناصر مستحكم و مجھز به ا نیو ھم

. دیش سد نمایشاپیموارد، پ یلیھا را در خ  ضربات و شكست یح سازمان نقش داشته و جلویدر تصح
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نظر از   ن واقعه و صرفینظر از موضع رفقا در ا  د كرد كه صرفیل مشاھده خواھیدر تحل یخوب  شما به(
قوت   دھد چگونه نقاط  یرتر از ھمه قرار میان خطین جریت مرا در ایمن كه طبعًا مسئول یتجربه و آگاھ

  .)در كاھش ضربه داشته باشد یتوانست نقش یمرفقا   ك ازیھر 
***  

ند، یل فكر و انتقاد نماین تحلیابند كه مستقًال راجع به این امكان را بیز ایكه رفقا خودشان ن  نیا یبرا
 یك سازمانیدئولوژیل ایع منعكس شود و سپس تحلین وقایاز ع یا شود كه ابتدا خالصه یكوشش م

  .اورمیآن را در انتھا ب
  عین وقایاز ع یا خالصه

حساس  یشه قبل از روزھایسازمان و مطابق معمول كه ھم یریگ  میمرداد طبق تصم ٢١روز دوشنبه 
شد به   یاز طرف سازمان به تمام رفقا در مورد حركت در شھر و قرارھا ھشدار داده م) مرداد ٢٨ر ینظ(

 یمرداد از حركات اضاف ٢٨ك به یدو شب نزد یكیمسئول ھشدار داده شد كه در  یتمام اعضا
من . ا به حداقل برسانندیا لغو و یمرداد را  ٢٨روز  یتا حد امكان قرارھا یبه عمل آورده و حت یخوددار

نه موجود بود، آن ین زمیكه در ا یل تجارب سازمانین دستورات قرار گرفتم و طبعًا به دالیان ایز در جرین
از طرف من در ) مرداد ٢٢(شنبه صبح   ن حال روز سهیدر ع . دمه نمویز توصیرفتم و به تمام رفقا نیرا پذ

دان یرا در م یشینما تاملیك رشته عیم، امكان یت تیتحت مسئول یشنھاد شد كه رفقایپ یمیخانه ت
د یین كه آن را تأین ایدر ع یمیت یرفقا ٢.نموده و ھر چه زودتر مورد بحث قرار دھند یمرداد بررس ٢٨

كه از طرف من  یشنھادیه تا ظھر فردا به صورت پیبا آن ننموده و قض یبرخورد فعالنمودند، در آن زمان 
) شنبه  سه(ھمان شب  ]لطف اهللا میثمی با نام مستعار محمد[  اهللا ق لطفیرف. ماند یشده بود باق

اج یحتنده ایچند روز آ یقابل اتكا بود گفته بود كه ما برا یكین حال از نظر تكنیاز رفقا كه در ع یكیبه 
م كه از حال یدار] ساعت یا وهیج یباطر[ )سمعك یبا ساعت زنانه و باطر(به سه مدار كوچك 

گذارند روز   یبه مسافرت برود قرار م یق الزم بوده كه دو سه روزیو چون رف یبه فكر باش یستیبا
مرتضی  شھدا[ گر از رفقاید یكیالذكر و  ق فوقیاهللا، رف ق لطفیرف( ینفر  ك كار سهیشنبه صبح در 

مدار مورد لزوم را  سه) ]مرتضی کاشانی با نام مستعار عبداهللاو  با نام مستعار حسین صمدیه لباف
و امكان  ییھا از سر گرفته شد و من در مورد شناسا  ظھر چھارشنبه بحث راجع به طرح  .آماده كنند

 یداده و تجارب یحاتیتوض...  زان مواد و زمان عمل ویمواد، م یدر نقاط مختلف، پوشش ظاھر یكارگذار
 یھا پس از بحث .داد بازگو كردم  یم یاریآنجا كه ذھنم   ار سازمان بود تاین مورد در اختیرا كه در ا

  :میت كردیم مسئولین تقسیم نموده و چنیروز منطقه را به سه قسمت تقس  فوق ھمان ییابتدا
از  یشمال یسعد(اهللا  و لطف ]رفیق دکتر سیمین صالحی با نام مستعار فاطمه[ نیمیـ س١

  )مخبرالدوله به سمت شمال
شھید مرتضی کاشانی با نام مستعار [ Y و ]خلیل فقیه دزفولی با نام مستعار محمد تقی[  Xـ ٢

  .م ما قرار داشتندین دو نفر در ارتباط با تیا. دان مخبرالدولهیم] عبداهللا
آباد  شاه ]حسین سیاه کاله با نام مستعار عباس[  Nو] ابراھیم داور با نام مستعار جاللشھید [  M ـ ٣

  . الذكر داشتند ق فوقیمشابه دو رف یز وضعین رفقا نیا. از مخبرالدوله به سمت بھارستان
در طرح شركت  ]محمد ابراھیم جوھری با نام مستعار ناصر[ یق ناصر جوھرین شد كه رفیقرار بر ا

  . دیگر تداخل ننمایكدیشان با یكه كارھا ن رفقا را جور كندیبرنامه ا ینكند و فقط طور
  مرداد ٢۴شنبه  پنج

ن و یمیق سیدو رف یازسو ییھا  ییشناسا. ده شده بودیخر یمدارساز یل برایاز وسا یبعض ـ ١
 ید كردند كه امكان كارگذارییدا كرد و آنھا تأیادامه پ) ز انجام شده بودیكه روز چھارشنبه ن(اهللا  لطف

  .انجام داد یش برود، به راحتین كار را اگر با ظرافت پیتوان ا  یموجود است و م
سه نقطه در نظر   ن شده دو،ییتع یا  پردازند و ھركدام در منطقه  یم یین روز به شناسایدر ا Yو  Xـ ٢
  .رندیگ  یم
 دانین میب یا  ك است و لذا منطقهیمرداد نزد ٢٨كند كه   ید میند و تأكیب  یرا م   Mقیـ ناصر رف٣

  . پردازد  یم ییبه شناسا یروز مختصر  ز ھمانین    Mق یرف. میكن ییمخبرالدوله تا بھارستان را شناسا
  مرداد ٢۵جمعه 

بخش ھم بود، كار   جهیح آنھا كه نتیتصح یبحث برا یمختصر و بعد مقدار ییر از شناسایبه غ ـ ١
  به یكیب شد و ین رفقا تصویپس از بحث، دو طرح ا. متعدد رفقا صورت نگرفت یل كارھایدل  به یگرید
ز ید و پوشش آن نیك حركت مشكوك انجام دھند حذف گردیكه در شب عمل مجبور بودند  نیل ایدل

  .مورد بحث قرار گرفت
 یم دھد و چند مكان كه به نظر خودش مناسب بوده است در نظر  یادامه م ییبه شناسا Mق یرف ـ ٢
  .ش مشتركًا درست كنندیشود كه مدار را فردا یكند و قرار م  یشب ناصر را مالقات م. ردیگ 

  .ردیگ  یصورت نم Yو  Xتوسط  یین روز عمل شناسایـ در ا٣
  مرداد ٢۶شنبه 
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و  با نام مستعار محمد تقی لباف هیصمدمرتضی  ھداش[ گریق دیاهللا به كمك دو رف ق لطفیـ رف١
گرچه (ش كنند یھا را آزما  تینامیبندند كه د  یم یمدار] عبداهللابا نام مستعار  مرتضی کاشانی

شده بود كه در آن  یداریل الزم خرین حال تمام وسایو در ع) دیرس  یبه نظر نم یش چندان ضروریآزما
. ردیانجام پذ یالزمه را داشتند مداربند یھا ییكارا یق كه در امر مداربندیمنزل و به كمك آن دو رف

توانند بفھمند مدار عمل   یكه البته باالخره ھم نم(شود   یش مدار میصبح تا ظھر وقتشان صرف آزما
رد كه یگ یم میاهللا تصم ازظھر لطف بعد). شود یكه كار گذاشته بودند گم م یا نه، چون مدار بمبیكرده 
ن مكان ین و در ھمیمیرا با كمك س یمنتقل نموده و مداربند یھاد  خیش یمیل را به منزل تیوسا

 من شنبه بعد. ز موجود باشدیھا ن  شتر طرحیب ین حال امكان بحث و بررسیانجام دھند  كه در ع
ن یدر ا ییھنوز كارھا یازظھر در منزل نبودم و شب كه مراجعه كردم رفقا مشغول مداربستن بودند، ول

د و ییرفته كه در جھت تأیز پذین یمجدد یھا  یین حال شناسایدر ع. نه بود كه انجام نگرفته بودیزم
  .ب شده بودیاز قبل تصو یھا  ل طرحیتكم

 یابیمورد ارزرا ن شده بود ییكه تع ییھا  كند و دوباره محل  یدان عبور میشب از م ١٠ساعت  ،Xـ ٢
  .دھد  یقرار م

ضمن  ده و دریل خریك مقدار وساید ید بایگو یكند و م یرا مالقات م Mبعدازظھر  ٢ـ ناصر ساعت ٣
را   Nبا ناصر،  یبعد از مالقات اول M. گذارد یم ٣در ساعت  Mبا  ییشناسا یبررس یبرا یمجددًا قرار

ھا   ییگذارد و خودش ھمراه ناصر به منطقه رفته و شناسا  یل را به عھده او میدن وسایند و خریب  یم
. برود Nو  Mنزد  یینھا یبررس یق ناصر برای، رف٣ش ساعت یشود فردا  یقرار م .كنند  یل میرا تكم

  . برد كه فردا بتواند در عمل شركت كند  یم   N یز براین) ٣۵/۶( یك سالح كمریدر ضمن ناصر 
  مرداد ٢٧شنبه  كی
ات یھم به منطقه عمل یردر ضمن َس. ل نمودندیاهللا از صبح تا ظھر مدارھا را تكم ن و لطفیمیـ س١

