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  ن خلق از درونيسازمان مجاهد  ن خلق از درونيسازمان مجاهد

  
  

 با صفحه بتدی کاملِ دوباره

 و

  قلمعويضِت

  ي جعفريخاطرات محمدمهد  ي جعفريخاطرات محمدمهد

    

  
  

  :مقدمه  :مقدمه
  

 مي ارشد در رشته تعلى نامه مقطع کارشناساني پاهي تهى که خود را براى در حال1342 در دوم خرداد ماه ى جعفرى محمد مهددي سدکتر
 . شاه بازداشت شد مي رژىتيران امن از دوستان مبارز مسلمانش توسط مأموى کرد ، به همراه جمعى آماده متيو ترب
 مي ارشد در رشته تعلى نامه مقطع کارشناساني پاهي تهى که خود را براى در حال1342 در دوم خرداد ماه ى جعفرى محمد مهددي سدکتر
 . شاه بازداشت شد مي رژىتيران امن از دوستان مبارز مسلمانش توسط مأموى کرد ، به همراه جمعى آماده متيو ترب

 ى چند از مبارزان در دادگاه نظامى و تنى سحابداهللاي بازرگان ، دکتر ى ، مهندس مهدى اهللا طالقانتي به همراه آى پس از مدتشانيا
  .ديمحاکمه و به چهار سال زندان محکوم گرد

 ى چند از مبارزان در دادگاه نظامى و تنى سحابداهللاي بازرگان ، دکتر ى ، مهندس مهدى اهللا طالقانتي به همراه آى پس از مدتشانيا
  .ديمحاکمه و به چهار سال زندان محکوم گرد

  .دي از زندان آزاد گرد1346 سال لي شد و سرانجام در اواى سپرزدي شماره چهار قصر ، دژ برازجان و ى در زندان هاى وتي محکوممدت  .دي از زندان آزاد گرد1346 سال لي شد و سرانجام در اواى سپرزدي شماره چهار قصر ، دژ برازجان و ى در زندان هاى وتي محکوممدت
 سازمان هي اولى راستا جذب هسته هاني پرداخت و در همى پهلومي مبارزه با رژى استراتژىابي از زندان به ارزى پس از آزادى جعفردکتر

 امي و در ا1340 سازمان از سال ني اى با اعضاىو .  کردند ، شدى متي فعالى بدون نام و عنوان مشخصامي که در آن اراني خلق انيمجاهد
 . شده بود نا آشيىدانشجو

 سازمان هي اولى راستا جذب هسته هاني پرداخت و در همى پهلومي مبارزه با رژى استراتژىابي از زندان به ارزى پس از آزادى جعفردکتر
 امي و در ا1340 سازمان از سال ني اى با اعضاىو .  کردند ، شدى متي فعالى بدون نام و عنوان مشخصامي که در آن اراني خلق انيمجاهد
 . شده بود نا آشيىدانشجو
 زي نى انقالب اسالمىروزي پس از پى در سال هاافتي ادامه 1354 آغاز شد و تا سال 1347 از سال ني با مجاهدى جعفرى رسمتماس

 خود ى انقالب روىروزي اول پس از پى در ماه ها سازمانى که اعضاى ، نامني مجاهدى جنبش مللي در همان آغاز مرحله تشکشانيا
 . کامل از سازمان منجر شد ى زود به بن بست و دورىلي با آنان کرد که خيى هاىگذاشته بودند، همکار

 زي نى انقالب اسالمىروزي پس از پى در سال هاافتي ادامه 1354 آغاز شد و تا سال 1347 از سال ني با مجاهدى جعفرى رسمتماس
 خود ى انقالب روىروزي اول پس از پى در ماه ها سازمانى که اعضاى ، نامني مجاهدى جنبش مللي در همان آغاز مرحله تشکشانيا

 . کامل از سازمان منجر شد ى زود به بن بست و دورىلي با آنان کرد که خيى هاىگذاشته بودند، همکار
 شود ماحصل پانزده ساعت گفتگو با استاد نهج البالغه شناس ، مبارزه نستوه ، جناب دکتر ى مى خوانندگان گراممي تقدنکي که اىکتاب
 و آموزش ني ، سازمان ، تکوالتي درباره تشکيى بار پرده از رازهاني اولى گفتگو براني در اشاني است ، اى جعفرى محمد مهدديس
 . شود ى نمافتي معاصر مشابه آن ىخي متون تارگري آن برداشته اند که در دهي و رهبران اولراني خلق انياهد سازمان مجکيدئولوژيا

 شود ماحصل پانزده ساعت گفتگو با استاد نهج البالغه شناس ، مبارزه نستوه ، جناب دکتر ى مى خوانندگان گراممي تقدنکي که اىکتاب
 و آموزش ني ، سازمان ، تکوالتي درباره تشکيى بار پرده از رازهاني اولى گفتگو براني در اشاني است ، اى جعفرى محمد مهدديس
 . شود ى نمافتي معاصر مشابه آن ىخي متون تارگري آن برداشته اند که در دهي و رهبران اولراني خلق انياهد سازمان مجکيدئولوژيا
 با صراحت ، ى ، دکتر جعفردي آى خلق به شمار مني از جمله اسناد و منابع دست اول درباره سازمان مجاهدنشاي رو خاطرات اني ااز

 ، منابع و ىالتي گذار سازمان ، روابط تشکهي پاى با اعضايى آشناى خاطرات خود را از چگونگىني و ضمناً شجاعت در خور تحستيشفاف
 عدم اي و امکان سمي مارکسىدئولوژي ، نسبت سازمان با اى و ملى مذهبى هاانيز افراد و جر سازمان الي ، تحلفراد ، نظر اىمتون آموزش

 در قبال ى مختلف مذهبى ها در سازمان ، مواضع جناح هاستي مارکسى و علت نفوذ و کودتاىامکان انطباق آن با مکتب اسالم ، چگونگ
 در قبل و بعد از ني با مجاهدى اهللا طالقانتيمهندس بازرگان ، رابطه آ همچون ى آن در آثار کسانى فکرى رخداد تلخ و بازتاب هانيا

 . کرده است اني پس از انقالب بى در ماه هانيانقالب ، مجاهد

 با صراحت ، ى ، دکتر جعفردي آى خلق به شمار مني از جمله اسناد و منابع دست اول درباره سازمان مجاهدنشاي رو خاطرات اني ااز
 ، منابع و ىالتي گذار سازمان ، روابط تشکهي پاى با اعضايى آشناى خاطرات خود را از چگونگىني و ضمناً شجاعت در خور تحستيشفاف

 عدم اي و امکان سمي مارکسىدئولوژي ، نسبت سازمان با اى و ملى مذهبى هاانيز افراد و جر سازمان الي ، تحلفراد ، نظر اىمتون آموزش
 در قبال ى مختلف مذهبى ها در سازمان ، مواضع جناح هاستي مارکسى و علت نفوذ و کودتاىامکان انطباق آن با مکتب اسالم ، چگونگ

 در قبل و بعد از ني با مجاهدى اهللا طالقانتيمهندس بازرگان ، رابطه آ همچون ى آن در آثار کسانى فکرى رخداد تلخ و بازتاب هانيا
 . کرده است اني پس از انقالب بى در ماه هانيانقالب ، مجاهد

 دهه چهل و پنجاه باز گفته اند و تنها به ىني دى روشنفکرعي وسى آن را در فضاى است که دکتر جعفرني خاطرات در اني اى اصلىژگيو
 .تفا نکرده اند  خلق اکنيمجاهد

 دهه چهل و پنجاه باز گفته اند و تنها به ىني دى روشنفکرعي وسى آن را در فضاى است که دکتر جعفرني خاطرات در اني اى اصلىژگيو
 .تفا نکرده اند  خلق اکنيمجاهد
 از خاطرات بلند و ارزشمند دکتر ىگري فراوان به سؤاالت من پاسخ دادند ، کتاب حاضر را که فصل دى که با بزرگوارشاني سپاس از اضمن
  .مي نماى مىخي پژوهندگان مسائل تارمي است ، تقدى تا هشتاد شمسى از دهه سىجعفر
 از خاطرات بلند و ارزشمند دکتر ىگري فراوان به سؤاالت من پاسخ دادند ، کتاب حاضر را که فصل دى که با بزرگوارشاني سپاس از اضمن
  .مي نماى مىخي پژوهندگان مسائل تارمي است ، تقدى تا هشتاد شمسى از دهه سىجعفر
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 نشر خاطرات و اسناد خود گذاشته و داني پا به مزي کتاب دارند نني باز گفته در اىا از ماجراهىگري که اطالعات دى است کسانديام
 .  مختلف باز تابانندىاي را از زواقتيحق
 

  قي اهللا توفمن
 

  1381 زيي ، پاىني حساي قاسم دي بوشهر ، سبندر
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  : از زندان يآزاد

 
 

 شده و در ري بود و با هم دستگىکي که اتهامشان ى و مهندس عزت اهللا سحابىمي من ، مهندس ابوالفضل حک1346اه  مبهشتي ارد13 روز
  .مي ، از زندان قصر آزاد شدميدادگاه به چهار سال زندان محکوم شده بود

 بود که هنوز نيوجود داشت ا ام ى شخصى که در زندگى مشکلني کنم ، اولى جا زندگني گرفتم در تهران ساکن شوم و هممي تصممن
 ارتش ى کنم از دادستانى کردم ، قبل از آن هم که خود را معرفى اعزام به سربازىدر تابستان همان سال تقاضا.  نرفته بودم ىسرباز
 . نکرده ام بتي غني بوده ام و بنابراى زندان1346 تا 1342 ى گرفتم که در فاصله سال هاىگواه
 ى سابقه دار بودم و سربازني و بنابراى را خواهم گفت ، چون زندانشي بردند که ماجراى تا مرا به سربازديکش طول مي سال و نکي البته

 ابانيواقع در خ" کمال  " رستاني در دب1346 رو در اول مهرماه ني استخدام دولت بشوم ، از اىي گذاشت جاىهم نرفته بودم ، ساواک نم
 .تعلق داشت ، مشغول به کار شدم " اخالق  " ىو به گروه فرهنگ بود ى آن دکتر سحابمؤسسنارمک ، که 

 شروع به زين" انتشار "  دادم ، ضمن کار در مدرسه کمال ، با شرکت ى فوق برنامه آنجا را انجام مى کردم و هم کارهاى مسي هم تدرىعني
 به کارم در آنجا ادامه دادم زي از زندان نىس از آزاد همان سابقه پى کردم ، روى شرکت کار مني از زندان در اشيپ.  مجدد کردم ىهمکار

. 
  ؟دي کردى مى در شرکت انتشار چه کار•
 . مشغول بودم ىراستاري کتاب ، ترجمه و وى چاپىري مثل غلط گى مطبوعاتى کارهابه
 
  ؟دي رفتى هم متي به مسجد هدا•

 ني آن که اى در زندان بودند براى اهللا طالقانتي که آيىصله سال ها رفتم ، در فاى متي از زندان هر شب جمعه به مسجد هداى از آزادپس
 ، ىعتي شرى چون مرحوم استاد محمد تقى نشود ، بزرگانليبود ، تعط " ري در کوىمناره ا " ىعتيمسجد که کانون مبارزه و به قول دکتر شر

 ىشب ها....  و ى ابوالفضل زنجاندي اهللا ستي، مرحوم آ ى کرمانى حجتى ، مرحوم على کرمانى جواد باهنر ، محمد جواد حجتد محمديشه
 . کردند ى مى آمدند و سخنرانىجمعه م
 ى ثابت جلسات شب هاى نفر پانيچند است ادمي شدند ، ى رفتند و دور هم جمع مى جمعه به آنجا مى غالباً شب هازي مبارز ندوستان

  . توانم نام ببرمى را مىعقوبي زي و پرويى رجاى محمد علدي بودند که از آن جمله شهتيجمعه مسجد هدا
 وضع خفقان آور آن سال ها به خودم لي است اما به دليى و مشغول کارهاستي نکاري بشاني احساس کردم که اىعقوبي کالم ى از فحوامن

 . به من نگفت ىزي چزي از او بکنم ، او ننبارهي در اى کرده و سؤالىاجازه ندادم که کنجکاو
 

  هم از شما منتشر شد ؟ى کتابى تا اعزام به سربازى از آزادپس
 ى مقدار1347 در سال ني منتشر شد ، همچن1346که در زندان ترجمه کرده بودم ، در اواخر سال  " ى اجتماعى هاىهمکار " کتاب

 . خلق انجام دادم ني سازمان مجاهدىترجمه برا
 
 خلق ني سازمان مجاهدهي و هسته اولى است که کادر مرکزىمدع" پنج ساله  و ستي بخيتار"  در جلد اول کتاب ى مرحوم سرهنگ نجات•
 ى الواقع ارتباطاتى در ارتباط بوده و فىدر زندان با گروه نهضت آزاد)  زادگان عي اصغر بدى نژاد و علفي محسن ، محمد حنديسع ( رانيا
  ؟دي کنى مديي اطالعات را تا چه اندازه تأنياست ، شما ا خلق وجود داشته ني مجاهدهي و هسته اولى نهضت آزادىضا از اعى برخنيب
 بود که ني اى آن روز نهضت آزاداستيس شد ، ى و زندانري دستگ1341 نژاد در اول بهمن في ، مرحوم حندي که نام بردى سه نفرني باز

  .ميستي نى که ما عضو نهضت آزادندي که لو نرفته اند و شناخته نشده اند ، بگوىافراد
 ها هم به عنوان عضو ى و در بازپرس جا زدى بود اما در زندان خود را عضو جبهه ملى نژاد اگر چه عضو نهضت آزادفي جهت حننيا از

 . آمدند ى از زندان آزاد شد ، در اواخر همان سال بود که هر سه نفر آنان به دادگاه ما م1342 وري شناخته نشد ، لذا در شهرىنهضت آزاد
 رسانده بودند ، اني خود را به پاى دانشگاهالتيهر سه نفر تحص ." مي بروى به سربازمي خواهىما م: "  دادگاه گفتند  هنگام تنفسىروز
 دانشگاه ى دانشکده فنلي زادگان فارغ التحصعي اصغر بدى محسن و علدي کرج بود ، اما سعى دانشکده کشاورزلي نژاد فارغ التحصفيحن

 . رفت ى به سرباززي نى طوسىسي رضا رئى سه نفر آقاني اعزام شدند ، عالوه بر اى بود که آنها به سرباز1342 ى داي آذر درتهران بودند ، 
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 ى ، اما نممي از آنان داشتى اخبارشي مرخص شدند کم و بى که از سرباز1344 ، در سال مي از آنان نداشتىادي ما خبر زى مدت سربازدر
 . مشغول هستند ى که به چه کارميدانست

بازرگان و دکتر  که مهندس ني داشته اند ، کما اني سازمان مجاهدلي از تشکى در زندان خبرى کنم رهبران نهضت آزادى فکر نمنينابراب
 . اطالع نداشتند ى سازمانني از وجود چنزي از زندان نى تا چند سال پس از آزادى حتىسحاب
 از زندان با آنان در ارتباط بود ، در فاصله سال ى در زندان و خصوصاً پس از آزادشي کم و بى اهللا طالقانتي تنها آاني منيدر ا کنم ى مفکر
 . بودم ى اهللا طالقانتي با آني سازمان مجاهدني خود من رابط بى در مقاطع1349 و 1348 ىها
 
  ؟دي اطالع داشتى سازمانني در زندان شما از وجود چن•
  .نه
 
  ؟دي وجود دارد و چگونه با آن ارتباط برقرار کردىان سازمني که چندي مطلع شدىخي از چه تار•

 ى نداشتند ، مىاسي ستي فعالچي را که به ظاهر هى و کسانى از دوستان سابق نهضت آزادى از دور برخى من گاهگاه1346 همان سال در
 . کردم ى و درباره مسائل مختلف با آنان صحبت مدميد
 محسن و دي نژاد ، سعفي ، در آنجا حنمي شمال تهران رفته بودى به کوههاى کوهنوردىا برى با مهندس سحاب1346 در تابستان کباري
 صعود به قله توچال آماده ى ، نشسته بودند و داشتند خود را براميدي آنها را دى ، وقتميدي از دوستان را دگري زادگان و چند نفر دعيبد
 . کردند ىم

 ، راستش امدندي ندنمي ام از زندان به دى پس از آزادمي دهه چهل با آنها داشتليکه در اوا ى نژاد و دوستانش ، با آن سابقه مشترکفيحن
  .دندي را از من پرسى آنها دلخور و گله مند بودم ، آنها احوال مهندس سحابى کم لطفني در دلم از اديرا بخواه

 .الحمداهللا خوب است :  هم گفتم من
 . کند يىما بگو ما را راهنى سحابىبه آقا : گفتند

 . کنند يى تا شما را راهنمادي بروشاني ادني به ددي کرد ، شما بايى شود راهنماى که نمىبا تله پات:  طعنه گفتم به
 . رفت مي هم خواهدنشيد : گفتند

 ىد و برنامه ا داده انلي تشکى که سازمانني نشدم ، فقط به طور مبهم احساس کردم آن عده با هم هستند ، اما اشاني متوجه حرف هامن
 نظر داشته ري آن که من سابقه دار هستم و ممکن است ساواک مرا زلي رو به دلنيو از ا.  دارند ، نه مي رژهي مبارزه مسلحانه على براىمخف

 ى مخفىعاده ا بودند ، اصالً متوجه نشدم ، آن جمع به طور فوق الامدهي ام از زندان به سراغم نى آنان پس از آزادزي علت نني همهباشد و ب
 . کردندى مىکار
 در آن مدرسه زي تماس داشتم ، آنها نيى رجاى و محمد على طوسىسي و رضا رئى فارسني جالل الدى کمال با آقارستاني همان دبدر

 . از سازمان نبود ى از آن حرفروني کمال و برستانيهمکارم بودند ، البته در دب
به من داد ، کتاب از " انقالب در انقالب "  از رژه دبره به نام ى کتابى طوسىسي رضا رئىروز بود که 46 کنم در همان اواخر سال ى مفکر

 . ترجمه شده بود ى به عربىمتن فرانسو
 . ترجمه کن ى کتاب را به فارسنيا:  گفت او

  ؟ستي کىبرا : گفتم
 . از دوستان است ى عده اىبرا : گفت

 ترجمه کردم و ى بکنم ، کتاب را به فارسىشتري بى، من هم بدون آن که کنجکاو است ى چه گروهاي ى کى نگفت براى طوسىسيرئ
 ى درون گروهى جزوه هاىعني ، ىني فلسطىکي چرى منتشره از سازمان هاى از آثار عربى برخشاني اى او دادم ، پس از مدتليتحو
 . دادم ليه ها را ترجمه کردم و تحو همه آن جزوزي ها خصوصاً سازمان الفتح را به من داد که من نىني فلسطالتيتشک
 دوستان ى احساس کردم که براني باشد ، همچنى متشکلىکي گروه چرى برادي ترجمه ها باني متون دانستم که اني از ترجمه اپس
ن گفت ، در  باره به مني در اىزي کردم و نه او چىادي زى و کنجکاودمي پرسى طوسىسي رئى از آقاىزي خودمان است ، اما نه من چکينزد

  !ى ، راحت تر بودى دانستى کمتر مچهآن اوضاع اختناق بار هر 
 با من تماس گرفتند ، از سال ها قبل من با احمد مي مستقري به طور غزي نيى احمد رضاقي از طر1346 سازمان در اواخر سال ىاعضا
 . افتادم ى و من هم به شک نمستي نى عادري غادي ز کردند تماس او با منى خاطر فکر مني کنم به همى داشتم و فکر مى دوستيىرضا

 
  چگونه و کجا بود ؟يى تماس شما با احمد رضا•
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 ى به من ميى دست نوشته هاى مالقات ها گاهني گرفت ، در اى گذاشت و تماس مى با من قرار مگري دى در شرکت انتشار و جاهاشانيا
 روز ىاسي ساي ى و مکتبى مسائل فکرى از من درباره برخى هم مطالبى بود ، گاهراني از اوضاع روز اىاسي سى هاليداد که غالباً هم تحل

  .دي پرسىم
 دانستم که مسئله از چه قرار است ، ى باز نمى دارد ، ولى همکارى از دوستان سابق نهضت آزادى با عده ايى کم دانستم که احمد رضاکم
  .ان با من تماس گرفت ن از آىکي که 1347 ني ماجرا ادامه داشت تا فروردنيا

  
  
  
  
  
 
 
 

  :ن ي با سازمان مجاهدين تماس رسمياول

 
  بود ؟ى رابط شما با سازمان چه کس•
 
 در رشته ى عالى در دانشسرا1340 در سال شاني خود گذاشته بود ، اىرا رو" دادار " حق شناس که اسم مستعار  ) ىمرتض(  تراب ىآقا

   .مي بودکي نزدگريکدي هم به ىلي من و او از همان سال ها آغاز شده بود ، خىوست کرد و سابقه دى ملي تحصىسيزبان انگل
 ى ، ممي نظر داشتري تو را زى که از زندان آزاد شده اى ماهازدهي مدت نيما در ا: "  با من تماس گرفت و گفت 1347 ني در فروردشانيا

   نه ؟اي ى با ما را دارى همکارىستگي و شاى آمادگاي و آى ا کردهداي پى اهي از زندان چه روحى بعد از آزادميني ببميخواست
 و به تو اعالم کنم که رمي اکنون همه دوستان ما گفته اند که من با تو تماس بگى ، ولمي با تو تماس گرفته باشقي بدون تحقمي خواستىنم

  ." داشته باش ى با ما همکارىلياگر ما
   ؟ى کىعنيشما  : " گفتم
 تر در ى جداري بسى کنند ، ما کارى کار نمى ، اما االن به نام نهضت آزادى داشته اىن خودت که قبالً هم با آنها همکار دوستانيهم : گفت

   .مي که مقدمه کار مسلحانه است ، مبارزه مسلحانه با رژمي گرفته اشيپ
 ، بلکه از تو توقع ى انجام بدهىکي چرىو کارها ى ما باشى که عضو رسممي خواهى و سابقه زندان تو از تو نمىسي پلطي شراني در امنتها
 ى و روى قرآن داشته اى روىري کار تفسى اهللا طالقانتي که در زندان در خدمت آني ، با توجه به امي دارکيدئولوژي ، اى فرهنگىهمکار

   .مي دارى همکارى از تو تقاضانهي دو زمني ، ما هم در همىنهج البالغه کار کرده ا
 با کادر ى و رسماً شروع به همکاررفتمي تقاضا را پذني دانستم که با آن دوستان ارتباط دارد ، اى داشتم و مشانيه به ا کىناني اطمبا

 . سازمان نمودم ىمرکز
 
   چه طور آغاز شد ؟ى رسمى شروع همکار•

 ى به فارسىورد و من از عرب آى تراب حق شناس مى را آقاىاسي سى هالي از تحلى صورت آغاز شد که بعضني من به اى رسمىهمکار
   .مي کردى ملي گذاشت و مسائل را با هم تحلى ماني مسائل روز را با من در مني ااي کردم ، ىترجمه م

 ى اهللا طالقانتي خواستند که با آى کردند و از من مى که سؤال مني ااي و مي کردى را با هم مطرح مى و نهج البالغه اى هم نکات قرآنىگاه
 . کردم ى کار را مني آنان ببرم ، من هم همى و برارمي بگشانيذارم و جوابش را از ا بگانيدر م

 
   مسائل چه بود ؟•

 را با من مطرح ىري از نکات تفسى نژاد بعضفي دارم چند بار حنادي از نهج البالغه بود ، به ى نکاتاي قرآن هي آکي ىري پاسخ تفسمعموالً
   نه ؟اي نظر من درست هست ني بپرس ببىطالقان اهللا تيبرو از آ:  گفت ى کرد و مىم

در حرکت )  نژاد فيحن ( شانيچون ا!  است بيواقعاً عج:  بار گفتند ني هم چندشاني گفتم ، اى مى اهللا طالقانتي هم نظرات او را به آمن
   .دي بگوري خواهد تفسىم که در گوشه مدرسه و مسجد نشسته و ى تا کسدهي بهتر فهمىلي را خى نکته قرآننيو مبارزه است ، ا



info@rouz          aneha.com      سازمان مجاهدين خلق از درون:   محمدمهدي جعفري          http://rouzaneha.com         روزانه ها

 اش را به ىري تفساتي نژاد هم غالباً نظرفي نژاد ارتباط داشت و حنفي با حنماًي از من ، خودش هم مستقري به غى اهللا طالقانتي آالبته
 ىريبلکه نکات تفس ى نژاد آورده افي که تو از طرف حنى نکته انينه تنها ا:  به خود من گفتند ى اهللا طالقانتي آکباري.  گفت ى مشانيا
 . و تعجب من است ى ام باعث شگفتدمي که از او شنهم ىگريد
 
   از زندان آزاد شده بود ؟1346 در سال ى اهللا طالقانتي آ•

 چون ى محمد رضا شاه پهلوى هم زمان با جشن تاج گذارباًي و تقرى المللني و خصوصاً بى داخلى فشارهالي به دل1346 در آبان سال بله
 راني اىاسي ساني زندانني سال ها مشهورترنيو چون در ا ! ! مي ندارىاسي سى زندانگري طور وانمود کند که ما دنيخواست ا ى مميرژ

 به اصطالح مورد عفو قرار 1346 دو نفر را در آبان ماه ني امي رو رژني و مهندس بازرگان بودند ، از اى اهللا طالقانتي آ، ىسران نهضت آزاد
  . هر دو به ده سال زندان محکوم شده بودند از زندان آزاد شدند  کهىداد و در حال

 يى باباى و احمد علىباني از زندان آزاد شدند ، مثل دکتر عباس شزي که به شش سال زندان محکوم شده بودند نى دوستانري ساالبته
  . از زندان آزاد شدند 1348 کردند و در سال ىزندان خود را به طور کامل سپر

 و ىاسي و مبارزه سزي مسالمت آمى آن که مشلي و به دلراني اى شدت خفقان موجود در فضالي به دلى سران نهضت آزادىزاد از آپس
 شده بود دهي به رکود کش1342 که عمالً از سال ى نهضت آزادتي ممکن بود ، فعالري غونيسي مختلف و اپوزى گروهاى براىستيپارلمانتار

 . بود ى و شخصىنه تماس من با مهندس بازرگان تماس فرد هر گوس شد و از آن پلي، تعط
 
   چه بود ؟1347 اسم سازمان در سال •

 نام معروف سازمان  ، گفتندى مبخشي انتخاب نکرده بود ، در آغاز به خود سازمان آزادى خود هنوز اسمى آن سال سازمان برادر
 اهللا تي آاي گودمي شده بود که شنشنهادي اسم پني ، البته چنددنديبرگز خودشان ى و در زندان برا1350 را در سال راني خلق انيمجاهد
  . کرده بودند ديي را تأراني خلق اني عنوان سازمان مجاهدىطالقان

  
  
  
  
 
 

  : در سازمان ي فرهنگيت هايفعال

 
 
   ؟دي سازمان ترجمه کردى برايى چه جزوه ها1350 تا 1347 ى در فاصله سال ها•

 درون ى کادرهاى سازمان الفتح بود که براکي استراتژاستي سلسله جزوات سکي ترجمه کردم ، ى به فارسىعرب از ى فراوانى هاجزوه
  . سازمان دادم لي ترجمه کردم و تحوى خودشان نوشته بودند ، من همه آنها را به فارسىگروه
 ى متن اصلى آن و هم حتىداشت ، هم متن ترجمه عرب ى مشکلاريرا ترجمه کردم ، متن بس" انقالب در انقالب "  کتاب زي کتاب ننهي زمدر

 کردم و بر اساس سه متن داي پزي کتاب را نني انجام گرفته از اىسي و انگلى عربى ترجمه هاى ترجمه عالوه بر متن اصلى آن ، براىفرانسو
 . ترجمه کردم ى آن را به فارسى و عربىسيانگلفرانسه ، 

 
   ؟دي سازمان ترجمه کردى هم براىگري کتاب دى به جز کتاب رژه دبر•

 لبنان و از طرفداران ناصر ، در کتابش ستيالي بود درباره شرح حال جمال عبدالناصر با مقدمه کمال جنبالط رهبر حزب سوسى ، کتاببله
  . جمال عبدالناصر ارائه کرده بود ى از زندگى خوباري بسليتحل
 آتش و ني سرزمريالجزا"  به نام ري بود درباره انقالب الجزاىگري کتاب دنيالوه بر ا ترجمه کردم ، عى به فارسى کتاب را از عربني امن

 . کتاب را به طور مستقل ترجمه و منتشر کرد ني هم اىگري سازمان ترجمه کردم ، البته بعدها کس دى برازي کتاب را ننيکه ا" خون 
 
   ، منتشر هم شد ؟دي که ترجمه کردى دو کتابني ااي آ•
 . کرد ى خود استفاده مى کادرهامي تعلى براشتري کتاب ها بني که اطالع دارم نه ، سازمان از ا آنجاتا
 
   که منتشر شود ؟دي هم ترجمه کردىگري کتاب د•
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 و توسط شرکت مي برگرداندى بود من و تراب حق شناس آن را به فارسىسينوشته روبر مرل ، متن کتاب انگل" بن بال "  بود به نام ىکتاب
 انتشار گرفتم و به ى کتاب را از شرکت سهامني ، من حق الترجمه چند چاپ امي کوشا به چاپ رساندليترجمه خل" بن بال " تشار با نام ان

 . نبود ى ، رقم قابل توجهمسازمان داد
 
   ؟دي هم به سازمان کردىگري دى کمک ، کمک مالني از اى جدا•
 سازمان در ىحت بکنم ، يى کمک هاني که بتوانم چنستي نى من طورىنستند که وضع مال داى نبودم ، آنها مى ، من کانال کمک مالنه

  . دادند ى دادم به من حق الترجمه مى انجام مشاني که برايىقبال ترجمه ها
 باشم ، رشاناي در اختى انجام ندهم و به طور تمام وقت و حرفه اىگري خواستند من کار دى نوع کمک مني بود ، با اى چه مبلغ مختصراگر

 ارمي کردم که سازمان در اختى مى وقتم را صرف ترجمه متونشتري کمال و شرکت انتشار مشغول به کار بودم ، اما برستانيالبته من در دب
  . گذاشت ىم
  
  
  
  
 

   :ين فارسين خلق و جالل الديمجاهد

 
 
 سال ها با ني اى هم طى مشترکتي فعالاي مبارزه اي ، آدي همکار بوديى رجاى و محمد على فارسني جالل الدى کمال با آقارستاني در دب•

  ؟ديآنان داشت
 

 ني در اى احساسچي دارد ، من هى داد که با سازمان همکارى وجه نشان نمچي به هىعني بود ، ى پنهان کاراري شخص بسيى رجاديشه
  . بود ى و فرهنگى علمشتري بشاني من با اى نکردم ، همکارنهيزم
 و مي شدى ، دور هم جمع موستي پى به ما مى هم مرحوم دکتر اسدى و من ، گاهى ، فارسى ، صاحب الزمانيى شامل رجامي بودى گروهما

 ى از خودمان بر جاى آگاه شوند و هم اثرمي رژتي که همه از ماهمي کمال چگونه با دانش آموزان کار کنرستاني که در دبميختي رىبرنامه م
   .مينگذاشته باش

 نهي در زمزي نشتري آمد ، بى او به منزل من ماي رفتم ى من به منزل او ماي بود ، غالباً کي به من نزدشتري بى فارسنيد ، جالل الد افراني ااز
   .مي داشتى با هم همکارى به فارسى و خصوصاً ترجمه از عربىمسائل فرهنگ

 را ىزي چى فارسني داشت که با جالل الددي کنم ، تأکىنان همکار داد و از من خواست با آى بعد که سازمان رسماً به من اعالم همکارالبته
   .ستي با آنان نى همکارستهي شاى برده اند که فارسى فراوان پقاتي رسماً به من گفتند که پس از تحقىعني نگذارم ، انيدر م

 از منکر و رساله دفاع از امام ىه معروف و نه ترجمه رساله امر بمي انجام دادى فارسى که به اتفاق آقاى فرهنگى است از جمله کارهاادمي
 ترجمه آن را خودش بر عهده شاني هم از نجف آمده بود که اهي فقتي ترجمه کردم ، رساله والى بود که آن دو را من به فارسىنيخم

  .گرفت 
 عي وساري برگرداندم که در سطح بسى فارس بهىامام بود ، من هر دو رساله را از عرب " لهي الوسريتحر"  که من ترجمه کردم از ى رساله ادو

 . ها را ترجمه کرده است ني اى دانست که چه کسى کس هم نمچيدر تهران و شهرستان ها منتشر شد ، ه
 
   بود ؟ى چه سال•

 . بود 1348 کنم سال ى مفکر
 
   چه بود ؟ى فارسني سازمان به جالل الدىني بد بشهي ر•

 را مطرح ى مسائل شخصشتري بشاني توافق نداشتند ، اى فارسى با آقانيوستان سازمان مجاهد دى نهضت آزادتي همان دوران فعالدر
  . داشت ى و گروهى قصد کار جمعشتري خواست خودش محور باشد ، اما سازمان بى کرد و مىم
 شاني که از ايىا رفتارها بني است ، همچنى ما کافى براشاني با اى در نهضت آزادى همکارى گفتند که تجربه سال هاى جهت مني ااز

  .ميني بى نمى سازمان مخفکي با ى همکارطي گفتند که ما او را واجد شراى کردند ، مىمشاهده م
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  :ن و الفتح يسازمان مجاهد

 
 ى چه مني الفتح و مجاهدني بى ، درباره ارتباط سازماندي کردى سازمان ترجمه مى سازمان الفتح را شما براى که جزوه هاني با توجه به ا•

   ؟ديدان
 به 1349 ، سازمان از سال دمي شنختهيآن طور که به طور جسته و گر اما دي آورى جزوه ها را از کجا به دست مني ادمي پرسى هرگز نممن

  . کند تي تربکي سازمان چرى با الفتح ارتباط برقرار کرد و قرار شد الفتح براىطور رسم
 از ىکي بروند، ني به لبنان و از آنجا به فلسطى خواستند از دبى بودند که مى ربوده شد کسانى در دب1349 هم که در سال يىماي هواپآن

  . زادگان بود عي اصغر بدى کرد ، علتي سازمان تربى که الفتح برايى هاکي چرنيبرجسته تر
 رابطه و خصوصاً ني افيا از کم و ک بود ، امدهي ها جنگىني گردان دوشادوش فلسطکي در اردن به عنوان فرمانده اهي در سپتامبر سىو

 . ندارم ى اطالعچي آنها هني سازمان و الفتح و نام رابطني بىالتيارتباط تشک
 
  . و تراب حق شناس از طرف سازمان رابط بوده اند ى روحانني ظاهراً حس•
  . اطالع بودم ىب شي کارهافي دانست و با خارج هم ارتباط داشت ، اما من از کم و کى مى دانم ، تراب عربىنم
  
  
  
 
 

  : و مهندس بازرگان يت اهللا طالقانين خلق با آيرابطه مجاهد

 
 
   ؟افتي از زندان چه طور ادامه ى پس از آزادى اهللا طالقانتي ارتباط شما با آ•
 داري دى رفتم ، براىم دنبال کردند و من هم مرتب به آنجا تي خود را در مسجد هداى هاتي از زندان فعالى پس از آزادى اهللا طالقانتيآ

 . کردم ى مداري را دشاني ازي جلسات نى رفتم ، در برخى مزيبه منزلشان ن
 
   خلق چگونه بود ؟ني با سازمان مجاهدى اهللا طالقانتي آى نحوه همکار•

 از دوستان که از سابق ىاعده :  عرض کردم شاني بار به اکي نداشتم ، خودم ى اطالعني با مجاهدى اهللا طالقانتي آى از ارتباط سازمانمن
  . هم پاسخ سؤاالتم را دادند شانيا.  سؤال ها را کردند ني ادي شناسىم

 لي تشکاني نژاد در جرفي حنقي کنم از طرى از زندان توسط سران خود سازمان فکر مى از همان بدو آزادشاني دانستم که ابعدها
  . کرده بودند داي با آن پىالتي و تشکىسازمان قرار گرفته بودند و رسماً رابطه سازمان

 داد و ى ميى گذاران سازمان رهنمودهاهي به رهبران و پاى اهللا طالقانتيآ نداشتم ، ى با سازمان اطالعشاني در ابتدا از رابطه مستقل امن
  . دانست و معتقد به مبارزه مسلحانه بود ى مکي چرکياصالً خودش را 

 و درباره مسائل مختلف دمي بار خدمتشان رسني داشت ، من خودم چندىادي زى و عملىفکر ى سازمان همکارى اصل با بچه هاني اىرو
 . به من دادند ى فراوانى رهنمودهازي نشاني صحبت کردم و اشانيمربوط به سازمان با ا

 
   ارتباط سازمان با مهندس بازرگان چگونه بود ؟•

 ندارد و اصوالً با آن موافق هم ى مسلحانه آمادگامي و قىکي کار چرکي ى برانشاي بود که اني سازمان از مهندس بازرگان الي آغاز تحلدر
 وجود سازمان را با مهندس ىسازمان به من سپرده بود که مسائل و حت . مي کردى نمى صحبتنبارهي در اشاني رو ما با اني ، از استين

