
آشپزخانه: كارد تيغة برق
آمدند دواندوان بعضي

بيشتر نظر اين از انقب فاجعة يا واقعه يا پديده
قواعد و ميشود قائل استثنا مدام كه عقلي, تا است عاطفي
گر ا نتيجه, در ميگيرد/ ناديده وقت مصلحت به بنا را
به زود خيلي اوضاع شود, عوض قاعده بود قرار زماني

ندارد/ وجود قاعدهاي ديگر انگار كه ميآيد در شكلي
ادامه همچنان و شد شروع ٥٧ سال كه بحثهايي از يكي
ميتوان چگونه است, اصول جزو چيزهايي چه دارد:
تجويز به قادر كسي چه و داد تشخيص قاعده از را استثنا
بر استثنا يعني مصلحت, امروزه اينكه طرفه استثناست؟
هنگام كسي كمتر و حسابميآيد به اصل نوعي نيز قاعده,
برعكس, يا اصول, رعايت در مصلحت رعايت از صحبت

دارد/ توجه اضداد جمع به
ميكند ايجاد زباني قالبهايي خويش مقاصد براي انسان
تا و ميشوند مستقل رفتهرفته زباني جاافتادة قالبهاي و
در ترديد ميدهند/ شكل او اعمال و افكار به زيادي حد
تشي به نياز خود آنها كنارگذاشتن و زباني قالبهاي

دارد/ سنتشكنانه
سال در حضور اعم ابتداي از خلق فدايي چريكهاي
فرد كه نگرفت گردن به مسلح, سازمان بهعنوان ٤٩
خلق مجاهدين سازمان و باشد, داده قرار هدف غيرايراني
كرده متوقف را مسلحانه عمليات كرد اعم ٥٥ سال
ميان در بخصوص داغ, بحثي سال چندين است/
جريان كشور, از خارج در ايراني دانشجويان كنفدراسيون
بيشتر اسمي, هر با يا انقبي اعدام يا ترور آيا كه داشت
مخالفان خشن سركوبي يا شد خواهد دستگاه تزلزل سبب

كرد/ خواهد توجيه مردم عامة چشم در را سياسي
سازمانهاي مسلحانة عمليات بدون شاه رژيم آيا اينكه
ميآوْرد در جا همان از سر ٥٤ـ٤٩ سالهاي در زيرزميني
اين افتاد اتفاق آنچه باشد/ گمان و حدس موضوِع ميتواند
كه برود راهي همان به گرفت تصميم شاه رژيم كه بود
بودند: رفته جنوبي آمريكاي ديكتاتوري حكومتهاي
دستهجمعي/ گورهاي و تشريفات, بدون فيزيكي تصفية
سبب به عمدتا داد روي برنامه اين اجراي در كه وقفهاي

از پس دموكراتها و كارتر واقعي نيت از شاه عميق هراس
اين از هميشگياش وحشت بود/ قدرت دستگرفتن به

كنند/ مرخص را او بگيرند تصميم واشنگتن در كه بود
شكاف افزايش با همراه قيمتها شديد جهش ,٥٤ سال
هم از را جامعه بافت نفت بادآوردة پول نتيجة در طبقاتي
شديدا جهاني ركود با خام نفت قيمت بعد سال ميدراند;
مردم به شد/ آب بر نقش خوابوخيالها يافتو كاهش
باjرفتن اما است شده حل پول كمبود مشكل بودند گفته
پس در شديد ترمزي همانند امكاناْت سقوط و انتظارها
حامل كشتيهاي بود/ سرازيري در سرعت گهاني نا افزايش
حملونقل شبكة اما ميماند معطل بندرها در غذايي مواد
مردم به ميداد/ اولويت نظامي تجهيزات به داخلي
در اغتشاش اما ميكنند اخل نابكار محتكران ميگفتند
و بود پر زندانها همزمان, بود/ مشهود مملكت اوضاع
آمريكا جديد جمهور رئيس از ايراني ناراضيان
رسيدگي بشر حقوق زمينة در شاه كارنامة به ميخواستند
تغييري هر كه هميشگي اصل به محنتبار بازگشتي كند:

شود/ عملي خارج از فشار با بايد ايران اوضاع در
بيشتر ايراني, ناراضيان سرگشادة نامههاي همه, اين با
همان شاه, خود به هم گاهي و آمريكا جمهور رئيس به
ميخواستند: مسلح مبارزان كه داشت پي در نتيجهاي
مانند نه گلوله شليك آنها نظر از عمومي/ خيزش
حضور اثبات براي وسترن فيلم آرتيست شيرينكاري
به رسيدن براي بود وسيلهاي بل حوالي, آن در خويش
آمد, دست به دلخواه نتيجة وقتي عيني/ و مشخص هدفي
ناچار يا غفكردند, را تپانچه شد, ديده چشمانداز در يا
روشنفكران, محافل بحث گرم گرما در كنند/ غف شدند
مبارزة آيا اينكه سر بر خارج, هم و داخل در هم
يا باشد مردم بيداركردن براي وسيلهاي ميتواند مسلحانه
شد/ متوقف اقدامها آن است, قهرمانانه عملياتي صرفا