به عمل  یاند، ول نمودند كه اگرچه در محل چند پاسبان مستقر شدهد ییمجدد زدند و تأ یابیارز یبرا
ض یسمعك را بھتر است تعو یھا یظھر ناصر اطالع داد كه باطر.  آورد  یوارد نم یا  لطمه یكارگذار

ن كار را رفقا تا یگرفت و ا  ینم یادیھا از مدار وقت ز یكه طبعًا حذف باطر ،ستندیم چون مطمئن نیكن
 خرده یھنوز كارھا یبعدازظھر آماده بودند، ول ۶به ھر حال مدارھا تا ساعت . انجام دادندظھر  از بعد

تواند طول   یكه م ین حداكثر زمانییتع مدارھا و یسنج الف ـ زمان: بود كه عبارت بودند از یز باقیر 
ن كار یبازگشتم ا ٧از منزل خارج شده بودم و ساعت  ١٢من كه ظھر ساعت (بكشد تا بمب عمل كند 

شد   یداشت كه نم ینواقص یمدار كه البته مدارھا سالم بود، ول ییش نھایب ـ آزما.) را انجام دادم
ج ـ .) مینداد یالزم یگر به آنھا بھایق دیكه در آن زمان نه من و نه دو رف(به سالم بودنش اعتماد كرد 

ھنوز  یقبل بحثش شده بود ول كه از  نیكه با ا] ردندانیدر جعبه خم[ مدارھا یه پوشش و جاسازیتھ
  . كه آن ھم به كمك من انجام گرفت ،درست نكرده بودند

البته در . (گردم باز ٩ساعت  یخارج شدم و قرار شد برا یخ ھادیقه از منزل شیدق ١۵/٨من ساعت 
ن را یا.) منتظر باشم ٣٠/١٠حداكثر تا  یمین بود كه رفقا بروند و بعد من در خانه تین فاصله قرار بر ایا

 یآمد و در حال یجا اضافه كنم كه چند لحظه قبل از خروج من از منزل، ناصر طبق قرار قبل  نیھم ھم
و  "از رفقا وارد عمل شوم یكیان طرح با یممكن است من در جر: "رفتم گفت  یرون میكه من از در ب

 یلعمل ا گونه عكس  چیھ رفتم بدون توجه و نشان دادن  یقرار م یبودم كه برا یمن كه در فكر چند كار
اوقات كه ذھنم مشغول است و  یام؛ گاھ دهیھا قبًال ھم در خودم د العمل  ن نوع عكسیاز ا. (رفتم

. العمل درست نشان ندھم ان نادرست، عكسیك جریممكن است در مقابل  ،ندارم یحضور ذھن كاف
 یالزم را نم یان نادرست بھایجرن مسئله است كه در آن لحظه خاص فرد به آن ین به اعتبار ایالبته ا

كردم كه طبعًا ھم به  یش مجدد آنھا سفارشاتیزان كردن مدارھا و آزمایدرباره م ،قبل از خروج.) دھد 
  یان اتصال مدارھا نمیل نبودن خودم در جریدل  ن امر و ھم بهیخودم در ا یل عدم تجربه كافیدل

گشتم   یبازم ٩كه ساعت   یل خارج شدم و ھنگاممن از منز] بعد از ظھر[ ١۵/٨. باشد یتوانست كاف
نبود كه انفجار از خانه  یدیمن ترد یبرا. دیبه گوشم رس یدیانفجار شد یمنزل صدا یكیدر نزد

بوده است  ین انفجار دومیآمد كه ا  یاز ظواھر امر برم یدم، ولیماست، به سرعت به طرف منزل دو
دن من یصورت گرفته بود، چرا كه ھمزمان با رس یو چاشندن آتش به مواد یو دم یسوز  كه در اثر آتش

از عدم استحكام  ین ناشیقیب به یعلت انفجار به احتمال قر. دندیز رسین ینشان  آتش یھا نیماش
كردن مدار، وصل كنند و   زانیھا و پس از م  ن لحظهیرا در آخر یرا قرار بود چاشنیمدارھا بوده است، ز

. وارد آورد یادیتوانست خسارت ز  ینم ،كرد  یو لذا اگر در آن زمان عمل م كنند یگذار داخل مواد كار
كه به  ییا در اثر فشارھایو  یبند  ا ھنگام بستهیاند،  و مواد را در مدار قرار داده یچاشن ین وقتیبنابرا

  . گرم مواد شده است ٢٠ یعمل كرده و منجر به انفجار تمام یآن وارد آمده است چاشن
 ٣٠/٢ساعت . كنند یل میشان را تكمیھا  ییھم شناسا ]مرداد ٢٧یک شنبه [  امروز Yو  Xـ ٢

ش جواب یروند و آزما  یم یكیدر نزد یا به خرابه یا وهیج یھا  یش باطریآزما یبرا  Yو  Xبعدازظھر 
تجربه داشت در  یگر از رفقا كه در امر بستن مدار، به اندازه كافید یكیناصر و . دھد  ینم یدرست
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در  ییدو شناسا یكین روز یز در ایدر ضمن ناصر خودش ن. بندند  ین فاصله میمدارھا را در ا ،خانه
ھا   ان تمام طرحیبحث از م یخالصه پس از اندك. دینما  یشنھاد میپ Yو  Xدھد و به   یدان انجام میم

. ط زمان عملیرامشروط به در نظر گرفتن ش یقابل اجرا بوده و دوم یكیشود كه   یدو تا انتخاب م
ندارد كه ما در آن متحمل  یادیما ارزش ز یم انجام عمل برایا كه كرده ییھا طبق بحث: دیگو  یناصر م

ست، یم كه اوضاع مناسب نیداد یھم م یكه احتمال كم ین در صورتیبنابرا. میبشو یا خطریضربه و 
  .میدھ یعمل را انجام نم

كه  X یول) شب ٩ساعت حدود  یبرا(گذارد   یم كارھا میتنظ یدان برایم یكیدر نزد Yبا  یناصر قرار
 یند و ناصر به آنھا میب  یناصر را م یكند و اتفاقًا در آن حوال  یكرده اشتباه م  ید قرار را منتقل میبا
  .دیید اقدام به عمل نمایتوان  ید كه شما میگو 

X  وY كنند كه در   یرسند مالحظه م  یم ك محل كهینزد. كنند  یم میبمب اول را تنظ یا  در كوچه
رفت  یش مین احتمال از پیالبته ا(مستقر شده است  یھمان محل كه آنھا در نظر گرفته بودند پاسبان

مناسب  یك جایو لذا از آن عبور كرده و در ) ن طرح مشروط در نظر گرفته شده بودیل این دلیو به ھم
كه البته احتمال (بوده است  Xدر دست  یه رنگسیك كیھا در  بمب. كنند  یبمب دوم را آماده م

كه   نیدان به صورت ایتر از م  نییپا یقدر). اد بودیط زیس در آن شرایسه از طرف پلین كیز با این یبازرس
گر یشود كه ھر دو از سمت د  ین میجه ایكنند و نت  یمشورت م یند كم ا ستادهیا یمنتظر تاكس

نند كه به یب  یز مین ییھا  ن حال نمونهیدر ع. كرده و به طرف محل عمل بروند یر را طیابان مسیخ
گذارند كه مورد   یم یراھنیآورده و در داخل پ سه دریھا را از ك  بمب یا  در كوچه. دیآ  ینظر مشكوك م

گذارد،   یم Xبمب را  ،با سرعت عمل ،طیبودن شرا ل مساعدیدل  محل به یكیدر نزد. شك واقع نشوند
از محل  یدو نفر. رو ممكن است كشف شده باشد  نیآن را استتار كند و از ا یخوب  تواند به  ینم یول

 یل از منطقه خارج مین دلیكنند، اوضاع مناسب نبوده است و به ھم  یبمب اول عبور م یكارگذار
  .زنند  یم یشوند و عالمت سالمت 

روم تا   یمن م. بندند  یمدار را م) Yو Xمنزل  یعنی( یگرید یناصر با عجله آمد و گفت جا ٣ـ ساعت ٣
 یھم صوت یكیو  ییلویك  مین یكی ،كه دو بمب  یحال آمد در ،بود   ٨ساعت حدودًا . میآ  یشب م ٨

قبًال  یمشخص یجا ییلویك  میبمب ن یبرا.) آورده بود یرا بدون قرار قبل یصوت ،ناصر(ھمراھش بود 
. در نظر داشتند یك پل فلزیفقط . ق نبودیرفقا دق ییشناسا یصوت یبرا یشده بود، ول ییشناسا

 یگذار در مجاور محل بمب یا  در كوچه  ٩بعد با عجله از ما جدا شد و به محل قرارش رفت و ساعت  
را  یدھد و صوت یم Mرا به  ییلویك  میدر ضمن بمب ن. گذارد  یم یقرار Mبا ) آباد  ابان شاهیدر خ(

م و ینشست یم...  عمل و یدر مورد چگونگ یح كاملید توضیالبته با: "دیگو  یو مبرد   یخودش م
روزانه  یكه از كار كارگر N دیگو  یبعد م ".ستیگر فرصت نیرشدن دیم كه به علت عجله و دیداد یم

 یگذار تجربه بمب  Nد و چون یستیكدام به مدارھا وارد ن  چیبازگشته و خسته است و در ضمن شما ھ
ساعت  ،یدر كوچه مجاور محل كارگذار Nگذارد كه  یكند و فقط قرار م  یدارد، لذا او را از عمل معاف م

بخورم كامًال  یا  د اگر ضربهیگو یم Nھنگام خروج از خانه به  M. با موتور مستقر باشد] شب[ ٩/١۵
كه   نیاز ترس ا Mق یكند و رف یسكوت م Nم و یخور یخودمان را م یكار  ھات و عجله ضربه اشتبا

د كرد كه یتوجه با. دیگو  یچ نمیبشود و مارك فرار از عمل بخورد، ھ» ترس از مرگ و عمل«متھم به 
ان یدر جر یطور شخص  را به یكار  عجله یھا  بوده و تجربه ضربه یان عمل بمبگذاریز در جرین Nق یرف