   .مي نگذارانيمبازرگان در 
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 رفته بودند و با او به طور اجمال صحبت کرده شاني مهندس بازرگان از زندان به سراغ اى آزاد که سران سازمان پس ازدمي بعدها شنالبته
 و مبارزه مسلحانه ىکي چرى به مشراي توانست داشته باشد ، زى با سازمان نمى و فرهنگىکيدئولوژي اىمهندس بازرگان همکار. بودند 
  . نداشت ىاعتقاد
 عضو دي توانى و خصوصاً سابقه زندان نمى اجتماعتيشما به علل مختلف از جمله سن ، موقع:  به مهندس بازرگان گفته بودند آنها
 ، اما ما به شما دي باشدهي ، نرسمي ادهي رسزي بر ضرورت شروع جنگ مسلحانه نى که ما مبتنى اجهي به نتى حتدي ، شادي ما باشالتيتشک

   .دي به ما کمک بکنميدواريام و ميدواري امىليخ
 دي کمک بخواهى انهي ، اما در هر زمدي آى و حاد بر نمىکي ، از من کار چرديهمان طور که خودتان گفت: ازرگان هم گفته بود  بمهندس

  . کنم و به شما کمک خواهم کرد ى نمغي درچيه
 در دادگاه شاني اىخي مهندس بازرگان بودند ، علت اول همان صحبت تارى سازمان به دو علت دلگرم و مستظهر به کمک هاى هابچه
 سر و کار شما با ني ، بعد از امي شوى محاکمه منجاي در اى دفاع از قانون اساسى که برامي هستى گروهنيما آخر:  بود که گفته بود ىنظام
  . را قبول ندارند تي مشروطى اصالً قانون اساسکه خواهد بود ىکسان
 از زندان آزاد شدم با مهندس بازرگان به طور 1342 من در سال ىوقت:  کرد که في خودم تعرى براى نژاد روزفيمحمد حن که ني ادوم

: در آن هنگام مهندس بازرگان به من گفت .  مبارزه صحبت کردم ندهي روز و آىاسي درباره اوضاع سى کردم و مقدارى خداحافظىخصوص
  . کرد ى کرده و به من اشاره مريل هفت ت زد که دستش را مثى حرف را در حالنيا ! اي نى دست خالدان به زنى بار که آمدنيا
 ى مىادي سازمان درباره افراد مختلف مسائل زى کرده بود ، از بچه هادواري امىلي دو سخن مهندس بازرگان مؤسسان سازمان را خنيا

  . کردند ى مادي ىکي از مهندس بازرگان به نشهي ، اما همدميشن
 روز از ى مبارزاتىاسي که در زندان انجام داد ، بهتر بود جواب سؤاالت سىکيدئولوژي اىا کارهىمهندس بازرگان به جا:  گفتند ى مالبته
اگر . را نوشت "  کرد ؟ ديچه با"  کرد و کتاب هي از روسدي در دوران تبعني که لنى داد ، مثل همان کارىرا م"  کرد ؟ ديچه با " ليقب

   .مي بکندي چه بامي دانستىش را نوشته بود ما امروز مدوران خود"  کرد ؟ ديچه با"  در زندان زرگانمهندس با
   کرد ؟ ى نمىاسيمگر جو زندان چه طور بود که بازرگان کار س : دندي پرسى است بارها سران سازمان از من مادمي ىحت
 و جهان با هم رانيوز ا رىاسي گاه از صبح تا شب درباره مسائل سى بود ، حتىاسي هم سىلياتفاقاً جو زندان خ:  گفتم ى با آنان ممن

   .مي کردىصحبت و بحث م
 ى ، اگر هم نوشته بود به درد شما نمدي و بگوسديرا بنو"  کرد ؟ ديچه با"  شما ى تواند براىمسلماً مهندس بازرگان نم:  کردم ى اضافه مبعد

 ى کردند ، ولىن تعلق داشته باشد ، آنها قبول م تواند به آى که بازرگان اصالً نمدي هستى و از نسلدي برى به سر مىخورد ، شما در اوضاع
   .مي دارىشتريما از مهندس بازرگان انتظار ب:  گفتند ىم

 در مقاطع گوناگون کمک ني به مجاهدشاني که ادمي شنگراني ، از خود مهندس بازرگان و دى انقالب اسالمىروزيپس از پ ها بعد و سال
 . کردند ى کار نمني به اى وجه تظاهرچي ، اما به هاري بسى مالى کرده اند ، خصوصاً کمک هاىم
 
   داشت ؟ىاسي ستي از زندان چه نوع فعالى مهندس بازرگان پس از آزاد•
 ، احمد صدر حاج ى سحابداهللاي از زندان به طور مرتب با دکتر ى و مهندس بازرگان پس از آزادى اهللا طالقانتي که اطالع دارم آيى آنجاتا
 از زندان به ما ى پس از آزادزي نيى باباى و علىباني داشتند ، دکتر شىاسي و بنده جلسات سى عزت اهللا سبحان ، مهندسى جوادديس
   .وستنديپ

 ى شرکت مى معمولى و صرفاً در جلسات مذهبمي نداشتى چندان آشکارىاسي ستي همه ما فعال1348 تا 1346 ى در فاصله سال هاالبته
  . از سازمان است روني من در بى هاتي البته مربوط به فعالني ، امي فعال تر شد1349گفت ، از سال  ، اما همان طور که خواهم ميکرد

  
  
 
 

   :ي و نهج البالغه پژوهيکار مخف
 
 سازمان چه اندازه ى نهج البالغه بود ، سهم شما در نهج البالغه شناسى ، کار روني سازمان مجاهدى کار درون گروهى از محورهاىکي •

  بود ؟
 ني روز بود ، اطي آن مطابق با شراري نهج البالغه و تفسى محتواى سازمان ، مطالعه و پژوهش روىماتي تعلى من در حوزه هاى کارهاشتريب

  . دانم ى نه ؟ نماي شد ى در خارج از سازمان هم منتشر ماي همه افراد و ني باي دادم ، آى که انجام ميىکارها
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 از دوستان ما در آن هستند ، اما از ىاري دانستم که بسى کرد ، در سازمان اگر چه مى عمل مىني زمري سازمان کامالً بسته بود و زچون
 ..... من بود ى که مسئول سازمانى آن کسىکي فقط با دو نفر ارتباط داشتم ، ىنظر سازمان

 
   بود ؟ى ک•

 نژاد في هم خود حنى محسن و مدت کوتاهدي سعىت مدکيحق شناس شد ،  ) ىمرتض(  کرد ، اولش ناصر صادق بود ، بعد تراب ى مفرق
  . کردند ى دست او کار مري مسئول و دو نفر زىکي هر حوزه سه نفر بود ، ىعني من هم بود ، ى نفر هم حوزه اکي. بود 
 ىد تا کنون هم نم ام را که دو سه بار هم عوض شدنى هم حوزه اقتاًي آمد و حقى با اسم مستعار مشهي کرد همى که با من کار مى دومنفر

  . آنها را نشناسم زي کردند که آنان مرا نشناسند و من نى را انتخاب مى بودند ، کسانىشناسم چه کسان
 تي دانستم که در آن موقعى ، من هم ممي هستى دانست که ما دو نفر چه کسانى ما هم مستعار بود ، فقط مسئول ما مى هر دواسم
  . کرد ى کنجکاوادي زدي نباىسيپل

 آن ىقي که اسم حقدمي پرسىلذا من نم."  ، بهتر است دي هر چه کمتر اطالعات داشته باشدياگر گرفتار شد: "  گفتند ى به ما مغالباً
  .ستياشخاص چ

 
 نهاي که توسط انتشارات سازمان منتشر شد ، امي چند از نهج البالغه هستيىرهاي به بعد ما شاهد انتشار تفس1350 ى در فاصله سال ها•

   شما بود ؟ىکارها
 . همه آنها مال من نبود ى که کار خودم است ، ولدمي دى شناختم و مى از آنها را مىبعض

 
   سال ها نوشته شد ؟نيدر ا " ني راه بشر ، اقتصاد به زبان ساده و راه حساءيشناخت ، تکامل ، راه انب " ىعني سازمان ى اصلى کتاب ها•

 که دي رسى به من ميى دست نوشته هاى گاه1348 تا 1346 ى ، بعداً نوشته شد ، در فاصله سال هادي کتاب ها را که نام بردني اهمه
 .... هم داشتىعالمت مخصوص

 
   ؟ى چه عالمت•
 دادند و نظر ما را درباره ى بود ، جزوه ها را به ما مىاسي و سى اقتصادى هالي بود ، اما غالباً تحلشي مثلث به عنوان آرم سازمان باالکي

   .مي دادى و نظرمان را ممي خواندىما هم نوشته ها را م.  خواستند ىآنها م
 ، اما من ديسي المقدور ننوى و به خط خودتان حتندي نوشته ها را ببني اى کرده بودند که مبادا کسدي که تأکى با وجودکباري است ادمي

  . فهمم کار شماست ىالفاصله م من بدياي است که هر چه از طرف شما بى مثلث طورنيانتقاد کردم که ا
 سازمان قرار ديي که مورد تأىزي چاي که مدون شده باشد و ى و آن عالمت را برداشتند ، در آن سال ها کتابرفتندي انتقاد را پذني هم اآنها

 .گرفته باشد ، منتشر نشده بود 
 
  ؟ دي سازمان ترجمه کردى براىزي هم چتنامي کوبا و وى درباره تجربه جنگ ها•
 دو زبان به ني ترجمه شده از اى و فرانسه بود ، اما کتاب هاىسي انگلى به زبان هاتنامي آثار مربوط به کوبا و وشتري ، ترجمه نکردم ، بنه

   .مي خواندى آوردند و ما مى را در حوزه ها مىفارس
 اکبر ى علىبود که آقا " ني فلسطخي تاراي استعمار هايکارنامه س" کتاب  گرفت ، ى قرار مى که در حوزه ها مورد بررسى خوبى از کارهاىکي

 از ى خواندند ، اگر چه به برخى سازمان مى کتاب خوب در حوزه هاکي کتاب را به عنوان ني، ا ترجمه کرده بود ىهاشمى رفسنجان
  . هم داشتند يى اضافه کرده بود انتقادهاى رفسنجانىآقا که يى هاىپاورق

 بوده ، ى حساب خاصى را مطرح کرده روى کتاب که نکاتى مؤلف اصلتري و اکرم زعستي ها از موضع انقالب نى پاورقنيا: "  گفتند ى مو
 . شد ى سازمان خوانده مى همه بود و در همه حوزه هاديي هم رفته متن کتاب مورد تأى روىول." اما مترجم متوجه نشده است 

 
 سازمان مورد مطالعه و بحث ى در حوزه هايى بود ، چه کتاب هاافتهي که انتشار عام يى استعمار ، از کتاب هااهي به جز کتاب کارنامه س•

   گرفت ؟ىقرار م
 مدرس ، دي در مورد نهضت جنگل و شهيى ، کتاب هاى ، قرآن و تکامل از دکتر سحابى شوروري انقالب کبخي برتراند راسل ، تارى هاکتاب

  . کردند ى ارتجاع مى گاهى و حتى ها بر او داشتند و او را متهم به ساده نگرستيمون که کيى کوچک خان ، خصوصاً نقدهارزايدرباره م
 شد که در حوزه ها في کوچک خان تألرزاي درباره مى خوباري بسىلي تحلى دادند و نوشته هاى قرار مى مورد نقد و بررسقاًي را دقنهايا

 . شده بود في در داخل سازمان تألى خوبى جزوه هازي نىکيدئولوژي و اىخي امور تارگري شد ، درباره دىدست به دست م
 
   سازمان چگونه بود ؟ى مطالعاتى قطب در حوزه هادي محمد و سى هاشهي استقبال از اند•
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 شتري نداشتند ، بلکه بى انقالبى هاشهي کدام اندچي دانست ، چون هى مى قطب و محمد قطب را سطحدي مرحومان سشهي اندسازمان
 . نسبت به آن دو نداشتند ى رو نظر خوبني بود ، از اىستيرم رفى هاشهياند
 
   آثار مهندس بازرگان چه طور ؟•

 ىآقا " ى شده و مسئله وحىراه ط " ىبه خصوص کتاب ها دانست ، ى بهتر ماري موارد سازمان نظرات مهندس بازرگان را بسى در برخالبته
 ى داشت در حوزه ها مکيدئولوژي اى جنبه هاشتريرا که ب" م ، مکتب مبارزه و مولد اسال"  ، از همه مهمتر کتاب دندي پسندىبازرگان را م
 . سازمان بود ى فکرى بناري دادند ، افکار مهندس بازرگان زى قرار مى بررسموردخواندند و 

 
   هم بود ؟ى اهللا طالقانتيآثار آ• 
 نبود ، دربست قبول داشتند و مورد شتريشر شده بود دو سه جلد ب آن چه که تا آن روز منتى اهللا طالقانتي آىرهاي از تفس بود ،بله
 . دادند ى قرار مى و بررسليتحل

 
   چه بود ؟ىدي غالم رضا سعدي مثل آقا سى نظرشان درباره کسان•

 دوست راي بودند بساني دانشجوى اسالمى انجمن هاى سازمان که غالباً هم از اعضاى را شخصاً همه اعضاىدي غالم رضا سعدي سآقا
 ى جهت موضع بني داد از اى انجام نمىادياما در آن روزگار چون کار ز.  دارد ىکالي راداري نظرات بسشاني دانستند که اىداشتند و م

   .ند نسبت به او داشتىطرف
 ، ى فارسىزبان ها از ى آگاهلي به دلشاني بود ، اراني اى روشنفکران مذهباني در مى مبارزان اسالمني از مخلص ترىکي ىدي سعمرحوم

 ى هاتي با جهان اسالم و شخصکي و نزدمي هندوستان ، ارتباط مستقگرهي در دانشگاه عللي و تحصىسي ، اردو ، فرانسه و انگلىعرب
  . سفر به مکه کرده بود ني داشت ، چندى احمد خان هنددي به سر سزي نىالتي تماى قرار کرده بود ، او حتبربرجسته شبه قاره هند 

 گري دى و اسالمى عربى و کشورهاريما در مکه مسلمانان مصر ، تونس ، الجزا: "  حضور داشتم فرمودند زي که خود من نىدر مجلس ىروز
   ."مي کردى و با آنان درباره کشورشان صحبت مميدي دىرا م
 ني معروف را درباره فلسطى سخنران آنتي فطر در مسجد هدادي در عى اهللا طالقانتي که آ1349 ماجرا در سال ني دو سال بعد از اىکي

 و ني کرده بود و هم درباره فلسطجادي اىاري بسى هاى آمده بود و خرابلي هم درباره پاکستان که در آن سال سىديکرد ، مرحوم سع
   .ند صحبت کردىمسجد االقص

 داشت و کتاب انيراني به انيو مردم فلسط ني در شناساندن فلسطى نقش مؤثرىدي سعى عرض کنم که آقادي نکته را باني اىخي نظر تاراز
 . ترجمه و منشتر کرد ى باره به فارسني در اىاديها و مقاالت ز

 
 مردم آنجا را مطرح تي و مظلومري مسئله کشمى و همه جانبه اعي به طور وسراني بود که در اىراني متفکر اني اولشاني کنم اى فکر م•

  کرد ؟
 شبه قاره هند و عي بر اخبار و وقاىلي متعدد ، خى به علت دانستن زبان هاشاني ، اريو هم کشم ني طور است ، هم فلسطني ، همبله

  . بود شاني ترجمه کرد اىرا به فارس"  ها ستيونيپروتکل صه"  که مثالً کتاب ى کسنياول.  مسلط بود ى عربىکشورها
 ى رهنما مثلثى مصطفخي و شى اهللا طالقانتي در کنار آىديسع اتفاق افتاد ، مرحوم ىالدي م1948 در سال ني که مسئله فلسطدي دانىم

 ى گرفت ، ولدهي ناددي را نبالي در مبارزه با اسرائزي نى اهللا کاشانتيالبته نقش آ.  آشنا کردند ني را با مسئله فلسطرانيبودند که مردم ا
 . کردند ى عمومراني را در اري و کشمني بودند که مسئله فلسطى کسانفرآن سه ن

 
 حسن ى توسط برادرزاده اش آقاراًي نوشت و اخى مهاني که در روزنامه کى هم در رشته مقاالتى البته مرحوم عبدالرحمن فرامرز•

 ى از جنبه هاشتري بىمرحوم عبدالرحمن فرامرز.  کرد ى اشاره مني شده و منتشر شده ، مرتب به مسئله فلسطى جمع آورىفرامرز
   .ى و اسالمىني توجه داشت و آن سه نفر از لحاظ دنيسطفل به مسئله ى و روشنفکرىاسيس
 راني و پاکستان در مطبوعات اري انجمن دوستداران مردم پاکستان بودند و مرتب درباره کشمسي رئىدي سعى که آقامي را هم بگونيا

 شاعر ى اقبال الهورى معرفىدي خدمات سعگري جناح داشت ، از دى به محمد علىاري کرد، ارادت بسى ترجمه ماي نوشت ىمقاله م
  .بود انيراني به اىمعروف پاکستان

 
 ىکي دور ساخت ، ىراني اى هااني ما را از بحث درباره نظر سازمان درباره اشخاص و جرى کمىدي غالم رضا سعدي بحث درباره مرحوم س•
 کرد ، ىرا در قم منتشر م" مکتب اسالم " جله  بود که مىرازي ناصر مکارم شى در اواخر دهه چهل آقاى اسالمى هادئولوگي از اگريد

   چه بود ؟شاني اهسازمان نظرش دربار



info@rouz          aneha.com      سازمان مجاهدين خلق از درون:   محمدمهدي جعفري          http://rouzaneha.com         روزانه ها

 . کرد ى منع مى دانست و افراد را از خواندن مجله مکتب اسالمى مستي را رفرمىرازي مکارم شى آقاسازمان
 
   چگونه بود ؟دي چرخى مىسروشاه خى هاددي سى که حول آقاىانيو اساساً جر " عيبعثت ، انتقام ، مکتب تش"  مثل ىاتي نشر•

 ى که نظر بددمي من ندى خسروشاهى کردند ، اما نسبت به شخص آقاى مى تلقستي را هم رفرمنهاي نداشتند ، چون انهاي به اى موافقنظر
 ارتباط چيالبته با هم ه.  هم با او داشت ى دوست داشت و روابطاري نژاد را بسفي شخصاً مرحوم حنى خسروشاهىآقا. داشته باشند 

  . نداشتند ىسازمان
 نبودند ، ني بدبشاني بود ، نسبت به شخص اکالي داشت و از عناصر رادى خوبىلي خى همکاراني دانشجوى با انجمن اسالمشاني چون ااما

  .دندي پسندى آن دوره نمىاما آثارشان را برا
 
   شد ؟ى هم در سازمان خوانده مىني امام خمى نوشته هااي آ•
 . قرار گرفته باشد ى مورد بررسىگري کتاب دشاني از منکر من اطالع ندارم که از اى دفاع و امر به معروف و نهىاله ها از رسريغ
 
   دو کتاب چه بود ؟ني سازمان نسبت به الي تحل•

 درون ى در حوزه هاى قطعىا جهت نظر سازمان کامالً موافق بود و آنها به عنوان درس هني برخوردار بود ، از اى انقالبدي دو رساله از دهر
 . شد ى دست به دست مىگروه

 
   برخوردار بود ؟تي تا چه اندازه در داخل سازمان از مقبولى مطهرى و مرتضيى همچون عالمه طباطباىوني روحانى هاشهي اند•

 قائل بودند شي احترام هم برا دانستند وى صاحب نظر مى در فلسفه اسالمشتري را بيى داشتند ، عالمه طباطباى به هر دو نظر منفنسبت
   .ستي نني گفتند فلسفه اش حرکت آفرى مىول
 ى فرهنگى و مبارزه مسلحانه نبود ، بلکه به کارهاى انقالبى در آن زمان قائل به کارهاشاني اى هم صحبت کرده بودند ولى مرحوم مطهربا

 . را هم قبول نداشتند ى مرحوم مطهر جهتنياز ا.  در سطح جامعه باشد معتقد بود جي که قابل تروىو اجتماع
 
   چه بود ؟ىعتي نظر سازمان درباره دکتر شر•

در سال .  ارشاد شروع به کار کرده بود هي برخوردار نبود و تازه در حسينىادي زتي از معروف1348 تا 1346 ى در سال هاىعتي شردکتر
 در شمال ىآنجا مرکز: "  گفت ى کرد و مى ارشاد منع مهينين به حس هوادار خودش را از رفتى سازمان افراد و کادرها1349 و 1348 ىها

  ." است يى الالىعتي دکتر شرى بورژواها ساخته شده و صحبت هاىشهر است که برا
 نداشتند ، البته بعدها ىعتي به دکتر شرى ، آنان نظر مساعددمي حرف ها را شنني محسن ادي ناصر صادق و سعداني خودم از شهمن

 مفصالً شرح خواهم ىعتي که در فصل مربوط به دکتر شر عوض شدى به کلىعتي دهه پنجاه نظرشان درباره دکتر شرليدر اوامخصوصاً 
 .*داد

  
   شد ؟ى نمهي توصى سازمانى در حوزه هاىعتي خواندن آثار دکتر شرني بنابرا•

 دهه پنجاه بود که جزوات لي در دست نبود ، از اوا همىادي ززي مدت البته از دکتر چني نه ، در ا1349 تا 1347 ى فاصله سال هادر
 . دکتر چاپ و منتشر شد ى هاىسخنران

 
 ، متفکر بزرگ ى مؤدودى گذاشت ، ابواالعلري تأثى و چهل شمسى در دهه سراني روشنفکران اى که به شدت روى از کسانىکي •

   نه ؟اي شد ى سازمان خوانده مىتوسط اعضا او ى کتاب هااي داشت و آيى بود ، مقام او در سازمان چه جاىپاکستان
 گذاران مسئله خالفت در هي که از پادي دانى بود و مگي مسلم لتي طرفدار جمعشاني طرف اکي داشت ، از ى مقام دوگانه اىمؤدود

  . بود ى خالفت اسالمىايهندوستان بود و از همان اول هدفش اح
 ى ، اما من بعدها در سال هامي دانستى نمىزي چشاني اى وهابى هاشي در آغاز از گرا داشت ، ماى گرى وهابى رو آثارش رنگ و بوني ااز

  . هاست ى به تفکر وهابلي که او به شدت متماافتمي کردم درقي تحقشتري که ب1348 و 1347
 

________________________ 
 
 ، نشر نگاه امروز ، چاپ اول ، ىني حساي قاسم دي س ، به کوششى جعفرى محمد مهددي ، دکتر سىعتي شرگري رجوع شود به کتاب بار د*
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 ري خلق تأثني سازمان مجاهدهي اولى و چهل و اعضاى سى دهه هاىني روشنفکران دى بود که بر روى از متفکرانىکي هر حال مؤدود به
   .دي کشىادي زحمات زى تفکر اسالمجي تروىنداخت و برا به راه اى ها مبارزه سختىاني داشت ، او در پاکستان با قادىادي زاريبس
 ىبرنامه ها"  هم به نام ىکي از او ترجمه کرد ، يى کرد و از جمله کتاب هاى معرفانيراني به اىدي را هم مرحوم سعى کنم مؤدودى مفکر
 . گذاشت ري تأثىلي من خى بود که روىرا به فارس " ىاسالم

 
   سازمان چه طور بود ؟ درى مؤدودى هاشهي اندري تأث•

 اسالم ى انقالبى برنامه ها و طرح هاحي جزوه شامل تشرنيا " ى انقالب اسالمىبرنامه ها"  داشت به نام ى جزوه کوچکى که مؤدودگفتم
  . مطالعه اعضا و کادرها در آمد ى براى قرار داشت و در فهرست آثار اصلادي مورد توجه زى سازمانىبود و در حوزه ها

 از ىاري هاست ، اگر چه سازمان مثل بسى وهابري تحت تأثاري بسى که من کردم ، به سازمان اطالع دادم که مؤدودى فراوانقاتيتحق از بعد
 نداشتند و لذا همه ى نظر خوبى گرى همه نسبت به وهابى نداشت ، ولىتي ، نسبت به اهل سنت حساسگري دىني دىمحافل روشنفکر

 ى را رد مهي بود قبول داشتند و بقى آن چه را که نظر اسالم انقالبىنشي و به طور گزرفتندي پذىبست نم را درىکتاب ها و آثار مؤدود
 .کردند 

 
 غالم رضا دي مرحوم سى بود و حتادي زىلي خراني روشنفکران مسلمان ااني در مى که توجه به جنبش دکتر سوکارنو در اندونزدي دانى م•

 ىدموکراس"  آشکارا اعتراف کرده که تز ىعتي شرى مثل دکتر على متفکرى ترجمه کرد ، حتىارس به فى درباره اندونزى کتابىديسع
 سازمان هي اولى و اعضاراني اىني روشنفکران داني ظهور و سقوط سوکارنو در مريتأث.  سوکارنو اخذ کرده است مدرا از اح"  شده تيهدا

  چگونه بودند ؟
 ، ى ما مصر ، اندونزىبرا . ى اسالمى ، خصوصاً کشورهامي بودافتهي تازه استقالل ىورها کشري تحت تأثى نسل جوان آن روز همگما

  . گذار بود ري، تونس و مراکش واقعاً الهام بخش و تأثريالجزا
 چهار ني ا متعهدها بودند ، ازري گذار جنبش غهي و جمال عبدالناصر و جواهر لعل نهرو پاتوي که احمد سوکارتو به همراه مارشال تدي دانىم

   .مي کردى نگاه مىشتري احترام بدهينفر ما به ناصر و سوکارنو چون مسلمان بودند با د
 بود ، اما بعدها بر افتهي دست زي نيى هاىروزي کرده بود و به پى را از هلند رهبرى استقالل اندونزاني بود که جرى شخص ملکي سوکارنو
  . را عهده دار باشد اي آسى مسلمانان در جنوب شرقى نتواند رهبردي و شادي باعث شد که آن طور که باىاثر عوامل

 ما و خصوصاً سازمان در آن سال ها ى مسائل هم بود که برالي قبنيداده بود و دنبال زن و عشق و ا" عاشق بزرگ "  به خودش لقب او
  . ازدواج کرد ى جواناري بود ، احمد سوکارنو سه زن داشت و در اواخر عمر با دختر بسندي سخت ناخوشااريبس
 حمام خون ى کار آمد و در اندونزى بعد هم سوهارتو کودتا کرد و روى ، چندفتدي بىادي زى مسائل باعث شد که از چشم ما تا اندازه انيا

 . را کشت و قتل عام کرد ستيبه راه انداخت و حدود هفتصد هزار مسلمان و کمون
 
   گرفت ؟ى هم صورت مىلي تحلراني معاصر اى جنبش اسالم سازمان دربارهى درونى در حوزه هااي آ•

 ى کار دخالت نداشتم ، ولني ، من شخصاً در ا گرفتى انجام مى مهندس سحابلهي ها به وسلي تحلني اشتري ب مورد توجه بود ،ىلي ، خبله
 بعد از ى اسالمى درباره جنبش هايى هالي کرد و تحلى ميى کادرها و اعضا صحبت هاى ها برانهي زمني در اشاني که ادمي دى مىگاه
 . بگذارم ارشاني کنم و در اختى از آن دوره را بررسى دادند که بخشى متي هم به من مأمورى داد ، گاهى ارائه م1320 وريشهر

 
 اسالم انيد فدائ هستيم ، ماننيى هااني و تبلور جرىري شاهد شکل گراني اى ، ما در جامعه مذهب40 تا اواسط دهه 20 وري در فاصله شهر•

 داشتند ، نظر سازمان ني با سازمان مجاهديى هاى نظر همانندني مسلحانه داشتند و از اى مؤتلفه که مشئتي و هى، حزب ملل اسالم
   چه بود ؟انير سه جنيدرباره ا

 شناخته ىلي خىمؤتلفه اسالم ى هائتي گذاشتند ، البته در آن زمان هى احترام ماني به هر سه جرني آنجا که من اطالع دادم مجاهدتا
 . خود جلب کند ى مؤتلفه را به سوى هائتي هى از اعضاىبعدها سازمان توانست نظر بعضشده نبودند ، 

 
   ؟دي شود آن اعضا را نام ببرى م•

 ى مذهبزهيانگ ى داشته باشند روني از سازمان مجاهدىقي که اطالع دقني ، هر دو بدون اى و محمد شانه چى اسداهللا الجوردى آقامثل
  . کردند ى مى و زندان با ما داشتند ، با ما همکارى که در نهضت آزادى اى همان سوابق دوستىصرف و رو

 مي را هم بگوني داشتند ، اى با نهضت همکارشي و مرحوم اکبر استاد هم کم و بى صادق اسالمدي شهى نهضت آزادتي در دوران فعالالبته
 ى بکي دارند ، ى خواست که آنها بدانند با سازمان همکارى کنند و نه سازمان مى مىه با سازمان همکار دانستند کىآنها خودشان نمکه 
  . شد ى گروه ها کمال استفاده مني ااتي هم رفته از تجربىو مطلق ، رىخبر
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 ى مبارزه مى خاصطيشت و در شرا نداىالتي ، اما چون تشکى اسالمقتاًي است حقى اسالم سازمانانيفدائ: "  گفتند ى است که مثالً مادمي
  ."مي را هم خوب درک بکنطي و شرامي آنها را جبران کنالتي نداشتن تشکديکرد ، ما با

 
 
  بود ؟ى سازمان چه نوع متونى درونى در حوزه هاى مورد بررسىستيمتون مارکس• 

 گرفت ، در حوزه ى و بحث قرار مى مورد بررسى متون خاصى در هر حوزه اىعني اقتصاد بود ، ى هانهي در زمشتري بىستي مارکسمتون
   .دمي فراوان دىستي مارکسخي تارى کتاب هاى ، ولدمي ندىستي مارکسى که به من مربوط بود هرگز متون فلسفيىها
ت را سازمان تا  گونه مطالعاني بودند ، استهي ، اسالم و جهان را نگرراني اخي ، تارسمي و مارکسىخي تارسميالي ماتردي که با ديى هاخيتار

   .رفتي پذى مىادي قبول داشت ، البته نه صد در صد بلکه تا اندازه زىاندازه ا
 ها ستيالي ها و سوسستي گفتند که ما در راه با مارکسى را سازمان کامالً قبول داشت ، بارها مىستي مارکسى اقتصادى هاى تئورالبته

 شود که در راه مشترک همراه و همکالم ى بر آن نملي اختالف دلني، البته ا مير ، اما در مقصد و هدف با هم اختالف داميهمراه هست
  .مي نکنحرکت و با هم مينباش

 
   بود ؟ني خودتان هم چنلي تحل•

 . هم نداشتم ى در آن زمان بله ، نظر خالفى بودم ، ولدهي نرسى قطعجهي در آن سال ها من به نتقتاًيحق
 
 سازمان نسبت به زمان خودش تا چه اندازه کيدئولوژي اى جمع بنددي کنى ، فکر مدي کنىته نگاه م االن که پس از سال ها به گذش•
   بود ؟شرويپ

 کرده بودند ، روش ى خوب جمع بنداري جهان را بسبخشي آزادى و جنبش هاراني معاصر اخي تاراني سازمان به نظر من جرنيمؤسس
 همه افراد و اعضا و هواداران را مثل خودشان مبارز و از جان ىعني و همه افراد نبودند ، هندي گرفته بودند ، اما به فکر آشي هم در پىخوب

  . شده بودند ري ناپذبي گذشته بودند و آسى و علمکيدئولوژي ااتي که سال ها از کوران مبارزات و تجربىکسان . ردند کىگذشته تصور م
 کباري دانستند که ى آن نمستهي باز هم خودشان را شا1347ار کرد تا سال  شد و شروع به کسي که تأس1344سازمان از سال  که ىطور
 و ميري قرار بگري ، ممکن است تحت تأثمي را ندارىستگيما هنوز آن شا: "  گفتند ى کنند ، مجي را در حوزه ها تروىستي مارکسى هاىتئور
   ."مي بخوربيفر
 ساعت 18 نژاد در روز في که مثالً مرحوم حنى کردند ، به طورى هم فشرده کار مراي به کار و مطالعه ادامه دادند ، بس1349 تا سال ىول

  . مبارزه ى و تئورکيدئولوژي مسائل اىکار فشرده رو.  کرد ىکار م
 و نفوذ ري که تحت تأثني از اى و هراسمي بگري و ددندي را در خودشان دىستگي شاني بود که ا1349در سال  کنم سرانجام ى مفکر

  . مسائل را مطرح کردند و به آن رو آوردند ني پرواتر اى سال بني ، نداشتند و لذا از ارندي قرار بگسميمارکس
  
  
  
 
 

  : و ارتباط با سازمان يدوران سرباز

 
 

 به  کمال مشغولرستاني جهت من که در دبني اعالم کردند ، از ا1348 ني فرورد18 ، ى اعزام مرا به سربازخي بود که تار1347 سال اواخر
 . کردم ى مقرر خودم را به پادگان فرح آباد معرفخي کردم و در تارى آنجا و دوستان خداحافظىاي با اول1347کار بودم ، در اسفند 

 
   شما بود ؟ى سربازاني سازمان هم در جراي آ•

 که به طور منظم با اسلحه آشنا شوم ،  بودني اى رفتم ، قصدم از رفتن به سربازى و اطالع سازمان به سربازقي بود ، من اصالً با تشوبله
 ىکياگر چه نه خود من واقعاً قصد کار و عمل چر.  الزم را هم به دست آورم ىکيزي فى آمادگى خواستم در طول مدت سربازى منيهمچن

  .  خودم مطلوب بود ى براى آمادگني کردن اداي ، اما باالخره پدي دى عمل مني استهي مرا شاازمانداشتم و نه س
 گذراندم ، خانواده ام را به ى مى طوسسي در منزل رضا رئزي پنج شنبه و جمعه را نى و شب هاالتي تعطامي پادگان فرح آباد رفتم ، ابه

  . رفتم ى مشاني هم نداشتم به منزل اىبرازجان فرستاده بودم و ازدواج هم که نکرده بودم ، چون تنها و مجرد بودم و خانه و زندگ
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 ني سازمان آشنا شدم ، به اى از مسائل ناگفته و پنهانى با برخشاني الهي به وسى طوسسي رئى و آمد به منزل آقا طول مدت رفتدر
  . سازمان انجام دادم ى از کارها را براى قطع نشد و برخني ارتباطم با مجاهدىصورت در طول دوران سرباز

 ى ارتش دست رسى مخفى ارتش بود ، اگر چه به جاهاالتيبا تشک يى آشناىکي مطرح شد ، ى جالباري من مسائل بسى براى سربازدر
  . تر شناختم قي بهتر و عمىلي ظاهرش را هم خنينداشتم ، اما هم

 از آنها ىکي قصد آمده بودند ، ني سازمان در ارتش بودند که آنها هم به همى هم از اعضاىگري از من کسان دري که غدمي بعدها فهمالبته
  . بود نرايفرتاش دبمرحوم 

 ى و با مقررات خشک سربازدمي دىداني ممي مدت تعالني فرح آباد تهران ماندم ، در اى در پادگان آموزشمي هر حال حدود دو ماه و نبه
  . دوستان قرار دادم گري سازمان و داري به دست آوردم در اختامي اني که در اىاتيآشنا شدم و تجرب

 في رفع تکلى نوع آموزش ها بودم ، صرفاً براني دقت و نظم خاص به دنبال فرا گرفتن اکيدم ، با  آشنا شى جنگى تفنگ و انواع ابزارهابا
 ى کردند ، چنان خوب کار مى من آشنا بودند تعجب مى فرهنگهي ها که با روحى کردم که بعضى منظم کار مى کردم ، به طورىکار نم

  . هم شدم قي تشوىکردم که چند بار حت
 توانستم ىمن به آنها نم"  ؟ ى کنى قدر تالش منيتو چرا ا: "  گفتند ى کردند و مى به من اعتراض مى در سربازى هم دوره ادوستان

   ."ردي وجه صورت بگني که بتوانم به بهتريى خواهد تا آنجاى دهم دلم مى که انجام مىمن هر کار: "  گفتم ى ، ناچار ممي را بگوقتشيحق
 بود ، در آنجا ى و مسائل نظرى آموزشى آمد ، کالس هاى نمانده ، سر کالس مادمي که االن اسمش  مسئول رکن دو ارتشى از مدتبعد

 را که ىافراد: "  گفت ى انداخت و مى به من مى نگاهى داد ، در ضمن صحبتش گاهى به سربازان مىتي درباره مسائل امنيىدرس ها
  ." کنند داي پى توانند به همه اسرار ارتش دست رسىنند که م شناسم ، پرونده دارند ، آنها فکر نکى دارند من مىسوابق

 به او ى دوره آموزشاني باشد پس از پاىاسي سوابق سى داراى بودم که اگر کسدهي اشاره اش به من است ، شنماًي کردم که مستقاحساس
  . بگذراند ىکاري و بى به صورت عالفايرتش  در زندان ااي را ى سرتاسر دوران دو ساله سربازدي دهند و ناچار باى نمتيدرجه و مسئول