٥٧ سال مسلحانه, عمليات در وقفه سال چند از پس
بر عوه است/ تنگ وقت ميكردند احساس كساني
و استعمار با ضدّيت كه بدوي خشونت از درجهاي
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ميداد, تقليل فرنگي فرد عليه كينهتوزي به را امپرياليسم
فراهم مبارزاتي پيشينة خود براي عجله با بودند صدد در

كنند/ احيا را قديمي پيشينة يا بياورند,
مدافعان دارد/ تاريخ درازاي به سابقهاي البته ترور
را ترور زمينة در چنددههاي سكوتي ٢٠ دهة در ديانت
نظر از شدند/ سركوبي ٣٣ سال پايان تا اما كردند جبران
ماركسيست فدائيان از دهه دو اسم فدائيان ترور, پيشينة
عجله با ميديدند jزم ٥٧ سال بودند/ جلو مجاهدين و
دواندوان برسند/ مقدم صف به تا كنند كاري اضافه

ساختة آمريكايي است فيلمي عنوان آمدند دواندوان بعضي *
/١٩٥٨ مينلّي, وينسنت

و گرفتن jدستبا ترفند نمانند/ عقب قافله از تا آمدند*
عراق با ادامهدادنجنگ در بعدها را كاري اضافه و افراط
هر و ‘ است‘ كردن ُپر از كردن نيكو كار ’’ كردند: تكرار

مييابد/ معنا خودبهخود شود شدتتكرار با كاري
اصول تمام خف بر ٥٧ سال در خارجيان ترور
فلسفة در بود/ عرفي و عقلي شرعي, سياسي,ايدئولوژيك,
از قهرآميز و خشن عمليات چريكي, سازمانهاي سياسي
هم بر را حكومت ادعايِي آرامش كه است jزم نظر اين
زندانها پركردن با دارد, وا شديد كنش وا به را آن زند,
شمار و آورد فراهم جوان مبارزان براي آموزشگاهي
مردم انبوه كه شرايطي در بكشاند/ ميدان به را بزرگتري
اتباع بخصوص افراد, كشتن بود, كرده پر را خيابانها
شرعي و عقلي توجيه دولت, با قرارداد طرف خارجِي
به قصاص موجب نفسي قتل ميتوانست فقط و نداشت
و مقامها ترور حتي گفت بتوان شايد آيد/ حساب
ميماند, گر ا شاه, خود چه نداشت: لزومي ايراني نظاميان
كساني يقينا مخالفانش دولت چه و او منصوب دولت چه
فضاي آرامكردن براي و ميكشاندند كمه محا به را
را آمريكايي كارشناسان و مستشاران از بسياري اعتراض,

ميكردند/ مرخص
به بازگشت راه در هم گر ا مصدوم و مقتول خارجيان
وقت اسرع در داشتند آمادگي بيترديد نبودند ميهنخويش
كه آشپزخانه كارد بروند/ ايران از و ببندند را چمدانشان
كشتند آن با را سرچشمه مس معادن در شاغل آمريكايِي
را سياسي مخالف چندين و شد تصفيه ابزار از يكي بعدها

كرد/ سّخي كشور خارج و داخل در
مسلح گروه چند فقط اعمشدة ترورهاي از شماري
دادند تشكيل را اسمي انقب مجاهدين سازمان بعدا كه

گرفتند: دست در را دولت مدتي ٦٠ دهة در و

هشت اصفهان در بمب انفجار ـــ ٥٧ مهر ٢٥
كرد مجروح را آمريكايي

گريم پل قتل مسئوليت موّحدين سازمان ـــ دي ٢٤
گرفت/ عهده بر را نفت شركت پيمانكاران از يكي

سرچشمه مس معادن در كه يكآمريكايي ـــ دي ٢٦
قتل به آشپزخانه كارد] ] چاقو با خانهاش در ميكرد كار

رسيد/
آيندگان با تماس در موّحدين سازمان ـــ بهمن ٩
از مجلس معّمم نمايندة دانشي غمحسين ترور مسئوليت