  . داشته است ]١٣۵١مرداد ماه  ١٨[  فروشگاه كوروشمشارزاده در ] حسین[انفجار بمب در دست 
منطقه . رسد  یر سر میقه تأخیكند و ناصر با چند دق یدر محل قرارش شروع به حركت م M، ٩ساعت 

 یر میك مغازه شیقرار در  یدر ابتدا  Mق یكه رف یھنگام. شده است یبوده و كنترل م یسیدًا پلیشد
ا ی .دینما  یب میتعق یك سعدیكند و او را تا نزد  یسه بار از در مغازه عبور م یك ساواكیخورده است  

مرا : "گفته  یشنود كه م  یك نفر میگذشته است از   یم یدر ھمان حوال یا كه در كوچه یموقع
د منطقه یگو  یناصر م. ندیب  یق ناصر را میرف ،M. "ولم كردند ییدن كارت شناسایگرفتند و پس از د

ر است ید وقت دیگو یكند و م  ید مییاو را تأ یھا  ھا، حرف  نمونهز با گفتن ین Mاست و  یسیپل یلیخ
م یست برویمھم ن یآره ول": دیگو  یناصر م. خطرناك است یلیو منطقه خلوت شده عمل ما خ

ته را چند یكم ین گشتیك ماشید یگو یدر ضمن ناصر م. "میرا آماده كن ییلویك  میمسجد و فعًال بمب ن
ناصر . شوند  یك مسجد میوارد مستراح . ستاده و او را نگاه كرده استیده كه ایدتر از قرار   نییقدم پا

 یبرا) ظاھرًا(ك نفر كه یكه   یطور  كند به  یقه معطل میدق ۵حدود  ،كردن بمب  زانیم یدر مستراح برا
ستاده یخود ا  ین بییك نفر پاید یگو  یم شده و به دربان مھ مشكوك Mاج به مستراح آمده بود به یاحت

ناصر از . رود  یارو میمستراح است و  یدھد برادرش تو  یچه كاره است؟ كه مستخدم جواب م
ك یشود در  یقرار م. كنند  ید و با ھم حركت میگو  یمسئله را به او م Mشود و   یمستراح خارج م

 یقه از جلویكه سه بار ضمن چند دق  نیبعد از ا. در محل مربوط بگذارد ]بمب را[ نشسته و    Mلحظه 
  .كنند  یدھد و حركت م  ین عمل را انجام میك لحظه مناسب ایگذرند در   یمحل عمل م
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 Mد من با یگو  یبه ناصر مN ناصر اظھار . ستین یاجید احتیگو  یناصر م. نمید او را ببیبا ،دارم یقرار
م یفعًال برو"د یگو  یناصر مدانم و    ید نمیگو  یم M "م؟یرا كجا بگذار یب، حال دومخ"دارد كه   یم

م و قرار ینیب  یقرار دارم ھم او را م Nكه با  یا  م در ھمان كوچهید برویگو  یم   M ."میزان كنیبمب را م
دارد كه در كوچه   یناصر اظھار م یم، ولیكن  یم میكه مدار بمب را تنظ  نیم و ھم ایگذار  یرا م یبعد
ك مسجد ی یطور اتفاق  كنند و به  یسمت شمال حركت م راالسالم بهیست و از ظھین یمناسب یجا

كه پس از  ،شود  یماند و ناصر وارد م  یدر محوطه مستراح منتظر م M. كنند یدا میابان پیدر ضلع خ
كه دست و شكم و گردنش   یزد و پس از چند لحظه ناصر در حالیخ  یبرم یانفجار یقه صدایك دقی

  . شود  یشده بود از مستراح خارج م یزخم
  حوادث یج بعدینتا

تواند مدارك را سوزانده و دو   ین میمیق سیشود و رف  یاهللا شوكه م ق لطفیان انفجار خانه، رفیدر جر
و خودش در . بنشاند  و عقب یك اسلحه زخمیبا شل  اند  را كه قصد ورود به خانه را داشته یپاسبان

زد و در یگر  یشده بود از راه فرار منزل م یزخم) گر بدنید ید جاھایو شا(ه صورت یكه از ناح یحال
دو  یكی یط] یانقالب كنون[ اسفند ٢۴ ]میدان[ یل تا حوالیك اتومبیبا مصادره  یمیپشت خانه ت

ك چشمش كور یان انفجار یق در جریرف(شود   یر میدر آنجا دستگ یكند، ول  یفرار م یریمرحله درگ
  .) شود یم

به سرعت بر خودش  یشود، ول ید میك لحظه ناامیق ناصر، او در یرفان انفجار بمب در دست یدر جر
 یھاد  خیش یگاھیمنزل پا یكیشوند و به نزد  ین از منطقه خارج میك ماشیكند و ھمراه با   یغلبه م

به . گذارد یم یرات بدیه ناصر تأثین امر در روحیشوند و ا  یند كه با منظره انفجار خانه مواجه میآ  یم
ق ناصر كه از یرف. ماند یجه مینت  یك منطقه امن بیرساندن ناصر به  یق برایرف یھا وششھر حال ك

گر رمق حركت نداشته و اجبارًا یبرداشته بود د یادینسبتًا ز یھا  نه زخمیه دست و شكم و سیناح
دو نقطه با  یكیالبته در ! (كند یساعت كوشش او را رھا م ۴د ناصر و بعد از یق بنا به اصرار شدیرف

راننده .) ر شوندیك بوده دستگیاند نزد  كه داشته  یافه مشكوكیبودن شھر با ق یسیتوجه به پل
مارستان یبه ھر حال ناصر به ب. دھند  ینشان م ینھا سمپاتیھا به ا  خانه یل و چند تن از اھالیاتومب

.  شود  یمنتقل م یشھربانمارستان یرد و از آنجا به بیگ  یقرار م ینا منتقل و تحت عمل جراحیس
  ٣.شود یاهللا ھم كه شوكه شده بود با آمبوالنس برده م ق لطفیرف

ن ھم ممكن یمیق سیكردم رف  ین حال فكر میشدن ناصر اطالع نداشتم و در ع  یمن كه از زخم
و ) كه ناصر به خانه مراجعه نكند(منزل زدم  یك گچ عالمت خطر برایعًا با یاست فرار كرده باشد سر

  .امدیامد و صبح ھم سر قرار ناصر رفتم كه او ھم نین رفتم كه طبعًا او نیمیسر قرار س
  ر رفقایرش آن از طرف سایشنھاد طرح از طرف من و پذیپ یھا زهیانگ

كه قرار بود از طرف  یكردن با عمل  یم و ھمراھیگذار  یكه م یاندك یرویزدن جشن، با ن   برھم ـ ١
  .مرداد ٢٨ط خاص روز یغ مسلحانه در شرایجه گسترش تبلیرد و درنتیگر از رفقا انجام پذید یگروھ

كار و بدون در نظر  یھا یژگیبدون در نظر گرفتن و ،در سطح سازمان یبودن در عمل نظام شتازیـ پ٢
  ).یت گروھیمم حیگذار  ینامش را م(ر یط خطیدر آن شرا یامد ضربه احتمالیگرفتن پ

نمود و از    یرا دنبال نم یا  ، آموزش اصًال ھدف عمدهیكارگذار یھا  ن طرحیالزم به تذكر است كه در ا
گذاشت   یعمل كننده م یرفقا یرو) یانیبن رین حال غیو در ع(مثبت  ید اثرات روانینظر من تنھا شا

با امر  یبرخورد عاطف یاز نوع یتوانست حاك  یواقع م نادرست بود و در یكه تن دادن به آن خود بس
    نه چه بود؟ ین زمیگر رفقا در اید یھا  زهیاما انگ. دیه رفقا به حساب آیروح یارتقا

نه دچار ین زمیدر ا. (از شركت در عمل معاف شده بود یالتیتشك یلیدل  ق ناصر كه ھر بار بهیـ رف١
آمد  یش میپ یھر بار كه بحث عمل نظام) شده بود ینیب  خودكم یواقع نوع ش و دریعدم اتكا به خو
 یكه خودش برا ین ضعفین بردن ایاز ب یكه برا یتیخلوص و احساس مسئول یصادقانه و از رو

شركت در عمل  یش را برایخو ینه را در مقابل تمام خطرات سپر نموده و آمادگیش قائل بود، سیخو
، یاسیه شده بود كه بدون در نظر گرفتن عواقب سدید یداشت و لذا در موارد چند یاعالم م ینظام
 یكه در ھمان لحظه وقت  یدرحال .نمود   ید میینادرست را تأ یك طرح حتی...  و یالتیو تشك ینظام

ش را با یآمد كه به عوض او، من در طرح شركت كنم جدًا و مصرًا مخالفت خو  یان مین به میبحث از ا
ن ید و ھم بید  یم یمن و خودش فرق فاحش یت نظامین صالحیھم ب(داشت   یطرح ابراز م یاجرا

  .)ن باشدیتوانست چن  یكه اصوًال نم  یحال ار قائل بود دریمن و خودش تفاوت بس یالتیارزش تشك
كارانه   ه محافظهیرون به خاطر داشتن روحیكه قبًال چه در زندان و چه در ب نیل ایاهللا به دل ق لطفیـ رف٢

جو كند كه در تحت  و  جست یطیداشت كه شرا یگرفته بود، صادقانه كوشش فراوانمورد انتقاد قرار 
شتن و در یًا عمًال در درجه اول به خویل دھد و ثانیش را تقلیكارانه خو  ه محافظهیط اوًال روحیآن شرا

الزامًا ن امر ید كه ایتوجه كن. (اش را به اثبات رساند  یكار  ه محافظهیعدم روح ،گرانیدرجه دوم به د
  .) باشد یعدم صداقت و یتواند به معنا ینم
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روز به  ،ان طرحین كه مبادا با موضع منفعل گرفتن در جریاز ا ٤و ترس یل حاملگین به دلیمیق سیـ رف٣
به  یـ نظام یاسیدھنده سازمان س  لیتشك یھا  از ركن یكیكه از نظر سازمان ( ینه نظامیروز در زم
ش را با یجًا از دست بدھد، موافقت خویش را تدریزم خوینامیكند و د ینینش  عقب) دیآ  یحساب م