من  ." دي و بگودياي کند معاف است بى دارد و فکر مىماريهر کس هر ب: "  ارتش به پادگان آمد و گفت ى ، مسئول بهدارمي از دو ماه و نبعد
:  ، لذا رفتم و گفتم ستي ارتش صالح ن درني از اشتري بردم که ماندنم بى چشم نرفته بودم که مبادا معاف بشوم ، اما پنهيقبالً به معا

 ى بهداراي طور است ، فردا بنيبله هم: "  به چشمانم کردند و گفتند ى سطحىنگاه."  هم دارد يى است و نمره باالني بکي من نزدمچش"
  ."ارتش 
 ىبا وجود.  مرا نوشتند ى حکم معافى رو فورني متوجه شدم که نمره چشمانم باال است از انهي ارتش رفتم ، پس از معاى بعد به بهدارروز

 *. به پادگان نرفتم گري نشد ، من هم دى خبرى و از ابالغ حکم معافدي هفته طول کشکيکه معاف شده بودم ، اما 
 ى که به سربازان مىمي افراد و هم تعالاتي هم از جهت شناخت روحى رفتم ، استفاده فراوانى که به سربازى روز75 اي 70 ني طول ادر
  . گرفتم ادي ، ى در واقع آموزش پوچاي ى شاه پرستىعني کردند ، ى مجي سربازان تروني که بى اهيادند ، روحد

 باشند که در هر ىرومندي شخص ناي سرباز بپروراند که عشق وطن در وجود آنان باشد و ى نبود که عده اني اقتاًي حقى پهلومي رژهدف
  . افراد بود تي بود و هدف دومشان کشتن شخصى اصول شاه پرستجيکه هدف اولشان تروحال از کشورشان بتوانند دفاع بکنند ، بل

به شدت رواج "  اطاعت کند ديهر چه گفتند ، سرباز با" و "  استدالل کرد دي نباىدر سرباز" و "  چرا ندارد ىسرباز " ى که شعارهاى طوربه
 . حاکم بر ارتش شاه را مطالعه کنم ى توانستم روانشناسى مسائل به خوبنيا با توجه به راي آموزنده بود ، زىلي من خى برانيداشت و ا

 
   ؟دي سرباز بودىخي تا چه تار•
 1348 اواخر خرداد تا
 
   هم به شما داد ؟ى دستورى سازمان در دوران سرباز•

  . و اوضاع حاکم بر ارتش را مطالعه کنم رمي کاربرد اسلحه را فرا گقي دقىلي توانم با انواع اسلحه ها آشنا شوم و خى دستور داشتم تا مبله
   ؟دي کردى مشاهداتتان را هم به سازمان گزارش محاصل

 ارتش را به سازمان ى رو مرتب اوضاع درونني لو برود ، از اى دادم ، چون ممکن بود گزارش کتبى گزارش مى ، البته به صورت شفاهبله
 . دادم ىگزارش م

 
________________________ 

 
 دمي دائم از خدمت را از من خواستند به ارتش مراجعه کردم ، اما دى معافاي ى سربازاني مدرک پالي ادامه تحصى سه سال بعد که برادو* 

 از ى به قبل به طور کل1324 تا ني استفاده کنم ، اعالم کردند که متولدى سنى رو ناچار شدم از معافنيکه پرونده ام گم شده است ، از ا
  ! بودم خود به خود معاف شدم 1318 هستند و من که متولد خدمت معاف
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   گرفت ؟ى قرار ملي و تحلهي مورد تجزيى گزارش ها در جاني ا•
  .ردي گى مورد استفاده قرار ماري دهم بسى که مى گفتند که اطالعاتى دانم ، اما خودشان مىنم
 
   ؟دي سازمان ارتباط دارى و مرکزى با کادر رهبردي دانستىهم م همان موقع اي ، آدي سازمان ارتباط داشتى شما با کادر مرکز•

  . مشخص نبود مي شناختم ، اصالً براى که ميى از آنهاري بودند غى کادر چه کسانني اى هستند ، ولى دانستم که کادر مرکزى ، مبله
  
  
  
  
 

  :کتر با سازماني نزديهمکار

 
 
  افت؟يگونه ادامه  چى از سربازى ارتباط شما با سازمان پس از معاف•

 ى سازمانى در حوزه هاى سازمان نبودم ، ولى داشتم ، با آن که عضو رسمى سال بود که با سازمان ارتباط و همکارکي از شي آن زمان بدر
فته  وجود داشت و در حوزه ها درس داده و گشاني اعضاى که براىمي تعالى شرکت با واسطه بود و حتني کردم ، در آغاز اىآنها شرکت م

  . بود زي آموزش خالصه کردن کتاب نني فرستادند ، همچنى من هم مىبرا شد ، آنها ىم
 تر و منظم تر شد و در حوزه ى من قوىالتي دادم ، ارتباط تشکى سازمان انجام مى که کار ترجمه را براني عالوه بر ا1347 تابستان از
  . کردم ى داشتند شرکت مى که سطح باالتريىها
 ى امام على سازمان درباره نهج البالغه و روش حکومت اسالمى باالى کادرهاى برازي شد و من نى گفته مىمي ها دروس و تعال حوزهني ادر

 ى گفتند که همه درباره آن مطالب بحث مى مى روز مطالبىاسي مسائل سنهي در زمى دوستان سازمانزي نى کردم ، گاهىصحبت م) ع(
  .ميکرد

 
  ونه بود؟ حوزه ها چگى جو داخل•
 شد ، به ى متي سخت رعاى حاکم بر کشور در آن روزگار پنهان کارىسي جو پللي حاکم بود ، به دلى خشکاري حوزه ها مقررات بسبر

  . شناخت ى شناختم و او هم مرا نمى خود را نمى که من هم حوزه اىطور
 ، مي زدى و در آنجا درباره مسائل حرف ممي رفتىه کوه م خود بى و هم حوزه اى ، با مسئول سازمانمي کردى بحث ها را در کوه مىبرخ

  .مي را لو بدهگري همدمي شکنجه هم نتوانري ، زمي شدى بود که اگر گرفتار مني امي همان طور که قبالً گفتزي نى کارى مخفنيعلت ا
 مسئول رابط من با ني گفتم که اولنياز ا شي با من ارتباط بر قرار شد ، پى سازمان به طور انفرادى باالالتي از طرف تشکى از مدتبعد

 و منضبط بود ، هر چه افتهي مي ، تعلى از همه جهت با تقوى صادق واقعاً فرددي من هم بود ، ناصر صادق بود ، شهىسازمان که هم حوزه ا
 .ت  ، انضباط و صداقت را نداشماني در سازمان آن اى کسدي نژاد شافي کم است ، بعد از حنميدر وصف او بگو

 
   شد؟ى بار برگزار مکي حوزه ها چند وقت •

 بود ، ى که فقط کار حوزه اى شد ، وقتى ملي تشکزي سه بار در هفته نى حتاي دو و ى شد ، اما گاهى بار حوزه ها بر پا مکي ى هفته امعموالً
 ى ترجمه هاليهم داشتم ، مثل تحو ىگري دى من کارهاى بار بود ، اما گاهکي ى ، هفته اىالتي حوزه تشککي به صورت ساده ىعني

  . شد ى ملي چند بار تشکاي دو ى که هفته اود بنيمحوله ، ا
 دانست ، با ى دانست ، بلکه همکار مى تراب حق شناس مسئول من شد ، البته او خودش را مسئول من نمى ناصر صادق ، آقادي از شهبعد
 . انجام دادمىادي زى کارهاشانيا

 
   شد؟ى مهيحوزه ها ته هم از ى گزارش کتب•
 خود ى اجتماعى و تالش هاى گذراندن اوقات فردى گزارش روزانه چگونگى به طور هفتگىستي باى بود که مني از مقررات حوزه ها اىکي

 ىارها ، از کمي کرده ايى که در طور روز و شب چه کارهامي دادى مثالً گزارش مىعني ، مي دادى ارائه مىرا به مسئول حوزه به صورت کتب
   .ىاسي و البته سى شغلى گرفته تا کارهاى و خانوادگىشخص
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 ، مي بوده باشدتري و مفمي کار کرده باششتري بالتي سازمان و تشکى مفهوم که براني ، به امي هر روز از روز قبل بهتر شده باشىستي باىم
 . باشد ى فردىاگر چه صرفاً مطالعه و خودساز

 
  د؟ي کردى مى همکاريى هاهني با تراب حق شناس در چه زم•
 ها و سازمان الفتح ، ىني دانست در ترجمه متون فلسطى مى عربشاني دادم ، چون اى انجام مى حوزه اى تراب حق شناس اوالً کارهابا
 در ىدت چون مى بود ، ولىسي زبان انگلشاني اىلي ، البته رشته تحصمي داشتى با هم همکارکي و استراتژىکي تاکتى همان جزوه هاىعني

  . دانستى خوب مىلي را خى کرده بود ، زبان عربى زندگى عربىکشورها
 زي و در آنجا نمي رفتى با هم کوه مى نکنم و دائم در خدمت سازمان باشم ، گاهى غفلتني کوچک ترى دائماً مراقب من بود که در زندگتراب

 . ادامه داشت ى مباحث فکرايبحث درباره متون 
 
   ، وضع تراب حق شناس در آن زمان چگونه بود؟ىاً مسائل اسالم خصوصى از نظر فکر•

، بعدها در  دانستم ى مى او را ارتجاعى از رفتارهاى که گاه من برخى خشک بود ، طوراري مسلمان متعصب و بسکي ى موقع از نظر فکرآن
 و افتادن به قطب مخالف شاني اى بعدىف فکر از اندازه باعث انحراشي تعصب و تحجر بني که همدمي رسجهي نتني خودم به اى هاليتحل
 . آمد شي پشي برا1354 و 1353 ى هاال شد ، که در سىفکر

 
   بودند؟ى مسئوالن شما چه کسانگري د•

 بود ، ى داشتم ، البته با محسن جلسات در سطح باالترى جلساتشاني محسن شد ، با ادي از ناصر صادق و حق شناس ، مسئول من سعبعد
  . تر بود نيي مؤسس پائتي درجه از سطح هکي که ى جلساتىعني

 ى کنجکاوى هم براى ازهي دانستم ، انگى نمىادي ززي چزي سازمان نالتي تشکى و چگونگتي از ماهقاًي نرفته بودم و دقالتي درون تشکمن
  . دانست زحمتش کمتر بود ى آن که در آن اوضاع انسان هر اندازه کمتر مى هم داشته باشم ، براستي باى مورد نداشتم و نمىب
 درباره مسائل شتري داشتم که بى نژاد جلساتفي با خود حنى داشتم ، گاهيى سازمان نشست هاى از افراد رده باالى محسن و برخدي سعبا

 بود و  شعاروسفي نژاد شاگرد مکتب مرحوم دکتر فيمحمد حن شرح دادم ، ني قرآن و نهج البالغه بود ، همان طور که قبل از اريتفس
 . کرد ى و تعجب مى را دچار شگفتى اهللا طالقانتي مثل آى که گاه مفسر و قرآن شناسى ، نبوغداشت ى خاصىرينبوغ تفس

 
  د؟ي زادگان هم ارتباط داشتعي اصغر بدى علدي با شه•

 سازمان ىاز مسئوالن رده باال گري دىکي شاني دانستم که اى ، البته مدمي دى کم و به طور پراکنده مىلي زادگان را من خعي بدمرحوم
 . نداشت مياست ، اما با خود من ارتباط مستق

 
   شد؟ني تدوى و توسط چه کسانىامي سازمان در چه اهي متون اول•

 فرستادند تا افراد درباره ى را به حوزه ها مى از نکات فکرى ، اما بعض آماده نشده بوداي ني سازمان هنوز تدوى متون اصل1348 سال در
  . زاده است ى محمد عسگردي گفتند مؤلفش شهىبود که م" اقتصاد به زبان ساده "  شده سازمان ني کتاب تدوني اولاظهار نظر کنند ،اش 

 ، از ما خواستند تا درباره آن اظهار نظر  شدى پخش مسي و دست نوى در حوزه ها به صورت خط1349 کنم در سال ى کتاب فکر منيا
  . گفتم ى مدي رسى به نظرم مىزي اگر چزي که من نميبکن

 کردم که از طرف سازمان جواب ىادآوري کتاب را من ىستي مارکسىجنبه ها هست ادمي کردند ، ى گرفتند و به باال منتقل مى را منظرها
  . آن حساب کرد ى شود روى نمىلي است و خىشي کار کامالً آزماکي ، ستي کتاب متعلق به ما ننيدادند که ا

  
  
  

 

  :خلق و جمال عبدالناصرن يمجاهد
  
 
  مصر چه بود؟دي نظر سازمان درباره جمال عبدالناصر رهبر فق•
 

 ، اما رفتي پذى مىستي باى نمىالدي م1967 داشتند و معتقد بود که آتش بس را در جنگ ى نسبت به جمال عبدالناصر انتقاداتسازمان
  . داشته باشند ، قبول داشت ىلفتح داده بود تا در قاهره دفتر که به سازمان اى او را به خصوص اجازه اى بعدى هاىريموضع گ
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 . استفاده کند لي اسرائهي ناصر است که از سازمان الفتح در مبارزه علکي تاکتني بود که اني سازمان اليتحل
 
   شد؟ى قطب هم بحث مدي در سازمان درباره اختالفات ناصر با س•
 ني با اى کرمانى محمد جواد حجتى ، به شدت شروع شده بود ، آقامي که ما در زندان بود1346 بحث قبالً در سال ني شد ، اى بحث ماديز

  . کرد ى قطب انتقاد مديکه نسبت به ناصر ارادت داشت اما از او به خاطر شهادت س
 ىري درگى ، اما از ماجرا گرفتى باب نمني در اىحي موضع صرى اهللا طالقانتي ناصر بود ، البته آني منتقدگري از دزي بازرگان نمهندس

 ى که مدمي شنى اهللا طالقانتي ناراحت بود ، من بارها از آاري قطب به دستور ناصر ، بسدي با ناصر و اعدام سنيگروه اخوان المسلم
   ."ستي نىاسي است ، اما سى پاکاريد قطب شخص بسيس: " فرمودند

 رمضان اشاره دي توان از جمله به سعى وجود داشت که مکايبسته به آمر افراد مشکوک و واى مصر برخني اخوان المسلماني در مالبته
  . شد ى متي و اردن تقوراني ، اکاي بود و از طرف آمرسي رمضان ساکن سوئدي، سعکرد

 ىداي زلي اقامت کرد و تجللتوني آمد و در هتل هراني رمضان به ادي دعوت شد ، سعراني شاه به امي بار از طرف رژکي ى است حتادمي
 دي گفتند که سى گران ملي از تحلى کرد ، برخى مغي ناصر تبلهي بود که او ضد ناصر و علني هم از او ارانيهم از او کردند ، علت استقبال ا

  . ناصر شد هي رمضان علدي سعى توطئه هاىانقطب ، قرب
 قطب هم با دي ناصر داشتند و سمي رژهيلحانه عل رمضان ، اسلحه وارد مصر کرده بودند و قصد مبارزه مسدي است که گروه سعني اقتيحق

  . جز سرکوب آنها نداشت ى کرده بود و ناصر چاره اديي کار را تأنيسکوتش ا
 را در زندان شکنجه داده ني قطب و گروه اخوان المسلمدي ظاهراً سراي قطب اعتراض داشت ، زدي برخورد ناصر با سوهي به شسازمان
 خورند و ى مبي زود فرىلي ندارند و خىاسي دانست که عمق سى مى ساده انگاراني مصر را جرنين المسلم، البته سازمان ، اخوابودند

  .رندي گى مرار دست قدرت ها قچهيباز
 
   چگونه بود؟راني اى مذهبوني انقالباني انعکاس مرگ ناصر در م•

،  بودتي او مراسم ختم برگزار شد ، در مسجد هداى براراني که در ايى فوت کرد و از معدود جاها1349 عبدالناصر در ششم مهر ماه جمال
 شرکت در مجلس ختم ى از مردم براى اهللا طالقانتي جمال عبدالناصر را چاپ نکردند ، اما آمي ترحى سانسور ، روزنامه ها آگهليبه دل

  .دعوت کرد 
 به مسجد آمدند ، ىادي زاري برگزار شد و عده بستي در مسجد هداى با شکوهاري بود ، مجلس بس1349 کنم روز ششم مهر ماه ى مفکر

  . کردند ى خوباري بسى و درباره جمال عبدالناصر سخنرانستادندي است کنار منبر اادمي ممنوع المنبر بود ، ى اهللا طالقانتيآن موقع آ
 از ىکي نداشت ، بلکه او را ىطر خاص به شخص جمال عبدالناصر تعلق خاى اهللا طالقانتي عرض کنم که آدي نکته را باني اىخي نظر تاراز

 جمال ى او احترام قائل بود ، براى دکتر مصدق و مبارزات ضد استعمارى دانست و همان طور که براى شرق مىرهبران ضد استعمار
  . احترام قائل بودند زيعبدالناصر ن

 قرار راني به مصر کردند ، مورد احترام ملت اليسرائ و اسي که فرانسه و انگلى کردن کانال سوئز و حمله اى عبدالناصر بعد از ملجمال
 عبدالناصر ى آن بافته شده بود براى را که عکس دکتر مصدق روى اچهي ، قالى مناسبت ، نهضت مقاومت ملني که به همدميگرفت ، شن
  .ارسال کرد 

 نينخست به ا: "  گفته بود ى آزادداني در همان مى کردند و جمال عبدالناصر در سخنرانزانيقاهره آو " ى آزاددانيم"  را در چهي قالنيا
  .... " داد و سپس به ملت مصر ادي را به ما سي کنم که راه مبارزه با استعمار انگلىمرد سالم م

 ، ختم جمال عبدالناصر شرکت تي خلق هم در مراسم ختم مسجد هداني سازمان مجاهدى از رهبران و سران بعدىاري است بسادمي
  .داشتند 

  
  

 
 
 

   :1349حوادث سال 
 
   بود ؟ى در چه مرحله ا1349روابط شما با سازمان در سال • 

 با سازمان زي از دوستان که او نىکي زمان در منزل ني شد تا اىدتري و وارد مرحله جدافتي ادامه زي ن1349 من با سازمان در سال ارتباط
  . کردم ى مى زندگىدر ارتباط بود ، به صورت اجاره ا
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 ى پس اعضاني آپارتمان مستقل بود ، از اکي آباد اجاره کردم ، ى در نازى خانه ام را عوض کردم و منزل مستقل1349داد سال  خردر
 . رفت و آمد راحت بودند ىسازمان برا

 
   بود ؟ىمي خانه شما به اصطالح خانه تىعني •
 اري ساده و راحت و به دور از چشم اغىلي سازمان به آنجا خىه ها امن بودن خانه آمد و رفت بچلي نداشت ، اما به دلىمي ، شکل خانه تنه

 کردند و ى راحت به آنجا رفت و آمد مىلي شد ، بچه ها خى وارد آن نمى ابهي شد و فرد غرىچون در منزل من روابط سخت کنترل م. بود 
 . خطر لو رفتن هم نداشتند اي شناخته شدن ميب

 
   شد؟عي اعضا توزني سازمان بى درون گروهىه ها بود که جزو1349 ظاهراً در سال •

 آمد شي حادثه مهم پني چندني سال همچنني حوزه ها و اعضا پخش شد ، در اني سازمان بى جزوه هاني بود که اول1349 ، در سال بله
  . شد ى مربوط ممي مستقري هم به طور غى به سازمان مربوط بود و بعضىکه برخ

 بود اعضا و سران سابق 1349 خرداد ماه کمي و ستي است ، بادمي ، خوب دي سال به شهادت رسني در اىدي محمد رضا سعدي اهللا ستيآ
 ، مهندس بازرگان ، ى اهللا طالقانتي با شرکت آيى باباى در منزل مرحوم على فعال تر شده بودند ، قرار بود جلسه اى کمىنهضت آزاد
 کمک به فعاالن ى و بنده درباره راههاىمي ، ابوالفضل حکىباني ، دکتر شىواد جدي ، احمد صدر حاج سىسحاب ، مهندس ىدکتر سحاب

  . شود ليمخالف در خارج از کشور تشک
 به موقع خودشان را گراني نشد ، دىباني و دکتر شى اهللا طالقانتي از آى ، ظهر شد و خبرمي باشيى باباى على قرار بود منزل آقانهار

   .مي کردند و نگران شدري تأخىليرسانده بودند ، آن دو خ
 ى اهللا طالقانتي آميدي دو بعد از ظهر بود که داي مي و نکيساعت  ." مي آى نگفت ، گفت ظهر مىزي چى اهللا طالقانتيآ: "  گفت يى باباىعل

  ! " کردند دي مظلوم را شهدي سنيا: "  آشفته و ناراحت است آمدند ، وارد اتاق که شد گفت ىلي که خىدر حال
 ، ىاثيمن رفتم در مسجد غ: "  گفتند ى اهللا طالقانتي شکنجه به شهادت رسانده است ، آري را در زندان زىدي اهللا سعتي آميشد رژ معلوم

 جز خواندن فاتحه ، فقط دي نکنى صحبتچي هم بود ، به مردم گفتم هىباني دادم، مردم هم جمع شدند ، دکتر شلي تشکىدر آنجا مجلس
   ! ديفاتحه بخوان

 بزرگوار را در زندان دي سنيا!  مردم ىا: "  زد ادي ، بلند شد و فراوردي طاقت نىباني هم شروع کردند به فاتحه خواندن ، اما دکتر شمردم
  " ؟ دي شکنجه کشته اند و شما ساکت نشسته اريز

 شلوغ تي ، اما جمعرندي را بگىنباي داخل مسجد و خواستند دکتر شختندي رى حرف را زد ، مأموران شهربانني اىباني که دکتر شنيهم
   .روني دادم و از مسجد آمدم ببي که به جان مردم افتاده بودند تشر زدم و نهى دادند ، من به مأموران شهربانىکرد و او را فرار

ت ، مگر او را به به تو چه که کجا رف: "  گفتم تيبا عصبان" آن شخص که بود و کجا رفت ؟  ! ديآقا ببخش: "  و گفت کمي آمد نزدىسرهنگ
 في کنم شما هم تشرى جا شلوغ نشود ، خواهش مني خواستم اىم ! ديآقا ببخش: " آن سرهنگ هراسان گفت "  ؟ ىدست من سپرده بود

   ." مي آى من نمديغلط کرد: " ، گفتم  " ى اداره آگاهدياوريب
 راهه خودم را ى آباد و از بى و نازهي جوادنيي پاى هااباني به ب داد ، رفتمى مرا فرارتيجمع: "  هم آمد ، گفت ىباني ساعت بعد دکتر شکي

   ."نجايرساندم به ا
 دو در آن سال ني صدر و صادق قطب زاده مطرح شد ، اى ابوالحسن بنى از آمدن آن دو نفر ، جلسه شروع شد ، در آن جلسه نامه آقاپس

  . اروپا بودند مي مقمي مخالف رژىها از فعاالن مذهب
 ىلي ما خى ، وضع مالمي دارى به کمک مالازي و نمي هستمي رژهي علتيما مشغول فعال: "  نوشته بودند که ى مضموننينامه شان چن در آنان

 دارد و ما قادر نهي هزى ، کلميسي به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر بنوى نامه ااي مي کنري تکثى اهياني بمي بخواهنجايخراب است ، اگر ا
 ، اما فالن مي مان را هم فدا کرده اى و تمام زندگمي خورى غذا نمشتري وعده بکي و چهار ساعت ستيما در ب .... ميستي ن آنرداختبه پ

   ."ميمبلغ هم بدهکار شده ا
چه طور حاال از کجا و ."  شود ني مبلغ تأمني اديبا: "  هر دو گفتند ى اهللا طالقانتي نامه ، مهندس بازرگان و آني از طرح و قرائت اپس
  .دمي دانم و هرگز نپرسى نمگري آن دو نفر به خارج فرستادند من دى شد و برانيتأم
 
   بر کل روند مبارزه و خصوصاً بر سازمان گذاشت ؟ىري چه تأثىدي اهللا سعتي شهادت آ•

 و خصوصاً روشنفکران مبارز ىهب مذىروهاي ناني در مامي در جو مبارزه در آن اى مثبتاري اثرات بسىدي اهللا سعتي شهادت مرحوم آحادثه
   .وستندي پى کردند و به دستگاه مى مصاحبه مونيزي ها در تلوستي از مارکسى گذاشت ، همان اوقات برخىمذهب
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 محکوم به اعدام هم شده بود ، اما بعداً در زندان نتوانست مقاومت بکند و ى که مبارز بود و به زندان افتاد و حتيى هاستي از مارکسىکي
 از گري دىکي ىبعد از مدت.  بود کخواهي نزي شد ، پرومي مشغول به خدمت به رژونيزي و تلووي و در سازمان رادوستيدستگاه پبه 

   .وستي پکخواهي هم به نى ها به نام کامرانستيمارکس
 ها با ستي روند ، اما مارکسى مني ب شکنجه ازريمسلمان ها در ز : " مي گفتى و آنجا منجاي با افتخار در اىدي اهللا سعتي پس از شهادت آما

  ." کنند ى مىدستگاه همکار
 ى گفتند براى نداشتند و نمى کارىدي داشت ، اگر چه به روش مرحوم سعى مثبتاري بسري سازمان هم تأثى کادر و اعضاني در باني جرنيا

  . هم وجود دارند ى کسانني چنونيو خصوصاً روحان مسلمانان ني خوشحال بودند که در باري شد اما در کل بسديچه به زندان افتاد و شه
  
  
  
 
 

  :ن ي درباره فلسطي و سخنرانيطالقان

 
 

 تي در مسجد هداى اهللا طالقانتي مشهور آى ، سخنران1349 در سال گري مهم داري ، حادثه بسىدي اهللا سعتي شهادت آى از ماجرابعد
  . ها بود ىني به فلسطىدرباره ضرورت کمک مال

 ني که اکثر مستضعفى کردند ، طوريى غرااري ها صحبت بسىني فطر در مورد فلسطدي در روز عتي در مسجد هداشاني ا1349 سال در
 سازمان ني کردند ، از جمله اى جمع آورى کمک مالىني مبارز فلسطى مردم و سازمان هاى براشاني قرار گرفتند ، در آن روز اريتحت تأث

  .ها ، سازمان الفتح بود 
 کمک ها را نيو بنده ا_  ها دوست بود ىني با فلسطىليکه خ_  رهنما ى مصطفخي شى شد ، آقاى کمک ها جمع آورنين که ا از آبعد
 ني قبول کردند ، بعد از ازي کمک ها را به سازمان الفتح بدهند که آنها نني که امي از آنها تقاضا کردمي دادراني به سفارت مصر در اميبرد
   .رمي پول را از آنان بگدينها به سفارت مصر رفتم تا رس تگري در دو باىکيمن 
 که ما دي بخواهشاني ، از ادي روىشما که به آنجا م: "  مرا خواست و گفت ى از رفت و آمد من به سفارت مصر مطلع شد ، روزى مطهرديشه

 و خود من ، از آنان ى ابوالفضل زنجاندي س ،ى آبادى که به نام سه نفر است ، علمي کرده اى جمع آوريى ارشاد کمک هاهينيهم در حس
  ." ها برسانند ىني تا به فلسطمي کمک ها را به آنها بدهني امبخواه که ما ه

 اهللا تي چون کمک آميرفتي را که از شما پذىآن کمک: "  سفارت مصر مطرح کردم ، کاردار مصر گفت ى از اعضاىکي موضوع را با من
 ى و ابتدامي رابطه بر قرار کرده اراني ، اما چون تازه با دولت امي بدهمي مان را هم حاضرى زندگشانيمقابل ا ما در ميرفتي بود ، پذىطالقان

   ."مي خواهى جهت از شما عذر مني ، از امي کنري درگراني خودمان را با دولت امي خواهى ، نمتکارمان اس
 قي که از طرمي ادهي رسجهي نتنيخود ما هم به ا: "  هم گفت شاني، ا گفتم ى مطهردي هم آمدم و موضوع امتناع سفارت مصر را به شهمن

   ."مي دهى کار را مبي ارشاد قرار است برود مکه در آنجا ترتهيني از حسىئتي بهتر است ، هميسفارت مصر پول نده
 ها دادند ىنيخود را در مکه به فلسط ى بود و کمک هائتي هني هم جزو اىعتي بود که به مکه رفتند ، اتفاقاً دکتر شر1349 حجهي ماه ذدر

. 
  
  
  
 

   :ييما رباي هواپيماجرا

 
 

 به من گزارش دادند که دوستان ى سازمان بود ، روزى اصلى از اعضاى عده الهي به وسماي ، موضوع ربودن هواپ1349 در سال گري دحادثه
 لو ى بر اثر حادثه اى بروند ، اما در دبنياسته اند به فلسط خوى مى دبقي و لبنان را داشته اند و از طرني ما قصد رفتن به فلسطىسازمان
  . شده اند ازداشترفته و ب
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 شاه بدهند ، اما چند نفر مي ساواک و رژلي آورده و تحوراني کنند که به اى مماي عضو سازمان را سوار هواپى بچه هاى دبىتي امنمسئوالن
 ني برند ، اى و به عراق و بغداد مندي رباى مراني به اى دبري را در مسمايو هواپ شوند ى مماي سازمان ، سوار همان هواپگري دىاز اعضا
 . داشت ى خوبري تأثراني بر روند مبارزه در داخل ازينحادثه 

 
شرح پر کشش و " جيبر فراز خل" به نام ى ، در کتابىني به نام محسن نجات حسى بازداشت شده سازمان در دبى از اعضاىکي راًي اخ•

 به هي ، لبنان و سورني در فلسطىماتي تعلى ها و اردوگاه هاىني سازمان در ارتباط با الفتح و فلسطىاي قضاگري ماجرا و دني از اىجالب
 .دست داده است 

 . شده اند ماي موفق به ربودن هواپقي طرني در آورده و از اى دبسي سازمان خود را به لباس پلى بودم که اعضادهي شنمن
 
 از همان پرواز شده طي چند بلدي سازمان موفق به خرى لحظات بچه هاني دارد ، ظاهراً در آخرىگري دتي رواىنيجات حس نى اما آقا•

  .بودند 
  
  
 
 
 
 

 :اهکل و موضع سازمانيحادثه س

 
 1349 آوردند ، در بهمن ماه ى حاد و جنگ مسلحانه در کوه و جنگل روىلي خىکي چرى به کارهاستي مارکسىکهاي چر1349 سال در

 تصادفاً به آنها مظنون اهکلي سى داشتند ، ژاندارمرىالتي تشکاهکلي سى رفتند ، ظاهراً در روستاراني واقع در شمال ااهکليبود که به س
 . رود ى ملو اتشاني شود و عملىم
 موضوع باعث لو رفتنشان نيهم کنند ، ى را هم آزاد مقشاني کنند و رفى را خلع سالح مى روند ژاندارمرى شوند و مى مجي نظر بسني ااز
 ماجرا باعث شد که سازمان ني کرد ، همري را هم دستگى را کشت و عده اى آنان دست زد ، جمعبي شد و به تعقجي هم بسمي شود ، رژىم

  .ديفزاي بمي رژهي به اقدام مسلحانه على آورى روى بر شتاب خود برانيمجاهد
 
  چگونه بود ؟نيي سطح پاى و در حوزه هانيد مجاهى بر کادر مرکزاهکلي حرکت سري تأث•
 ها که شروع ستي گفتند که مارکسى خوشحال بودند و ماهکلي ، آنها از حرکت سدي رسى به من گزارش مى آنجا که از کادر مرکزتا

  .مي حرکت را ادامه بدهني به دنبالشان اديکردند و گام اول مبارزه را برداشتند ، ما هم با
 به حرف زدن مي کار را نکنني پرداخته اند و اگر ما اى ها به اقدام عملستي گفتند االن مارکسىنگران بودند و م هم ىرگي از جهت دالبته

  .مي حرکت ها را ندارنگونهي اى آمادگدي و شادي اما ما آن طور که بامي شوىصرف و اقدام نکردن متهم م
 بر هرم کادر  بزرگ بوداري ضربه بسکي شتاب نيام مسلحانه افزودند و هم اقدى سازمان بر شتاب خودشان براىاعضا بود بي هر ترتبه

 گرفتند ، اگر ى نظر مري سال طرف را زکي بکنند ، ىري خواستند عضوگى مى معنا که قبالً وقتني ، به اني سازمان مجاهدى و رهبرىمرکز
 . کردند ى ها مثبت بود فرد مورد نظر را به سازمان دعوت ممراقبت و قاتي تحقجهينت

 ى شدند ، او را عضو مى اش مطمئن مى اش و روش کار و زندگدهي که کامالً به عقى کردند ، وقتى با طرف مىشي دو سال هم کار آزماحدود
 ى از افراد بىاري شود و بسعي سررشي باعث شد که روند پذري شتاب اخني کردند ، اما اى بر قرار مىالتي تشکىکردند و با او رابطه رسم

 . شوند سازمان وارد مانيا
اما در .  کرمانشاه بود اي که اهل کردستان ى بود به نام شاهمراد دلفانى وارد سازمان شد ، فردى شتابزدگني که بر اثر همى جمله کساناز

زرگان  و منصور باىثمي مهندس ملهي قصر به وس3 دهه چهل در زندان شماره لي شخص در اواني کرد ، اى متي و فعالىتهران زندگ
 .  شده بوديىشناسا

 که در واقع ىشاهمراد دلفان.  را مالقات کرده بودند ى دو نفر تماس شان را با او ادامه داده ، چند بار وني آمده بود اروني که از زندان ببعد
 ، هستنديىحال انجام کارها و در ستندي نکاري با ساواک ارتباط داشت ، احساس کرده بود که آن دو نفر بى ساواک بود و پنهانىمأمور مخف

  .اورمي شما اسلحه بى کردستان و عراق براقي توانم از طرى که من مدي گوى کند و مى دادن اسلحه مشنهادي جهت به آنها پنياز ا
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 کنند ، ى م به اسلحه ندارند ، اما موضوع را با سازمان مطرحاجي کنند که احتى زنند و عنوان مى ميى اعتناى ها اول خودشان را به ببچه
 و اهکلي سى زمان ماجراني شود ، اما در همى درباره او توسط ناصر صادق شروع مقاتي دهد ، تحقى درباره او مقاتيسازمان دستور تحق

 . آمد شيشتاب سازمان پ
 که شده ضربه  خواستند به هر شکلى هم مني دو هزار و پانصد ساله برگزار شود و مجاهدى قرار بود جشن ها1350 که در سال بخصوص

 هنوز نا تمام قاتي جهت آن تحقني گشتند، از اى و مواد منفجره متينامي مقصود دنبال اسلحه ، دني اى وارد بکنند ، آنها برامي به رژىا
 . کند ى اعتماد مى اکتفا کرده و به دلفانىثمي منصور بازرگان و مهندس ميى شناساهبود که سازمان ب

 
 
 
 

 : 1350ور يضربه بزرگ شهر

 
  ؟دي بوددهي او را داي و دي ارتباط داشتى شما با شاه مراد دلفانايآ
 ، زندان مي اول دهه چهل در زندان شماره سه قصر بود ، اما ما در شماره چهار قصر بودى بودم ، او در سال هادهي ، من او را هرگز ندريخ

 و ى طالقانى از آقااورندي بىدي جدى خواستند زندانى مى ، وقت مشکوک پاک بوداي از وجود عناصر فاسد ىاديشماره چهار تا اندازه ز
 . آوردند که کمتر مسئله داشته باشند ى را مىغالباً هم کسان.  گرفتند ى اجازه مگانمهندس بازر

آن بودند و هم  در ىستي مارکسى گروه هاگري افراد مسئله دار بود ، هم از افراد حزب توده و دى در زندان شماره سه ، بر عکس دارااما
 ى با ساواک تن در مى به همکاررندي گى قرار مطي که در آن محى و لذا وقتستندي نى کرد افراد محکمى که دستگاه احساس مىکسان

 .دهند 
 ىان که دلفى و منصور بازرگان آشنا شده بود ، وقتىثمي بود ، در آنجا با مهندس مى بود ، او توده اى در زندان شماره سه زندانىدلفان

 ى مديي هر دو تأى بکنند ، بعد از مدتىشتري بقاتي دهد که درباره او تحقى متي دو نفر مأمورني دهد ، سازمان به اى مى همکارشنهاديپ
 . کرد ى شود با او همکارى است و مستهي شاوکنند که ا

 
  .ستي ، ندي برى که شما مى دو نفرني از اىد و نام ناصر صادق نام برده اندي را شهى از اسناد و مدارک ، رابط سازمان با دلفانى برخدر
 *. بوده است ، اما آن دو نفر هم بودند ى دلفانى ماجراري ، ناصر صادق هم درگبله
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 و قي را دقى دلفانناي در خاطرات خود جرىثمي مهندس مى ندارم ، آقاناني آن اطمى بودم و به درستدهي را من با واسطه شناني جرني ا*

 ىاز نهضت آزاد"  به کتاب دي اسلحه دادنش به سازمان با اطالع نبوده است ، نگاه کنشنهادي پاني کرده که او از جرىادآوريمفصل آورده و 
  .211 و 210 ، ص نيتا مجاهد