گرفت/ عهده بر را آبادان
تماسخود, در نوابصفوي شهيد مجاهد نظامي واحد
انفجار اهواز, در نفت كنسرسيوم رئيس گريم, پل ترور
ك ساوا كل مدير سروري ترورسرهنگ كرمان, شهرباني
بر هم را اهواز نظامي فرمانداري پايگاه به حمله و كرمان

گرفت/ عهده
به تيراندازي در كرمان شهرباني رئيس ـــ بهمن ١٢
كشته دم در او محافظ و راننده اما شد مجروح او اتومبيل
با تماسي در موّحدين سازمان پيش, روز �چند شدند
گرفته گردن به را كرمان شهرباني معاون ترور آيندگان

/ بود�
افسر ديويس سرگرد ترور مسئوليت فتح توحيد گروه

گرفت/ عهده به را هوايآمريكا نيروي
انتقال براي كه آمريكايي هواپيماي سقوط در
آن آمريكايي سرنشين پنج ميرفت اصفهان به آمريكاييان
عامن و هواپيما اين سقوط علت �دربارة شدند كشته
آن نتيجة گرفت انجام تحقيقاتي بعدها هم گر ا آن احتمالي

/ نيافت� انتشار
چريكهاي را خود كه تازهاي گروه ـــ بهمن ١٤
قتل به را ك ساوا عاليرتبة مقام يك ميخواند توحيدي

رساند/
ما را يونايتدپرس دفتر موحدين: سازمان ـــ بهمن ١٧

نكرديم/ منفجر
سازمان رضائيه; در ارتش ترورسرهنگ ـــ بهمن ١٩

گرفت/ عهده به را آن مسئوليت عبديالجواد
يافته استقرار رسما جديد نظام كه ٥٨ خرداد در حتي
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را قاچاقچي تروريك مسئوليت الفتح توحيدي گروه بود,
هست, و بود, اين استدjلشان گرفت/ عهده به همدان در
تابع و ندارد قانون به ربطي الهي احكام اجراي كه

نيست/ قضايي و اداري تشريفات
و سر پر قتلهايي پروندة بايگانيكردن بعد, دهه چند
شد, معروف ‘ محفلي‘ به’’قتلهاي كه كرمان, شهر در صدا
حد چه تا فردي اقدام لزوم به اعتقاد داد نشان ديگر بار
و آداب قضايي, نظام خود در حتي مؤمناني, و است قوي
ميگيرند/ جدي حتي نه و ميدانند كافي نه را دادرسي آئين
نفرت و كودتا شبح از هراس ٥٧ سال آخر ماههاي در
خود به را ايرانيان از بسياري فكر قرن ربع كه وحشتي و
تيراندازي بود/ كارها بسياري كنندة توجيه ميكرد مشغول
تظاهركنندگان به نظامي حكومت نيروهاي روزمرة
گرچه داشت/ دور نظر از نبايد هم را خيابانها در ضدشاه
تعطيل مطبوعات اعتصاب سبب به روزنامهها ٥٧ آذر در
ميخوانيم آذر ١٣ تاريخ به انقب, روزشمار در بود,
قرارگاه به حمله مسئوليت خلق فدائي ’’سازمانچريكهاي
پليس و افسر عدهاي آن طي كه را تهران پليس ٢ شماره

‘ گرفت/‘ عهده به شدند كشته
آمريكا دولت سطور, اين نگاشتهشدن زمان تا
نگه تروريست سازمانهاي ليست در را خلق مجاهدين
مستشاران كشتن ندارد خيال ظاهرا و است داشته

را پيش دهه چند در آنها دست به تهران در آمريكايي
مهندسان قتل پروندههاي كند/ تلقي زمان مرور مشمول
نظر از jبد هم ٥٨ گروگانگيري البته و ٥٧ در آمريكايي

است/ مفتوح همچنان دولت آن
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٩٠ خرداد

دوم نيمة ترورهاي به متن اين در ـــ ٩٩ بهمن پينوشت
گرفت عهده به را آنها مسئوليت گروهي يا شخص كه ٥٧

رستوران در مرداد بمبگذاري رو اين از شده/ توجه
چاپي نسخة تدوين از پيش است/ نيامده تهران خوانساjر

آيا كه كنم مشورت و فكر باره اين در بيشتر بايد متن
در شاه كار پايان آغاز از پس و پيش ترورهاي كردن جدا

نه/ يا دارد لزومي آبان و مهر
انفجار دربارة اسمي دستجات خود بين اين, بر افزون
بسيار حديث و حرف آرژانتين ميدان رستوران خونين
و بايكديگر رقابت و خصومت در شايد برخي, و است

كه غيرنظاميان بيرحمانة كشتن از گرفتن فاصله براي شايد
امنيتي دستگاههاي به را آن است, طالبان و داعش يادآور

ميدهند/ نسبت شاه