خوب  یل حاملگیدل  ن بهیمیق ناصر مطرح شد كه سیكه ازطرف رف  یزمان یطرح اعالم داشت و حت
نه ین زمیتذكر دھم كه در ا یستیبا. رو شدن روبیمیق سیاست از انجام طرح معاف شود با مخالفت رف

 یعنوان فرماندھ  ر من بهیتأث  تحت یادیزان زیكرد به م  ین با خودش میمیق سیكه رف یو برخورد
كه من ھم نظرم   نیذكر كردم ھمه رفقا به اعتبار ا  طور خالصه فوقًا  كه به یعالوه بر مسائل. گروه بود

الذكر تنھا آن   جا اشاره كنم كه مسائل فوق  نیدر ھم. ردین است حاضر شدند كه طرح انجام پذیھم
جانبه و درست   ھمه یابیارز یتوانست جلو  یبود كه م یكیدئولوژینادرست ا یھا زهیقسمت از انگ

ز وجود داشت كه رفقا را وادار به ین یدرست فراوان یھا زهیان انگین میمسئله را سد كند، واال در ا
  .نمیب  یآنھا نم یبحث رو یبرا ینجا لزومینمود كه در ا   یرش طرح میپذ

ب ـ ھر آن . ردیاد نگیز یرویالف ـ از ما ن: م عبارت بود ازیھا در نظر گرفت  طرح یاجرا یكه برا یطیشرا
ش آمد، طرح را حذف نموده و یضربه خوردن در طرح پ یبرا ین احتمالیتر  م كه اگر كوچكیآماده باش

م یاصوًال حاضر باش م كهیدانست  یقدر طرح را ارزشمند نم  نیكه ما ا  نیا یبرا. میینما یعمل را منتف
  . میرا متحمل شو یا  ن ضربهیتر  در قبال آن كوچك

ن تعداد و ین حرف را با شركت اینادرست فوق تضاد ھم یھا زهیاز انگ یناش یالیخ درواقع ما با خوش
كه ھركدام داشتند درك نكرده و اصل  یاز رفقا در عمل با مواضع و مسائل یاسیت سیفین كیبا ا
توان   ینم یسیط خاص پلیتًا در شرایرا ماھ یچ عمل كوچكیھ: "دیگو  یرا كه م ریز یكیچر ییطال

و  ینیل متعدد عیم به دالیدانست  یكه م  یحال در. میسپرد یفراموش  به دست، "كوچك تصور كرد
  . میقرار دھ یابیش از آنچه ھست مورد ارزیم كه مشكالت را بیریناگز یماد
  ینظامه و وضع یھا از نظر روح بیترك

جه ین نتیروزمره به ا یان كارھایرا من بارھا در جرین مورد مناسب انتخاب نشده بود، زیناصر در ا
ط ین شرایك چنیست در یبا یست و لذا آموزش او نمین یده بودم كه در حال حاضر فرمانده خوبیرس
گر وادار به یان دیك جریان و با ین جریست با نظارت كامل خودم در ایبا  یناصر را م. ردیصورت پذ یریخط

  .كردم  یم یفرماندھ
شركت در عمل  یبرا یبدن ین آمادگیمیس یداشتند، ول یروان یعمل آمادگ ین برایمیاهللا و س لطف

ر نظرات من بود، بدون یتأث  تحت یطور محسوس  م كه بهیت م؟یچرا ما او را در طرح وارد كرد. را نداشت
نظر مرا  ،ن طرح شودیگذاشتن او از ا ق نموده و خواستار كناریرف یبا امر حاملگ یكه برخورد فعال  نیا

  شنھاد من به چه علت بود؟یپ. رفتیق در طرح پذیدر مورد شركت رف
 یكنم به درست  یم یھا با رفقا برخورد عاطف  تیكه من كًال در انجام مسئول  نیش در مورد ایھا پ مدت

ن بود یام بر ا یشه سعیھم ،نمودم  ین مشكل میحل ا یمن كه كوشش برا. از من انتقاد شده بود
ژه یوه ام ب  یسازمان یدر زندگ یمتعدد ینمودھا. ن نوع برخوردھا احتراز كنمیاالمكان از ا یكه حت

شد كه من در   یمثًال گاه م .در من بروز نموده بود یدر برخورد عاطف یرو  ده بودم كه چپیرًا دیاخ
ن یكه سابق بر ا  یدرحال. كردم  یه بود برخورد میبا رفقا تندتر از آنچه كه واقعًا حق قض یبرخورد انتقاد

سعید، [ قیكبار رفین امر را یا یحت. تر از حد معمول بودم  ، نرم یانتقاد یشه من در برخوردھایھم
و آن را  در جمع مطرح كرد كه گرچه من بدان توجه كردم یرًا به صورت انتقادیاخ] محمد تقی شھرام

  .ح نشده بودین امر تصحیكن ھنوز در عملم ایرفتم، لیپذ
 یطرف من برخورد عاطف ژه ازیوه ب ،كه نشان دھم كه با او در گروه  نیا یز براین نیمیق سیدر مورد رف
 یمیت یر رفقایكه سا  نیبدون ا. دمیكش  یش از حد معمول از او كار میرد، عمًال گاه بیگ  یصورت نم

ق یرف. بود یرو  ن چپیت و اوج این انتخاب در واقع نھایند و ایبنما ینه به من انتقاد فعالین زمیدر ا
اظھار  یتش به علت حاملگیروانه داشت و از گرفتن مسئول  چپ یش برخوردیز با خوین خودش نیمیس

 یاستراحت كن یستیبا  یم كه تو میكه او را با استدالل قانع كن  نیكرد و ما به عوض ا  یم یتینارضا
كردم كه او با فشار كارھا را   یش خود استدالل میپ) ر بودیپذ  من امكان یبرا ین كار به راحتیو ا(

اش مجموعًا بھتر   هیننموده و روح یھودگین صورت احساس بیبھتر است، چرا كه در ا ،انجام دھد
قًا از یبا خودش كه دق یو ، یراصولین برخورد غیبا ا یستیبا  یز نمینجا نیكه در ا یدر حال. خواھد بود

رفیق . رفیق سیمین صالحی ھمسر رفیق فرمانده بھرام آرام بود[ . دادم یرفته بود تن میر پذیمن تأث
  ]نھاد" سپیده سحر"سیمین فرزند دخترش را در زندان به دنیا آورد و نام او را 

X  وY، بعدًا بحث خواھم . (تر بود  د كه حساسھا داده ش  دان بدانیھر دو عمل كرده بودند و لذا طرح م
ستم منضبط یك سیم، بلكه آنھا به اعتبار نبودن یا اد ھم حساب نكردهیآنھا ز یكرد كه درواقع ما رو

كم تجربه  یگریعمل كرده و د یكی ،Nو  M.) ش نشان دھندیالزم را از خو ییاند كارا  نتوانسته ینظام
كردم  ین برآورد میطور من چن  نیرا به انجام برسانند و ھمك عمل یتوانستند   یمجموعًا م یبود، ول

 ن رو من در طرحیاز ا. ناصر را جبران خواھند كرد یھا  یینارسا ینفر در دو نقطه بعض ن چھاریكه ا
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ان یز در مین یك رھنمود كلیتنھا . چ نظر ننمودمیاز ھ یوجه دخالت  چیھ  ر بهیمربوط به دو گروه اخ یھا 
م یجا تصم  افراد در ھمان یستیرقابل عمل كردن بود بایكه منطقه مشكوك و غ  یتبود كه در صور

  .ندینظر نما  گرفته و از عمل كردن صرف
  یكیتكن ییھا از نظر كارا بیترك

  . الزم را نداشت تبحر یبند در عمل مدار یبار مدار بسته بود، ول  نیاهللا چند ـ لطف١
اده نكرده یپ یاتیگاه مدار عمل  چیھ یرا انجام داده بود، ول بستن مدار یكین دو بار كار تكنیمیـ س٢

 یشتریاج به آموزش و كنترل بین رفقا احتید كه ایشد فھم یم ،كردم  یم یبود، لذا اگر خوب بررس
مدار را در  ،تر باشد  شان از حد معمول كوچك  یصوت یھا  خواستند بمب  یژه كه چون میدارند، بو

آورد كه به   یم را در گوش من به صدا در ید زنگ خطریبا  ین امر میاشل كوچك درست نمودند، ھم
  ٥.ت الزم را نشان ندادمی، من حساسیل عدم آزمودگیدل

مسئله از  یابیھا و ارز  كردن طرح  ام به چك  ز توجهیش از ھر چیب ،ك خاص خودمیل پراتیمن به دل
 یدر انجام طرح و مسائل عمل یالیخ غم خوشیربه ھر حال اگر عل. معطوف شده بود یجھت كارگذار
با توجه  یكیافت، در مورد كار تكنی  یل میخطر تقل یادیتا حد ز ،كه داشتم یا  با تجربه ،مربوط به آن

به خرج  یالیافت، اگرچه اعتقاد كامل دارم كه اگر من خوش خی  یش میمن خطر افزا یتجربگ  به كم
  . نبود كه از درك آن عاجز باشم یزین امر چیا ،دادم  ینم

  وجود داشت یھا از نظر نظام  كه در طرح یانتقادات
 یھا  یریگ  جهیخارج است و نت هن مقالیبكنم از حوصله ا یادین انتقادھا، بحث زیا یاگر بخواھم رو

خواھم   یم یچند ضعف بارز نظامدادن   نجا با نشانیفقط در ا. كنم  یگر موكول مید یجا  را به ینظام
ھا ما امكان ضربه خوردن  ندادن به طرح و بھا یالیخ ل خوشیدل  ز بهین موارد نینشان دھم كه در ا

  .میداشت
  .زه نبودندیرفتند موتور  یانجام طرح م یكه برا ییـ تمام رفقا١
  .طرح مناسب نبود یـ فرماندھ٢
كه  یگرین خوب انجام نگرفته بود و مسائل متعدد دیمیساهللا و  جز در مورد لطف  ھا به  ییـ شناسا٣