 کرد ، در آن سال ها افراد ى مىن کمک مال پنج هزار تومان به سازماى جلب کند ماهشتري سازمان را بى که اعتماد اعضاني اى براىدلفان
 !  کرد ى مى پنج هزار تومان به سازمان کمک مالى شخص ماهنيممکن بود در ماه صد تومان به سازمان کمک بکنند اما ا

 ى ماه کنم ،ى کار مى ندارم ، در شرکت ساختمانى خرج اضافچي که سوءظن سازمان را جلب نکند گفته بود که من مجردم ، هني اىبرا
 قرار گرفت و اعتماد ري تحت تأثشتري ، بى فداکارني است ، سازمان از اى خودم کافىهفت هزار تومان درآمد دارم ، دو هزار تومان برا

 . به او کرد ىکامل
 ىدرس خانه ها من آدي شود داد ، باى نمى جورني سازمان را کامالً خام بکند ، گفته بود که اسلحه را که همى که اعضاني اى براىدلفان

 . بدهم لتاني امن ، اسلحه را تحوى شما را بدانم که در داخل خانه هاىميت
 نظر ري کند ، خانه ها را کامالً زى شود و شروع به آمد و رفت به آن خانه ها مى سازمان باز مىمي سه خانه تاي او به دو ى ترفند پاني همبا
 . هم قبالً لو داده بود دي دهد ، شاىرا به ساواک گزارش م و در فرصت مناسب و سر بزنگاه خانه ها ردي گىم
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 :ن يات سازمان مجاهدين عملياول

 
  رخ داد ؟ى سازمان چه زمانى نظاماتي عملني اول•

 1350 مرداد 28روز .  داد ى اتفاق مهم از طرف سازمان روکي ، ىمي تى به سازمان تا لو رفتن خانه هاى نفوذ دلفافى ماجراني در بالبته
 اتي عملني در آنجا اتفاق افتاد که اولىبي مهىلي شد ، انفجار خى مخبرالدوله برپا مداني در مى رژه ا32 ىکه به مناسبت سالگرد کودتا

 *. ودسازمان ب
 
  لو رفتند ؟ىخي سازمان در چه تارى خانه ها•
 
 . شد ري بود که لو رفت و دستگىادر رهبر از کى کسني محسن نخستدي بود و سع1350 وري که لو رفتند ، در شهرى گروهنياول
 
  ؟دي حرف بزنشتري بى محسن کمدي ممکن است درباره سع•

 کي مشهور بود که اهل عمل است و اصالً اهل فکر و نظر نبود ، ى و نهضت آزاداني دانشجوى انجمن اسالمتي محسن در دوران فعالديسع
 .ژاد که اهل فکر و نظر بود  نفيانسان به تمام معنا عمل گرا ، درست بر خالف حن

 با او صحبت کردم ، ى و فکرى درباره مسائل نظرى محسن در منزل خودم داشتم ، مدتدي با سعى جلسه ا1349 سال ى از روزهاىکي در
 ." معجزه انقالب است ، که آدم اهل عمل را اهل فکر هم کرده است نيواقعاً ا: "  گفتم دمي او را شنى صحبت هاىوقت
 که تمام ى توانا شده بود ، به طوراري بسى که در مباحث اسالمني اىکي ، دمي شگفت آور در او دمي توانم بگوى مى جالب و حتزي چچند

 ! مهندس بازرگان را حفظ کرده بود "  شده ىراه ط" کتاب 
 خوابم ، ى مقهي دقزدهيمن س: " گفت  خسته بود به من ىلي روز بعد از ظهر که خکي داشت ، ىرومندي و نى قواري بسى که اراده اني ادوم
 ." مرا صدا بزن قهي دقزدهي نشدم ، سر سداري بىدياگر د
.  بلند شد قهي دقزدهي درست سر سدمي فرو رفت ، اما دىقي ساعت گرفتم ، به خواب عمدي خوابى کردم ، وقتى تلقى حرف را شوخني امن

 " ؟ ى واقعاً خواب بودديسع: " گفتم 
 ."قعاً خواب بودم ، خودم را عادت داده ام که هر اندازه بخواهم ، خواب باشم بله ، وا : " گفت
 ، اما وقت نماز که مي هستستي کند ما مارکسى مالي که طرف در وهله اول خى ، طورمي کنى ها بحث مستيما با مارکس: "  گفت ى مسوم

 که مي گرفته اادي را آنچنان سميما مارکس.  برد ى مىاه خودش پ ، آن وقت است که طرف به اشتبمي خوانى ، نماز ممي شوى شود بلند مىم
  ."مي دارى بهتر از خودشان از آن آگاهىحت ايمثل خودشان 

 
  شد ؟ري دستگى نژاد کفي حن•
 ادمي که االن نامش ى کند و در منزل فردى نژاد فرار مفي سازمان ، حنى و مرکزى اصلى از اعضاى محسن و برخدي سعىري دنبال دستگبه
 . رود ى لو مى و نامه ارندي گى شود ، بعداً شخص را در مرز مى مى مخفستين

 کنند ، ى مري و او را دستگزندي رى بود که به آن خانه م1350 آذر ماه اي کنند ، در آبان ى مى فراوانى نژاد تجسس هافي حنافتني ىبرا
 . بعد آزاد شد ى کردند ، اما مدتري دستگزيصاحب خانه را ن

 سوخته و شي شکنجه داده بودند که پاهاى کرد که محمد را به اندازه افي خود من تعرى نژاد برافي بازرگان ، همسر مرحوم حنرانپو
 . بود ختهي رى به کلشيگوشت ها

 
 " ىنيم نهضت امام خىبررس"  در جلد سوم کتاب ى روحاندي حمدي سى که آقاى ساواک ، بر اساس مطالبى هايى در بازجوى مسعود رجو•

 . نژاد ، زنش را قبل از آن که بازداشت شود طالق داده بود في است که حنىمدع_ آورده اند 
من رفتم به مالقات محمد ، آن قدر : "  کرد في من تعرى نژاد را اعدام کردند ، خانم پوران بازرگان برافي که حنني کنم ، پس از اى نمفکر

، کم صادر نشده بود بود که اعدامش خواهند کرد ، هنوز حى قطعماني براگري بود ، دختهي رشيشکنجه اش داده بودند که همه گوشت پاها
 . بود ى قطعمش اعداىول

_______________________ 
 آن را به عهده نگرفت و تا کنون هم معلوم نشده کار چه تي مسئولى کسکني مشهور شد ، لني به نام سازمان مجاهداتي عملني ا*

  . بوده استىگروه
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 رفته به بهشت که تو ىحاال ک: " محمد گفت  ." ى و مرا به بهشت ببرى که مرا شفاعت کنرمي گى دامنت را مامتي او گفتم که روز قبه
  ى مرا هم ببردوارمي رفت ، امى شد و به بهشت خواهى خواهديمن گفتم نه ، تو حتماً شه: " پوران بازرگان گفت "  ؟ ى شفاعت دارىتقاضا
 . که آنها از هم طالق گرفته باشند دمي وجه نشنچي به همن

 
  سرنوشت پوران بازرگان چه شد ؟•

 با تراب حق شناس زي ناني جرني بعد از اى ، مدتوستي ها پستي ها و اپورتونستيونيزي بازرگان بعدها ، به قول خودشان به روپوران
 ى زندگسي در پارزي نري اخى شدند ، در سال هاستيرج شده و مارکس خاى شدند که از اسالم و مسلمانىنيازدواج کرد و هر دو از منحرف

 . ندارم ى آنها در حال حاضر اطالعوشت کردند ، از سرنىم
 
  ؟دي دارادي نژاد را به في حندي با شهدارتاني دني آخر•

:  گفت ىعتيدکتر شر . دياي هم بىعتي ما را به منزلش دعوت کرد ، قرار بود دکتر شرى مهندس سحابى بود ، شب50 لي اوااي 49 سال اواخر
  ."مي صحبتم که تمام شد با هم بروديستي دارم ، باى ارشاد سخنرانهينيمن در حس"

 ميدي ، اما دمي ماندقهي است ، چند دقى نشسته اند و دکتر هم در حال سخنرانىادي زتي که جمعميدي ارشاد ، دهيني حسى جلوميرفت
 . از دوستان آمد گري دىکي ، البته بعداً دکتر با مي رفتىه منزل مهندس سحاب است ، ما هم بىصحبتش تمام نشدن

 محمد دمي دىبعد از مدت.  هم بودند يى باباى طاهر احمدزاده و احمد على ، من ، آقاىعتي ، دکتر شرى آن جلسه عالوه بر مهندس سحابدر
 داشته باشند و با او ى مالقاتىعتيمعلوم شد آمده اند با دکتر شر هم آمده بودند ، ى پنهانىليخ.  محسن هم آمدند دي نژاد و سعفيحن

 . آن سه نفر انجام نشد ني بىصحبت کنند ، البته مالقات انجام گرفت اما صحبت خاص
 مثل زي دو چى نژاد داشتم ، او روفي که با حنى است در صحبتادمي من با آنها در آن جلسه و آن شب بود ، داري دني کنم آخرى مفکر
  .ىسي در آن اوضاع پلاطي احتىگري که شده و دىقي ادامه مبارزه به هر طرىکي:  کرد ى مدي تأکشهيهم
 
  
 
 

 :ن خلق يه مجاهديمتون اول

 
  شد ؟ني سازمان چگونه تدوى اصلى کتاب ها•

 گفتند با وجود ى سازمان به من مىعضا ، البته امهندس بازرگان بود"  شده ىراه ط"  برگرفته از کتاب شتريب"  ، راه بشر اءيراه انب " کتاب
 . مطالبش کهنه شده است ى دارد و بعضيىرادهاي اى ما ، ولى است براى با ارزشاريکتاب بس"  شده ىراه ط"  که کتاب نيا

ت و لذا  اسني مکتب بدبني شناسد و نسبت به اى را نمسمي بود که او مارکسني گرفت اى که سازمان به مهندس بازرگان مىرادي ااساساً
  .مي بازرگان را جبران کرده اىنقص ها"  ، راه بشر اءيراه انب"  گفتند که ما در کتاب ىم

 قرار گرفته سمي مارکسري از همه مهذبتر است و کمتر تحت تأثى سازمان از نظر اسالمکيدئولوژي اهي متون اولاني کتاب در مني ااتفاقاً
 تواند ى بر است که ماني راه ماءي است که هر دو ممکن است به خدا برسند ، اما راه انبىراه تکامل دو سهيمقا"  ، راه بشر اءيراه انب. " است 

 . تر بگذرد و به مقصد برسد عي سرىلي خىجي مراحل تکامل تدرزا
ن دارد راه  کند تا به مقصد برسد ، اگر چه امکاى حرکت مىگزاگي و به صورت ززاني خود ، افتان و خري بشر همچنان در طول مسکنيل

  .ميري پذى است ما آن را مى مطمئن تر است و بر اساس وحاءي به هم برسند ، اما چون راه انبتي و راه بشر در نهااءيانب
 . بودند زياز ماکس پالتک ن"  رود ؟ ىعلم به کجا م"  مطالب مثل ى برخري آن تحت تأثسندگاني نواي سندهي کتاب ، نوني نوشتن ادر
 
  بود ؟ىچه کس"  ، راه بشر اءيراه انب "  کتابسندهي نو•

 شتري محسن در آن بدي نژاد و خصوصاً سعفي محمد حنى و برداشت هاى ، اما اثر فکرى و گروهىمي است تى کتاب کارني گفتند اى مهمه
بدون اغراق من  " : به من گفت ىخودش روز. مهندس بازرگان بود "  شده ىراه ط"  از متخصصان ىکي محسن ديسع. قابل مشاهده است 

 ." ام نده کتاب را صد بار خوانيا
 . نژاد بر عهده داشته اند في محمد حنى محسن و تا اندازه اديسع"  ، راه بشر اءيراه انب"  کتاب ني را در تدوى کنم سهم اصلى فکر ممن

 
  بود ؟ى چه کسفيتأل" شناخت "  کتاب •
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 .است  کرده في تألىرا چه کس" شناخت "  دانم کتاب ىنم
 
  ؟ىرا چ" تکامل "  کتاب •

 گرينسبت به د.  بود سمي مارکسري تحت تأثىلي دو کتاب خني است ، اما اى معلوم نبود کار چه کسچيه" شناخت و تکامل  " ى هاکتاب
 دو کتاب آغاز شد  ني از همشتري اند ، لذا نقطه انحراف هم برفتهي پذىستي مارکسى فلسفى هاى از تئورىادتري زري سازمان تأثىکتاب ها

 . ندارم ناني اطمادي باره زني نوشته است ، اما من در اى نژاد و تکامل را مسعود رجوفي گفتند که شناخت را حنىم البته
 
  نوشته ؟ىرا چه کس " نيراه حس"  کتاب •
 روني گفتند کتاب از زندان که بىم کتاب کار کرده بود ، ى روشتري البته بيى است ، احمد رضايى محسن و احمد رضادي گفتند کار سعىم

 . را به آن اضافه کردند ى در آن بردند و نکاتيى دست هاگرانيآمد ، د
 
  ؟ستي کفيتأل" اقتصاد به زبان ساده "  کتاب •

 يىنظرها ها اظهار ى نوشته بود و بعضشاني اش را اهي و اولى متن اصلىعني،  زاده نوشته بود ىاقتصاد به زبان ساده را محمود عسگر" 
 . داشت ىستي مارکسى رنگ و بوزي اثر نني ا. شده بود دهي گنجانيىکرده بودند که سرانجام در متن نها

 
 سازمان کيدئولوژي نام برده شده که به عنوان کتاب چهارم ا "ىجهان سه عنصر"  به نام ىماتي تعلى کتاب که ازمي ادهي متون دى در برخ•

 از سرفصل ىکي است از ىاقتباس"  ، راه بشر اءيراه انب" عنوان کتاب ، مثل کتاب .  شده است ى مسي آموزش و تدرى داخلىدر هسته ها
" اراده "  را به نام ى عنصر سومىاز مهندس بازرگان ، در آنجا مهندس بازرگان در کنار ماده و انرژ"  انتها ى شده و ذره بى طاهر"  کتاب ىها

  ؟دي کتاب را خوانده انيا ا شماي برد که منظورش خداست ، آىنام م
اقتصاد به "  شنوم ، ما کتاب چهارم سازمان را ى بار است که از شما مني اولى ام و برادهي کتاب نشنني هم از اى نامى ، من اصالً حتريخ

  .مي دانستىم" زبان ساده 
 
 1357 اول انقالب سال ىکه در ماه ها" تکامل " اب  که در اول کتىغي چاپ هم نشد ، اما در تبلچگاهيالبته ه " ىجهان سه عنصر"  کتاب •

_  که درباره کتاب دوم بي ترتني به همى به زودزي نىکتاب چهارم ، جهان سه عنصر: "  آمده است ني کتاب چننيصورت گرفته ، درباره ا
 ." منتشر خواهد شد ىعمل شده است در سطح محدود_ تکامل 
 در حوزه ها گري دى دو نفر هم نشسته و آن را نوشته اند ، اما فرصت آن که مثل کتاب هاىکي بودند و ختهي است طرح آن را رممکن
 . رو از چاپ آن صرف نظر کرده اند ني و از اامدهي نشي و اصالح شود پلي ، جرح و تعدىبررس

 
 
 

 ست ؟ين کيک بين

 
 
 هي اولانگذاراني او را از بندي که باني سازمان مجاهدى اصلى از اعضاىکي ، ىني نهضت امام خمى بر اساس مندرجات جلد سوم کتاب بررس•

 شما اي شد ، آى شناخته مى که در سازمان به نام مستعار عبدى رودسرني بکي است به نام عبدالرضا نى سازمان نام برد ، فردىو اصل
  چرا سازمان ارتباطش را با او قطع کرد ؟دي دانى و مدياخت شنى را مشانيا

 شاني متوجه شدم اى بود ، بعد از مدتاني دانشجوى آشنا شدم ، او در آن موقع عضو انجمن اسالم1340 در سال ني بکي نى با آقامن
 بزرگ شده مشهد بود و با ى داشت ولى رودسرلي دانشکده علوم بود ، اگر چه فامى دانشجوى هم هست، وراني اىعضو نهضت آزاد
 . داشت ىکيد نزاري ارتباط بسىدوستان مشهد

 زي نى اجتماع بود که اهل مبارزه اسالمنيي برخاسته از طبقه پاى هم پاک و مخلص بود ، فرداري و بسدمي دى صادق ماري بسىا شخص رىو
 هم نداشتم ، اما ى الهي امکانات و وسچي دانشجو بودم و هرآبادي که من در امىطور . مي شدکي دوست و نزدشتريبود ، بعدها ما با هم ب

 را در وي داشت که متعلق به خواهرش بود ، آن راديىوي بودم ، عبدالرضا رادراني اى در نهضت آزادى عربىکشورهامسئول ارتباط با 
 . من گذاشت ارياخت
 کردم و مطالب ى را گوش مى عربى اخبار کشورهاوي چه آمد ، با آن رادوي دانم بر سر آن رادى گرفتند ، نم1342 که در دوم خرداد مرا

  .مي زدى و در آنجا درباره مسائل مختلف حرف ممي رفتى کردم ، اغلب با هم کوه مى مادداشتيالزم را 
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 ى على با آقاشاني که من در زندان بوده ام ، اى در مدتدمي عبدالرضا مجدداً به سراغم آمد ، د1346 من از زندان در سال ى از آزادبعد
 .ت  بر قرار کرده اسىکي ارتباط نزدى طوسىسي و رضا رئىاسپهبد

 از ني بکي نى که آقاني دارند ، اىکي نزداري رابطه بسني با مجاهدى اسپهبدى و هم آقاني بکي نى متوجه شدم که هم آقاى از مدتپس
 . نداشتم ى اطالعچي امروز هني بود من تا همني گذار مجاهدهيکادر پا

 نبودند ، اگر چه ضد ىو باجناق شد ، خانواده آنها مذهب را گرفت و با اى ازدواج کرد ، خواهر زن اسپهبد1348 در سال ني بکي نىآقا
 . نبودند بندي پاادي زى بودند و به آداب و مناسک اسالمى و شناسنامه اى اسمىمذهب هم نبودند ، اما مذهب

 ى صورت مى ازدواج اصرار داشتند که اگرىلي بودند ، آنها خى ناراضاري ازدواج بسني از اني ازدواج کرد ، مجاهدشاني که ا1348 سال در
 . خود اعضا باشد اني ، درون سازمان و مرديگ

 آنها شرکت ى از من خواستند که در جشن عروسى بود که حتى چنان ناراضى اسپهبدى با خواهر زن آقاني بکي نى از ازدواج آقاسازمان
 .ن ازدواج آنها شرکت کردم  سازمان را انجام بدهم ، در جشى دانستم که دستورهاى نمدي ، اما چون خودم را مقنکنم

 زي نىاسي و سى مذهبى رنگ و بوچي معمول و مرسوم آن روزهاست و هى جشن عروسکي دمي دراي شدم ، زماني شرکت پشني از اىول
 . جشن شرکت کردند ني در ازي نىاسي سىروهاي از سازمان و نىگري از من کسان دريندارد ، غ

 او را گري و االن دميدي مرگ دوستمان را دى عروسنيما در ا: راب حق شناس به من گفت  که با سازمان داشتم ، تى جلسه خصوصدر
  .مي کنى مى ، بلکه او را از دست رفته تلقمي دانىدوست خودمان نم

ادامه  ني اش با مجاهدى به همکارى اسپهبدى نکند ، البته آقاى با سازمان و سازمان با او همکارني بکي نى امر باعث شد که آقانيهم
 با سازمان ى همکارچي هى و اسپهبدني بکي ن1340 اش را قطع کرد ، در اواخر دهه ى هم کم کم همکارشاني ا1349، اما در سال داد

 .نداشتند 
 کردم ، متوجه شدم او به قي تحقشتري که بعداً که بدمي شنى مى و جمالتى کلماتني بکي نى از آقاى گاهامي که در آن امي را هم بگونيا
 اي با آن گروه ها منجر شده بود ى به ارتباط سازمانشي گراني دانم اى، البته نم کرده است داي پشي گراىستي مارکسى ها و گروه هاشهيندا

 . بود ماندهي باقى فکرشيرادر حد گ
 کرد ، سازمان به طور ى گذشته شان در سازمان گرفت و زندانتي را ساواک به خاطر فعالى و اسپهبدني بکي نى بود که آقا1352 سال در
 مي دارند ، ما حاضرلي وکاي ى به کمک مالىاجي اگر احتمي فرستاد که به خانواده آن دو نفر مراجعه کنم و بگوغامي من پى برامي مستقريغ

 . کردند ىازي نى به خانواده آن دو نفر مراجعه کردم ، هر دو خواهر ضمن تشکر ابراز بى ، وقتمي حل کنامشکالتشان ر
 بکند که البته نکرد ، ى به آنها کمک مالشاني کرد ، آنها توقع داشتند اى نسب کار مى عالى کارتون با آقاراني در شرکت اى اسپهبدىاآق
  .رفتندي کنم ، نپذى را از طرف سازمان مطرح مشنهادي پني هم متوجه شده بودند که چون من اديشا
 ى نداشتم ، البته آقاى و با او تماسدمي را ندشاني اگري آمد ، من درونيکه از زندان ب ماه در زندان بود ، بعد 18 حدود ني بکي نىآقا

 کار ري هم پس از انقالب در دولت موقت وزى مبارزه بود و مدتري سخت درگراي ، زدمي دى انقالب مرتب مى را در طول ماه هاىاسپهبد
  . نداشتم و ندارم ى خبرگري دني بکي، اما از نبود

  
  
 
 

  :يريار به برازجان تا دستگاز فر

 
  ؟دي به کجا رفت1350 وري خود شما پس از ضربه شهر•

 ناراحت ىلي خى اهللا طالقانتي آدمي رفتم ، بعد از نماز دتي کرده بود به مسجد هداري محسن را دستگدي روزها که تازه ساواک سعهمان
 !  ، بکن ى بکنى خودت فکرىا برى توانىاگر م:  گفتند شاني شده ؟ اىآقا خبر : مياست ، پرسد

 محسن را گرفته ديسع:  گفت ى اهللا طالقانتيآ.  بکنم ى بدانم چه شده تا بتوانم فکرديبا: از تهران برو ، من گفتم :  ؟ گفت ىچطور : گفتم
  .دي مراقب خودتان باششتري بدياند و شما با

 ى سازمان نبودم و فقط با آنها همکارى بود ، اگر چه من عضو رسم را از دست دادهى و بزرگزي عزاري ناراحت شدم ، سازمان ىلي خمن
 مي ساواک نشوم ، تصمري آن که اسى لو رفته باشم ، برازي داشتم ، اما اکنون که سازمان ضربه خورده بود ، ممکن بود من نکيدئولوژيا

  .فتدي بابي بروم تا آب ها از آسنگرفتم به برازجا
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 کردند هر چه زودتر از تهران خارج شوم ، قبل از رفتن هي توصزي نشده سازمان نري دستگى از اعضاى، برخ ى اهللا طالقانتي بر آعالوه
 . گذاشتم اني و به طور سر بسته ماجرا را با او در مدمي رسىخدمت دکتر سحاب

 دانست که ى مىدکتر سحاب.  بماند نجاي نداره که برود و ناچار است ايى برود ، اما جايى توانست جاىکاش عزت هم م:  گفت ى سحابدکتر
 . دانست ى ارتباط را نمني با سازمان دارد ، اما اندازه و ابعاد اى ارتباطاتىفرزندش مهندس عزت اهللا سحاب

 شاني از وجود اشتري به علت سوابق و اطالعاتش بى داشت ولکيدئولوژي اى با سازمان همکارشتري مثل من بى عزت اهللا سحابمهندس
 . کردند تا من ىاستفاده م

 
  چه طور بازداشت شد ؟ى مهندس سحاب•
 مبارزان خارج از کشور به ى براى هم از مهندس سحابى و نامه اى اهللا طالقانتي از آى خواست به عراق برود ، نامه اى از افراد که مىکي

 را بازداشت کرده و به ىاصله ساواک مهندس سحاب رود ، بالفى شود و نامه ها لو مى و عراق گرفتار مرانيهمراه داشت ، آن فرد در مرز ا
 . در زندان بودند 1358 تا سال شاني اندازد ، اىزندان م

 
  ؟دي مشورت کردنبارهي با مهندس بازرگان هم در ا•

 . کردند هر چه زودتر از تهران خارج بشوم هي هم توصشاني ، ابله
 
  ؟دي از تهران خارج شدى ک•

 دوستان ارتباط داشتم گري و دى اهللا طالقانتي نامه با آقيتهران خارج شدم و رفتم به برازجان در برازجان از طر از 1350 اول مهر ماه روز
  .ى اهللا طالقانتي ، از جمله از آدي رسى ممي براى نامه اى و گاهدمي شنى ميى، فقط از دور خبرها

 به سازمان وارد کرده و در ىشتري که ساواک ضربات بدمي کردم ، شنتافي درى کند ، نامه ادي را به زابل تبعشاني امي که رژني از اقبل
 ى پرشورى سخنرانتي در مسجد هداى اهللا طالقانتي مطلع شدم که آني بازداشت کرده است ، همچنزي نژاد را نفي ، حن1350اواخر سال 
 .عالم کرده است  سازمان ، خبر بازداشت و شکنجه آنان را به مردم اى نام بچه هاکر با ذىکرده و حت

 را محاصره کرده تي مسجد هداسي ، پل1350 فطر سال دي بوده است ، خصوصاً عسي مسجد در محاصره پلى هم مدتلي دلني به همظاهراً
 . کردند دي به زابل تبع1350 ماه تحت نظر قرار داده و سرانجام در اواخر سال کي را حدود شاني در منزل ازيبود ، بعد ن

 ى ، با نفوذى جواددي و از جمله جناب احمد صدر حاج سى دادگسترى از وکالى بعداً دوستانى به زابل سه سال بود ، ولانشي ادي تبعمدت
 . کردند لي ماه در بافت کرمان تبد18 را به شاني ادي تهران داشتند ، مدت تبعتي امنونيسيکه در کم

 نامه به من نوشتند و کي و بعد به تهران برگشتند ، در بافت هم که بودند  در بافت بودند1352 ماه سال بهشتي تا اردشاني کنم اى مفکر
 به امانت گذاشته بودم ، اما متأسفانه همه يى را در جاشاني اى نشوم و دست از مبارزه برندارم ، نامه هادي کردند که ناامقيدر آن مرا تشو

 . رفت ني بازاش 
 
  ؟دي هم داشتى فرهنگتي فعالاي ، آدي که در برازجان بودىامي در ا•
 . کردم شيراي کتاب بن بال را ترجمه و وزي نى طالب ، نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود مشغول بودم ، مقدارى بن ابى ترجمه کتاب امام علبه
 
  ؟ دي داد ترجمه کرده بودند ، چه شد که شما آن را ادامهى به فارسى اهللا طالقانتي طالب را آى بن ابى جلد اول کتاب امام عل•

 تي بود که آ1349 در دو قسمت ترجمه و منتشر کرده بودند ، در سال 1337 و 1335 ى در سال هاى اهللا طالقانتي کتاب را آني اول اجلد
 ى به من مراجعه مىلي است و در چهار جلد نوشته شده ، خى خوباري طالب ، کتاب بسى بن ابىکتاب امام عل:  به من فرمودند ىاهللا طالقان

 . کار را دنبال کن ني اى کتاب را دنبال کنم ، فرصت ندارم ، اگر تو حاضرني امهنند که ترجک
 ري شد را خواندم و تحت تأثى شروع مى ابوذر غفاردي چطور است ، جلد دوم که از تبعنمي من بخوانم ، ببديآقا جلد دوم را بده:  گفتم من

 ني و در مورد اى اهللا طالقانتي آمده بودند منزل آىني عالمه امى که روزىاشت به طور دىنيقرار گرفتم ، عبدالفتاح عبدالمقصود نثر سنگ
 اري ترجمه بکند کار بسى کتاب را به فارسني بتواند اىاگر کس:  گفته بودند ى اهللا طالقانتي به آىنيعالمه ام.  کرده بودند حبتکتاب ص

 . انجام داده است ىمهم
 کرده بود ، البته هنوز قي توفى من دعاى براشاني کار را انجام بدهم و اني خواهم اى داده بودند که بنده م مژدهشاني به اى اهللا طالقانتيآ
 فوت 1349 در سال شاني دانست ، متأسفانه اى راجع به ترجمه آن نمىزي چىني از ترجمه جلد دوم منتشر نشده بود و عالمه امزي چچيه

 .کردند 
 نظر خودتان ترجمه ري من جلد دوم را زديياگر اجازه بفرما:  رفتم و عرض کردم ى اهللا طالقانتيمت آ پس از مطالعه جلد دوم به خدمن

 . را هم بتوانم دنبال بکنم هي که بقدوارميبکنم ، ام
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شد من  کردم ، جلد دوم باعث ى هم قبول فرمودند و من کار ترجمه را شروع کردم ، اشکال ها را با خودشان مطرح و رفع اشکال مشانيا
 . کارم را ادامه دادم ى مدتزي بشوم ، در برازجان نوسي مؤلف آشنا و مأنيبا نثر سنگ
 دهيشن:  داد امي من فرستاد و پى ، جلد پنجم و ششم را براروتي از بى فارسني جالل الدى چهارم بودم که آقااي ترجمه جلد سوم مشغول
 . فرستم ى متي آوردم براري اش را هم اگر گهيد ، بق نه جلد خواهد شد و ادامه داراي کتاب هشت نيام که ا

 نشده بود ، من بر اساس تي قطور داشت و تناسب الزم رعااي نازک ى فراهم کردم ، کتاب چون در اصل جلدهاتي کوقي را از طرهي بقمن
 توسط 1354 تا 1350 از سال جي تدر ، جلد دوم به بعد بهى شد هشت جلد به زبان فارستاًيموضوع مجلدات را در هم ادغام کردم که نها

 . قرار دادند قي بار بنده را مورد تشوني مسرور بودند و چندىلي ترجمه خني از اى اهللا طالقانتيشرکت انتشار چاپ و منتشر شد ، آ
 
  ؟دي هم کردىاسي توقف در برازجان کار سامي در ا•
ود متوجه شدم که تحت نظر ساواک بوشهر هستم و ساواک مراقب کارها و  وجني انجام ندادم ، با اىاسي کار سچي ، من در آن مدت هريخ

 .اعمال من است 
 
  ؟دي داشتى هم با مبارزان بوشهرىداري مدت دني در ا•

 محمد دي حجة االسالم سدمي رفتم ، در آنجا ددنشي از تهران به برازجان آمده است ، به دانهي که حجة االسالم دشتدمي شنى ، روزبله
 . آمده است شاني ادني هم از بوشهر به دىوحسن نب

 تهران و خاطره درخشان نه گفتن به ى در مدرسه مروشاني اداري و د1336 خاطره سال کني بودم ، لدهي را ندشاني ها بود که اسال
 . در ذهنم بود 1342 شاه و ملت در سال يىرفراندم کذا

 کردند ، معلوم شد در تمام ى معرفشاني کبود به صندوق انداختند ، مرا به اىأ بودند که در استان بوشهر در آن سال رى تنها کسشانيا
 ى اهللا طالقانتي ، از من درباره آى من بوده است ، ضمن اظهار محبت و احوال پرسىاسي سى هاتي به زندان رفتن و فعالى هاانيجر
  .دنديپرس
 در زابل دي فطر در خانه محاصره کرده اند و سپس به سه سال تبعدي ع را در ماه مبارک رمضان وشاني ام ادهي که شنىاز قرار : گفتم

 .محکوم کرده اند و به آنجا فرستاده اند 
 . به عمل آوردندلي بودند ، تجلىاسي و با اطالع از مسائل سىاسي در آن جمع که کمتر سى اهللا طالقانتي تأسف خوردند و از آاري بسشانيا

 
  ؟دي چه مدت در برازجان بود•
 . بود که به تهران بازگشتم 1351 در برازجان بودم ، حدود شش ماه آنجا بودم ، پس از نوروز سال 1350 اواخر سال تا
 
 ى را طراحى ، پسر اشرف پهلوى طرح ربودن شهرام پهلوىگري نژاد و عده دفي ، به ابتکار محمد حن1350 وري سازمان پس از ضربه شهر•

  ؟دي مطلع شداني جرني از اى موفق به فرار شدند ، شما کندگاني شهرام ناکام ماند ، رباىاري هوشلي اقدام به دلنيو اجرا کرد که ا
 داشت که ى را با عده اى طرحني چنامي در همان ازي نى کرده اند ، اتفاقاً خسرو گلسرخى کارني کردم که آنها چنداي اوقات اطالع پهمان

 .او هم موفق نشد 
 
  ؟ديازگشت به تهران بىخي چه تار•

 به تهران بازگشتم ، در بازگشت کوشش کردم با دوستان 1351 ني افتاده ، در فروردابي که احساس کردم آب ها از آسني از ابعد
 . نشده اند تماس برقرار بکنم که البته بر قرار نشد ري که هنوز دستگىسازمان

 دوست که هني مدي شرکت در مجلس ختم شهى برا1351 نيورد فر31 کردم ، از جمله در ى جلسات شرکت مى نظر فقط در برخني ااز
  .گري دى و عده اى گرمارودى ، موسويى رجاى محمد علدي از جمله شهمي بودىادي رفتم ، عده زنيتوسط ساواک اعدام شده بود به قزو

مسعود را در زندان شکنجه داده ، ساواک :  کرد و گفت في ما تعرى پسرش را برااني ، او جرميدي را هم دى پدر مسعود رجوني قزودر
 ىلي که با شاه ارتباط خزي دانشگاه ژنو متوسل شده است ، او نسي نجاتش به رئىاستاد دانشگاه ژنو است ، برا) کاظم ( چون برادرش 

ه حبس ابد  اعدام بى بدهند و به جافي درجه به مسعود عفو و تخفکي دارد با شاه تماس گرفته است و شاه هم دستور داده ىکينزد
 .محکوم شده است 

 بدنام کرده ، به ني مبارزني دانشگاه ژنو را گوش کرده و هم وجهه مسعود را بسي کار هم حرف رئنيشاه با ا:  بعد اضافه کرد ى رجوپدر
 خواست او ىش م ناراحت است و دلىلي خاني جرني کرده به او عفو داده اند ، حال آن که پسرم از اى که چون با ساواک همکارنيعنوان ا

  .شد ىهم اعدام م
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نه ، :  ؟ گفتم ىستيحر تو ن : دي از من پرسيى رجاى آقامي آمدى مروني دوست بهني که ما از منزل پدر مى ختم و هنگاماني از پابعد
 .  مواظب خودت باش ديي داده اند که به حر بگوغامياز درون زندان پ:  گفت يى رجاى؟ آقاچطور

 
  . به بعد رابط تو با سازمان من هستم نياز ا:  نداشته ام ، او بعد گفت ى اسمني و چنستميننه ، من حر  : گفتم

  
  
 
 
 

 :د اسلحه يخر

 
 خورد ؟ چون او شخص شناخته شده ى دارم به درد تو نمري هفت تکيمن :  به من گفت ىمي پدر احمد رضا کرىمي مرحوم عباس کرىروز
  ؟ى زنى حرف را به من منيچرا ا:  زدم و گفتم ىاراحت رفت ، خودم را به نى بود و همه جا مىا
 دي خواهى اگر مدي گوى دارد ، مري هفت تکي ى گفتم که کسيىمن آمدم و به مرحوم رجا.  مورد لزوم باشد يى در جاديگفتم شا:  گفت او

  .ري ، اسلحه را ازش بگى گرفته ا تماسى و با کى خواهى کجا مىبدون آن که بداند تو اسلحه را برا:  گفت يىرجا. به شما بدهم 
 متشي تومان ق1200اسلحه :  است ؟ گفت ى خواهم ، اما اگر بخواهم چه طورىمن که اسلحه نم:  رفتم و گفتم ىمي سراغ عباس کربه

 . دهند ى دهند و هزار تومان مى مفي شما تخفى است ، اما برايىاي، اسپاناست
 لي ها بود ، اسلحه را به ما تحويى که داماد رضاى ساجدى، قرار شد در سرچشمه و در مغازه آقا تومان را فراهم کردم و به او دادم هزار

 بدهم ، قرار شد من به عنوان لي اسلحه را در مدرسه رفاه به او تحومي قرار گذاشتيى با رجارمي بگليدهد ، قبل از آن که اسلحه را تحو
 . بدهم يى رجاى آقاليو به مدرسه بروم و در آنجا اسلحه را تحابفروش کت

 ، با آن که دي نمودم ، باالخره روز موعود فرا رسيى کردم و شناساى بار طني اطراف مدرسه رفاه را چندى کوچه پس کوچه هاناني اطمىبرا
 . و رفتم سر قرار دمي لباس پنهان کنم ، کت پوشري آن که بتوانم اسلحه را زى گرم بود براىليتابستان بود و هوا هم خ

 جعبه اسلحه بود و جعبه دوم لوازم کي شده است ، دهيچي که اسلحه در دو بسته بزرگ پدمي ، دمي رسدى ساجدى به مغازه آقاىقتو
 ممکن نبود ، به هر حال زي بود ، نگاه داشتن آن در مغازه نى خطرناکىلي اش ، ماندم که چه کار کنم ، بردن آن دو بسته بزرگ کار خىدکي