  .ل آمده استیتحل یدر ابتدا ،ھا  یبعض
خود را ملزم  ،وستن حادثه روشن شدیوقوع پ  ل بهیان و دالیبًا علل و عوامل متشكله جریاكنون كه تقر

م تا یاز مسئله بنما یتر  یا  شهیل ریفوق زده و تحل یھا  انیتمام جر یبند  نم كه دست به جمعیب  یم
نجا عمل یو در ا(ك فرمانده یك را در جوانب مختلف كار یدئولوژیا یھا  توانسته باشم نقش ضعف

اثر لٸو [ "ست خوب بودیتوان كمون یچگونه م"از كتاب  یمقدمتًا جمالت .نشان دھم) ینظام
  :كنم  یشود نقل م  یل مربوط مین تحلیرا كه به ا ]شاٸوچی

، یتابع منافع كل یید تابع منافع حزب، منابع جزیبا ین است كه منافع شخصیا یستیاصل ماركس"
  .باشد یطور كل  ا بهیك ملت تابع منافع دنیالمدت و منافع   لیمنافع موقت تابع منافع طو

در نظر آورد و منافع  یطور كل  د منافع حزب را بهیبا ،ستیك عضو حزب كمونیشه در تمام مسائل، یھم
ن است كه یحزب ا یب اعضاین پرنسیتر  یعال. خود قرار دھد یحزب را فوق مسائل و منافع شخص

خود با  یدئولوژین استنباط را در اید ایحزب با یتمام اعضا. ن منافع خود بدانندیتر  یمنافع حزب را عال
استنباط «، »یه حزبیروح«عنوان  ًا بهاست كه از آن غالب یزین ھمان چیا. وجود آورند  استحكام به

. ك عضو حزب استیب یپرنس ن جلوهیتر  ین عالیا .میا صحبت كرده» یاستنباط سازمان«ا ی» یحزب
  .ك عضو حزب استی یپرولتار یدئولوژیا یصفا ن جلوهیا

 یشخص یھا  ھدف. و مستقل از منافع حزب داشته باشند یشخص یھا  د ھدفیحزب ما نبا یاعضا
خواھند   یحزب ما م یالمثل اعضا یحزب باشد، ف یا ه از ھدف ییتواند جز  یحزب ما فقط م یاعضا
 یھا روزمندانه تودهیپ یقدرتشان را باال برند، مبارزه انقالب. اموزندیب یستینیـ لن یستیماركس یتئور
 یاگر اجرا. ھذایوجود آورند و قس عل  را به یانقالب یھا  كنند و انواع مختلف سازمان یع را رھبریوس

حزب است و  یھا  از ھدف ییكه به نفع حزب باشد، جز  یآنھاست، تا وقت ین كارھا ھدف شخصیا
ن، یر از ایبه غ یول .اج داردیاحت یحزب یل اعضا و كادرھاین قبیاز ا یادیوجود عده ز  حزب محققًا به

ر یو نظا یفرد ی، قھرمانیمثل كسب مقام شخص یمستقل شخص یھا  د ھدفیحزب ما نبا یاعضا
داشته باشند ممكن است آنقدر از منافع حزب دور شوند كه  ییھا  ن ھدفیاگر چن. آن داشته باشند

  .مبدل گردند یحزب یھا  ستیبه اپورتون
ند و یب  یرا م ییق فقط منابع جزینفر رف   كیشود كه   ین میاز ا یطور عمده ناش  سم بهیدپارتمانتال... 

دنبال منافع   قدر بهآن. شود ین جھت مرتكب اشتباه میاز ا. ردیگ  یگران را در نظر نمیو كار د یمنافع كل
كه   ییزه و نقاط شروع كار رفقایست انگیالزم ن. گردد  یگران میرود كه مزاحم كار د  یكار خود جلو م

توان  ینمن عمل را یالبته ا. بد باشد یلیشوند خ  یم) یت قسمتیحم(سم یمرتكب اشتباه دپارتمانتال
دارند غالبًا مرتكب  یستیدوالیویكه طرز فكر اند ین، افرادیبا وجود ا. سم اشتباه كردیدوالیویبا اند
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ره ھم كم یو غ یینما شدن، خود ل به قھرمانی، میثالثًا خودپسند .شوند  یم یستیاشتباه دپارتمانتال
  .است یما باق یحزب یاز رفقا یكم هعد یدئولوژیش در ایو ب

خواھد    یدلشان م. اند، متوجه مقامشان در حزب است  اتیگونه نظر  نیا یكه دارا یذكر افرادفكر و 
دلشان لك . شان كنند  نیند و تحسیشان را بگو   ر افراد تملقیخواھد سا  یدلشان م. كنند یینما خود

 یمعتبر دوست دارند آدم. كنند  یاز قدرتشان سوءاستفاده م. رندیزده كه در صف رھبران قرار گ
زان ید ھنوز ھم بر میما با. طه قدرت خود درآورندیز را در حیچ  كنند و ھمه یینما خود .شناخته شوند

نه ین زمیدرحال حاضر، در ا. مییفزایشرفت در راه انقالب بیپ یمان برا  حزب یو شوق اعضا یاریھوش
كنند و عالقه آنھا به   یمطالعه نم یلیحزب ما خ یاز اعضا یبعض  مثًال. میكن  یكار نم یبه اندازه كاف

 و خود یفرد ین ما مخالف قھرمانیبنابرا. قت گواه نظر ماستین حقیا. ستین ی، كافیاست و تئوریس
  هیاز گرانما یكین یا. میستیشرفت مخالف نیپ یحزب، برا یمحققًا با شوق اعضا یم، ولیھست یینما
شرفت با شوق یپ یبرا یستیا و كمونیتارشوق پرول یول .ست استیحزب كمون ین خصال اعضایتر

قت را یحق. قت استیحق یایجو یستیا و كمونیشوق پرولتار. شرفت كامًال فرق داردیپ یبرا یفرد
 یتكامل، حدود و ثغور یبرا. جنگد  یقت مین وجه به خاطر حقیكند و باالتر از ھمه به مؤثرتر  یحفظ م
 یتا آنجا كه فرد ھمراه آن است دارا یشوق فرد یاست، ول یت مترقیماھ یست و دارایقائل ن

 یفرد یرا به خاطر منافع شخصیست، زید نیدان دیم یمحدود است و عالوه بر آن دارا یت مترقیماھ
  .سازد  یا كج و معوج میكند   یم یرد، آن را مخفیگ  یده میقت را نادیغالبًا آگاھانه حق

 یدئولوژیا یو حت یپرولتر ریغ یھا یدئولوژیمختلف اش از انواع یھا كم و ب  یھنوز در حزب ما بعض
آگاھانه در حزب مستتر است و فقط  ،ھا  یدئولوژیگونه ا نیا. دھند  یطبقات استثمارگر منحط را بروز م

ن حكم درباره یا .ردیگ  یھا اوج م  وقت یكند و بعض  یمسائل روزانه كوچك و مخصوص بروز م یدر بعض
 ید و بند است، ولیغلط آنھا مستتر و تحت ق یدئولوژیا یحزب ھم صادق است، گاھ یاعضا یبعض
ان یكه م یھا و مبارزات تناقض. دھد  یر قرار میتأث  كند و اعمالشان را تحت  ید و بند را پاره میق یگاھ
  .قت استین حقیا هدھند  دھد نشان  یم یرو یمختلف فرد واحد یدئولوژیدو ا

را  یستیو كمون یرولتپر ینیب  و جھان ینیب  اتیح ،د آگاھانهین است كه بایك ایلوژدئویمفھوم پرورش ا
ت یطبقه، ملت و بشر یو مصلحت آزاد یان رشد شخصیاز تناسب م یحیم و استنباط صحیل كنیتحص

   ".میكن كن  شهیرا مغلوب و ر یرر پرولتیح و غیناصح یھا  یدئولوژیم انواع ایم تا بتوانیداشته باش
  

ل یتما  عمومًا. توان شروع كرد  یل را نمین تحلیرشد، ا یھا  زهیانگ یبدون در نظر گرفتن و بحث رو
گران عقب یاز د یا  نهیچ زمیچ رو و در ھیكه به ھ  نیرشد موجود بوده است و ا یدر من برا یادیز
خته شود یآم یگریكه با مسائل د  یمن با زمان یسازمان یل در زندگین تمایشك ا  یب. فتمین

 یم ن بازیدرواقع امر مسئله به ا. دیا بد از آب درآیتواند خوب   یرا خواھد ساخت كه م یا مجموعه
شتر كوشش ینجا بیدر ا. است یو تا چه اندازه جمع یرشد فرد یھا برا زهین انگیگردد كه تا چه حد ا 

  : دھم یرا نشان م یفرد یھا زهیجه انگیمتعدد نت یكنم با نمودھا  یم
، یو فكر یر مادیدست و پاگ یھا  یبه اعتبار نداشتن وابستگ ،التیقابل قبول در تشك  رشد نسبتًا ـ١

ش را یت و كوشش خویآن فعال یكه بر مبنا یتیمبودن از درك بالنسبه مناسب و ح ھا و برخوردار  عقده
ل یمكن است به دلم یًا در بعضیزان است و ثانیك میل اوًال در ھر كس به ین تمایچه ا. مید نمایتشد

ان دست و یك جریا به یدارنده در خود فرد و  و باز یان منفیك جریبه  یسم و تحرك درونینامینداشتن د
  .ل گرددیگران تبدید یر برایپاگ
در  یو فقط كوشش نسب) انتقاد صادقانه از خود ننمودن ،یبه عبارت(ھا نمودن  ـ كمتر اعتراف به ضعف٢

بدون  ،ھا  ن بردن ضعفیاز ب یجمع برا یرویا استفاده از نیو  یطور فرد  بهھا   ن بردن ضعفیجھت از ب
ن نوع یا. رشد من نشان داده شود ه دردطور عم  به ،هین داشتن كه نقش بقیبه ا یلیاد تمایكه ز  نیا

گردد كه    یش از ھمه موجب میكند ب  یم یگران را نسبت به فرد ذھنیكه د  نیكردن عالوه بر ا برخورد
ده است یقرار نداده و مجبور نگرد یش را در جمع مورد بررسیھا  كه ضعف نیل ایبه دل(ط، فرد یدر شرا

الت یتما رو یش را فراموش نموده و پیخو یھا  ضعف) جانبه به عمل آورد ل ھمهیكه از خود تحل
ند كه بتواند ك  یز از جمع سلب مین امكان را نین امر این ایھمچن. ش گرددیو نادرست خو یرانقالبیغ

ن مسئله از طرف یبا ا  ن ضعفین حال كه ایبه عمل آورده و در ع یدرست  ً كامال یبند  ھا، جمع انیاز جر
كننده است، پس من خود   نییاش تع  شد كه اصل خود فرد است، خود او در حل مسائل یه میمن توج

رشد  یھا  زهیانگ یستیدوآلیویاند یھا  ه با رگهین توجیبخصوص كه ا. نه كوشش خواھم كردین زمیدر ا
ك ی یدر اجرا یآمد كه اگر كوتاھ  یش میموارد پ یرو در بعض  نیاز ا. در درونم تناسب داشت

ت به یمسئول یمًا اجرایكه مستق یآمد كه در آن ھم من مسئول بودم و ھم كادر  یش میت پیمسئول
كردم و نقش خودم را كمتر از حد   یمداد مه او قلیطور عمده از ناح  ھا را به  یدوشش بود، من كوتاھ

 یت كامًال نشان مین موفقیدر ا  بود سھم خودم را یتیكه اگر موفق  یدرحال. دادم  یجلوه م یواقع
  .دادم 
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كه در درونش  یمتعدد یھا  ت فرد نسبت به ضعفیش از حد و كم شدن حساسیب ییگرا برون: ـ الف٢
  )ك نوع فرار از خودی. (استن مسئله یا یز از عواقب جانبیھست ن

ھا بارز باشند   و قوت یھا مخف  كه ضعف  نیشتر عالقه به ایو ب "نداختنیتنگ و تا ن"خود را از : ـ ب٢
  . ن مقوله استیاز ھم ،زین
ن یچون تجربه در ا ،شهیھم یو نه برا یودخنه صد در صد خود ب( یخودب به طور خود یرو  ـ دنباله٣

 و به(انات یرو جریو پ) ن بابت متحمل خواھم شدیاز ا یآموخته بوده است كه ضرباتاد به من یمورد ز
كه بعضًا   نیقرارگرفتن بدون ا) و نادرست یاصول ریانات غیدرست و گاه جر یھا  انیطور عمده جر 

ن امر یبا توجه به ا(انات یواقع نگران از عقب افتادن از جر در. مسئله را مورد توجه قرار دھم یھا  یژگیو
انات یھا جر  یلینسبت به خ یشتریام با سرعت ب  مواقع نتوانسته یلیل نقاط قوتم در خیكه من به دال

آورده  وجود   من به یبرا ن احتمالیشه ایھم.) میص داده و خود را با آن ھمگام نمایابنده را تشخی رشد
انات یاز جر ،ام  را داشته ینگر  جانبه  ن ھمهیامكان ا یالزم كه گاھ ینگر  جانبه  ك ھمهیاست كه بدون 

ت، یزان خالقیافته است كه من در خودم آن می  ید میتشد ین امر بخصوص موقعیا.  میمتابعت نما
زان از یانات در حركت باشم و نه آن میكان جریام كه بتوانم در نوك پ دهیرا ند یاریت و ھوشیدرا

 یطور خود به خود  انات بهیقًا از جریضر باشم دقكه حا...  و عدم اتكا به خود و یحال  ی، بیسست
 یول ،شد  یكه كامًال غلط بودنش احساس م  نیبا ا ،ن در طرحیمیمثًال در امر شركت س. میت نمایتبع

  .شد  یان مین جریزه كامًال مربوط به ھم موجب عدم مخالفت من با شركت او در ایدو انگ
ق دختر یك رفیاج به یاصوًال احت یل شكل كارگذاریاهللا به دل لطفن و یمیمربوط به س یھا كًال طرح: الف

ل ین دلیمیل سین دلیبه ھم. (شد  یھا م  شدن طرح  لین موجب تعطیمیگذاشتن س داشت و كنار
  .)ن مخالفت نكردیمیاهللا ھم با شركت س آورد و لطف

 فتد،یعقب ن ینظام یھا  انیھم گروه ما از جر ق دختِریل داشتم كه رفیات خودم تمایل روحیبه دل: ب
رفیق [ ق دختریك رفیل شركت یاز قب یاناتینم جریب  یم ،ق شومیعم یوقت .ز باشدیجلو ن یحت

 ٢٠در  خلق ییفدا یھا  كیتوسط چر[ یزدیدر طرح اعدام فاتح  ]شھید نزھت السادات روحی آھنگران
  . اد نموده استیق زیل را در من و احتماًال خود رفین تمایا ]ترور شد ١٣۵٣مرداد 

م یاتكا كن یكار  م به محافظهیكه بتوان  قبل از آن ،شبرد كارھا و جلودار بودنیپ یاز آنجا كه برا ـ ۴
كارانه در من   محافظه روانه و ضد چپ یشه برخوردھایلذا ھم ،میمحابا و جسور باش  یب یستیبا
كه  یا  نهیبخصوص اگر در زم  .داشته استت یز، حاكمیآم اطیكارانه و احت  محافظه یشتر از برخوردھایب

الزم  ییو كارا ییدر خودم احساس توانا) یازجمله عمل نظام(شود   یام گذارده م ت به عھدهیمسئول
شتر قادر است یباشد ب یتھ یشتر از مسائل شخصیكه ب یقیروشن است كه ھر رف. نمودم  یرا م

ز یش از ھر چیمن ب یرو  ائل را حل كند و لذا چپمحابا مس  یكند جسورانه و ب یرو  كه چپ  نیبدون ا
ا را یجانبه و درست قضا  ق و ھمهیدرك عم یبوده كه جلو ینادرست یھا  رهیبه اعتبار آن بخش از انگ

  .كرده است  یسد م
كارانه در قبال ابراز   جه گرفتن موضع محافظهی، درنتیك خصلت ضدانقالبیشدن به   ترس از متھم ـ ۵

طرف  ن نظر ازیژه اگر ایبو ،گرانیانات و نظرات دیروانه در قبال جر  ا موضع دنبالهینظرات درست خودم، 
  . شرو بودن نظراتشان به من ثابت شده بودیشده است كه مجموعًا پ  یابراز م یمراجع

مًا به یه كه عواقب آن مستقگران و آنچید یھا  تیگرفتن نسبت به مسائل و مسئول  ـ موضع منفعل۶
گر اجازه پرداختن به یخودم د یكند كه كارھا  یبروز م ین اغلب در مواقعیالبته ا. گردد ینم من باز

موضع منفعل گرفتن نسبت . ف كنم بھتر استین توصین چنیدر واقع ا. گران را به من ندھدیمسائل د
تر   كیا ھر آنچه كه به خود نزدیخودم  یھا  تیگران و موضع فعال نسبت به مسئولید یھا  تیبه مسئول

خواستم از   یطرف م  كین مورد خاص از یدر ھم  مثًال...) و ی، سازمانیمی، تیت فردیمح. (است
از آن طرف عالقه به  .٦دن آن كوشا باشمیرسان فتم و در انجام و به ثمریم عقب نیھا تیانجام مسئول

ن ی، ایالیخ  شه خوشین است ریا .٧در من وجود داشتم یت یز براین یبودن در عمل نظام شتازیپ
و ضربه در  یآور شكست، ناكام  امیتواند پ  یكه م یمتعدد یشود پارامترھا  یاست آنچه كه موجب م

 و .٨ندیچشم من رژه در آ یجلو یروزیقرار گرفته و دائمًا عوامل و عواقب پ یتوجھ  یم باشد، مورد بیت
  . كنم یابیاز مسائل را نتوانم ارز یلیتجربه نبودم كه خ  ینه بین زمینه من در ا گر
د یبه حساب آ ۵و  ۴تواند از عواقب مجموعه  یز میدن نیرتر به تعادل رسیـ چپ و راست شدن و د٧
  ات چپیافتادم و دوباره روح یرو  به راست یكردم، مدت  یم یرو  چپ یمن در عمل نظام یزمان(

 ،زه ھم بوده است كه نشان دھمین انگیكردن با ا  یروانه عاطف  برخورد چپا مثًال ی .)روانه ظھور كرد
  )یرو  پس از راست یرو  چپ. (كنم  ینم یمن برخورد عاطف

داشت،  یمثبت یھا  زهین كه انگین ایام، در ع  ییش از حد توانایب یسازمان یھا  تیـ قبول مسئول٨
  .كردم  یتوجه م زیت نیاز قبول مسئول یناش یشه به رشد فردیھم یول
كند،   یكنم ناراحتم م  یكه در خودم مالحظه م ییھا  خودم و ضعف یھا  قدر كه شكستـ آن٩

 یتا حد ،گرانیرمھلك دیغ یھا  ضعف یبعض یحت .كند  یآنھا نم یھا  گران و شكستید یھا ضعف
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من دخالت نكرده  ،كار فالن   كنند اگر در  ید مییرفقا تأ یمثًال وقت(ند است یم خوشایبرا) ار اندكیبس(
  .)شد و حاال انصافًا بھتر شده است  ین میكرد كار بدتر از ا  یدخالت م یبودم و فالن

  .است) سمیدوالیویاند  وجود(ك یدئولوژین ضعف ایز از عواقب ھمین یالیـ خوش خ١٠
  م منجر به ضربه شدیات كه در تین روحیاثرات ا

رفع آن، برخورد من  یش از حد برایاز بینسبت به من و احساس ن یرفقا در عمل نظام ینیب  ـ خودكم١
  .ه داشتین روحیدر رشد ا یادیرات زیدر مقابل آنھا كه تأث یبا عمل نظام