 . ، دو بسته را برداشتم و رفتم مدرسه رفاه دما دحيبردنش را ترج
 مسائل مدرسه ى بررسى مدرسه رفاه برارهي مدئتي و هى توکلى ، باهنر و آقاى که مرحومان بهشتدمي مدرسه رفاه که شدم دوارد
 !به فرما :  کرده و گفت ى اظهرا خوش وقتىلي خى بهشتدي ، مرحوم شهدندي جلسه داده اند ، مرا که دليتشک
 برم کتابخانه را نشانش ى را مشاني کند ، من اهي کتاب تهماني تا براندي آمده که کتابخانه مدرسه را ببشانيا! نه :  بلند شد و گفت يىارج
 . دهم ىم
 که قبالً ىري دادم و از همان مسيى رجالي بود ، در همان اتاق اسلحه را تحوى تماممهي اتاق نکي به پشت مدرسه که مي هم رفتبا

 . هم به ما بدهد گري دىکي مؤثر بوده ، به طرف بگو اگر دارد اري دادند که اسلحه بسغامي پى کرده بودم ، بازگشتم ، بعد از مدتيىساشنا
 1351 در مرداد ماه ى محمد باقر عباسدي شهى قرار داده اند و او هم با همکارىدي محمد مفدي شهاري اسلحه را در اختدمي فهمبعدها
 . مشترک را با آن ترور کرده است تهي کمسي رئني ، اولىر طاهدي سعپيسرت
گفتم !  تومان است 1200 دهد ، همان ى نمفي تخفگرياسلحه هست اما د:  مراجعه کردم ، گفت ىمي اسلحه دوم به عباس کرافتي درىبرا
 کرد ، آن قدر معطل ىرتب امروز و فردا م پول مافتي پس از درى ، وىمي کردم و دادم به عباس کرهي تومان را ته1200!  ندارد ىاشکال: 

 .کرد تا ساواک او را گرفت 
 
  چرا ؟•

 اري بسى در ارتباط بود ، او فردني با مجاهدىمي بود ، احمد رضا کرىمي اش به دنبال بازداشت پسرش احمد رضا کرىري دستگىماجرا
 . داد ىش انجام م و نشان دادن خوديى خودنماىخودخواه و پر حرف بود و اغلب کارها را برا

 بار کي که ى کرد ، در زندان او شروع کرد به اعتراف کردن و لو دادن افراد ، به طورري دستگى عرب عراقکي او را به همراه ساواک
 شناخت لو ى ، هر کس را که مني مجاهدري و چه غنيچه از مجاهد!  نفر را لو داده است صدي دادند که تا کنون حدود سغامي پنيمجاهد

 ! اده بود د



info@rouz          aneha.com      سازمان مجاهدين خلق از درون:   محمدمهدي جعفري          http://rouzaneha.com         روزانه ها

 آمد به شرکت انتشار و گزارش زندان را به ما ى پس از آزادى او آزاد شد ، وى را هم گرفتند ، بعد از مدتىمي ماجرا عباس کرني دنبال ابه
 !  که ما را گرفتند آزادمان کردند ىبعد از مدت: داد و گفت 

 ندارم و ىري تقصچي من هدنديد: شما را آزاد کردند ؟ او گفت  ى چى براىمي کرىآقا:  چون نسبت به رفتارش مشکوک بودم ، گفتم من
 . به من ندارند و آزادم کردند ىمسائل پسرم ارتباط

 پسرم هم ىهمکار! نه :  او نبوده که شما را آزاد کرده اند ؟ گفت ى به خاطر همکاراي کرده ، آى همکارىلي ام پسر شما خدهيشن : گفتم
 !  کرده است ديي تأزي را گفته و پسرم نىه ا عدى بوده که آن عرب اسامنيچن
 !  هفتاد نفر را لو داده ى شصت الى ولستي نفر نصدينه ، س:  گفت ىميکر.  نفر را لو داده صدي ام حدود سدهيشن:  گفتم من
 روز آمد نزد من کيه  کى گرفت به طورى نمى با او تماسى از نظر ما دوستان سازمان کامالً مشکوک بود و لذا کسىمي آن پس عباس کراز

  کرده ؟ى اگر پسرم گناههي من چريتقص:  کرد و گفت هيو گر
 !  خواهم ، پولش را بده ىآن اسلحه را نم:  گفتم من
:  و گفتم يى رجاى آقاشي را گرفتند من رفتم پىمي عباس کرى هر حال پول را به زحمت و پس از مراجعات مکرر از او پس گرفتم ، وقتبه

  ؟ميلحه مطرح شد چه کار بکناگر موضوع اس
 ، از ى را لو بدهد ، تو هستى لو نرفته و نخواهد رفت ، اگر او در زندان کسى مسئله اچياز جانب من به بعد مطمئن باش که ه:  گفت يىرجا

  .ى داده اى داند که تو اسلحه را به چه کسى ندارد و نمىبعد از تو او اطالع
 مسجد سپهساالر با کي آن که از شر آنها خالص شوم ، نزدى داشت و من براى دست از سرم بر نم چون سازمانيى بگوى توانى هم متو

 . دادم ليقرار گذاشتم و اسلحه را به او تحو)  محسن ديبرادر سع(  محسن ىمهد
 را پخش کرده عهي شاني شکنجه نکشته باشند ، ممکن است خود ساواک اري محسن را زى احتمال هم هست و ممکن است مهدکي البته

 که حرف تو ستي نى کسگري کشته شده است و دشاني اادي بکند ، اما به هر حال به احتمال زيى پهن بکند و افراد را شناساىباشد تا دام
 . بکند بيرا تکذ

 
 
 

 : توسط ساواک يريدستگ

 
 بود که ساواک به دنبالم 1352 ني، در فرورد نشد ى ، اما خبردياي منتظر بودم ساواک به سراغم بوستهي پىمي عباس کرىري از دستگبعد

 . شده بود ، آمده اند سي که تازه تأسى مشترک ضد خرابکارتهيبه شرکت انتشار آمد ، چهار نفر مأمور بودند که معلوم شد از کم
 آباد ى که آن موقع در محله نازمرا بردند به منزلم . مي گردانى زود هم شما را بر مىلي و خمي پرسى که ممي از شما دارىسؤال:  گفتند آنها

 و بردند ، روز اول ى ضد خرابکارتهي به کمماًي نبود ، از خانه مرا مستقىگري کتاب برداشتند ، مدرک دى کردنه و مقدارشيبود ، خانه را تفت
 . بود نيزجوها درباره مجاهد سؤاالت باني ترى از اصلىکي ها توأم با کتک و شکنجه بود ، يىدوم با من با خشونت برخورد کردند و بازجو

 که من با 1350 تا 1346 ى ؟ قبالً گفتم که سازمان در فاصله سال هاى خلق آشنا شدني و کجا با اسم سازمان مجاهدىک : دندي من پرساز
 اسم سازمان  ، در زندان بود کهدي نامى مراني ابخشي موارد خود را سازمان آزادى نداشت و در برخى کردم اسم مشخصى مىآنها همکار

 . خود انتخاب کردند ى را براراني خلق انيمجاهد
باور . اسم آشنا شدم ني بغداد با اوي رادقياز طر:  ، به بازجوها گفتم دمي آن شنى عراق ، بخش فارسوي بار از رادني اولى را برادي نام جدمن

 نداشتم ىزي نگفتم و چزي چچي دارم ، چون هايازمان داشته  با سى خواستند بدانند چه رابطه اىنکردند و دو روز مرا شکنجه کردند ، م
 . وارد شدند ى ، از روز سوم به بعد با زبان خوش و مهربانميبگوکه 
همه را گفتم ، البته از ....  و مي که با هم به زندان رفته بودى بود ، مثل سابقه زندان ، ارتباط با افرادى علنىلي که خى هم اطالعاتمن

 . خواستند ى منبارهي در اى کردند و اطالعاتى مدي نگفتم ، بازجوها بر ارتباطم با سازمان تأکزي چچي هاي قضاگري و دنيمجاهدارتباطم با 
 است از جمله سؤاالت بازجوها ادمي خواند ، ى آمد و با من قرآن مى مني مجاهدى از اعضاىکي نداشته ام ، فقط ى ارتباطچيمن ه : گفتم

  شرکت کرده ام ؟تي در مسجد هدا1350 سال ديمراسم نماز ع بود که چرا در نيا
 . شرکت کنم ى اهللا طالقانتي و جلسات آتي تا آخر آن سال اصالً در تهران نبوده ام که بتوانم در مسجد هدا50من از مهر :  گفتم من

 ى که نگهبان را برادمي شنيىل کردند ، صدا ، مرا به سلولم منتقيى بازجوى و حرفم را قبول کردند ، پس از مدتدندي اسناد را درفتند
 تراب حق شناس بود ، حدس زدم تراب را گرفته اند و او مرا لو داده است ، البته بعدها ى صداهي زد ، صدا شبى رفتن صدا ميىدستشو

 . نبوده است ، هرگز آن صدا را نشناختم ر طونيمعلوم شد ا
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  بازداشت چه بود ؟ني خودتان از الي تحل•
 خواست به من بفهماند که از نظر آنان ى ساواک ماي هم از من برده شده بود ى ها ناميى بود که در بازجوني ادي من شاىريدستگ علت

 با زبان خوش ، پرونده ام ى کردند ، دو روز اول با شکنجه و خشونت بود و مابقى ميىفراموش نشده ام ، حدود ده روز شبانه روز مرا بازجو
 . کرد ى ميى بازجو بود که بر اساس آن از من بازجوزي مىو رحه صف320شامل 
 در ارتباط ني دهد که شما با مجاهدى نشان مديي گوى که شما مى قرآننيهم : دي و اطالعات شدم ، بازجو پرسى من منکر همکارچون
  ! دي شناسى و آنها را مديهست
 ويپس راد : دي ام ، بازجو بالفاصله پرسدهي بغداد شنوي بار از رادني اولى سازمان را براني اسم اى ندارم ، حتني از مجاهدىخبر : گفتم

  .مي کار را بکنني امي ما ناچاردي گوى را نمقتي شما حقىويچون راد:  ؟ من گفتم ى کنىبغداد را هم گوش م
 ستي کمونى بازجوىش بود ، کمال من سرگرد رحمت بود که اسم مستعارى نام داشت ، بازجوى بود که کمالىگري ديى همان اتاق بازجودر

 . کرد ى ميىها بود که غالباً با فحش و کتک از متهمانش بازجو
 توبه ، ىسوره ها: بگو ، او گفت :  ؟ گفتم دي خواندى را ميىمن بگم چه سوره ها:  گفت ى ، کمالمي خواندىما با هم قرآن م:  گفتم ىوقت

  .مي خواندى و با هم مميما از آغاز قرآن شروع کرد! نه :  و گفتم اوردميم ن خودى به رودي گوى راست مدميد. انفعال و محمد 
 کي ىعني ( يى گفتند ، از آقاى سوره ها را مني ، همدي خواندى که چه ممي را از بس زدني مجاهدني دانستم ، اما اىمن نم: گفت ىکمال

 کنم ، فردا آمد و گفت درباره قيبروم تحق: الش هستند ؟ او گفت  دارد که آنها در قرآن دنبى سوره ها مگر چني که ادميپرس ) ىروحان
 . خوانند ى سه سوره را مني است ، آنها هم اشتري سه سوره بني موضوعات در اني است ، چون ابتکامل و انقال

 از آن ىظر داشتند و نکات سه سوره را مد نني اشتري خود بکيدئولوژي اى در هسته هاني درست بود ، مجاهدىادي تا اندازه زى کمالحرف
 . کردند ى و مطرح مدندي کشى مرونيب

؟  به سراغت آمدىبعد از و چه کس: تراب حق شناس ، گفت :  چه بود ؟ گفتم ى خواندى را که با او قرآن مىنام کس : دي رحمت پرسسرگرد
  فرستند ى را به عنوان مسئول مىگري رفت ، دىس مسئول کى ، در سازمان وقتيى گوىنه دروغ م: او گفت  . امدي به سراغم نىکس: گفتم 
 مناسبت به ني به اديشا:  تظاهر به فکر کردم و بعد گفتم ى اقهي سازمان آگاه است ، چند دقىالتي از کارکرد تشکى بود به خوبمعلوم

 خواستند بکنند و ى مىکي چرىارها خورد ، آنها کى که ازدواج کرده به درد آنها نمى که من ازدواج کرده ام ، حتماً کسامدنديسراغم ن
 . خورد ى که ازدواج کرده به دردشان نمىکس
 از تو جدا ىتراب ک : ديسرگرد رحمت مجدداً پرس . مي ندارم که دروغ بگوىزيمن چ: گفتم  . نهي علتش هميىاگر راست بگو:  گفت ىکمال

 .  بود 1348 کنم اسفند ىفکر م: شد ؟ گفتم 
 صحبت کردند ، داخل که آمد ى با کساي دندي و ظاهراً پرونده ها را درونيرج از کشور رفته بود ، رفتند از اتاق ب تراب به خاخي تارني ادر

  تراب به خارج رفته ؟ى دانستىدرسته ، از آن موقع رفته خارج ، تو مگر م: گفت 
 دانم که ى نه ، فقط ماياشتم ، که بدانم به خارج رفته  آنها ندالتي از تشکى دانستم که از من جدا شد ، اما در آن موقع اطالعاتىم : گفتم

 .از من جدا شد 
 ى ارتباطچي خانواده دارم ، اما با محمد هني با اىمن ارتباط خانوادگ:  ، گفتم دندي پرسىدي محمد مفدي از ارتباطم با شهىگري جلسه ددر

 خواست ى آشفته است ، دلش مىلي خدميند به سراغ من آمد ، د را ترور بکى بود که محمد قبل از آن که طاهرني اىراست. نداشته ام 
 . ما صحبت کن ى برااي و تو بمي هستىما عده ا:  ، گفت دهد انجام بىکار
 ؟ آنها گفتند برو دي دانى که چه صالح مدمي اطالع دادم و پرسني را به مجاهداني و او هم نگفت ، اما جردي هستى که شما کدميپرس

 . نکن ى همکارى هستند ، ولىچه کسان فقط نيسراغش بب
 تحت نظرم و ىاسيمن به علت سابقه س:  به او گفتم ى بودم ، بعد از مدتدهي دى ، چون او را جوان صادق و مخلصامدي کار خوشم نني ااز

 . تماس داشته باشم دي انجام بدهى خواهد کار مؤثرى با شما که دلتان مستيمصلحت ن
 داده اند ، حزب اهللا البته بعدها لي گروه حزب اهللا را تشکىگري و عده دفي و ابوشرشانيا دمي ، بعدها فهمدامي به سراغم نگري هم داو

، بعد هم لو رفتند  بود ى گروه ، ترور سرلشگر طاهرني اى کارهاني از برجسته ترىکي گرفت ، شي را در پني با مجاهدىدربست راه همکار
  .دي هم گرفتار شد و اعدامش کردند و به شهادت رسىدي فرار کردند و محمد مفشان عده کيکه 

 
  ؟دي ندارى خاطره ا1352 زندان سال امي از ا•

 که از ني خانم عاطفه گرگىعني بود که همسر او ، ى خسرو گلسرخىري که مرا بازداشت کردند ، چند روز بعد از دستگ1352 سال در
 که دمي شنى بود ، از سلول خودم مى سلول من زندانىواک بازداشت و روبروشوهرش ظاهراً جدا شده و طالق گرفته بود ، توسط سا

 . کردند ى ميى رفتند و از او بازجوىبازجوها به سلولش م
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 از ى داد وى ملي تشکى خسرو نداشتم ، در خانه بودم و جلساتى با کارهاى ارتباطچيمن ه:  گفت ى کرد و مى مهي همه اش گرعاطفه
 . نداشتم ى اطالعچيه مسلحانه آنها ىکارها
 مسلحانه اش را ى و کارهاى خسرو گلسرخى من ماجراى جگر نام داشت او براني بود و آهنى بندر انزلى در سلول من بود که از اهالىفرد
 . با او داشت ى و مبارزاتىاسيعاطفه اگر چه از خسرو جدا شد ، اما روابط س:  کرد ، او به من گفت فيتعر
  .ى و رو دست نخوراورندي نزدم ، مواظب باش اسم مرا نى حرفچيمن ه:  چند بار عاطفه را صدا زد و گفت  درري هست از زادمي
 
  ؟دي چند روز در زندان بود•

 که زده بودند چنان ورم کرده بود که يىدستانم به علت شالق ها . روني بايب:  روز ، بعد از ده روز ، سرگرد رحمت آمد در سلول و گفت ده
 . جا کارت دارم نينه ، هم:  ؟ گفت امي کتم را بپوشم و بدمي رفت ، پرسى کتم نمنيتداخل آس

 ، ى به ما بدهى قول همکاردي خواهم گزارش بدهم که تو را آزاد نکنند ، تو فقط باىمن م:  ، گفت ستادميدم در ا.  از سلول روني بآمدم
  ؟ىو رىکجا م: سرگرد گفت . من بالفاصله برگشتم به طرف سلولم 

 گزارش افراد را به يىاي که بستي نني اىنه ، منظور من از همکار: او گفت .  بکنم ى خواهم آزاد بشوم و نه حاضرم همکارىمن نه م : گفتم
  .يى را به ما بگوني کرد ، تو اىکي کار چرشنهادي آمد و پى ، بلکه اگر کسىمن بده
من هم  . ى کنى نمى به سراغت آمد همکارى اگر کسسيبنو:  بعد مرا خواست و گفت  دو روزىکي را گفت و رفت ، نيا.  خوب اريبس : گفتم

 . آمدم روني بود که از زندان ب1352 نياواخر فرورد.  دادم و آزاد شدم ىکتباً تعهد
 ى که برادر زن آقا ،ىدي قبل از شهادت محمد مفى ، مدتىباني از دوستان دنبال کارم بوده اند ، از جمله دکتر عباس شى شد عده امعلوم

 کند ، اما ى بود که او را در خانه من مخفدهي بکند و به نظرش رسى مخفيى بود محمد را جالي ماىلي خىباني بود ، دکتر شىبانيدکتر ش
  .اوردي شد و نمانيپش
 ىآن موقع آقا . مي شدىرفتار م همه ما گى آوردى که خانه ما تحت نظر است و اگر مني ، به خاطر اىاوردي که نى کردىکار خوب:  گفتم من
 ى دادم ، از آن پس البته ارتباط سازمانى انجام ميى از زندان تحت پوشش شرکت انتشار کارهاى را هنوز نگرفته بودند ، پس از آزاديىرجا

 ى سراغش کمتر م افتاد از نظر سازمان سوخته بود و بهى به زندان مى که کسني قطع شد ، چون به محض اني من با مجاهدىالتيو تشک
 .آمدند 

 مجدداً مي بود ، رفتم از من عکس تازه خواستند و براهيري اماباني ساواک از من دعوت کرد تا بروم ، اداره ساواک در خگري بار دکي
  .دي نداشته باشى است کار دولتفيشما ح:  گفتند ى پرونده دادند ، بعد با لحن آرام و محترمانه اليتشک
البته نرفتم و به کار خودم در شرکت  . مي کنى نمىريبرو ، ما جلوگ:  بشوم ، گفتند ري دبلمي ماىلي من خديجازه بدهشما اگر ا : گفتم

  .انتشار ادامه دادم 
  
  
 

  :يبيطرح اعزام به ل

 
  چه بود ؟ني اعزامتان به خارج از کشور از طرف سازمان مجاهدى ماجرا•
 

 آورد ىادداشتي نژاد في محمد حندي خانم پوران بازرگان ، همسر شهدمي نشسته بودم که د در دفتر شرکت انتشارى بود ، روز1353 سال
 ، پس از تعارفات معمول و مرسوم به ادداشتي است ، مضمون يى خط رضا رضادمي امضا نداشت ، اما بعدها فهمادداشتيو به من داد ، 

 : بود ريشرح ز
 ، لذا خودت را آماده بکن تا به دي از دوستان آنجا را اداره بکنىکي تو و مي خواهى، م مي به دست آورديىوي فرستنده رادکي ىبي در لما

 ) نقل به مضمون  . ( مي خارج کنراني شما را از اىني مرز زمقياتفاق خانواده از طر
 ام ى توانم نظر قطعى من االن نم: فرمودند شاني مشورت کردم ، اى اهللا طالقانتي کردم ، لذا رفتم و با آى نمى معموالً بدون مشورت کارمن

  .ميرا به تو بگو
 ى رفسنجانى هاشمى باره با آقانيدرا:  فرمودند ى اهللا طالقانتي برگشته بود ، آکاي از سفر اروپا و آمرى رفسنجانى هاشمى آقااتفاقاً

 . شده است اي از قضاىلي تازه از سفر برگشته و در خارج ، متوجه خشانيصحبت بکن ، ا
 .ى نرواي ى که بروري بگمي ، پس از آن تصممي منزل تا مفصل با هم صحبت بکناي بندهيهفته آ:  صحبت کردم ، گفت ى هاشمىآقا با من
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را ...  و ى ، الهوتى ، منتظرى رفسنجانى هاشماني و آقاى اهللا طالقانتي آى سرتاسرى هجومى بود که ساواک طدهي هفته بعد نرسهنوز
 باره مشورت ني شد با او هم در اى در زندان بود و نميى رجاى محمد على هنگام آقاني برد ، در اى نامعلومىجاگرفت و بازداشت کرد و به 

 ىبي نرفتن به لاي داشت درباره رفتن يى در تماس بود و آشناراني خارج از اطي با محى از دوستان که تا اندازه اگري دىکيکرد ، لذا با 
 .مشورت کردم 

 خارج از کشور طي محراي ز،ى که به خارج بروني بهتر است از اىلي خ،ى ادامه بدهراني مبارزه را در داخل اىر بتواناگ:  دوست گفت نيا
 ى بتوانستي آورد که معلوم نى مشي پتي براى سلسله مسائل و مشکالتکي ران،ي داخل اطي و قطع ارتباط تو با محستي نى سالمطيمح

 !  ، بمان ى و به مبارزه ادامه بدهى در داخل بمانى توانى و مى ندارىار اگر اجب،ى آنها را حل بکنيىبه تنها
 و آن هم به طور قاچاق از ىني مرز زمقي چون قرار بود مرا با خانواده ام از طرگري گذاشت ، از طرف دري تأثىلي آن دوست بر من خهيتوص
 جهي نتني به ايى هاى جمع بندکي کار را نداشتند ، لذا در ني اىگ آمادزي و عراق در خوزستان خارج کنند و همسرم و خانواده نرانيمرز ا
  .دي من به اثبات رسمي تصمى در داخل سازمان ، درستىدئولوژي اريي تغاني نرفتن بهتر از رفتن است ، بعد هم با جره کدميرس

 
  سرانجام راه افتاد ؟ىبي لوي راد•
 ى گروه هاى و به طور کلني بغداد هم که مبلغ افکار سازمان مجاهدوي راد1355 در سال ني ا ، عالوه برفتادي هم اصالً راه نىبي لوي ، رادريخ

 چي هني شد و از آن پس مجاهدلي تعطر،ي الجزا1975 شاه با عراق و عقد قرارداد مي مخالف بود به دنبال صلح رژى مذهبري و غىمذهب
 . نداشتند راني در خارج از ايىوياد رگاهيپا
 
  بود ؟ى چه نوع رابطه اىبي خلق با حکومت لنيد رابطه مجاه•
 سازمان ىراني از هواداران اى رابطه را برخني کنم نخستى نداشت ، فکر مىبي با لى کردم ، سازمان رابطه خوبقي که من تحقيى آنجاتا
 . بر قرار کردند ىبيم فکرانش با ل هى و برخى ها ارتباط داشتند ، مشخصاً مثل محمد منتظرىني که با فلسطى و کسانهي لبنان و سورميمق
 بر قرار ى که توسط محمد منتظرىفي شد و ارتباط ضعى دچار پراکندگىبي آمد ، گروه رابط با لشي موضع سازمان پريي تغاني جرىوقت

 . شد هي داده آنها در لبنان و سورى مشريي و هواداران تغنيشده بود ، قطع شد و خود او از مخالفان سر سخت سازمان مجاهد
 خلق ني از سازمان مجاهدى به کل1355 داده بود که در سال ليرا تشک " انهي مبارز خاورمتيروحان"  گروه انهي در خاورمى منتظرمحمد

 . و لبنان از دست دادند هي خود را در سورى هاگاهي پاباًي تقرنيجدا شدند و سازمان مجاهد
 ىبي سازمان و لني بى سابقه اچي مورد ، من هنيدار بودند غالباً به اروپا رفتند ، به جز ا وفاني که هنوز به سازمان مجاهدى نظر کسانني ااز

  .اوردميبه دست ن
 

 : شرکت انتشار يليتعط
 
  شد ؟لي تعطى شرکت انتشار چه سال•

 . کرد لي شرکت انتشار را تعط1353 در سال ساواک
 
  چرا ؟•

 کند ، آثار مهندس ى مهي تهى فکرى مسلمان غذاىکي چرى ها و سازمان هاکيچر ى انتشار براى بود که شرکت سهامني شان ابهانه
 . کارها را انجام بدهد ني ادي کند و نباى معي توزاي را منتشر ىعتي شرى و دکتر على اهللا طالقانتي ، آىبازرگان ، دکتر سحاب

 قي از طردي شرکت عالقه داشت ، کوشني به اىليخ که ى مطهردي بازداشت کرد ، شهى چند روزى ساواک برازي عامل شرکت را نريمد
 ردي شرکت را بگىلي تعطى هم دوست و همکار بود ، جلوى مطهرى همسر شاه بود و با آقاباي دفتر فرح دسي نصر که رئني حسديدکتر س

 .که موفق نشد 
ظاهراً .  کند ى مهي تهى فکرى ها غذاکيچر ى شرکت برانيفرح گفته به من گزارش داده اند که ا:  گفته بود ى مطهرى نصر به آقادکتر
 . گزارش را به فرح داده بود ني همان عطارپور ، ااي زاده نيحس
 ، در آن موقع شرکت مي کار از خودمان دور کردني ، اما در واقع افراد نامحرم را با امي اعالم انحالل شرکت را دادى به شکل صورمي آمدما

 ى افراد مبارز و مسلمان ، تز اصلني و تعاون بى تشکل ، همکارى بود براىني الواقع تمرىرکت ف شنيحدود هشتصد صاحب سهم داشت، ا
 . بازرگان بود هندس از مزيآن ن

  .مي بدهلي تشکىاسي احزاب سمي تا بتوانمي کنى چگونه همکارميري بگادي و مي کنني تمردي ما باقي طرنياز ا:  گفت ىم
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 ى شد ، مابقىداري است ، با اعالم انحالل ، چهارصد ، پانصد سهم از افراد خرىتي مسائل امنتيرعا باز و بدون ىلي شرکت خميدي دچون
 عبارت ماندهي هم بود ، غالب افراد باقيى آنجا بود ، احمد رضارهي مدئتي که عضو هيى رجادي افراد مورد اعتماد بودند ، از جمله شهزين

  .ني مهندسى انجمن اسالمى از اعضاى ، برخني ، مجاهدى نهضت آزادفرادبودند از ا
 کرد هدف دار بود و هم ى که منتشر ميى ، هم کتاب هاستي نى عادى شرکت انتشاراتکي شرکت ني برده بود که اى و ساواک پميرژ

 . آن را صادر کرد ىلي رو دستور تعطني خطرناک بودند ، از اى ، افرادمي کردند به زعم رژى که در آن کار مىافراد
 را گرفتند ، من منتظر بودم مرا هم شاني اى را هم گرفتند ، وقتيى رجاى بعد آقاى ، مدتمياز انحالل شرکت انتشار ، ما پراکنده شد بعد
 . گرفته اند ىگري دزي چى را به خاطر آن اسلحه نگرفته اند ، بلکه برايى ، اما معلوم شد رجارنديبگ

 و چهار ى را حدود چهارده ماه در سلول انفرادشاني نگفته است ، اىزيقاومت کرده و چ ماري که او در زندان بسدمي از خودش شنبعدها
 . نزده بود ى حرفچي داده بودند ، اما هى هولناکى مدت شکنجه هاني کرده و در اى زندانىماه در عموم

 ني مجاهدني کرد و نه مثل مخالفىنده م کنکي اقدامات تند و تحرني داشت ، نه مثل مجاهدني با مجاهدىمي مالىلي در زندان رفتار خاو
 وني وابسته به روحانى به محافل مذهبشتري و جدا شده بود و بدهي برني که از زندان آزاد شد ، کامالً از مجاهد1357بود ، البته در سال 

 . کرده بود داي پشيگرا
 
 
 
 

 : ها ييخانواده رضا

 
 شد ، شما چه ى و برادران او بازسازيى رضا رضادي توسط شهگري ، سازمان بار د1350 سازمان بر اثر ضربه سال ى نسبى پس از فروپاش•

  ؟دي ها داشتيى با رضاىارتباط
 کنم که او از طرف داي که من اطالع پني قبل از اىعني ارتباط داشتم ، يى داشتم ، اول با احمد رضاىادي زاري خانواده من ارتباط بسني ابا

  .مي داشتى شناختم و با هم رفت و آمد خانوادگىاز سال ها قبل او را مسازمان با من ارتباط دارد ، 
 از زندان هم مرتب ى آمد ، بعد از آزادى غالباً در زندان به مالقاتم ميى که در زندان بودم ، احمد رضا1346 تا 1342 ى فاصله سال هادر

 شي آشنا شدم ، برادرهايى رضالي خلىدها بود که با پدرش ، آقا رفت و آمنيدر ا.  آمد ى رفتم و او هم به منزل من مىبه منزل آنها م
 . کرد ى آمد و شرکت مى ممي که ما با احمد داشتى اوقات در جلساتى کوچک بودند ، فقط رضا بود که بعضىليالبته آن موقع خ

 سازمان قرار ى است ، اما در کجا که احمد عضو سازمانمي دانستى شد و من مىالتي ارتباط من و احمد تشک1349 و 1348 ى سال هادر
 . نداشتم ى وجه اطالعاتچي بر عهده دارد به هىالتي تشکفهيدارد و چه وظ

 و سازمان هم آن التي تشکقي که اطالع داشته باشد از طرني داشت ، بدون اىماتي آورد که جنبه تعلى مى من جزواتى براى گاهاو
 مسئول لهي دو بار من به وسىکي ى دارم ، حتى دانست که من هم با سازمان همکارىم در آغاز نى حتدي رسد ، شاىجزوات به دست من م

 . آورده است ى من مى سر خود جزوات را برايى رضااحمد ايخودم گزارش دادم که آ
 که ميه او تذکر داده ا بمي مستقري کار را کرده و ما به طور غني با شما اى دوستىسر خود بوده ، رو: "  کردند و گفتند قي رفتند و تحقآنها

 ."  کار را نکند نيا
 همه ى رودمي دى ، مدي رسى به دست من مقي طرني بود که جزوات سازمان از چندني هم که کارش نزد من لو رفت ، اگري بار دکي

 ىچه گروه متعلق به ى و حتستي آرم چني دانست اى نمى شده است ، کسدهي ، کشني الساقى ، مثلث متساوى آرم مشخصکيجزوات 
  .ناختم شى جزوات را مىاست ، چون من محتوا

آنها ناچار موضوع را .  چند جزوه سهي مقاقياز طر:  ؟ گفتم ىاز کجا دانست:  ؟ گفت ستي مثلث آرم شما نني اايآ:  به مسئولم گفتم ىروز
 . جزواتشان برداشتند ى بعد آن آرم را از روى کردند و کمدييتأ
 
 که بعدها معروف شد از چه ى آرمني بدانم المي آمد ، ماشي ، اکنون که حرف از آرم سازمان پيىباره احمد رضا قبل از ادامه بحث در•

  شد ؟ى در سازمان طراحىزمان
 ى بودم ، به احتمال قودهي و قبل از آن نددمي آرم را دني بود که ا1357 کردند ، من در سال ى آن را طراحى چه کساناي ى دانم که کىنم

 . شده است ى از زندان طراحروني و در ب1353 اي 1352 ىصله سال هادر فا
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 راني خلق اني نام سازمان مجاهدىحت " راني خلق ايى فداى هاکيسازمان چر"  است از آرم ى و اقتباسدي آرم تقلني کنم اى من فکر م•
 . است از آن سازمان ىدي تقلزين

 ، ارتباط من تا اواخر دمي دى را در کوه ميى طور باشد ، به هر حال احمد رضاني ادي، شا باره فکر نکرده ام ني است ، تا حاال در اممکن
 . قطع شد شهي همى و بعد از آن براافتي با او ادامه 1349سال 
 موفق شد رضا را از ى خاصىرکي و زى هنرمندکي با يى شد ، احمد رضاى گرفتار ساواک و بازداشت و زندانيى رضا رضا1350 سال در
 ها او را با خود از ى بود ، ساواکى دهد ، ساواک احمد را از رضا خواسته بود ، رضا در زندان قزل قلعه زندانى ها فرارىندان و چنگ ساواکز

 تالش کرد زي به احمد رسانده بود ، احمد نى ماجرا را طورزي و گرفتار سازند ، رضا نيى برند تا توسط او احمد را شناساىم رونيزندان ب
 . دهد ى را از زندان فراررضا
 خودش را به رضا افهي قريي و تغمي در آورده و با گرى شاگرد واکسکي خودش را به شکل يى ، احمد رضاى فعلني امام حسداني در مىروز
در قالب شاگرد  بودند ، احمد ستادهي اى کند ، رضا و مأمور ساواک کناريى ها رضا را آورده بودند تا احمد را شناساى کرد ، ساواککينزد

 !  برو نجاياز ا : دي گوى ، مأمور با خشم مدني کفش مأمور ساواک کشى کند برس را روىد و شروع مي آى مىواکس
! بزن  : دي گوى کفشت را واکس بزنم ؟ رضا اول مى خواهىآقا م : دي گوى رود و مى دارد و به طرف رضا مى دست از سر مأمور بر ماحمد
 .  خواهم ىنه نم : دي گوى بعد مىاندک
 آمده بود در بازگشت به زندان روني چون با مأمور ساواک از زندان بزي دهد ، رضا نى را در کفش رضا جا مىزي احمد کاغذ رني بني همدر

 . در آن نقشه فرارش نوشته شده است ندي بى کند ، مى کنند ، رضا در زندان کاغذ را باز مى نمى بدنىاو را بازرس
 داند احمد کجاست ، از ىکه در بازار ، فالن حمام هست که دو در دارد ، تو به مأموران بگو که مسئول حمام م:  شده بود  کاغذ نوشتهدر

  .مي وارد حمام بشو ، ما جلو در دوم منتظرت هستىدر اصل
 هست که ادي دارم ، احتمال زگري روزنه دکي احمد فقط يى شناساىمن برا : دي گوى به مأموران مادداشتي ني پس از مطالعه ايى رضارضا
  .مي کنداي احمد را پقي طرنياز ا

 داند احمد کجاست ، اما ى حمام منيمسئول ا : دي گوى رسند رضا مى برند ، به حمام که مى ها رضا را از زندان به همان حمام مىساواک
 . گردم ى پرسم و بر مىم م روم داخل حماى ، من مدي که به من مشکوک نشود ، شما دم در حمام بمانني اىبرا

 ى معطل مى کند ، مأموران مدتى فرار مگري شود و از در دى در را دارد ، رضا داخل مکي کنند حمام همان ى مالي ساواک هم خمأموران
 که دي گوى و او مرندي گى روند داخل حمام و از مسئول آنجا سراغ رضا را مى شوند ، مى شود ، مشکوک مى نمىشوند ، اما از رضا خبر

 . است امدهي حمام ناخل اصالً دى کسنيچن
 اي فرار در آذر ني رضا با کمک احمد از زندان فرار کرد ، ابي ترتني سرشان گذاشته است به اى رضا چه کالهدندي وقت بود که تازه فهمآن
 . صورت گرفت 1350 ماه ىد
 
 او با آنان راي را خود ساواک آزاد کرد ، زيى است که رضا رضاىمدع در کتاب خود بر اساس اسناد ساواک ى روحاندي حمدي سى اما آقا•

 با ساواک و يى رضا رضاى کردن همکارى مخفى براى است و پوششى جعلزي است داستان فرار نى مدعى روحانىآقا.  نمود ىهمکار
 . او از زندان است ىآزاد
 توانم ى ، نمستي چون اسناد به طور کامل در دست نزي نى روحانى آقا ، در مورد مندرجات کتابدمي عراق شنوي داستان را از رادني امن
  .مي بگوىزيچ

 ادامه داد ، مي رژهي علتشي برگشت و به فعالراني بعد به اى کرد ، مدتتي در بغداد فعالى خارج شد و به عراق رفت و مدتراني از ارضا
 ىلي اتومبري ، رضا خودش را زىري درگني شود ، در خالل اى مريها درگ افتد و با آنى به چنگ مأموران ساواک ماباني خکيسرانجام در 

 . رسد ى به شهادت ميى اندازند که بر اثر انفجار رضا رضاى ملي اتومبري به زى ها نارنجکى ساواک، کند ى مىمخف
 ، پشت باغ ى غفاراباني در خ1350  دوم سالمهي که در نني خود ادامه داد تا اى هاتي به فعاليى ، احمد رضايى از شهادت رضا رضابعد

 کند ، ى مقاومت مىلي شوند ، احمد خى مري کنند و با احمد درگى را محاصره ماباني شوند ، بالفاصله خى ها به او مشکوک مىشاه ، ساواک
 ى کند و نمىه منفجر م را که همراه داشتى هاست ، نارنجکى نمانده و در محاصره کامل ساواکشي براگري راه و چاره دچي هندي بىچون م

  .فتدي ها بىگذارد زنده و سالم به دست ساواک
 
 کرد في تعرني من چنى بود ، بعدها برااي شاهد قضاماًي مغازه داشت و خودش مستقى غفاراباني که در خى جبهه ملىمي قدني از فعالىکي
 که خودش منفجر کرد قطعه قطعه شد ، قطعات ى نارنجکلهيس ، احمد به ومي بوددهي کشنيي پامهي مغازه من بود ، ما کرکره را نىروبرو: 

 . نرساند ىبي به داخل مغازه هم آمد ، اما به ما آسى حتنجکمنفجر شده نار
 
  ؟دي داشتى هم ارتباطيى رضاى با مهد•
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 ها ىساواک:  کرد فيعر تني من چنى ، پدرش برادمي نداشتم ، بعدها داستان زندان و اعدامش را از پدرش شنى ارتباطچي هى با مهدمن
 بود که دهي پرسى ، مهدمي دهى مى کلفي در جرمت تخفاي ، مي کنى کن ما هم تو را آزاد مى گفتند که تو با ما همکارىآخر سر به مهد

 . گفته بودند که در دادگاه از شکنجه حرف نزن ا ؟ آنهستي چىهمکار
 ى ، موى در دادگاه بپوشى که لباس مرتبندي گوى ها به او مىته بود ، ساواک گرفى بود و وضع رقت بارختهي رشي بر اثر شکنجه موهاىمهد

  .ى کنى عفو و ندامت مى و تقاضاى زنى ميى و در دادگاه حرف هاى گذارىم ) سيکاله گ ( ىمصنوع
 را که به يىان حرف ها ، همىشب آخر مرا بردند در سلول مهد)  ها يىپدر رضا(  نداشتند آمدند دنبال من ناني اطمى به مهدىلي خچون
 را ني شد و گفت تو هم از من اى سخت عصباندمي شدم دى من داخل سلول مهدىوقت.  گفته بودند به من هم گفتند تا به او بگوم ىمهد

  ؟ى خواهىم
 که نهيکه نظر من ا ؟ من گفتم هي گفت که نظر خودت چى ، مهدمي خواهم ، آنها گفته اند که من به تو بگوى گفتم که نه ، من از تو نممن

 . عمل کن ى خواهىهر طور که خودت م
 را که يى کرد ، حرف هاىستادگي فردا در دادگاه اى کنم ، مهدى مشاني کنم و فردا در همان دادگاه رسواى گفت که من مقاومت مىمهد

 ري قرار دادند و زدي شکنجه شدري را زىمهد چه کرد ، بعد از دادگاه بود که دمي خواستند بزند ، نزد ، در دادگاه بودم و دى ها مىساواک
 . شد دي شههمهمان شکنجه 

 
  ؟دي داشتى ارتباطاي هم آيى رضاقهي با صد•
  . نداشتم ى ارتباطچي هقهي با صدريخ
  
  
 
 
 

 :رانيزن در جنبش معاصر ا

 
 ، راني معاصر اى او در جنبش هاگاهي از زن و جاى درباره تلقى و اندکدي درنگ کنى کملمي رفت ، مايى رضاقهي اکنون که سخن از صد•

 و راني از نقش زن در جامعه اىدگاهي چه دني ، سازمان مجاهدمي خلق صحبت کنني تا سازمان مجاهدستي بوريخصوصاً از شهر
  خود داشت ؟ى سازمانالتيتشک

 به 48 اي 1347ضور نداشت ، از سال  آن نقش و حهي اولسي در تأسى زنچي همه مرد بودند و هراني خلق اني سازمان مجاهدانگذارانيبن
 . مبارزه کرد دانيبعد سازمان زنان و دختران را هم وارد م

اواخر سال (  نژاد في برجسته سازمان بودند ، مثل پوران بازرگان ، همسر حنى اعضااي انگذاراني از بنى همسران برخاي زنها معموالً نيا
 خواهران اي)  در سازمان داشت ى و انقالبىاسي سى هاتي پوران فعالنيج کردند، اما قبل از ا بود که پوران با محمد ازدوا49 لي اوااي 1348

  .يى بودند مثل خواهر احمد و رضا رضاالنفعا
 ى اسالمى به احکام و ارزش هاىبندي طرف به علت پاکي دوگانه و متناقض بود ، از ىدي سازمان نسبت به زن دانگذاراني بندي نظر من دبه

اجازه : "  تراب حق شناس به خود من گفت ى ازدواج کردم ، آقا1348 من در سال ى که وقتىداشتند که زن محفوظ بماند به طوراصرار 
 او را ى تواند جلوى نمىزي چچي است و اگر چادر را از سرش برداشت هى زن سنگرى چادر براراي از سرش بر دارد ، زدرنده که خانمت چا

  ! " رديبگ
 کرد که خانه ام را عوض کنم ، اما به شنهادي چندان مناسب نبود ، تراب به من پىتي کردم که از نظر امنى مى زندگىنه ا من در خاچون

 ى خود را فداتي سازمان امنىعنيصرف شدند ، ن خانه مضي بکند ، از تعوى زندگى که خانمم در آن به راحتى نکردن خانه اداي پليدل
   .ندازدي مرا در خطر نى خانوادگمي و حرتي خود را به خطر اندازد اما امنتيشد امن و حاضر کرد خانواده من تيامن

 ري کرد و مثل ساداي پىگري دديسازمان نسبت به نقش و حضور زن د_  به بعد 1350از سال _  که مبارزه مسلحانه شروع شد بعدها
 تي با حساب و کتاب هم نبود ، زن ها هم بدون رعاى حتشاني کارهاى که در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند و برخگرشاني دىکارها

 ني داد که معروف ترزي زن ندي شهني راه سازمان چندني در کنار مردها به مبارزه مسلحانه پرداختند ، در اىدتي و عقى اسالمىارهايمع
  . بود يى رضاقهي و صدىنيآنها فاطمه ام

 زن و شوهر بروند کي کردند که ى دشوار بود ، کوشش ماري آن بسىتي امنى نگهدار سخت بود و حفظ وىلي خىمي تى خانه هاهي تهچون
 ى متي سازمان را مأمورى کنند ، دو نفر زن و مرد اعضاداي پىقي توانستند زن و شوهر حقى اگر نمري مسني را اجاره کنند ، در اىو خانه ا
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 زي زوج مشترک را نى زندگکي ى الزم برالي کردند ، همه وساىنه را اجاره م اجاره کنند ، خاىدادند که بروند و به اسم زن و شوهر خانه ا
   .رندي قرار نگني کردند تا مورد سوءظن مأمورىبه خانه منتقل م

 که زن و دمي شنىمي تى خانه هاني ساواک بود ، بعدها درباره اقي نظر دقري به بعد ز1350 از سال ى معامالت ملکى خصوص که بنگاه هابه
 ى متي را هم رعاى شرعى حدود و مرزهاايحاال آ)  کدام از آنها حضور نداشتم چيالبته من در ه(  کردند ى مىامحرم با هم زندگمرد ن

 اعتقاد بودند ، ى و بماني اى بى اگر کسانى کردند ، ولى متي آنها ارتباط داشتم کامالً رعاماني که من با افراد با اعتقاد و با اجاکردند ، تا آن
  .بر نداشتم من خ
 را افتمي از آن اطالع ماًي که مستقىاني فرق کرد، جرى وضع به کلىستي موضع سازمان از اسالم به مارکسريي و تغيى جدااني از جربعد
  . کنم ى مفي تعرتانيبرا
 دو همکار سازمان  هرم،ي کردى خدمت مگاهي پاکي و در مي آشنا شدم، هر دو سرباز بودى در دوران سربازراني فرتاش دبى با آقامن
 چون ىمن زندان بودم ول:  من و گفت شي آمد پ1351 در سال دي فرتاش شا،ى بعد از سربازم،ي نداشتى هم اطالعتي اما از وضعميبود

 ادامه تمي خواهم به فعالى محکوم نشدم، االن که از زندان آزاد شده ام مشتري سال زندان بکي هستم به نياهداعتراف نکردم که عضو مج
  .بدهم 
 شانيبعداً متوجه شدم که ا!  ندارم ىمن خبر:  داشته باشد، گفتم ى ها و ارتباطات من اطالعتي از فعالشاني خواستم اى چون نممن

 ارتباط ني اى و چگونگفي با سازمان دارم ، اما از کم و کى دانست من ارتباطاتى من آمد ، مشي پى روزىسخت فعال است ، پس از مدت
  . داشت  نى اطالعچيه

 ري مدىمي مرحوم عظى بود ، او با همکارى و اختالالت روانى روحى دچار آشفتگى آشفته است ، او مدتاري بسدمي نزد من آمد دىوقت
 ناصر صادق ازدواج دي حاج احمد صادق پدر شهىاني کرد ، فرتاش با پا در مى مبارزه ممي رژهي دانشگاه تهران على آذر جلوىکتاب فروش

  .کرده بود 
 . ديياي بدي که آشفته بود گفت که سازمان با تو کار دارد ، تو و خانمت باى نزد من آمد و در حالىري معصومه مالىروز:  به من گفت فرتاش

  . شد ستي موضع داد و مارکسريي شد که تغى خلق بود که بعدها جزو کسانني سازمان مجاهدني از فعالىريمعصومه مال
 ى به کسدي نباىسي خودم گفتم در حکومت پلشي تعجب کردم ، اما پىلي خدمي حجاب دى معصومه را بىمن وقت:  به من گفت فرتاش

  . اوضاع و احوال به او مشکوک نشود ني در اسي کار را کرده که پلني شد ، او حتماً انيخصوصاً اگر هم فکر هم باشد بدب
 ، ما را از تهران به زنجان برد ، در آنجا ما را به مي معصومه شدنيار ماش که باردار هم بود ، سوىمن و خانمم با وجود:  ادامه داد فرتاش

 خي کل آموزش و پرورش تهران و نوه شري ، پدر او مدى نورى بود به اسم نبوى برد ، مسئول آن خانه فردىمي تى مخفى از خانه هاىکي
  . بود ىفضل اهللا نور

 ىعني نرده شوند ، ى داراى دستور داده بود که مدارس دخترانه همگ1346 _ 47 ى که در سال هاى ضد مذهب بود به طورى نورى نبوپدر
 مسئول خانه ى کسني هم هجوم برد و پسر چنى شود ، او به مدارس مذهبدهي آن نرده کشى مدارس دخترانه برداشته شود و جاىوارهايد
  . سازمان بود ىميت

 ى انجام مىبي عجى کارها و حرف هاى نداشتند ، حتى مذهبى افراد با هم رفتار بود ،ى مذهبري خانه کامالً غطي محمي خانه که شدوارد
   !ديبخور .... دييايب: دادند ، مثالً وقت نهار که شد آمدند و گفتند 

م  توانم دواى نمدمي در آنجا دى هفته زندگکيپس از !  برود ني از بانشاني در ميى بود که به قول خودشان اخالق بورژواني ازي نهدف
  !  و از آنها جدا شدم ، اما خانمم حاضر نشد از آنها جدا شود و در همان جا ماند اورميب

 بود ني دو نفر از مأموران ساواک در خانه ام نشسته اند ، مثل ادمي به تهران برگشتم و رفتم خانه ام ، تا وارد منزلم شدم دتي با عصبانمن
  .کردند و به ساواک بردند  بازداشتم دنديتا مرا د! که منتظر من هستند 

 با آنها مخالف ى و ناراحت بودم و از نظر فکرى عصباناري ، من هم چون از رفتار آنها بسدندي سفر به زنجان را پرسى ساواک از من ماجرادر
 چون آنها از  ساواک داشته باشم ،ى براىني و خبرچى کردم ، بدون آن که واقعاً قصد جاسوسفي ساواک تعرى را براانيبودم همه جر

  . را گفتم زي بودند ، همه چشدهاسالم منحرف 
 ، اگر مي کنى مري او را دستگردي تا خانمت از سفر برگردد ، قبل از آن که با تو تماس بگمي مانىما منتظر م:  ها به من گفتند ىساواک

   .يىگويعلومه که دروغ م در حرفتان بود مى ، اما اگر تناقصمي کنى شما را آزاد مى بود ما هر دوىکيحرفتان 
 ىگري دى کرده و به جاهي خانه را تخلى نورى معلوم شد نبودي به آنجا رسى در زنجان تالش کرد ، اما وقتىمي کشف خانه تى براساواک

  .گزارش آنها را به ساواک بدهم ) فرتاش ( رفته است ، معلوم شد احتمال داده من 
 حرف ني عيى شد ، او در بازجوري توسط ساواک دستگردي از آن که بتواند با من تماس بگ هفته بعد خانمم از زنجان برگشت ، قبلکي
  !  نظر داشتند ري ما دو نفر را آزاد کردند ، البته ما را زني جهت مأمورني مرا زد ، از اىها
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 چرا دي تحت مراقبت ساواک هستدي دانى شما که مراني دبىآقا:  ناراحت شدم و گفتم ىلي گذشت ، من خى او مى هفته از آزادکي حدود
   ؟ديبه من مراجعه کرده ا

  . بکنند ى فکرکي موضوع ني اى که براديي بگوى اهللا طالقانتي که به آميمن آمده ام به شما بگو:  گفت فرتاش
 ها ستياپورتون" عروف به  ماني بازداشت کرد ، جر1354 را در آذر ماه شاني نشده بود ، ساواک اري هنوز آزاد بود و دستگى اهللا طالقانتيآ
 فرتاش و همسرش و اني و جرى اهللا طالقانتي رفتم خدمت آادي زى بود ، من با ناراحتنشي فرصت طلبان منحرف هنوز در آغاز تکواي" 

  . کردم في تعرشي زنجان و ساواک را براىمي و خانه تىري مالصومهکشف حجاب مع
 اختالل حواس ى دانى که خودت هم مني اعتماد کرد ، به خاطر اادي توان زى نمرانيرتاش دببه حرف ف: اوالً :  فرمودند ى اهللا طالقانتيآ

: اًثالث.  را به دستور ساواک انجام نداده باشد عاتي اخبار و شاني به ساواک نسپرده باشد و اىساواک او را برده چه معلوم تعهد : اًيدارد ، ثان
 و رونندي ما باري جدا شده اند از اختنهاي که از ايى ، اما آنهاستي درش نى شائبه اچي هنيمجاهد ىمي تىتا آنجا که من اطالع دارم خانه ها

   .مي بر آنها داشته باشى نظارتمي توانى ، نه به دستور من هستند و نه ما ممي انجام دهى کارمي توانىنم
 به او ى کند ، اما چون اعتمادى آمد که با ما همکارىروز مي استقبال بودتهي انقالب زنده بود ، ما در کمىروزي تا پرانيفرتاش دب( 

  . ) کشته شده است مي رژىروهاي با نىاباني خى هاىري که در درگدمي ، بعد از چند روز شنمي به او نکردى، توجهمينداشت
 انسان کيند به زن به عنوان  که داشتىکيدئولوژي و معضالت اى به علت آن گرفتارىعني از زن متناقض بود ، ني مجاهدى تلقى طور کلبه

 خودشان هم در ى توجه داشتند و لذا موضوع زن براىدتي کردند و هم به مسائل عقىکه در مبارزه و مجاهده با مرد برابر است نگاه م
  . متناقض و مبهم بود ضع مواقع و مواىبرخ

  
 
 
 

  :ن يست ها در سازمان مجاهديحضور مارکس

  
 است ني سؤال من اني اولران،ي خلق اني سازمان مجاهدخي در تارى مهم و تلخاري بسى سال هام،ي رسى م1354 تا 1352 کم کم به سال •

   ؟دي بوداي متوجه قضااي شد، آى منحرف مسمي که سازمان کم کم داشت از اسالم به مارکس1354 تا 1352 ىکه شما در فاصله سال ها
 مدت با ني هم نداشتم، ارتباط من در اىالبته به آن صورت ارتباط سازمان است، شي در پى کردم که انحرافى احساس نمچي من هر،يخ

 . قطع شدى حرف ها نبود، پس از به زندان افتادن او هم ارتباط من با سازمان به طور کلني بود که او هم اهل ايىمرحوم رجا
 
 مورخان انجام نشده و ى از سو1354در سال  ضربه به سازمان ى و چگونگتي ماهى روى کار چندانىسي نوخي چون هنوز از نظر تار•

  .دي بدهحي توضنبارهي در اشتري بى وجود دارد، اگر ممکن است کمنبارهي در اىابهامات فراوان
 ى مشي ضربه خبر بدهم، اما آنچه که کم و بني ااتي توانم از جزئى نمقاًي سازمان نبودم دقالتي کردم چون من در داخل تشکعرض
 ضربه خوردن سازمان در سال ى علت اصل،ى اهللا طالقانتي آني و همچنى کادر مرکزى از اعضاى خصوصاً از برخدم،يشن بعدها اي و دميشن

  . نسبت به افراد بوداعتمادشان رهي کردن داعي وس1354
 دانش است، کيه مبارزه  گفتند کى سازمان ماني بود که در آغاز، بانني هم که بعدها متوجه آن شدم اىگري عامل، نکته دني از اري غالبته

 و هرگز حاضر مي داردي ها اختالف شدستي با مارکسىدئولوژي که در اني ها تجربه کرده اند، ما با وجود استيدانش مبارزه را هم مارکس
  .مي و بخوانمي را بدانسمي مارکسدي فرا گرفتن دانش مبارزه باى اما برام،ي داشته باشى مشترکىدئولوژي با آنها اميستين
 ني ام،ي را دارراني ما تجربه حزب مردم انهي زمني در ام،ي داشته باشناني او اطمىري بداند که از نفوذ ناپذدي باى را هم کسسميارکسم

 را سمي از آن که افرادش اسالم را خوب شناخته باشند مارکسشي پسمي رد کردن مارکسى به حرکت درآمد، اما براى اسالمگاهيحزب از پا
 را رد کنند سمي از آن که مارکسشي فرا نگرفته بودند، بى اشهي و رقاًي چون اسالم را عمزي داد، افراد نى مميدرس و تعلبه هوادارانش 

  . کردندى مداي به آن پشيگرا
 بود راني از افراد برجسته حزب مردم اىکيکه  ى اکبر اکبر دچار شده بودند، مثلى سرنوشتني دانند که به چنى را هم نشان ميى هانمونه

  . بودى در قلمرو فکرشتري بى شد، البته کار اکبرستي از فعاالن مارکسىکي و سمي بعدها منحرف به مارکسىول
 ى او چند کتاب و مقاله در نقد و نقض آراى دهه پنجاه معروف بود حتلي داشت، در اواىعتي با دکتر شرى اکبرني که همى و مناظراتمباحث
  .تشر کرد و منفي تألىعتي مرحوم شرىاسالم
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 آن وقت م،يري که نفوذ ناپذمي مطمئن باشى کامالً از نظر اسالمدي گفتند ما باى مراني تجربه تلخ حزب مردم اني با توجه به انيمجاهد
 انجام داده ستي مارکسى هاکي که چرى اقداماتري شتاب گرفت، تحت تأثىکي که روند مبارزه چرني اما بعد از ام،يري را فرا بگسميمارکس

  . هم کوتاهتر شدروند نيدند، ابو
 ى با سازمان همکارکي است اجازه داده بود که از نزدستي دانستند مارکسى که مى نژاد به بهمن بازرگانفي حندميمن شن معنا که نيبد

 اسالم قرار ريت تأث مراودات تحني او بر اثر ادي بود که شاني ازي آنها نلي بدهد، تحلادي را به آنان سمي اصول مارکسىداشته باشد و حت
  .رديبگ
 ىعني بودند، ري واقعاً نفوذ ناپذنهايا....  محسن ودي زادگان، سععي اصغر بدى سازمان مانند على نژاد و چند نفر از مؤسسان اصلفيحن
  . رفت منحرف شوندى فرا گرفته بودند که هرگز احتمال نمى را به گونه اى اسالمميتعال
 هستند و ستياگر چه هرگز اعالم نکردند که مارکس....  وىاباني خى موس،ى مثل مسعود رجووستندي پ که بعدها به سازمانى کساناما
 نزد ستي ناشاى کارهاى مکتب قرار داشتند که برخني اري در واقع چنان تحت تأثى دانستند، ولى مسمي خودشان را ضد مارکسىحت

 بودنت را اعالم نکن، ستي کرده بود که تو مارکسهي توصىدان به بهمن بازرگان در زنى که رجودميمن شن مثالً دانستند، ىاسالم را مجاز م
  ! نماز هم بخوان 

 او به شي خوانده اند تا افراد متوجه گراى داشته و پشت سرش نماز مى را به عنوان امام جماعت هم وا مى مواقع، بازرگانى بعضىحت
 ى ها داشته است، چه بسا در انحراف بعدهي حرف ها و توصني به امانيه اندازه ا معلوم نبود تا چى نشوند، اما بهمن بازرگانسميمارکس
  . هم بوده باشدؤثر ماري بسنيمجاهد
 ىباني پشتم،ياوري به حساب بى مالىباني از آنها را نداشتن پشتگري دىکي مي بتواندي بود که شاني هم در انحراف مجاهدىگري دعوامل

 از گري و چند نفر دى اهللا الهوتتي آ،ى رفسنجانى اکبر هاشمى دکتر على آقا،ى اهللا طالقانتي آهلي به وسني از سازمان مجاهدىمال
  . گرفتىان انجام مي و بازارونيروحان

 ني اى برام،يري گى که مىمي کردند که ما خانه تفي من تعرى چند بار براني گرفتند، مجاهدى مى سازمان کمک مالى عده از بازار برانيا
 ى زندگلي و تمام وسامي کنى ها نسبت به ما بدگمان نشوند، معموالً خانه را به عنوان زن و شوهر اجاره مهينه و همساکه صاحبخا

  .مي که فراهم بکنميمجبور.....  اجاق گاز وخچال،ي فرش، ثل را هم مىخانوادگ
 ىني سنگى که بار مالمي خود را از دست داده اليار وسا بني ما چندم،ي و فرار کنمي را بگذارلي تمام آن وسامي خانه لو رفت، ناچارني ااگر

 شده ني دهند، چون صاحب خانه ها نسبت به همه بدبى به زحمت به ما خانه اجاره مىلي نظر خني کرده است، از اليبر دوش سازمان تحم
  . مأمور داردى معامالت ملکى هم در همه بنگاه هاکاند، ساوا

 در نهاي کردند مطمئن نبودند که اى عمده مى که به سازمان کمک ماليىکه سازمان ضربه بخورد، آنها باعث شده بود ى مالقاتيي تضنيا
  . دستشان باز نبودىلي بمانند و لذا خى مسلمان باقتينها

 سال ىتار از کمک کنندگان نبود، خصوصاً بعد از گرفىلي بود در خى رفسنجانى هاشماي ى اهللا طالقانتي هم که در امثال مثل آى صدرسعه
 ها را جمع ى و بازارى سنتى هاى مذهبى نبود که بتواند کمک هاني مجاهداني در مى افراد شاخصگري د1351 سال ى و اعدام ها50
 . بکندىآور

 
 ديي فرماى که مىري افراخته با آن سختگدي شهرام و وحى مثل بهرام آرام، تقى باشد که افرادى مني مطرح است امي که واقعاً براى سؤال•

 به بندي پازي نى از نظر فردى عده عالوه بر انحراف فکرني داد، چگونه وارد سازمان شدند ؟ اى افراد انجام مى برانشيسازمان در گز
  . با زنان و دختران سازمان داشتندى نبودند و روابط جنسىمسائل اخالق

 شي عده در بدو ورود به سازمان گراني ادميم، اما بعدها شن ندارى بسته بود اطالعىلي خىسي آن که سازمان در آن اوضاع پللي به دلمن
 نوع ني بود که آنها اني مجاهدى و اعدام سران اصلىري نگاه داشته بودند و بعد از دستگى خودشان را کامالً مخفىستي مارکسىها
  . کردندى علنسازمان خود را در شاتيگرا

 مثل آرام و شهرام و افراخته به ى نظر طلب ها و منحرفانديباعث شدند که تجد ى بازرگان]بهمن ؟ [  و مسعودى مثل رجوى کسانتيشخص
  . به کفر و الحاد را بدهندشيخودشان جرأت و جسارت اظهار مخالفت با اسالم و گرا

 بودند، از همان  که شروع کردهى فکرى بناري عده با آن زني نداشتند، اى زنده بودند آنان جرأت اظهار نظر علنى نژاد و سران اصلفي حنتا
 . شدندستي دچار بن بست شدند بعد هم مارکسى بود، اول در مسائل اسالمىاول انحراف

 
 و بندي به اسالم پاى و مسائل اعتقادىني و انجام فرائض دى سازمان در مسائل عملى گرچه سران اصلد،ي اشاره کردى به نکته جالب و مهم•

  . بودندسمي مفتون و واله مارکسداًي شدى به آداب شرع بودند، اما از نظر فکرىمباد
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 با ى که به طور سطحى محسن نوشته اند، اگر کسدي راه بشر را سعاءي نژاد و راه انبفي که کتاب شناخت را مرحوم حندي دانى شما م•
 هستند و سميکتب مارکس فکر و مفتهي مفتون و شهي آن تا چه پاسندگاني داند که نوى دو کتاب را بخواند مني دارد ايى آشناسميمارکس

  !  کشندى کنند با پا آن را جلو مى مرداگر با دست آن را 
 جستجو کرد، مثالً راني خلق اني گذاران سازمان مجاهدهي سران و پاى فکرى هاشي از همان آغاز و در گرادي انحراف را باشهي رني بنابرا•
  . بودهي اولى عضو کادر مرکزى که رجودي دانىم

 در سازمان رشي پذى براىادي و زى بود که مراحل طوالنى از جمله کسانى که رجوني تذکر دهم و آن ادي نکته را باکيم،  قبول داربله،
 کنم ى اش کردند، فکر مى قرار گرفتند و عضو کادر مرکزري که داشت، سران سازمان تحت تأثى و شور و حرارتى نکرد، به علت جوانىط

  . بود1350زمان در سال  ساى مرکزکادر عضو نياو جوان تر
 ى دانستند و مى را دانش مبارزه مسمي سازمان مارکسى که رهبران و سران اصلني گرفت و آن ادهي ناددي را هم نباى مسئله اساسکي

 بيآس بودند، اما خودشان را ىستي مارکسمي تعالى برخري رو تحت تأثني از اند،ي دانش مبارزه را بنمانيخواستند حداکثر استفاده از ا
 هي وجود داشت، اما در بقىگري زادگان و عده معدود دعي محسن و بددي نژاد، سعفي در حنىري ناپذبي آسني اگر چه ا، دانستندى مريناپذ
  . نبودنيچن
 که بعدها آمدند هم گراني است، دى فرد محکمى دانستم از نظر اسالمى مى نکردم، ولى وقت بحث فکرچي زادگان هعي البته با بدمن
 عده ظاهراً ني شده بودند، آگاهانه اش مثل بهمن بازرگان و ناآگاهانه اش مثل آرام و شهرام، اسمياهانه و هم ناآگاهانه جذب مارکسآگ
  .رفتي کرده بودند و سازمان ناآگاهانه آنان را پذى مخفا خود رى باطندهيعق

 زند، او به ى ساواک بوده و خودش را طرفدار سازمان جا مىوذ افسر بوده که احتماالً نفکي ى منتقل شد، در سارى به زندان سارشهرام
 ني رد گم کردن بوده، اى براني شود، اما اى مدهي فرهنگ تهران داباني آنها در خني کنند، ماشى فرار مىاتفاق آرام و شهرام از زندان سار

  . روندى خرمشهر مهسه نفر ب
 فرار ني بعدها معلوم شد که اى ولمي کردى ملي تجلاري کار شجاعانه بسنيما از ا رسانند، در آن وقت ى خودشان را به بصره مقي قابا

 . به بصره نرفت،ى سرگرد احمداي و اجرا شده بود، آن سرگرد هم گوىتوسط ساواک طراح
 
  کار را کرد؟ني ساواک چرا ا•
 

 ى فرار را طراحني رو اني را انجام بدهند، از اىئولوژدي اريي تغني باشند تا اى از زندان کسانروني خواست در بى کنم ساواک مى فکر ممن
 سازمان کرد و با ىدئولوژي اريي تغني از آن، ساواک از اروني را هم، چه در داخل زندان و چه بى بهره بردارنيشتري که بدي دانىکرد، م
  . مؤمن و مسلمان را از مبارزه دلسرد کردىروهاي از نىاري آن بسيىمابزرگ ن

  
  . فقط آن را بارور کردندگراني شده بود و ددهي سازمان پاشني در همان آغاز در دل زمسمي به مارکسشي گراهي کنم بذر اولى م من فکراما

 . فراموش کرددي اما نقش مخرب ساواک را هم نباقبول،
 
   انحراف چه بود ؟ني در قبال اى مذهبىروهاي واکنش ن•

 قرار داشتند، نيي پاى مانده بودند در رده هاى که باقيى را اعدام کرده بودند و آنهاىان اصل در زندان بودند، سرني بود، مجاهدى منفاريبس
 ريي را که قصد مقاومت در برابر تغى صادق و مسلمانىروهاي آوردند و نى در سازمان روى به برادر کشى منحرف سازمان حتىاعضا

  . ساواک کردندري اساي کشتند  لباف راهي صمداي ى واقففي شردي مثل مجشتند، داکيدئولوژيا
 را مطرح کردند، اساس ني کم کم بحث نجس بودن مجاهدى مؤتلفه اسالمى هائتي هى و اعضاى سنتوني از روحانى داخل زندان جمعدر

 روني، ما در ب کافر نجس استى کافرند و در فقه اسالمني شده و اسالم را قبول ندارند، بنابراستي بود که آنها مارکسني ازياستدالل آنان ن
  . در زندان به راه افتاده بودني مجاهدى که در مورد نجاست و پاکى به خصوص اطالعاتم،ي مسائل اطالع داشتني از اشيباز زندان کم و 

ند  گفتىجمع شده بودند و م....  وىدري ح،ى مثل عسکراوالدگري دى و عده اخواهي فاکر، معاد،ىرازي شى رباناني آقاى به سردمدارى اعده
 ما به ى که برايىغذاها.  داشتى معاشرتچگونهي با آنها هدي دارند نجس هستند و نباقي ها وحدت طرستي با مارکسنيکه چون مجاهد

 استفاده مي توانى آورند، نجس است و ما از ظرف آنها نمى آنها در آن غذا مى هم که براى ظرفراي جداگانه باشد، زديا آوردند بىزندان م
  .ميبکن

 اختالفات دامن ني کرد و به اى فرصت کمال استفاده را مني برده بود و از ااني جرني به اى هم پروني زندان در داخل و ساواک در بتمقاما
  . زندان در زندان درست کردندگراني خود و دى معنا براکي زدند و به ى عده دست به اقدامات تندني اهي هم علني زد، مجاهدىم
 کرده ني به مجاهدى مبارزاتاي ى مالى کمک هاني که قبل از اى عده اى سخت ناراحت بودند و حتزيز زندان ن اروني بى مذهبىروهاين

 . شده بودندمانيبودند، پش
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   ؟دي سازمان مطلع شدىدئولوژي اريي خود شما چگونه از تغ•
 شده بود، از خالء دي شهيى فاصله رضا رضاني ا گردند، درى بر مراني به اى پس از مدتران،ي شهرام و بهرام آرام پس از خروج از اىتق

 ى رسمىدئولوژي اسمي پس مارکسني کنند که از اى به کادرها و اعضا اعالم م1354 کنند و رسماً در سال ى موجود استفاده مىسازمان
  . استراني الق خنيسازمان مجاهد

 و تراب حق ى روحانني مثل حسى شوند، کسانىکشته م کنند که ى لباف مخالفت مهي و صمدى واقففي شردي مثل مجى داخل کساندر
  . شوندى مني جزو منحرفزي نيى رضاقهيشناس و پوران بازرگان و صد

 اري کتاب بسدمي خانه ام است، آن را باز کردم، داطي داخل حى پاکتدمي وارد خانه ام شدم، دى بود، روز1354 کنم تابستان سال ى مفکر
 دلي از فى از جمله مطالبىاديالحاقات ز!  سازمان بود کيدئولوژي موضع اريياست، جزوه تغ) صد صفحه  پانىحدود چهار صد ال ( ىقطور

  .کاسترو داشت
او حمالت  " ىمسئله وح"  خلق بود و خصوصاً کتاب ني مجاهدى و معنوى پدر فکرى معنکي آن جزوه به مهندس بازرگان که به در
 زابل آمده دي تازه از تبع،ى اهللا طالقانتي خواندم و سپس آن را برداشتم و رفتم خدمت آىحت شده بود، همان روز کتاب را با ناراىديشد

   ؟ هي چني ادم،ي بود، کتاب را نشانشان دادم و پرسشدهبود و هنوز بازداشت ن
 ني منحرف،ى واقففيشربعد از شهادت  که دمي نکرد، بعدها شنى با من صحبتاتشي درباره جزئى از همه مسائل اطالع دارد ولشاني ادميد

 ى نمى اهللا طالقانتي آى گذارند ولى ماني در مشاني را با اىدئولوژي اريي تغاني برند و جرى مى را به خانه اى اهللا طالقانتياز سازمان آ
  .رديپذ
 ى و ممي اندازى به راه متاني براى جنازه مفصلعيي و بعد هم تشمتاني کشى مديري که اگر شما نپذندي گوى مشاني به ادي رو با تهدني ااز
  .دي کنديي ما را تأاني جردي ساواک شما را کشته است، شما هر طور شده بامييگو
 ديي را تأاني جرني وجه اچي من نه تنها به هد،ي بکندي خواهى که مى که شما هر غلطندي فرماى و مستندي اى سخت در برابرشان مشانيا
  . کنمى متانيا و رسوستمي اى کنم، بلکه در برابرش مىنم

 افراخته و لباف نژاد ديدر زندان مرا بردند با وح: "  کردند که في من تعرى از زندان براى انقالب و آزادىروزي پس از پى اهللا طالقانتي آخود
 ؟ دي روز افتادنيچرا شما به ا : دمي و دوستانه پرسمي مالىلي من خم،ي با هم صحبت کردى گذاشتند، سه نفرىروبرو کردند، ما را در اتاق

  ." سرزنش نبودى جاگري داشتند که دى هستند، حالتماني کردند و پشهي گردميد
 بود که داخل زندان و نزد ىبي و غربي از زندان، اعترافات عجروني انحراف در بني اجهي قبل از زندان منحرف شده بود که نتافراخته

  .بازجوها کرد
 نگونهي من اى مهندس بازرگان براىآقا.  بودى اهللا الهوتتيسازمان قرار گرفت، مرحوم آ ىدئولوژي اريي تغاني که در جرىگري دىکس
 ى الهوتى در اتاق انتظار نشسته بودم که آقا،ى به بهانه درد دندان و مسائل دندان پزشکمانيمن رفته بودم به مطب دکتر پ: "  کرد فيتعر

 خواهند که تو عکس العمل ى حمله اش به تو است، مزي کنند که لبه تىر م منتشى جزوه اى به زودني گفت که مجاهدمنهم آمد و به 
  ."ى از خود نشان ندهى عکس العملچي کنم هى مهي من به تو توص،ىنشان بده
 مرا آماده کرده بود و هم خودم ى الهوتى آقاى هم هشدار قبلدمي سازمان را دىدئولوژي اريي من جزوه تغىوقت: "  بازرگان گفت مهندس

  ." از خود نشان ندادمى گونه عکس العملچي ارزش جواب دادن ندارد و هدميد
 بودن ى داشت نشست و در پاسخ به آن جزوه کتاب علميى هاتي حساسسمي چون مهندس بازرگان از قبل نسبت به مارکسالبته

 . داردىگري دى خود ماجرازي کرد که آن نفي را تألسميمارکس
 
 و واکنش بازرگان ىگري دى اسالمتي حمله خود قرار دادند نه شخصزيسازمان، مهندس بازرگان را در لبه ت در ني به نظر شما چرا منحرف•

   حمله چه بود ؟نيدر قبال ا
 دهي رسکيدئولوژي اسالم به بن بست اىعني م،ي ادهي رسىدئولوژي در آن جزوه معروف خود نوشته بودند که ما به بن بست انيمنحرف
 نيي حرکت جهان را تبى با روش وحمي و خواستمي جهان را کنار گذاشتنيي تبى علمى است که روش هاني ازيعلت بن بست ما ن. است
  .ميبکن
 بعدها که ما با روش م،ي گرفته بودادي ى شده و مسئله وحى راه طى مهندس بازرگان خصوصاً کتاب هاى ها را هم ما از کتاب هاني اهمه
 را مطرح ى آمدن از بن بست، وحروني بى که برامي کند و دانستىه مهندس بازرگان اشتباه م کميدي فهمم،ي آشنا شدسمي مارکسىعلم