رفقا با من  یبخصوص از سو(سازشكارانه  یجه اندكیو در نت ی، خانوادگیك جو عاطفیـ وجود ٢
ك تفاھم نادرست یكه گاه كار را در ) كردم  یار را من كیمن معموًال ا ،نه گر شد و  ینم یبرخورد انتقاد

كه در  یا هیت روحیبه اعتبار حاكم(ك از رفقا ی  چیشنھاد من ھیشاند و لذا پس از پ ك یم یاصول ریو غ
  یمربوط م یفرماندھ یھا  ز به ضعفین خود نیننمود كه طبعًا ا یبا من برخورد انتقاد) باال ذكر كردم

  .شود
م كه یبگو یستید رفقا كرده باشم، بایكردن د   انیع یام را برا  ییكه كوشش نھا  نیا یدر انتھا برا

در خودم سراغ دارم كه مرا  یمتعدد یھا  زهیكه از خودم نمودم ھنوز انگ یرغم تمام انتقادات  یعل
در وجودم  یبد طبقات یھا ز مبارزه با خصلتین نیكشاند و قبل از ا   یمصرانه به سمت اصالح خودم م

در زمان ورود سلطان قابوس، پس از  ،ین عمل نظامینه ھمیمثال در زم یبرا. ان بوده استیدر جر
 یو نظام یاسیج مناسب سیتوانست نتا  ید میكه شا یك بمب ابتكاریك طرح مناسب و ی ییشناسا

شدن   كشتهم كه امكان یتازه در منطقه شد یا دهیمواجه با پد ،]اتیعمل[ به بار آورد، شب عمل
طور فعال در طرح شركت داشتم   من كه خود به. رفت  یم ینفر از مردم معمول ا دویك ی یاحتمال
بخصوص ( ین عمل از نظر سازمانیدانستم انجام ا  یكه م  نین اید مدار را باز كردم و در عیجا كل  ھمان

 عمل را لغو كردم و بعد. اھد كردتر خو  یموضع ما را قو) دادند  یانجام م یاتیز عملین ییفدا یكه رفقا
ش از انجامش یاش ب  یسازندگ ،لغو عملدر م كه یجه گرفتین نتیچن ،مین تصمیاز ا یمیھا در خانه ت

ن ین چند سال به ھر حال ناظر بر چنیمن در ا یسازمان یل كه زندگین قبیگر از اید یا مسائلیو  .بود
ام را در   هیرا كه من روحیصورت درآمد، ز  نیمسئله بد نینجا ایكن چرا در ایول.  بوده است ییھا انیجر

كه من  یا  كه رفقا حداقل آن مقدار تجربه  نیبدون ا ،جمع القا كرده و جمع را به تب و تاب عمل انداختم
 یق ناصر در حوالیرف یھا العمل  عكس. گرداند، داشته باشند مه راه عمل بازیتوانست از ن  یرا م

ا یگو یلطف: "دم كهیكشنبه از او پرسیبعدازظھر  ٧ساعت  یاهللا وقت ق لطفیا رفیمرداد و  ٢٨دان یم
ن مطلب یھم یایگو ".ھمه كارھا رو به راه است ،نه: "، در جوابم با استحكام گفت"كارتان عجله است

  .است
به  نم،یطرح را نب یھا  نموده و ضعف یالیخ شد كه    یك كه در مورد من منجر میدئولوژیدرواقع ضعف ا

ن یدر ا  داشت و عمًال  ین عمل بازمیگرفتن در ح یم اصولیرا از تصم یناصر و لطف یگریصورت د
اش را ھم بحث  شهیكه ر(من  یالیخ گر جمع شدند و به اعتبار خوشیكدیبا  یھا ھمگ  ان، ضعفیجر

  .ش را وارد آوردندیضربه خو) كردم
  یفرد یھا یریگ  جهین واقعه و نتیرات ایبه تأث یاجمال ینظر
شود و نمود  یتر م  فرد روشن یكه انتقادھا  نیو كًال پس از ا ین حوادثیاوقات پس از وقوع چن  یگاھ
و  .است یدار  شهیك ریدئولوژیا یھا ضعف یدارا  ند كه چگونه اوًالیب  یابد و او به چشم می  یم یعمل

ش را خواھد یش آشكارا ضربه خویدر رشد خو یوجود پنھان بودنشان باالخره روز ھا با  ن ضعفیًا ایثان
ش را یش فرو رود و مواضع منفعل گرفته و باور خویدر خو ین را دارد كه عنصر انقالبیزد و امكان ا

 یم ش فرویاش در نظر خو یت انقالبیش از دست داده و ناگھان شخصیھا  یینسبت به تمام كارا
ن تفكر در خودم را یانعكاس ا. ردیروانه بگ  وضع چپبا خودش م یانتقاد یخوردھا در بر یو حت .زدیر 

قرار گرفته و  یآماج انتقادات فراوان  ك كه ھمه ما طبعًایدئولوژیسم كه در دوران مبارزه اینو  ین میا یبرا
ان ین میدر ا. ز دست بدھدیگر نید یاز رفقا یارین حالت به بسیممكن است ا ،م گرفتیا خواھی

 یدارا ،ردیپذ  یت میكه مسئول یكس ب دارند و به ھر حال ھریھمه ع": د كهیشید اندیشه بایھم
شدن   كه پس از روشن  نیتر ا  و مھم .تواند در عمل بشناسد  یاست كه آنھا را تنھا م ینواقص

ن یر از ایغ یحل نقائص افراد است، ھر عمل ین و تنھا دارویك بھتریپرات ".انتقادات، در عمل رفع كند
ك، خود را به یاز پرات یو جدا) ك اعضا باشدیدئولوژیو ا یھمراه با انتقاد و پرورش فكر كه  نیبه شرط ا(

د و یخواھد كش یو اضمحالل درون یدگیجه به ورطه انفعال، پوسینت و در ییگرا  ی، ذھنییگرا  درون
ناظر  طیدوار است و مصمم كه در محیاز آن رو ام ،یانقالب. است ین دشمن عنصر انقالبیتر  ن بزرگیا

ھر روز . ندینما  یدن و فوران میشروع به جوش ،یدیجد یھا  یھر روز انرژ .است یا ابندهی ان رشدیجر
 ،شك  یكه ب یدیدارد و ھر روز مشكالت متعدد جد  یش برمیخو یش پایرا از پ یمسائل متعدد

بلكه انعكاس  ،طیتنھا در مح  او نه. كند  یش احساس میخو یش رویشرفت كار است در پیاز پ یناش
از  یز موجیند و خود را نیب  یاش و در خودش م  یرنده را در سازمان انقالبیگ  اوج ین حركت تكاملیا

ھا و   یو فداكار یآور  او به رزم. ان استیط در جریكند كه در مح یشرونده احساس میامواج خروشان پ
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تحقق آن  یكه برا یا ندهیآ به شد و یاند  یون میر انقالبیھمرزمش و سا یرفقا ینیآفر  حماسه
  ...كند و یكوشش م

  :مین حادثه از خودم بنماینه برخورد ایز در زمین یانتقاد ،در انتھا
 یعیطب یا كه البته تا اندازه(شدم  یانفعال  مهیك حالت نیدچار  ین حادثه من عمًال چند روزیپس از ا

 یم شكافته میمسئله برا یھا  شهیتر شد و ر  م روشنیج كه مسائل برایتدره ب یول .)ھم ھست
  حل  به دنبال راه یستیبا یافتادم كه به عوض اتخاذ ھرگونه حالت انفعال  ین فكر میشتر به ایب ،شد 

  ین میبه ا. كرد ینه مستغنین زمیتوان سازمان را در ا یكه به اعتبار آنھا م ،میباش یعمل یھا
 ،خواستن  ان گذاردن و از جمع كمكیبردن، آن را با رفقا در مان جمع یھا را به م  دم كه تنھا ضعفیشیاند
. سازمان یك اعضایدئولوژیا یھا ن است نقطه آغاز پروسه حل انتقادات و ضعفیا. حل چاره است  راه

ز نه ین انتقاد نید ھمیشوم كه شا  ین نوع میاز ا) ییایخولیمال یو حت(دچار تفكرات نادرست  یگاھ
در وجود من و ورود آنھا از  یستیدوآلیویاند یھا  ر شكل رگهییاز تغ یناشاز صداقت، بلكه  یناش
ش را مستحكم ید، موضع خویجد یھا  وهیب با شین ترتیخواھم با ا  ید كه میشا. د استیجد یدرھا
  .دیا رد نماید و ییتواند آن را تأ  یم یك انقالبیست كه پراتا  ین امریبه ھر حال ا. میت نمایو تثب

مورد  یادیم پرداخته شود، مسائل زیت  جانبه و آن ھم صرفًا از فرمانده كیك انتقاد ینجا فقط به یاگر در ا
 یا  ت باشد كه اگر ضربهین واقعیشگر ایتواند نما  یز مین مختصر نیھم یول .بحث قرار نگرفته است

نكردن   نجا از چكیمثًال در ا(شود   یم یناش یكوچك یھا  یكار  م كه به ظاھر از اشتباهیخور  یم
ر و تحوالت و ییك سلسله تغیكه در ابتدا گفته شد حاصل   ن ضربه چنانیدر باطن امر ھم یول ،)مدارھا

ك یو به ھر حال در  یفیو ك یر و رشد كمییاست كه در پروسه تغ ییھا  شدن مجموعه ضعف انبار
رًا یز اخیمشابه ن یھا  ر طرحم، ما دیكن یبه دقت بررس یوقت. ش را وارد خواھد آوردینقطه ضربه خو

افسوس كه عادت  یول .م كه به ھر حال منجر به ضربه نشدیداشت یش ھولناكیھات كم و ب اشتبا
و بعد تمام  .زدیانگ  ین ما را برمیفقط تحس  یروزیم و پیكن یبند  ھا را جمع  شه شكستیم ھمیا كرده
د یبگو یلذا اگر كس. شوند یبدان بھا داده ما حداقل كم یشود و   یمال م  ا در پشت آن ماست ه ضعف