  .ستي نشي بى به اثبات رسانده و خرافه اى علملي توان با دالى نمرا ىکرده است وگرنه وح
 سميالي و به روش ماترمياشت مهندس بازرگان را کنار گذىاني کرد روش وحى علمنيي شود جهان را تبى نمى که با وحميافتي چون درما
  . که همه مشکالتمان حل شدميدي و دمي آورده اى است روى علمحي روش صحگانهي که کيالکتيد
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 ى جزوه به آرانيدر ا!  و او ما را گمراه کرده بود مي مهندس بازرگان را خوردبي مدت فرني که ما در امي کنى جهت اعتراف مني ااز
 . بود شدهىمهندس بازرگان حمالت سخت

 
   ؟ى اهللا طالقانتي چرا فقط مهندس بازرگان و نه مثالً آ•
 محال بود و در سطح ني منحرفى از سوى برخوردار بود که حمله به او حتى در سازمان از چنان تقدسى اهللا طالقانتي که آني خاطر ابه
  . حرف ها بودني فراتر از اشاني مبارز اتي گذاشت، شخصى مى منفري سازمان تأثىبند
 و تعادل در ى خونسردني و جزوه برخورد کرد، من اهياني بني با ايى اعتناى بباًي و تقرى هر حال مهندس بازرگان در عمل با خونسردبه

 از تعادل هي بق،ىعتي مهندس بازرگان و سوم دکتر شرىگري د،ى اهللا طالقانتي آىکي : دمي سازمان را تنها در سه نفر دنيقبال منحرف
  . از خود نشان دادندى نادرستى العمل هاعکس  رفتند ورونيب

 في بود، از جمله تألدي شداري بسىدئولوژي اريي مهندس بازرگان در قبال انحراف در سازمان و چاپ جزوه تغى و نظرى واکنش فکراما
  .نوشت و منتشر کرد 1356 و 1355 ى که در فاصله سال هاگري دو جزوه دىکي فروم و کي ارهي نظرسم،ي بودن مارکسى علمىکتاب ها

 است و هر دو علت ىکي در قبال انحراف سازمان ى اهللا مطهرتي که دغدغه خاطر مهندس بازرگان و آدمي دى م54 دوم سال مهي ندر
 و ى باعث شده که آنها از جهت فکرقي وحدت طرني گفتند که اى دانستند و مى ها مستي آنان با مارکسقيانحراف سازمان را وحدت طر

 اري نظر بسني ندارد و از اى درستى علمهي پاسمي که اوالً مارکسمي نشان بدهدي و ما بارندي قرار بگسمي مارکسري تحت تأثزي نىفلسف
  .مي ها سخت بر حذر بدارستي به مارکسى و نظرى شدن عملکتري افراد را از نزداًيمتزلزل است، ثان

 به ى و نظرى به طور عملقتاًي قائل بود، حقگراني افکار دى بود که براىام مهندس بازرگان، احترازاتي محسنات و امتني از بزرگترىکي
 بهتر ى تا بخوانند و اظهار نظر کنند و اگر نظر خوبگراني داد به دى نوشت مى مىزي چى جهت وقتني داشت، از اقي اعتقاد عمىدموکراس

  .رفتي پذى بدون لجاجت آن را مد،ي دىاز نظر خود م
 ىکتاب." ستمي نسميمن متخصص مارکس: "  گفت ى مى را نوشت، خودش با فروتنسمي بودن مارکسى کتاب عملانشي بود که ا1355 سال

 که دانشگاه تهران آن را منتشر اني ترجمه شجاعتر،ي نوشته آندره پسمي ترجمه شده بود با نام مارکس و مارکسى به فارساميدر آن ا
 کي از آن استفاده کرده و به آن ارجاع و استناد داده بود، به ىلي بود و در نوشتن کتاب خ ترجمه را خواندهنياکرده بود، مهندس بازرگان 

 . قرار گرفته بودتري کتاب آندره پريمعنا تحت تأث
 
 و سمي مارکس و مارکسى گذاشت، سلسله درس هاري تأثى از متفکران مسلمان در اواسط دهه پنجاه شمسىلي خى روتري کتاب آندره پ•

  . کتاب بنا شده بودني بر اساس همزي نى مطهردي از شهخيفلسفه تار
 ميي گوى ما که مم،ي و نظر بدهمي را نوشت و آن را به ما داد تا بخوانسمي بودن مارکسىمهندس بازرگان کتاب عمل.  طور استني همبله،

 تي از جمله آگري دو نفر دىکي دي و شاىحان سبدوني دکتر فر،ى دکتر کاظم ساممان،ي اهللا پبيبنده، دکتر حب: مشخصاً عبارت بودند از 
  .ى و دکتر سحابىاهللا مطهر

 کتاب عکس ني که امي گفتشاني منزل مهندس بازرگان در آنجا به امي را که نام بردم، رفتى همان چند نفر1355 در اواخر سال ىروز
 ها تماس داشته اند ستي که با مارکسنيسازمان از ا به نظر ما انحراف د،ي انجام داده اني است که شما در قبال انحراف مجاهدىالعمل

  . انحراف بوده استني موجب اىمتعددنبوده، بلکه عوامل 
 خودتان را کنار ى و روال عادى که شما برنامه کارستي انحراف کمک کرده باشد، اما آن چنان مهم نني هم به اسمي عامل مارکسديشا

 در نقد ى و علمقي کار دقکي کار، ني کند و نه اى مىري نه کتاب شما از انحراف آنان جلوگ،دي متوسل بشوىني چنني و به واکنش اديبگذار
  .ستي نسمي دانند که تخصص شما مارکسى مهمه است، سميمارکس

 ىرا بقتاًي کتاب حقني که امي و سپس ادامه دادمي با مهندس بازرگان حرف زدى گستاخانه امي توانم بگوى مى لحن جسورانه و حتني چنبا
 جور ني تحول قرآن منعکس شده، نشستن و اري درخشان شما که اوج آن در کتاب ساري بسى است، با آن کارهاى سقوط علمکيشما 

  . شودى مى شما تلقى براسقوط ىکتاب ها را نوشتن، نوع
 داده ام و هر ى مطهرى و آقاىر سحاب کتاب را به دکتنيمن ا: "  ناراحت شد و گفت ى حرف گستاخانه ما مهندس بازرگان تا اندازه اني ااز

  ." کرده اندديي آن را تأزيدو ن
 ما دوست دي را بخواهقتشي را منتشر کردند، حقسمي بودن مارکسى کتاب علم1356 سال لي مهندس بازرگان به هر حال در اواىآقا

 م،ي دادى که آن روزها انجام مىلي با تحل کهني مهندس بازرگان و هم اى علمتيثي کتاب منتشر شود، هم به خاطر حفظ حني امينداشت
 .مي دانستى مستي را کمتر از عوامل مارکسنيانحراف مجاهد

 
   فروم چه بود ؟کي ارهي نظرتان درباره کتاب نقد نظر•
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 فروم را کي اراتي بود نظردهي مهندس بازرگان کوشزي کتاب نني بود، اما چون در اسمي بودن مارکسى بهتر از علمىلي کتاب خني چه ااگر
 .مي دانستى در قبال انحراف سازمان مى و آن را عکس العملميدرباره مارکس جوان نقد کند، با انتشار آن در آن زمان موافق نبود

 
 در فاصله سال شاني خود با اى فرهنگى سخن را کامل کرده و در باب همکارلمي مهندس بازرگان رفت، ماى اکنون که سخن از کتاب ها•
 از آثار مهندس بازرگان به ى ما شاهد چاپ برخى دهه پنجاه شمسلي که در اواني خصوصاً اد،يي فرمااني را بى مطالب1356  تا1346 ىها

  .مي ها بودى انتشاراتىنام شما توسط برخ
ان مهندس  زندى کارهاني از بزرگترىکي و منتشر کردم، ني تدو،ىراستاري را من وشاني زندان اى از کارهاى عرض کردم که برخقبالً

  . را داشتمشاني با اى افتخار همکارزي تحول قرآن بود که من نري سميبازرگان کتاب عظ
 تي بستي مهندس بازرگان از من خواست دوى روزم،ي بودى در زندان قصر زندانگري بود و من با مهندس بازرگان و دوستان د1343 سال

 ى کنم، من هم با کتاب هاى جمع آورشيبرا... شده، مانند باد، باران، ابر، تگرگ و در آنها نام برده ى جوى هادهي که پدى و عربىشعر فارس
  . کردمى جمع آورشي را براى عربتي و صد بى فارستي که در زندان داشتم، صد بىمختصر

 مثل باد و باران ى جوىها دهي از پدى و عربى فارساتي همه ابني کدام از اچيدر ه ! ني ببىجعفر: "  بازرگان به من گفت ى آقاى از مدتبعد
 ى است وقتى جوى هادهي قرآن را که درباره پداتي نشده است، اما آتي رعاى علمبي آمده ترتانيو ابر و صاعقه و تگرگ که سخن به م

از ابر و باران  کند بعد ى اول مثالً از باد صحبت مىعني ست،ي نىعي طبى و در اختالف با قانون هاى علمري از آنها غىکي ميگذار ىکنار هم م
  . افتدى اتفاق معتي که در طبىبيبه همان ترت

 عتي در طبى جوى هادهي پدى علمانيقسمت اول ب" باد و باران در قرآن "  بکند با عنوان ى شد که در زندان قصر سخنرانى ازهي انگنيهم
  . قرآن بوداتي با آىجو شناس ى اصول علمقي درس را از فرانسه خوانده بود، قسمت دوم تطبنياست، مهندس بازرگان ا

و از آسمان از آن کوه ها که در  "ىعني...  من بردهاي من السماء من جبال فنزليو : "...  آمده است 43 هي در قرآن در سوره نور آمثالً
  ." فرستدىآنجاست تگرگ م

 که ني ثابت نشده بود تا اى از نظر علمقتي حقني اراي است، زدهي نفهمى مفسرچي جمله را هني اىمعن: "  گفت ى مهندس بازرگان مىآقا
 که اگر به موتور C.B در ابر هست به نام ى که ماده اني اى توانستند در ابر حرکت بکنند، براى نمماهايموتور جت اختراع شد، قبالً هواپ

  .ردي گى کند آتش مصابت امايهواپ
 موقع بود که ني برخورد کردند و تازه اخيه داخل ابرها رفتند، با کوه  جت بىماهاي هواپى مشکل حل شد، وقتني با اختراع موتور جت ااما

  . قرآن روشن شدهي آني بود که مفهوم انجاي قرار دارد، در اخي از ى در ابرها کوهدنديدانشمندان فهم
 ىاي سرخ تا درىاي درني کردند، از بى ميى را راهنماغمبري پى به فرض هم که کسان،ى الهى بود و نه وحامبري قرآن حرف و سخن پاگر
 هم مطلع ستمي قرن بهي موضوع اطالع نداشتند، بلکه دانشمندان جو شناس اولني نه تنها دانشمندان آن زمان از امن،ي ىاي و درترانهيمد

  . بودن و معجزه بودن قرآنى است بر وحىني و عى علملي دلني وجود دارد و اخي از يى کوه هابرهانبودند که در ا
 به 1344 سال لي انتشار در اواى فرستاده شد و توسط شرکت سهامروني کردم، کتاب از زندان بسياد و باران در قرآن را پاکنو کتاب بمن

 ى و اشعار فارسري اخىاشعار عرب: "  جمالت از من تشکر کرد ني ها با اى از پاورقىکي کتاب در ني مهندس بازرگان در اواخر اد،يچاپ رس
  ." نمودندى و همکارى جمع آورى جعفرىمهد ىبحث ما قبل را آقا

 مهندس بازرگان متن ى کوشش کردم، آقاىلي تحول قرآن خري سزي انتشار کتاب اعجاب آور و شگفت انگى از زندان من براى از آزادبعد
 تياواک به آن حساس کتاب ها ممنوع بود و سى روشان،ي و صرفاً اسم اشاني قرار دادند و چون آوردن اسم اارمي کار را در اختىاصل

 راي بود، زى واژه درستزين" اهتمام "  انتشار و قلم چاپ و منتشر شد ى قرآن به اهتمام من توسط شرکت سهامحول تري رو سنيداشت از ا
  . کتاب بر عهده من بودني اى فهرست هاهي کلهي فرم اول و تهى نمونه خوانن،ي تدوم،ي تنظس،يپاکنو
 و ترجمه قرآن که خواننده به ى بود در آموزش روخوانىن که به نام من منتشر شد، آموزش قرآن بود، کتاب از مهندس بازرگاىگري دکتاب

 بحث درباره ابواب اي از مطالب و ترجمه لغات ى مهندس بازرگان برخزي کتاب نني اني گرفت، در تدوى مادي زي نى عربى مقداريىطور ابتدا
  .دندي پرسى من ماز را ىو معان
 ى کمک مشاني به ازي نىخي مسائل تارى بود، اما گاه در برخى آموزش مسائل و علوم قرآننهين غالباً با مهندس بازرگان در زم مىهمکار

 کتاب روح ملت ها ترجمه احمد آرام مهي که به ضمىراني اى جزوه سازگارني در تدوشاني به اىادي زى دارم کمک هااديکردم، از جمله به 
  . نمودمهي تهشاني اى از منابع را براى و بعضدممنتشر شد، کر

 نکات ى برخى حتىعتي بود، دکتر شردهي پسندىلي هم آن را خوانده و خىعتي که دکتر شرمي را هم بگوني اىراني اى باب جزوه سازگاردر
 ني چنني اىعتيدکتر شر کتاب از من و ني مهندس بازرگان در آخر الي دلني به مهندس بازرگان گوشزد نموده بود، به همزي را نىخيتار

  : نمود ىقدردان
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 از لهي وسني استفاده شده است و بدىعتي شرى و دکتر على جعفرى مهددي ساني آقاىلي و تکمى اصالحاتي فصل از نظرني انيدر تدو" 
 ." شودى مى سپاسگزارانيآقا
 
   تا چه اندازه بود ؟ى عرباتي تسلط مرحوم بازرگان بر زبان و ادبزانيم
 دهد که با دقت ى نشان مني گرفت و اى مرادي معمول و مرسوم اى از ترجمه هاى چنان که گاهد،ي فهمى خوب مىلي را خ قرآنشانيا

 زندان و چه امي چه در اى اهللا طالقانتي آري خوانده بود، در جلسات تفسزي را نى فراوانري تفسىقرآن و ترجمه آن را خوانده بود، کتاب ها
  . کردىم فعال شرکت تيدر مسجد هدا

 از من دي رسى به دستشان مى عربدي از جراى مواقع که مقاالتى ندارد، البته بعضى قرآن مشکلى عربنهي که در زمدي رسى به نظر منيچن
  . راىمي توانند درک کنند، به خصوص متون قدى که خودشان نود درصد مطالب را مدمي دى گرفت، اما من مىکمک م

  
  
  
 

  : از قرآنيپرتو

  
  از قرآن چگونه نوشته شد؟ ى پرتو•

 و سپس به بافت کرمان ستاني را در تهران گرفت و به زابل در سى اهللا طالقانتي بود که ساواک آ1350 طور که گفتم در اواخر سال همان
تهران  تمام شد و به شاني ادي تبع1352 درباره سوره آل عمران نوشتند، در سال يى هاادداشتي دي تبعامي در اشاني کرد، اديتبع

  .برگشتند
 کنند، از محالت طالقان خودمان ى که مردم مىمراجعات:  فرمودندى خود را ادامه دهند، اما مري کردم تفسى خواهش مشاني مکرراً از امن

 ىرا م آنها اورمي به دست بى ماند، اما هر وقت فرصتى نممي براى و افراد مختلف وقتىاسي شهرستان ها و مسائل سگريگرفته تا تهران و د
  .سمينو
 کي اگر د،ي نسخه اش را ببرکي در دو نسخه نوشته ام، شما ىريتفس:  بود رفتم خدمت شان در منزل، گفتند1354 بار در آبان سال کي

  . ما باشدشي نسخه پکي را بردند زهايموقع مرا گرفتند به خانه هجوم آوردند و چ
  ! چشم:  گفتممن
 دفعه با خبر شدم ساواک آقا را گرفته است، کي را ببرم خانه که ريت بودم که بروم و آن تفاس دانم چرا نبردم، مترصد فرصى روز نمآن

 ى اکبر هاشمى على آقا،ى اهللا الهوتتي آ،ى اهللا منتظرتي بود که به همراه آشاني اىري دستگني آخرني کنم آذر ماه بود، اىفکر م
  . در زندان به سر بردندىب اسالم انقالىروزي شدند و تا آستانه پازداشتب....  وىرفسنجان

 برگ کاغذ هم نبردند، فقط کي ىخوشبختانه حت:  گفتندشاني هم بردند؟ اىزيچ: دمي از خانمش پرسشان،ي روز بعد رفتم منزل امن
  .خودشان را بردند

  .هر دو نسخه را به من داد که بردم منزل.  تا من ببرم منزل خودماندياوري را برهايپس تفس:  گفتممن
 گفت کجاست، بعد ى دانست کجاست و چه بر سرش آمده است، ساواک نمى کس نمچي گذشت، هى اهللا طالقانتي از بازداشت آى ماهندچ

 گرفتند و فقط به ى سخت ماري است، در آن زمان بسني در زندان اوشانياز حدود شش ماه و مراجعات مکرر خانواده اش، معلوم شد ا
  . دادندى مت اجازه مالقاکيخانواده درجه 

 زده بودند که ني از اوروني بيى چادرهاکي بردند ى مالقات با خانواده مى مرا براىوقت:  کردند کهفي من تعرى بعدها خودشان براشانيا
  . دادندى بردند با آنها مالقات مى را مى نشستند و زندانى رفتند آنجا مى ها اول مىمالقات

 از زندان فرستادند، روني من بى برايى هاادداشتي خانواده اش قي از طرى اهللا طالقانتي آمدي مالقات ها بود که من دني فاصله همدر
 ارشاني جز قرآن در اختى الهي وسچي کرده اند، بدون آن که هري سوره آل عمران را مجدداً تفساتي از آى در زندان بعضشاني ادميد

  .باشد
  . گذاشته بودري تأثاري بسىري تفسى هاادداشتي ني در اني زندان اوىند، حال و هوا را به عنوان شاهد آورده بودى از مولوىشتري باشعار

 ني سوره آل عمران بود، همچناتي از آى برخري نوشته بودند، شامل تفسني در زندان او1355 در سال ى اهللا طالقانتي که آيى هاادداشتي
 کرده بودند، احتماالً قصد داشتند همه سوره نساء را به ري را تفساتياً همان آ کرده بود مجددري که قبالً تفس24 هياز اول سوره نساء را تا آ

  . کنند که کار ناتمام ماندري تفسبي ترتنيهم



info@rouz          aneha.com      سازمان مجاهدين خلق از درون:   محمدمهدي جعفري          http://rouzaneha.com         روزانه ها

 که 1357 از قرآن، در سال ى پرتوري به ادامه چاپ تفسمي در همان جا شروع کردى بود، اما ما پنهانلي شرکت انتشار تعط1356 سال در
 باشد در شرکت انتشار چاپ کرده ى سوره آل عمران مري صفحه از جلد پنجم را که تفس260زندان آزاد شدند حدود  از ى اهللا طالقانتيآ

  .ميبود
 حي ها خوانده نشده بود را تصحادداشتي که درست از متن يى و جاهاى چاپى غلط هاشاني نشان دادم و اشاني را به اى چاپى فرم هامن

  . داشتند، به خط خودشان اضافه کردندى تازه ااتي که نظرزيکردند، در چند جا ن
 که چاپ گري صفحه د84 برود، حدود شي اجازه نداد کار به سرعت پ1358 اول مهي و ن1357 سال عي اداره انقالب و وقاى هاى گرفتاراما

 به چاپ 58 در سال شاني ا از قرآن را پس از فوتى پرتوهي فوت کردند و بقشاني ااني مني در امي رساندشاني به نظر اميکرده بود
  .دي به چاپ رس1360 سال ر هم دى مابقم،يرساند

  
 
 

  :فرهنگ قرآن

  
  د؟ي کنني از قرآن را تدوى از قرآن جلد ششم، فرهنگ پرتوى جلد پرتوني باعث شد شما در آخرى چه ضرورت•
 از روش استفاده از ىستفاده کرده است، حت اىري و مرسوم تفسى معمولى از قرآن از همه روش هاى پرتوري در تفسى اهللا طالقانتيآ

  . قرآن استاتي آث،ي و صحبت حدى گفتند که مالک درستى مشانيالبته ا.  به مأثورري و به اصطالح تفسثيحد
  فهمى کار را بر عکس کرده اند و مالک درستث،ي و اهل حدوني به مأثور هستند مثل اخبارري معتقد به تفسى که به طور افراطى کساناما

 است و قطعاً از حي صحىثي البته اگر ثابت بشود حدم،ي فراوان دارى جعلثي احادراي زست،ي نى روش درستني دانند و اى مثيقرآن را حد
  .مي اظهار نظر بکنمي آن بزرگواران بخواهىري که در برابر نظر تفسمي هستى ما کدهي اکرم و ائمه رسغمبريپ

 اًي و ثانستندي نني چنثي بود، اما اوالً همه احادمي آنان تسلى در برابر رأدي و بادندي فهمىقرآن را م اتي معصوم بودند و از همه بهتر آآنها
 ى کرد، از روش هاى به مأثور استفاده مىري و تفسىثي اگر چه گاه از روش حدى اهللا طالقانتي نظر آني دارد، از اى هم شأن نزولىثيهر حد

  . کردى استفاده مزي نى و روش علمى روش ادب،ىعرفان روش ،ى روش فلسف،ى مثل روش فقهگريد
 است که در درون آن ىقتي حقىاي خود گوه،ي آهنگ آى و حتهي کلمات به کار رفته در آبي معتقد بودند که لفظ قرآن، ترکى روش ادبدر
  . استقتي حقني اىايه گو خود کلمم،ي قرآن بگردى و سوره هااتي آقتي و آنجا دنبال حقنجاي از استي نهفته است، الزم نهيآ

 نوشته ژرژ د،ي و مرگ خورشى ام قرآن، کتاب زندگى سوره از جزء سني سوره نباء اولري در تفس46 تا 41 ى در زندان سال هاشاني امثالً
  . من روشن تر شده استى قرآن براقي کتاب حقانيبا خواندن ا: گاموف را خواندند و بعداً گفتند

 که از ى مختلفى عبارت است از گازهادي را گفته که ساختمان خورشدي و ساختمان خورشدهي تابقتي حقني ا است که برى کتاب پرتونيا
  . شودى به شدت پرتاب مديمرکز به سطح خورش

کز به  متراکم و انبوه از مرى کلمه وهاج که به صورت مبالغه آمده آن پرتاب گازهانيا" و جعلنا سراجاً وهاجا : " دي فرماى که قرآن مىوقت
  . باشددي حالت در خورشني کننده ااني که بمي کنني جانشمي توانى نمى کلمه اچي دهد، به جز کلمه وهاج هى را نشان مديسطح خورش

 از قرآن را که من جمع ى کرد، لذا فرهنگ پرتوى مىري استفاده تفسقي دقىلي از کلمات قرآن خرشي در تفاسى اهللا طالقانتي رو آني ااز
 فعل، اسم را به اسم، صفت را دي در ترجمه کلمات داشتند و معتقد بودند در ترجمه قرآن فعل را باشاني بود که اىر نظر خاصکردم به خاط
  . در قرآن وجود نداردى مترادفچي هني تواند داشته باشد، عالوه بر اى نمىگري دني کدام جانشچي هنهايترجمه کرد و ا.... به صفت و

 فالن کلمه قرآن مترادف با ندي گوى که مني اني بنابرااورد،ي مقصودش به زبان باني بىکلمه خاص خودش را برا خداوند عاجز نبوده ىعني
  . استى و سهل انگارى بر اثر فراموشاي مي دانى و خاص آن کلمه را نمقي مفهوم دقاي راي زست،ي است، درست نى قرآنگريفالن کلمه د

 زيرا ن... ) و، ف، ثم(  حروف عطف ى خاص خودش را دارد، حتىبه کار نرفته و هر کلمه معنا کلمه مترادف کي ى آن که در قرآن حتحال
  . کردانشيب" ف "  با دي بااوردي به بار نى اجهي نتکي بالفاصله ى است، اگر عملعيحرف تفر" ف "  گذاشت، گريکدي ى توان جاىنم

 کند و ى مانيب" و "  بکند با اني را بزي چند چبي خواهد ترتى که مىت است، وقبيحرف عطف ترت" و "  شده اني طور که در قرآن بهمان
  . کردشي آنها را پس و پبي کرد و ترتادشي شود کم و زى نمگريد
 و ني جهت در قرآن خلقت آسمان زمني آورد، از اى است مىکه حرف عطف تراخ" ثم "  بکند، با اني را بى خواهد فاصله زمانى مى وقتو

  . کندى مانيب" ثم "  با  رانشيجهان آفر
 فرهنگ کامل ني از قرآن الزم است، البته اى پرتوى براى فرهنگني تدودمي کرد، لذا من دى و ترجمه مري قرآن را تفسى دقتني چنبا
 . کنمني خواهم استخراج بکنم و آن را کامل تر تدوى را مىشتري داد انشاءاهللا کلمات بى و اگر خداوند فرصتستين
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 از ى پرتوري به اندازه تفسىري که کمتر تفسمي شوى متوجه مم،ي کنى را مطالعه مراني در اىني ديى نوگراري چند دهه اخخي تارى وقت•

 همچون مهندس بازرگان و ى که بر نسل اول روشنفکران اسالمىري گذاشته است، از تأثري تأثراني در اىعيش _ ى اسالميىقرآن در نوگرا
  ست؟ي گسترده در چري تأثني مثل فرقان به نظر شما علت ايى گروه هاى خلق و حتني تا مجاهده گرفتىدکتر سحاب

 آن را تنها دي و نباستي بود که اعالم کرد قرآن کتاب مردگان نشاني آغاز شد، اى اسدآبادني جمال الددي قرآن از سري در تفسيىنوگرا
  . آن را از قبرستان ها به جامعه بازگردانددي عمل است و باى و راهنماى قرآن کتاب زندگم،ي سر مرده و در قبرستان بخوانىباال
 اقبال قا،ي محمد عبده در مصر و شمال آفرخي جمال، شدي زنده و نو بود، به دنبال ساري که از قرآن داشتند بسيىرهاي رو تفسني ااز

  . گذاشتري تأثزي ننراي در ااني جرني او به قرآن رجوع کردند، اريتحت تأث....  در شبه قاره هند وىالهور
 ري تفسنهي آمدند که از همه برجسته تر در زمداني در سطح کشور، مسلمانان هم به مىاسي سى و باز شدن فضاستي بوري از شهربعد

  بازگرداند ودهي مبارزه و عق،ى نهج البالغه بود و قرآن را به صحنه زندگگرشي دستش قرآن و دست دکي بود که ى اهللا طالقانتيقرآن، آ
  . کردري قرآن را تفسيىا و نوگرىشيبا نواند
 از استادان ى کرد، خصوصاً که با عده اى ممي تفهزي کرد و بهتر نى نو را بهتر درک ممي بود، مفاهىاسي مبارزات ساني در جرشاني اچون

  . سر و کار داشتانيدانشگاه و دانشجو
 ى اهللا طالقانتي دانشگاه بر آى مذهبى گفتند، هم روشنفکران نوگراىن اهللا طالقاتي طور که مهندس بازرگان در مراسم درگذشت آهمان

  . بر آنان اثر گذاشتى اهللا طالقانتياثر گذاشتند و هم آ
 دهي بزرگان را هم نادگري حق ددي دارند، البته نبايى به سزااري سهم بسراني قرآن در اري در تفسىشي در نواندى اهللا طالقانتي رو آني ااز

  ....  وزي شعار در تبروسفي در مشهد، مرحوم ىعتي شرى در تهران، استاد محمد تقى سنگلجعتي مثل شرىگرفت، کسان
 رو همه گروه ني بود، از اانهي نوگراري تفاسگري برجسته تر از دى اهللا طالقانتي آى هاىشي بودند اما نواندشي نواندشي عده هم کم و بنيا

 .رفتندي پذمي مستقري غاي مي مستقريقرآن تأث از ى از پرتوشي کم و بىني دشي نواندىها
 
 ى مانده است، چرا آنها چاپ نمى هنوز باقىري تفسى و سخنرانري تفسى مقدارى ظاهراً از مرحوم طالقاند،ي که چاپ کردىري به جز تفاس•

  شود؟
 جا به عنوان کي قرآن در صحنه را  باري پراکنده و تفسىرهاي قصد داشتم تمام تفس،ى کاهلدي من و راستش را بخواهى علت گرفتاربه

 . از قرآن چاپ کنم که متأسفانه هنوز فرصت نشده استىجلد هفتم پرتو
  
  
  
 

  :تحريم سازمان در زندان

  
 از ى سازمان توسط برخمي تحرى آنان، ماجراى و مخالفان روحانراني خلق اني سازمان مجاهدخي و مبهم در تارکي تارى از ماجراهاىکي •

 ى شخصاي ىاسي سى مصلحت هاى آن بنا به برخىخي به بعد است که هنوز ابعاد کامل تار1354 در سال ني در زندان اوىان زندونيروحان
  . توسط خود آن افراد بازگو شودى روزدي وجود دارد که باى ناگفته چندى هارفباز گفته نشده و ح

 مانهي و صمکي، با توجه به رابطه نزد بودى اهللا طالقانتي امضا کرد، آ رامي تحرهي اعالمىحت شرکت دارد و مي تحرني که در اى جمله کساناز
  .ديي بفرمااني باتي با ذکر همه جزئدي دانى منبارهي در اىزي اگر چخي ثبت تارى براشانيشما با ا

 12 که شب ني تا ام،ينست داى را نمهي قضقتي اما حقميدي شنى از درون زندان مى مطالبختهي به بعد ما به طور جسته و گر1355از سال _ 
  : گفتندشاني بود، ايى باباى على خواه منزل آقاى معادى آقا1355بهمن 
 موضع در داخل سازمان ريي بود، با تغني خوش بىلي خدي نباني آورده ام که نسبت به مجاهدىغامي شما پى از درون زندان برامن

  . ندارندنهاي به استي نى هستند، موضع خوبني زندان اوکي علما که در بند اني آمده که آقاشي پى االن وضعنيمجاهد
 ىاميپ:  و گفتدي مرا دى مطهردي شهىروز.  افزودزي خواه بر ابهام ماجرا نى معادى آقاى روشن نبود و حرف هاىلي ما خى قصه براهنوز

  .واه بوده است خى معادى همان آقاقي من آورده اند که احتماالً از طرى از درون زندان برانيدرباره مجاهد
 همراه با آن شصت و ى عراقى مهددي مرحوم شه1355در اسفند  که ني است، تا اى به چى چمي دانستى ما مبهم بود و نمى مسئله براباز

  .شش نفر مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند
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 و نجس ني مجاهدمي تحرانيجر: دمي پرسشانين از ا مداري در آن دم،ي رفتدنشي شان از زندان به دى از دوستان پس از آزادى و جمعمن
 اني جرني و امي آى مدنتاني من به دىگريدر فرصت د:  باره صحبت بکند و گفتني در جمع نخواست در اشاني است؟ي در زندان چىو پاک
  . کنمى مفيرا تعر
 و دوم در منزل خود من برگزار شد ى جوادديحاج س احمد صدر ى در منزل آقاى روز بعد به قول شان وفا کردند و در دو جلسه که اولچند

  . را شرح دادندى زندانوني توسط روحانني مجاهدمي عفوشان در زندان و تحرىبه طور مفصل ماجرا
 ناصر ،يى باباى عل،ىمي محمد رضا حک،ى مهندس بازرگان، دکتر سحاب،ىعتي عده حضور داشتند، دکتر شرني است در آن دو جلسه اادمي
  .ستي نادمي که االن گري دو سه نفر ددي شا وىناچيم

 شد، دستگاه به ى در خارج از زندان شروع شد و علنني مجاهداتي عملىوقت:  گونه بازگو کردني اى عراقى مهددي را شهاني جرليتفص
، لذا ساواک به کمک  با مردم داشتندى مذهبىوندي مسلمان بودند و پني بود که مجاهدنيوحشت افتاد چرا به وحشت افتاد؟ ترسش از ا

  . در سه فازني بردن سازمان مجاهدني از بى کردند براىزي برنامه رليرائ و موساد اسايسازمان س
 ني از اى نداشت و تازه کار بودند و مختصر اسلحه اى در مقابل دستگاه قدرتى سازمان بود، سازمان چون از نظر نظامى نظامىروي اول نفاز

 آسان اري دستگاه بسى براني مجاهدى نظامىروي بردن نني مشغول مبارزه بود، از بىه و در سطح محدودطرف و آن طرف به دست آورد
  . بردني فلج کرد و از بى چند نفوذ و ضربه آنها را به کلبا که نيبود، کما ا

 قي عمدتاً از بازار و با تشوني مجاهدى مالىروي برده بود که نى شد، دستگاه پى بود که به سازمان مى و اقتصادى مالى دوم کمک هافاز
 که ني سرتاسر کذب مثل اى جعل اخباراي مسائل کوچک و ى کرد و با بزرگ کردن برخيى هاى شود، لذا صحنه سازى مني تأمونيروحان
.... د و خوابنى مى کنند و حتى مى کنند و زن و مرد نامحرم در کنار هم زندگى نمتي را رعاى مسائل شرعىمي تى در خانه هانيمجاهد

 کمک گري که پس از چند سال بازار دى فاز هم موفق شد به طورني در اىادي سلب کند که تا اندازه زنيتوانست اعتماد بازار را از مجاهد
  . نکردني به مجاهدى چندانىمال

 را از مردم ى مالىها هم نداشت تا بتواند کمک يى منسجم و قوالتي از زندان تشکروني سازمان در ب1350 وري پس از ضربه شهرچون
 افراد خودش اکتفا کند که آن هم ى به شدت در تنگنا قرار گرفت و مجبور شد فقط به کمک هاى و اقتصادىجذب کند، لذا از نظر مال

  . بودزيناچ
رو ساواک  ني مردم داشت، از اى در درون اعتقادات مذهبشهي سازمان بود که رى ماند موضع فرهنگى مى که از سازمان باقىزي چتنها

 تظاهر به نهاي خود کرده اند، اىستي مارکسدي عقاى براى را صرفاً روکشى هستند و مسلمانستي مارکسنهاي که اني اغيشروع کرد به تبل
  . خودشان را محقق کنندىستي که مقاصد مارکسني اىا کنند برى مىمسلمان

 ى داشتند، مثل عناصر ملتي ها خصوصاً حزب توده حساسستي که نسبت به مارکسى مسلمان و کسانى هاى بازارني در بغاتي تبلنيا
  . شدندني مخالف مجاهدى و فرهنگى به لحاظ نظرزيگرا مؤثر واقع شد و آنان ن

 گراها از دست ى و ملوني روحاناني خود را در مى فرهنگگاهي پاىادي تا اندازه زني مؤثر واقع شد و مجاهدى هم تا اندازه اغي تبلني الذا
 مسلمانان پاک اعتقاد بازار کار کرد، مثل ى در درون زندان ها بود، لذا ساواک اول روني پشتوانه مجاهدني مرحله بزرگترنير ادادند، د

 نشان زي نى راستا شواهد و قرائنني ندارند و در اى اعتقادات پاک و خالص اسالمني و به آنان وانمود کرد که سازمان مجاهدؤتلفه مئتيه
  .داد

 به بعد و بعد 1354 خصوصاً از سال ني در زندان با مسلمانان بود، مجاهدني رفتار خود مجاهدغاتي تبلنيمل مؤثر واقع شدن ا عانيبزرگتر
  1. دادندى را آن طور که بود نشان نمقتي حقىعني کردند، ى با افراد منافقانه برخورد مقتاًي حقک،يدئولوژي موضع اريياز تغ
 در قبال بهمن ني سازمان بود، مجاهدى از بچه هاىاري شدن بسستي بود، او عامل مارکسىبهمن بازرگانبا  ني نفاق رفتار مجاهدني انمونه
  2. نداشتندى در زندان رفتار شفافىبازرگان

 کرده بود هي توصى است، به بازرگانستي و کمونستي بلکه مارکسستي مسلمان نى دانست بهمن بازرگانى مى گفتند که مسعود رجوىم
  . کردى عمل مى رجوهي به توصزي نى در تو نشوند و بهمن بازرگانريي هم بشو، تا بچه ها متوجه تغشنمازي پىاز بخوان، حتکه تو نم

 مسلمانان طرفدار سازمان لو رفته و لهي و مسلمان داخل سازمان و هم به وسدهي پاک عقى هم توسط بچه هاشي مسائل کم و بني ااما
  . ناراحت بودنداري بسىانه مسعود رجومشخص شده بود و از رفتار منافق

 گفتند ى شده بود و مادي گذاران سازمان هم زهي سوءظن شان نسبت به پاى داشتند که همه افراد سازمان منحرف شده باشند، حتمي بآنها
  . باشند را طرح کردهقي وحدت طرکي ها تاکتستي دانسته اند و دانسته با مارکسى مسائل را مني ازيکه ممکن است آنها ن