 یا  چ ضربهیرا ما ھیزده است، ز یراصولیو غ یرعلمیغ یم، حرفیر را مفت خوردیكه ضربه اخ
  .میكه استحقاق آن را داشته باش  نیم مگر ایخور ینم
     ؟نمود یابیچگونه ارز یستین حادثه را بایا یالتیو تشك یج نظامینتا

كن به یك دارند، ولیدئولوژیطور عمده منشأ ا  شتر موارد اشكاالت بهیشود در ب  یكه مالحظه م  چنان
ازجمله عمل ( یچ كاریافته است، پس دست به ھیافراد ھنوز قوام ن یدئولوژیكه چون ا  نیاعتبار ا

كه در  یمدت و طوالن ست درازا  یك امریدئولوژیمبارزه ا. ستا معنا یب یتوان زد، حرف  ینم) ینظام
رو به ) از آن است ییز جزین یعمل نظام ،شك  یكه ب( یالتیرون تشكیر درون و بیگیك كار پیان یجر

كه در   یطور  ھمان(است واجب  یامر یعمل نظام ،یط فعلیكه در شرا یدرحال .حل خواھد رفت
حاضر  یكس ،وجه  چیھ به  م كه قبًالیتوجه كن یم به مسائلیا ان ضربه خوردن ما، وادار شدهیجر  نیھم

تنھا در عمل  یـ نظام یاسیك سازمان رزمنده سی یقوام نظام .)ندازدیب ینبود بدان گوشه چشم
كه اجبارًا  یستمیس یم به اتكایلذا ما مجبور. به دست خواھد آمد یشده نظام  ب ر و حسایگیپ

 تیجوالن و حاكم یرا در خود ملحوظ داشته است، جلو یاز مسائل مربوط به عمل نظام یاریبس
ر به اجرا یناگز ،منضبط یستمیرا گرفته و بر طبق آن كه به صورت س... و یـ گروھ یفرد یھا  خواست

بر طبق  یبه عمل آورده و حت ی، حسابرسیعناصر سازمان یكننده است از تمام  از طرف عناصر عمل
در  ی، حسابرسیشده و منضبط نظام  ستم حسابیك سیت یبدون حاكم. مییآن انتقاد مسلحانه بنما

  كننده به  را از جمع كنترل یریگ  میعالوه بر آن قدرت تصم. خواھد بود ییمعنا  یز بیچ یعمل نظام
  .شك سلب خواھد كرد  یل نداشتن ضوابط مشخص بیدل

ن كار به یرفقا و جمع مسئول ا یریگیتواند با پ  یان مین جریاز ا یالتیجه تشكین نتیتر  ن عمدهیبنابرا
و  یگروھ ـ  یچرا كه تجارب فرد. بر سازمان گردد یتیـ امن ینظام یبالنسبه قوستم یك سیت یحاكم

ك یگرنه تنھا از نقل  و .٩دار خواھد بودیآن پا یستم و ارتقایك سیر آن بر یبه اعتبار تأث یسازمان یحت
دوا نخواھد  یچ دردیكردن، ھ  هیمسببان آن را تنب یصدا به راه انداختن و حت و تجربه در اطراف آن سر

  . شد شك دوباره و سه باره تكرار خواھد   یكبار بیھر چند  ،ن تجربهیشد و ا
  
   :ھا نوشت  یپ

                                                             
الف ـ انفجار بمب در دست رفیق محمد : ایم ازجمله  داشتهقبًال ما با این نوع وقایع به اندازه كافی برخورد  - ١

ب ـ انفجار بمب در دست رفیق . ای در نمایشگاه، او پس از انفجار اقدام به خودكشی كرد وشھید شد ایگه
ج ـ انفجار بمب در دست رفیق . حسین مشارزاده در فروشگاه كوروش كه منجر به مجروح و دستگیرشدن او شد

  .جر به شھادتش گردیدسعید صفار كه من
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بندی این مسائل نیز خیلی سطحی   زدگی و جو بلبشویی كه بر سازمان حاكم بود جمع  لیكن در آن دوران عمل

 ،ای كه از سوی مسئولین سازمانی در این مورد انتشار یافت برای نمونه در جزوه. و غیر اصولی صورت گرفت
كاری و رفیق صفار به بی   اش به عجله دقتی و فرمانده دقتی، رفیق مشارزاده به بی  ای به بی  رفیق ایگه

كه عمق مناسبی  جا بدون این  ھمین  اش به عدم صالحیت الزم، محكوم شدند و قضیه در  تجربگی و فرمانده 
كه سازمان   سال و نیمه اخیر نیز در عین این كه در دوران انسجام یك  تر این   و مھم. بندی گردید  بیابد سرھم

جانبه كارھا به عمل آورده، ولی در عمل نظامی، برخورد فعالی در   ھای مناسبی در جھت انسجام ھمه  كوشش
  . بندی تجارب گذشته صورت نگرفته است  جھت جمع

ھا داشتیم، از  رای اجرای طرحبه خودمان مجموعًا ب) اشتباه  به(توجه شود كه این تصمیم ما با اتكایی كه  -  ٢
نشده در این چند روز   كه از حركات اضافی و حساب  نظر خودمان سرپیچی از تصمیم سازمان مبنی بر این

خیالی را از جلوی چشممان بر   ھای خوش در حالی كه محتوا و واقعیت امر اگر پرده. بایستی اجتناب كرد، نبود
. بات درستی در انجام عمل ننموده و با عجله دست به كار شده بودیمداشتیم، چنین بود كه چون ما محاس می 

  .توانست از طرف رفقا انجام نگیرد نشده نیز نمی  طبیعتًا حركات اضافی و حساب 

توانسته  از دو چشم نابینا شده، بنابراین اصوًال نمی ] اهللا میثمی لطف[ البته بعدھا معلوم شد كه رفیق - ٣
  .العملی نشان دھد عكس

دھنده آموزش غلط و درنتیجه درك نادرستی بود كه در تیم و در رفقا در زمینه   این امر در عمق خود نشان - ٤
  ).عدم درك درست از كار سیاسی و كار نظامی و رابطه این دو با ھم(عمل نظامی ایجاد شده بود 

كه تا به امروز   مستقیم نداشتم، چونطور  ھم در امر مدار بندی تجربه زیادی به   بایستی توجه داشت كه من - ٥
و زمانی كه سازمان  ١٣۵٠من فقط تا به امروز دو مدار یكی در شھریور . من حتی یك مدار عملیاتی نبسته بودم

ساختم كه آن ھم مدار ابتكاری دو  ١٣۵٢تازه لو رفته بود و از روی بیكاری ساختم و دوم مداری كه در اسفندماه 
البته . اعت پاركومتر و به خاطر طرح خاصی بود و شكل مدارھای معمولی را نداشتوسیله س تایمری و به 

به دلیل ھمین عدم آزمودگی . شد مدارھای ساخته شده فراوانی را دیده بودم كه حتی در عمل به كار برده می 
تم كه آن را ھای مدارھای عملیاتی در عمل، ھمیشه این آمادگی ذھنی را در مورد مدار داش در شناخت ویژگی 

كنند،   تر از آنچه كه واقعًا ھست تصور كنم، در حالی كه رفقایی كه در عمل، مدار ساخته و آزمایش می ساده 
ھای خاصی از خودش بروز  است ساده، ولی پیچیدگی  كه مدار بندی امری  شوند كه با این خوبی واقف می  به

ھای مدارھایی  توانم بعضی از اشكال نوان مثال اكنون می به ع. توان بدان پی برد  دھد كه تنھا در عمل می می
ست كه  ھا كافی ا برای یك فرد كار كشته، ھر كدام از این اشكال. كه بسته شده بود به خاطر آورم و ذكر كنم

زیر پیچ كه به طلق . ای كار گذاشته بودند جای آن دكمه قابلمه  نداشت و به  Offو   ONكلید . طرح را تعطیل كند
. مدار را بر صفحه ثابتی سوار ننموده بودند. ساعت فرو رفته بود و روی صفحه ساعت نوارچسب نزده بودند

كشش، فشار، تكان و (آزمایش اتصاالت نه در ھمه حاالت . عقربه ساعت شمار به محور ساعت ثابت نشده بود
توانست نمایشگر سالمت مدار  نمی   بلكه در یك حالت آرام و آن ھم فقط یك بار آزمایش گردید كه طبعًا) ضربه
  .باشد

تدریج خیلی  كردم كه به  احساس می   كاری نموده بودم، اصًال كاری و پراكنده   بویژه كه مدتی بود از بس خرده - ٦
كشد و دیگر حتی قادر نیستم كه فرماندھی تیم را نیز به عھده داشته باشم و این   ھایم دارد ته می  از صالحیت

ماند كه دیگر در چنین شرایطی از ضیق  تنھا یك نكته باقی می . یز با رفقا طرح كردم كه مورد تأیید بودامر را ن
  .وقت اقدام به عمل نظامی ازطرف ما كاری نادرست بود

بورژوایی را تحریك   شك عمل رفقای دیگر در مورد كارگذاری بمب در بنیاد پھلوی نیز این عالقه خرده  بی - ٧
  .نمود بیشتری می 

ای و صفار و یا مسائل دیگر از این قبیل  ایگه: در آن زمان من اصًال به جریاناتی چون انفجار بمب در دست رفقا - ٨
در اثر انفجار چند ) مرداد ٢٨صبح (آنچه جذاب بود نتایجی بود كه از ھر نظر چند روز دیگر . كردم اندیشه نمی 

ھایی می  در اینجا بیشتر من به موفقیت. آمد ت می دس ھای ضدخلقی رژیم به   بمب در بحبوحه جشن
  .كسب كرده است) بویژه گروه ما(اندیشیدم كه ما  

  طور عمده در جریان خیلی از مسائل نظامی ـ  كه به حتی بعضی از عناصر، از جمله خود من، با این  - ٩
  . ام تنزل یافته است  ام  نیز، حتی تجربه فردی نظامی تشكیالتی بوده