 ىاباني خى و موسى آنها مثل مسعود رجوى خلق و سران زندانني مؤتلفه از سازمان مجاهدئتي جهت مسلمانان بازار، مشخصاً هني ااز
  . روشن کنندستي مارکسني ها و نسبت به مرتدستيخواستند که موضعشان را نسبت به مارکس
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 عسکر ،ى، الجورد )ىعراق(  کرد، در نزد من ى دو پهلو و منافقانه صحبت مىلي کردند، خى مسئله را روشن نمگراني و دى مسعود رجواما
 و سفره مشترک داشتند و هم ى ها زندگستي اما هم با مارکسمي ها مخالفستي و با مارکسمي کرد که ما مسلمانىوانمود م....  وىاوالد

  . بودمانهي دوستانه و صماري بسنرفتارشان با آنا
 در زندان منافق و دروغگو هستند، راه ني که سران مجاهددندي رسى جمع بندني مسلمانان خودشان به اى جهت بعد از مدتني ااز

  .مي مان را با آنان روشن کنفي تکلدي ها جدا نکرده اند و ما باستيخودشان را از مارکس
 عده آمدند و ني هم آواز شدند، ادهياک عقبا مسلمانان پ....  خواه وى معاد،ىرازي شى فاکر، رباناني مثل آقاىوني روحانى از مدتبعد

 ى اهللا است، نه مى خلق حکمشان علني سازمان مجاهدهي اولني بود که مؤسسني بند که از جمله مواد آن اني نوشتند در چندىمنشور
  . با خداستامتيز ق حکم آنان در روم،ي بوده اند، ما درباره آنان متوقفستي مارکسميي گوى بوده اند و نه مان که آنان مسلممييگو

 ى ها تبرستي از مارکسدي کنند که مسلمان هستند باى موجود اگر واقعاً ادعا مني که مجاهدني منشور عبارت بود از اني از اگري دماده
  . استغفار بکنندقي وحدت طرکي ها و از تاکتستي شده و چه خود مارکسستيالي ماترني چه مجاهدنديجو
 ها ستي را هم مثل مارکسنهاي اگر نکردند ما ام،ي و مثل گذشته در کنارشان هستميري پذىند و ما هم آنان را م کردند با ما برادرني چناگر

  .ميستي با آنان نى و هم اتاقيى و حاضر به معاشرت، هم غذامي دانىنجس م
 خواه ى فاکر و معاد،ى الهوت،ى کنى مهدو،ى انوار،ى کروب،ى رفسنجانى هاشم،ى اهللا منتظرتي آ،ى اهللا طالقانتي منشور را بردند نزد آنيا

 3. آن را امضا کردندى اهللا طالقانتي از جمله آوني روحانني زندان بودند، همه اکيکه در بند 
 ها نشدند، ستي آن و قطع رابطه با مارکسى و اجرارشي در زندان حاضر به پذني منشور و موافقت نامه، چون مجاهدني اى دنبال امضابه

  . از آنها سوا کردندزي را نشاني غذاى اعالم کردند و با آنها قطع رابطه و مراوده کردند و حتآنان را نجس
 که از نياما بعد از ا)  داندى چه اندازه نقش داشته خدا بهتر ماني جرنيحاال ساواک اساساً در روند ا( مطلع شد هي قضني که از اساواک

  .ه آن دامن زد کرد، به شدت بداي اطالع پى توافق نامه انيچن
 که در ظرف و ميستي گفتند ما حاضر نى آوردند، مسلمانان مى ظرف بزرگ به داخل بند مکي را در اني زندانى غذاى که وقتىطور
  . نجس استم،ي خورند، غذا بخورى غذا مني ها و مجاهدستي که مارکسىريکفگ

 غذا اني آقاى گفته پدر سوخته مگر من به تو نگفتم که براىغذا م کرد و به مقسم ى مى کار هوادارني ساواک هم از اسي که رئني اجالب
 ندي آى امضا کننده منشور در صدد بر موني از روحانى پاک و نجس، برخى کردن ماجراداي و با کش پىپس از مدت! اوري جداگانه بگيدر د

 . بود بر آن اضافه کننداي کننده قضادي را که تشدگريچند ماده د
 اعالم کند، ىاسي باز سى مجبور شد فضامي افتاد که رژى اتفاقاتراني از زندان و خارج از اروني، در ب1355 تا سال افتي  مسائل ادامهنيا

 . را آزاد کندىاسي ساني تحت فشار قرار گرفت که زندانميرژ
 ماجرا ني ننوشتند، در اىزيند و چ اول مقاومت کرداني تا آزاد بشوند، زندانسندي بنوى کرد عفو نامه اهي توصاني به زندانزي نساواک
 . فعال بودندىلي خني زندان اوسي رئى و رسولى ضد خرابکارتهي کمسي رئ،ىعضد
 اني در آنجا از آقاک،ي به بند مي برى از شما را ما مىتعداد! ديگوشتان را خوب باز بکن:  آمد به بند ما که بند دوم بود و گفتى رسولىروز

 اگر د،ي بکنفي تعردي ادهي آن چه را شنگراني دى به بند دو تا برامي آورى بعد شما را مد،ي دهىشتان جا م در گوديدي هر چه شنىروحان
 .مي کنى ما شما را آزاد مدي را به وجه احسن انجام دادکار نيا

  
 

_____________________ 
 
 مثل ى که مثالً سازمان کسدمي بعدها هم شنى و حتمدي شنى ميى خبرهاشي از زندان کم و بروني البته من در زندان نبودم، اما در ب-1

 ها ستي در قبال انحراف و مارکسى دو موضع روشنني مناسبت که اني را طرد کرده بود به اى گرگانى و محمدىثميمهندس لطف اهللا م
 خلق در زندان نيزمان مجاهد و معتقد به انتقاد از خود بودند، اما سران سادندي پسندى را نمقي وحدت طرطالح به اصوهيداشتند و ش

 در واقع هرگز به ى ولمي انتقاد بشنومي گفتند ما حاضرى گرچه به ظاهر مرفتند،ي پذى انتقاد را نمىاباني خى و موسىمثل مسعود رجو
 . دادندى را ادامه مخودشان دادند و راه ى گوش نمى اصولىانتقادها

 
 کردند، ى خود را علنسمي رسماً از اسالم برائت کردند و مارکسروني شهرام در بىق موضع که بهرام آرام و تريي در زندان بعد از تغ-2

 . ماجرا کامالً با خبر بودني از اى کرد، رجوسمي مارکسغي خود را آشکار کرد و رسماً تبلى در زندان اعتقادات باطنزي نىبهمن بازرگان
 
 کرده بوده است، يى هالي اش امضا نکرده بود و در آن جرح و تعدهيشکل اول که آن منشور را به دمي شنى اهللا طالقانتيمن بعدها از آ -3

  .اما به هر حال آن را امضا کرده بود
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 بردند، در کي به بند ني ما را از بند دو اوم،ي جز آنها بودزي نى گرگانى محمد،ىباني، دکتر ش)ىعراق( نفر را انتخاب کردند که من 26 سپس
  . حرف زدنني درباره نجس و پاک بودن مجاهدوني با روحانمي بودند، ما شروع کردىده آن منشور زندان امضا کننوني بند روحاننيا

 ى را برااني به بند دو، من جرمي ما آمدى وقتم،ي کردفي تعرگراني دى از آن ما را مجدداً به بند دو باز گرداندند و ما هم ماجرا را برابعد
 کي ما تحرهي و عل داده اندبي را فرى اهللا منتظرتي و آى اهللا طالقانتيآ:  افتاد و گفتهيبه گر ى رجو کردم،في هم تعرىاباني و خىرجو
  . استاي توطئه ساواک و سازمان سني ا،ى توطئه آگاه بکنني و آنان را از اى که شده بروى به هر شکلى دارفهي اند، تو وظدهکر
  .کي توانم بروم بند ى نمگريمن که د: پاسخ دادم) ىعراق (من
  . خودت را به آنها برسانى شکلکيبه هر حال به :  گفتىرجو
 همه حاضر م،يسي عفو بنوىاز ما خواستند که تقاضا در آنجا ،ى ضد خرابکارتهي مرا بردند به کمى فکر بودم که پس از چندني در امن

 .ى صفر قهرمانىگريو د) ىعراق( من ىکي، اال دو نفر، شدند و نوشتند
 

  . حاضر نشده بوده است هميى عموظاهراً
 ى عراقدي اگر بوده شهاي نبوده يى کنم، ممکن است در آن جمع عموى مفي تعرى عراقى مهددي دانم، من دارم داستان را از قول شهىنم
  .دي رفته که به ما بگوادشي
   کنند ؟ى دوم توافقنامه را امضا نم قسمتاني به من گفت چرا آقاىدر آنجا عضد:  کردفي تعرني ادامه ماجرا را چنى عراقدي هر حال شهبه

  . که قسمت دوم منشور را امضا نکرده بودند بودگري دى و برخى اهللا طالقانتي مثل آىوني روحاناني از آقامنظورش
  . ندارمى اطالعچي دانم و هىمن نم:  خبر جلوه دادم و گفتمى باني جرني خودم را از امن

  . به نفعتان استدي توافقنامه را امضا بکنني را برسان که شما اگر اغامي پني ااني برو به آقا،ىرنه تو هم تجربه و هم اطالع دا:  گفتىعضد
 بروم و نه روني خواهم بى نه از زندان مسمي نوى عفو مى خواهم زندانم را بکشم، نه تقاضاىمن محکوم به حبس ابد هستم و م:  گفتممن
  . کنمى دعواها دخالت منيدر ا
  .مي کنى و ما هم باور ميىگو ىتو م:  گفتىعضد
 ى عفو نوشته بودند منتظر و من هم مترصد بودم که ماجرا به کجا مى که تقاضاى گذشت و کسانى ما را به بند دو باز گرداندند، مدتمجدداً

  .مي کارت داراي روز آمدند دنبال من و گفتند که بکيانجامد، 
 عفو بکنم، چشمانم را ىم آمده و ساواک پدرم را وادار کرده از من بخواهد که تقاضا که بروم، فکر کردم پدرم به مالقاتدمي لباس پوشمن

 بردند، ى مالقات مى مرا براشهي که همنهي برند اما به قرى دانستم مرا کجا مىبستند و مرا سوار آمبوالنس مخصوص زندان کردند، نم
  . آشپزخانههي است شبىني زمري زدميجا چشمانم را که باز کردند د بردند و در آنى کهنه هستم، مرا به اتاقني در اوهاحساس کردم ک

 است، در ى فرش شده اى مبله قالى اتاق بزرگدمي شد، مرا وارد آن اتاق کردند، دى متصل مىگري آنجا دو پله وجود داشت که به اتاق داز
 مرا د،ي بلند شد و آمد مرا در بغل گرفت و بوسدي مرا دىتا حجاز. ى عبدالرضا حجازدي نشسته بود و در کنارش هم سىصدر اتاق رسول

  . مؤدبانه داشتنداري بسى کردند، هر دو رفتارتنهم دعوت به نشس
 کند، ى مهي زار زار گرى کسکي ناودان طال ري زدميمن در مکه که بودم د:  رو به من کرد و گفتى حجازى از تبادل تعارفات معمولپس

  !  کردى است که داشت از گناهانش از درگاه خدا توبه مىرسول ى آقاني همدميخوب که نگاه کردم د
 من آمرزش ى کنم تو براى گفت خواهش مهي شود، او رو به من کرد و دامن لباسم را گرفت و با حالت گرى او گفتم توبه تو قبول نمبه

  ! بخواه
  .ى بکن خواهم که دو نفر از دوستان مرا آزادى آمرزش متي براىگفتم به شرط) ىحجاز (من
  ؟ى گفت کاو

  ! ى انوارني الدى محى و آقاى عراقى حاج مهدگفتم
  !  کار را خواهم کردني هم گفت حتماً اىرسول
 ى عراقى را آزاد بکنم، اما آقااني آقاني خواهم اى به من تلفن کرده و گفت من مراني به امي دعا کردم، حاال هم آمده اشي من هم برالذا

  . عفو را امضا بکندى است که تقاضاني راهش اسد،ي شود عفونامه بنوىحاضر نم
 از ،ى برسانى اهللا طالقانتي به آدي شده خودت را باى افتادم که گفته بود تو هر جورى حرف مسعود رجوادي مرتبه به کي وقت ني ادر

 ى را هم نمىبس ابد هستم، آزاد را فراهم کرده شکر کردم، گفتم من محکوم به حلهي که خدا وسنيفرصت استفاده کردم و با خودم از ا
  . دردسر زندان خودم را بکشمى خواهم بىخواهم، م

 است به في شلوغ و کثىلي تقاضا بکن که مرا از بند دو که خى رسولى کردم و ادامه دادم فقط اگر ممکن است از آقاى رو به حجازسپس
  . که خلوت تر است انتقال بدهدکيبند 

   ؟ى کنى را برآورده نمشيچرا تقاضا! ستي نىزي که چنيا و گفت ى رو کرد به رسولىحجاز
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 مخصوص کي بفرستم، بند کي تا من او را به بند ديچي دور سرش بپى عمامه ادي دستش را دور سرش چرخاند و گفت باى به شوخىرسول
  . استونيروحان
  .دي را بفرستشاني کنم اى گفت نه من خواهش مىحجار

  ! گفت چشماو
  . ببرندکي گفتم خدا سبب ساخت که مرا به بند ىد دو و به مسعود رجو برگرداندند بنمرا
   ؟ى چطوردي با تعجب پرسىرجو
  . شرح دادمشي را براى و حجازى با رسولداري دىماجرا
شما  توطئه است و کي ني که ايى و بگوى برسانى منتظرى و آقاى طالقانى ما را به آقاامي است که پني تو افهي کرد وظدي باز تأکىرجو
  .دي توطئه را نخورني ابيفر
  . بردندکي دو روز مرا از بند دو به بند ىکي از بعد
 اني دانم و کامالً در جرى گفت من خودم مشاني را به او رساندم، اى رجوامي تماس گرفتم و پى اهللا طالقانتي بالفاصله با آکي بند در

  . توطئه استکي دانم که ىهستم و م
  . باره به من گفتني در اى سخنانى اهللا طالقانتي و نه به صراحت آشي هم کم و بشاني صحبت کردم، اى اهللا منتظرتي با آبعد
 عده ني صف قرار داشتند، اکي خواه در ى و معادىرازي شى فاکر، رباناني بود که آقاني چنني در باب مجاهدکي موجود در بند ى بندصف

  .ضا کنندگان بخش دوم آن منشور بودند و از امني کامل مجاهدميطرفدار سرسخت تحر
 ى بودند که حاضر نبودند بخش دوم منشور را امضا کنند و در برخستادهي اى اهللا منتظرتي و آى اهللا طالقانتي عده آنيصف مقابل ا در

  . کردندى مى طرفدارنيجاها از مجاهد
 کردند ى مى گرىانجي مى در وسط قرار داشتند و حتى و الهوتى کروب،ى انوارني الدى مح،ى رفسنجانى که عبارت بودند از هاشمگرانيد

  . برودني کنند تا اختالف از بکي دو طرف را به هم نزدنيکه ا
 چون هم آن دو نفر محکم ست،ي نى رفتنني وجه اختالف از بچي است که به هى متوجه شدم که وضع طورکي در بند ى زندگى از مدتپس
 را ى روز بحث شد که اگر شما را به بند دو ببرند شما چه اتاقکي که ى مقابلشان، طور بودند و هم طرفستادهي حرف خودشان اىرو

  د؟ي کنىانتخاب م
 ى مى کنم و در آن زندگى هست انتخاب مى را که مسعود رجوىاگر مرا به بند دو ببرند اتاق:  گفتى پرده پوشچي بدون هى اهللا طالقانتيآ

  .کنم
  . کنمىبردند قبول م ى گفت مرا هر اتاقى اهللا منتظرتيآ
  . اتاق مسلمان هامي روى گفتند ما مهيبق
و ) 1 (ىرازي شى ربانى روز آقاکي معنا که مثالً ني است، بدى برخوردها هم عکس العملشتري باال گرفته است، و بىلي اختالف خميدي دىم

  . برندى مالقات مى را براى عزت شاهىآقا
 به شدت مخالف ى و لذا در صورت عکس العملختي فرو رشانيع دادند، تمام آرمان ها موضريي تغني مجاهددندي که د1354 سال در

  . ها جدا کنندستي خط خود را از مارکسى بردارند و به طور کلقي خواستند که دست از وحدت طرني خلق شدند، آنها از مجاهدنيمجاهد
 مواقع ى برخى ها جدا شوند، حتستي حاضر نبودند از مارکسيى هالي تحلى کردند و بر پاى مى سخت بر موضع خود پافشارني مجاهداما

  ) ىجعفر.( شدى مزي اختالفات ندي کردند که باعث تشدى ميىکارها) کالي و مسلمانان رادنيمجاهد(دو طرف 
: دي گوى مىت شاه کند و به عزى به مأموران ساواک اشاره مى ربانى بودند، آقاستادهي و ساواک هم اى اتاق مالقات که مأموران شهرباندر
  .ني ما بهتر هستند تا مجاهدى برانهايا

 قدم شي پشهي کار تدارکات همى براى عراقى که حاج مهدمي بوددهيما شن:  گفتىعتي که تمام شد، دکتر شرى عراقى حاج مهدسخنان
  . استاد استني هم چنىاسي سلي که در تحلمي دانستىاست، اما نم

 . بودى عراقى حاج مهددي در زندان از زبان شهنيهد مجامي تحرى ماجرااتي شرح جزئنيا
 
   باره به شما گفتند؟ني در اىزي چ1357 از زندان در سال ى بعد از آزادى اهللا طالقانتي آ•

 به ميبرو:  معمول و مرسوم گفتىدهاي و بازددي از زندان بود که پس از فراغت از دى اهللا طالقانتي آى هفته بعد از آزادکي حدود ديشا
  .مي بخوانى فاتحه اوري شهر17 ىر مزار شهداس
 ى فاتحه اوري شهر17 ى در قطعه شهداشاني بهشت زهرا، امي رفتى اهللا طالقانتي دو نفر از دوستان به اتفاق آىکي و شاني و فرزندان امن

 جمع شدند و از ى اهللا طالقانتي را شناختند همه دور آشاني شناختند، بعد که مردم اى را نمشاني است مردم در آغاز اادميخواندند، 
  . صحبت بکندشاني کردند و خواستند تا برالي تجلشانيا
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 که به حرکت ى بکنند تا انقالبشتري از مردم خواست که اتحادشان را بوري شهر17 ى از شهدالي ضمن تجلى در سخنان کوتاهزي نشانيا
  .ندي به ثمر بنشىدر آمده انشاءاهللا به زود

 حزب سي تأسىوقت:  کرد و گفتفي ما تعرى را برازي حزب رستاخسي تأساني اول جرشانيبهشت زهرا به تهران، ا برگشت از ري مسدر
 تي خواهند فعالى هم که مى ندارد و افرادتي اجازه فعالىگري حزب دچي حزب، هکي از طرف شاه اعالم شد و شاه گفت که جز زيرستاخ
  .مي خوشحال شدى اهللا منتظرتي من و آ،ىگري کنند و نه در حزب دتيعال فزي حزب رستاخلفت مخاى در جناح هاديکنند با

  د؟يآقا چرا خوشحال شد: دمي پرسمن
، به "ى فرعون انه طغىاذهب ال: "دي فرماى و النازعات که خداوند به فرعون مى سوره طغاتيبا برداشت از آ:  فرمودندى اهللا طالقانتيآ

 کرد و به او و بي را تکذى، فرعون موس"ىفکذب و عص" فرعون رفت، اما فرعون ى هم به سوى کرده است، موساني فرعون برو که طغىسو
  .ديشدي انديىرهاي تدبى موسهيفرعون عل" ىسعيثم ادبر  "د، پشت کرى موسىخدا
د آورد و پس مردم را گر" ىفحشر ناد "ست،ي دست بردار نى موسدي چون دى بکند، ولى را خنثى موسى و حرف هاغاتي کرد که تبلىسع

 دي گوى که شاه مني است و ازي حزب رستاخليتشک" حشر" که ميديما فهم. پروردگار برتر شما من هستم" ىانا ربکم االعل"بانک برآورد 
  .است" ىانا ربکم االعل" من هستم همان دي هستو که پناهگاه اىتنها کس

 ذلک ىان ف. ىفاخذه اهللا نکال االخرة و االول" سرنگون شد، گري د مردم دانست،ى ندا را سر داد و خودش را رب اعالني که فرعون اىوقت
  . ترسد و نگران استى که مى کسى است براى امر عبرتني گرفتار کرد، در انيشي و پني به عذاب پسشيخدا" ىخشيلعبرة لمن 

  .مي جهت خوشحال شدنيست، از ا شده اکي نزداري بساري شاه بسى و سقوط و سرنگوندهي خودش رساني که شاه به اوج طغمي دانستىم
:  گفتندى اهللا طالقانتي کردم، آفي تعرشاني را براى عراقى حاج مهدى آقاى خواه و بعد حرف هاى معادى آقاى هافي تعرى من ماجرابعد

  )2.(نه من آن منشور را به آن شکل امضا نکردم
 به ما مسلمانان از پشت خنجر شهي همراني ها در استيه مارکس معتقد بود کى اهللا طالقانتيآ استنباط کردم که ني مفاد سخنانش چناز

 با او اصالً معاشرت داشت، نه دي کردن باشد نجس است و نباانتي که کارش از پشت خنجر زدن و خى معاندستي مارکسنيزده اند، بنابرا
  .نجاست در حد مس و تماس

 و شما هم ستندي نجس نى به آن معننهايا:  گفتندى خورد و به ما هم مى ها غذا مستي با مارکسشاني دهه چهل اى سال ها در زندانرايز
 نيالبته ا. ( بشودجادي افي شما تکلى بدهند که براى نه تا آنان به شما جواباي دي که آقا خدا را قبول داردي و بپرسدي که برودي ندارفهيوظ

  )  بود46 و 1345 ى هالدر سا
 با مشرکان محارب داشته باشند، ى اتحاداي و ى دوستانه اى توانند رابطه اى که مسلمانان نمنيا ىعني رو نجس که در قرآن آمده ني ااز
 . را هم رد نکردندى عراقدي بودند و سخنان شهرفتهياما همه مواد آن را نپذ نکته از منشور را قبول داشتند ني اى اهللا طالقانتيآ
  
  
  
  
  
  
 

_________________________ 
 
 بود زي گروه ها نني گروه نهاوند بود، در ارتباط با هماي ني مسلمان اعم از مجاهدىکي چرى در آغاز طرفدار گروه هاىرازيش ى ربانى آقا-1

  . و بازداشت کرديى را شناساشانيکه ساواک ا
 زي نىورد الجى اجاق گاز نشانده بودنش، آقاى روى که مدت ها شکنجه اش کردند و حتى کرد به طورى سخت مقاومت مزي نشانيا

 مواجه شدند، اما از ىدي شدى و بعد که به زندان افتادند و شکنجه هاني از سازمان مجاهدتي داده بودند به حمالي در بازار تشکىگروه
 .آرمان شان دست برنداشتند

 
 دي که بگونيه بود، اما ا آن را اصالً امضا نکردم ؟ اما ظاهراً امضا کردىعني.  چهىعني من متوجه شدم که به آن شکل امضا نکردم، -2

  )ىجعفر.( دانستى راه خدا مدي گذار را شههي پاني حساب شان را خدا است را قبول نداشت و مجاهدهي اولنيمجاهد
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  :شهيد مطهري و سازمان مجاهدين 

  
 بود ، ى مطهرديمرحوم شه نمود ، ى و نظرى در بعد فکرني با مجاهدى که در اواسط دهه پنجاه مبارزه سختى اسالمني از متفکرىکي •
 جمله به نام خدا ى آنان از نهج البالغه را نقد کردند و حتى و برداشت هاني مجاهدى مواضع فکرشاني آثار و گفتارهاى جاى در جاشانيا

   .دندي آوردند شرک نامى خود مى غالباً در آغاز نوشته هاني را که مجاهدراني ارمانو به نام خلق قه
 ى آنها را طرد و رد متي و با قاطعدندي نامى مى و مادىستيالي ماترري از قرآن و نهج البالغه را تفسني مجاهدىرهاي تفسى مرحوم مطهر•

   در قبال سازمان چه بود ؟شاني اهي و موضع اولدي از آن عالم فرزانه دارى خاطراتاي باب چه خاطره ني که در ادييکرد ، بفرما
 کرد و با هر نوع ى مىري جلوگىطي پاک و خالص و لذا از هر نوع افراط و تفرني داشت ، دني دغدغه دشهي همقتاًي حقى مطهرديشه

 ى خصوصاً در انجمن اسالمگري دى آمدم در شرکت انتشار و جاهاروني که ب1346 خاست ، من از زندان سال ى به مبارزه بر مىانحراف
  . است ى حال درس دادن و سخنران که دردمي دى را مشاني مرتب ازشکان پى و انجمن اسالمنيمهندس
 و پزشکان فعال بودند ، در ني مهندسى نداشت و در عوض دو انجمن اسالمى چندانتي فعالاني دانشجوى انجمن اسالم1346 در سال البته

   .يىراي فر و مهندس کتنيمهندس بازرگان ، مهندس مع:  عده فعال بودند ني است اادمي ني مهندسىانجمن اسالم
 ، دکتر ى ، دکتر عالىو دکتر حائر)  فر نيبرادر مهندس مع(  ، دکتر نکوفر ىزديدکتر کاظم :  افراد فعال بودند ني ازي پزشکان ن انجمندر
  . کرد ى مى انجمن همکارني با ا1348 از زندان در سال ى هم پس از آزادىبانيش

 نبود ، اما چون غالب جلسات آن دو اني دانشجوىنجمن اسالم اى اعضاى براتي بودند و مجال فعالدي دانشگاه ها دچار خفقان شدالبته
  . خودشان ادامه بدهند اتي شد ، توانسته بود به حى افراد برگزار مىانجمن در منازل و خانه ها

 ى که در کادر نهضت آزادى خلق تا هنگامني مجاهدى و پزشکان بود ، اعضاني مهندسى ثابت انجمن اسالمى پاى مطهرى آقامرحوم
 ى شرکت ماني دانشجوى ، در جلسات انجمن اسالمدندي دى بچه ها را متي فعالشاني بودند ، اى مطهرى آقاى ضمندييدند مورد تأبو

  . گذاشتند ى مس کالگراني آنها و دىکردند و برا
 سازمان توسط  که در1354 کردند تا سال تي گرفت و آنان شروع به فعاليى شکل نهاني مجاهدالتي به بعد که تشک1349 سال از

  . دارم ني با مجاهدى مطهرى ها کودتا شد ، من سه خاطره از آقاستيمارکس
 مجلس شاني ناصر صادق ، ساواک ناصر صادق را بازداشت و اعدام نمود ، پس از شهادت ادي خاطره مربوط است به مراسم ختم شهنياول

  . گذاشتند و من هم رفتم و در آن شرکت کردم دي آن شهى براىختم
 مشغول ى مطهرى آقادمي حاج احمد صادق برگزار شد ، وارد مجلس که شدم ددي خفقان در منزل پدر آن شهلي ختم به دلمجلس
 ستي کارساز نيى بود که عشق به تنهاني در آن مجلس اشاني هم عشق و عرفان بود ، فشرده کالم اى هستند ، موضوع سخنرانىسخنران

  . الزم دارد ىار شهادت و فداکزي نىو شناخت و آگاه
 بحث کامالً روشن بود که درباره مسائل روز و خصوصاً شهادت ى کردند ، از محتوادي درباره شهادت و شهى و عارفانه اباي زاري بسبحث

  . هم در مجلس نشسته است شاني خود ادمي ، اما دى و عرفانى رمزى کنند ، اما در لفافه و با زبانى صحبت مارانشيناصر صادق و 
  . کردم ى سازمان صحبت مىبله من درباره بچه ها: گفت  . دمي پرسى درباره سخنرانشاني از جلسه من از ابعد

 متأثر و ىلي نژاد و ناصر صادق خفي سازمان دارد و به خصوص از شهادت مرحوم محمد حنهي اولى به بچه هاىدي شد عالقه شدمعلوم
  . و با آنان ارتباط داشت  شناختى م1340 دو نفر را از سال نيمتأسف است ، ا

 زدم ى باره حرف مني محسن که من با آنان ارتباط داشتم و با آنها در ادي نژاد و سعفي مثل ناصر صادق ، محمد حنهي اولني مجاهدالبته
 ى اما م احترام قائل بودندشي براى دانشمند اسالمکي ، به عنوان دندي پسندى نمىاسي و سى را در مسائل اجتماعى مطهرىروش آقا

  . بداند کي خودش را چرى اهللا طالقانتي مثل آدي هم باشاني امان زنيگفتند که در ا
 حال که به هر دو ني در عىعني بود که از مهندس بازرگان داشتند ، ى مثل انتقادى مطهرى از آقاني مجاهدى انتقاد اصل1350 سال تا

  . کردند ى نمديي دانستند و تأىرانه م گذاشتند ، روش آنان را محتاطانه و محافظه کاىاحترام م
 خوانده ى مطهردي از شهىزي چستي نادمي خواندند اما ى مهندس بازرگان را مکرراً مى اگر چه کتاب هازي سازمان نى در حوزه هاالبته

  .باشند 
 ارتباط داشت ى اهللا مطهرتيآ با ىلي که خى از کسانىکي آمده بود ، شي انحراف پني که در مجاهديى دوم مربوط است به سال هاخاطره
 قم طلبه بود ، پس از هي در حوزه علمى قبل از دهه چهل مدتىبود ، او اهل جهرم بود و در سال ها)  تراب دادار اي(  حق شناس ىمصطف
  . گرفت سانسي لىسي و در رشته زبان انگلى عالى آورد و رفت به دانشسراروني برا ى لباس طلبگىمدت
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 ، همان طور که قبالً شرح دادم ،  خود دست بر نداشتى تعصبات خشک مذهبى و حتى اسالمديو پس از آن از عقا يى دوران دانشجودر
  . بود ني رابط من با سازمان مجاهدنيحق شناس اول

هجد  تى شد ، اهل تقوا ، عبادت و حتى مى تلقى بود که به نظر من ارتجاعيى هاشي گراى داراى است سخت متعصب و حتى مرددمي دىم
  . داشت ىحق شناس عالقمند بود و او را دوست م) تراب  ( ى به مصطفىلي خى مطهرى هم خشک بود ، مرحوم آقاىليو نماز شب بود ، خ

 گرفته و کسب کرده بودند ، من ىادي درباره انحراف در سازمان اطالعات زى طوسىسي رئى از آقاى رفسنجانى هاشمى آقايى سفر اروپادر
 ، دمي برد پرسى حق شناس که آن موقع در خارج از کشور به سر مىدتي و عقى درباره وضع فکرىمکاتبه بودم ، در نامه ابا رضا مرتب در 
  . ها در آمده است ستي متأسفانه حق شناس هم منحرف شده و در سلک مارکس کهشترضا در جواب نو

 صحبت کرده بودم و فرموده بودند که شانيباره حق شناس با ا هم نشسته اند ، چون قبالً درى مطهرى آقادمي رفتم مسجد قبا ، دىروز
 شاني انحراف حق شناس را به اى سابقه رفتم کنارشان نشستم و آهسته خبر قطعني اىباور ندارم که حق شناس منحرف شده باشد ، رو

  . اتفاق افتاده است مي کردى آن چه را که باور نمهمتأسفان: دادم ، گفتم 
  .  ام دهيبله متأسفانه من هم شن:  ، گفت مي گوىه م متوجه شد چفوراً

   .ى رفسنجانى هاشمى ، گفتم از آقادي ادهي شنىشما از ک:  گفت ى مطهرمرحوم
 از داخل ني نجس بودن مجاهدامي خواه از زندان و آوردن پى معادى آقاى به بعد ، پس از آزاد1355 خاطره مربوط است به سال نيسوم

  . گرفت ى جدىلي را خامي پني اى مطهرى آن در جامعه ، آقاعيش وس و پخرونيزندان به ب
 انحراف ممکن است ني ، ادي کامالً خودتان را از آنان جدا کندي آمده و شما باشيدر سازمان انحراف پ:  بارها به من گفتند ى مطهرىآقا

   .رديدامن شما را هم بگ
 ى که آقانيمثل ا : دمي ، از او پرسدمي را دى مطهرى آقاکي از شاگردان نزدىکي شرکت انتشارات حکمت و ري مدى غفارى من ، آقاىروز

   ما ممنوع کرده است ؟ى را براکيالکتي کاربرد کلمه دىمطهر
  .بله :  گفت شانيا

 که دهي فلسفه و عقکي روش بحث و جدل و ابزار کار است ، کي کيالکتيد که دي دانى بهتر از بنده مى مطهرىشما و آقا:  گفتم من
   ؟مي کرده که ما از آن استفاده نکنى چه گناهکيالکتي ، دستين
 فرهنگ ني اري هاست ، ممکن است ما هم تحت تأثستي از اصطالحات کمونکيالکتي چون دندي فرماى مى مطهرى آقابه هر حال:  گفت او

  .ميريقرار بگ
 
 ناراحت و ىلي انحراف خني داد و حساس بود ، او از اىن م عکس العمل نشاني نسبت به انحرافات مجاهدى مطهردي اندازه شهني اتا

  .نگران بود 
  
  
 
 
 

  :کارهاي فرهنگي با شهيد مطهري

  
 لمي قبل از آن ماد،ي صحبت کنى کمدي انجام دادشاني که با اى مشترکى رفت، خوب است درباره کارهاى مطهردي اکنون که سخن از شه•

   هم داشت ؟ىاسي ستي فعالايآ آن مرحوم 56 تا 50 ىبدانم که در سال ها
، در  داشتزي پرهىاسي از هر گونه تشکل سشاني ا نداشت، مرد فکر و نظر و فلسفه بود،ىاسي آشکار ستي فعالى مطهردي شهمرحوم

 معتقد راي کرد، زى مزي روز پرهىاسي در مسائل سى عالقه داشت از دخالت عملکي و تئورى به شکل نظرىاسي حال که به مسائل سنيع
  . شودى اش مى علمىت هاي کارها مانع فعالنيبود که ا

 دعوت ى سخنرانرادي اى مرا برارازيدانشگاه ش:  بود با خود من مشورت کردند و گفتند53 اي 1352 ى بار در حدود سال هاکي است ادمي
 شما را دعوت کرده است، ما از شما رازي دانشگاه شمي ادهيشن:  و مرا احضار کرده، رفتم آنجا گفتنددهي فهمىکرده است، اطالعات شهربان

 ىشما خودتان هم م: من هم پاسخ دادم.  شوداني دانشجوکي که باعث تحردي روز صحبت نکنىاسيم که در سطح سي کنىخواهش م
  . روز صحبت بکنمىاسي دانم که در سطح مسائل سى اصوالً در شأن خودم نم کنم وى باال صحبت مى که من در سطح علمديدان
  ست؟ي من نشوند، نظر شما چى علمى را مخصوصاً به آنها گفتم که مانع کارهانيا:  بعد اضافه کردندى مطهرىآقا
 . کنندى استفاده الزم را از آن ماني دانشجود،ي صحبت بکنرازي شما در همان سطح باال هم که در شد،ي کردىخوب کار:  پاسخ دادممن
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 ى در انجمن شاهنشاهى مطهرى آقاى احتمالتي از دوستان مبارز نسبت به عضوىاه، برخ در اواسط دهه پنجى که حتدي است بدانجالب

  .دمي پرسشاني را از شخص خود اتي عضونيفلسفه مشکوک شدند، من صحت و سقم ا
ن جا را  آاتي دارم، نشرکي نزداري نصر دوست و همکار هستم و ارتباط بسني حسدي من با دکتر سستم،ي وجه من عضو نچينه، به ه: گفت
 که در ني دارم از ازي من اصالً خودم پرهستم،ي وجه عضو انجمن نچي دهم، اما به هى به آنان مى مقاالتى گاهى آورند و حتى مميبرا

 . آن هست، عضو شومى که اسم شاه روىانجمن
 
  د؟ي کردى هم شرکت مى مطهردي شهى درس خصوصى شما در کالس هاايآ
 بود و من 53 اي 1352 سال د،ي کالس فلسفه بگذارماني شما برامي خواهى و ممي هستىخواستم که عده ا ى مطهرى بار من از آقاکي ر،يخ

 را بهتر گراني دمي بود تا بتوانى کادر ساززي هدف مان نران،ي اى و نه نهضت آزادمي بودني نه در کادر مجاهدگريو دوستان در آن موقع د
  .ميارشاد کن

  . دهمىخوب است، بعداً به شما خبر م ىليخ:  پاسخ دادندى مطهرىآقا
 د،ي کالس ها شرکت بکنني که شما در استي نکردم و مصلحت هم نداي پىمتأسفانه من هر چه گشتم وقت:  دو هفته بعد گفتاي کي حدود

  .دي مفتح کالس داشته باشى کنم با آقاى مهي من توصدي خواهىاما اگر م
 . هم ماجرا را دنبال نکردمگري مفتح کالس داشته باشند، دى نشان ندادند که با آقاىه ا با دوستان که موضوع را مطرح کردم، عالقمن

 
   در نهج البالغه چگونه بود؟ىري کتاب سني در تدوى مطهرةاهللاي شما با آى همکار•

ب اسالم چاپ قم به  از آن در مجله مکتشي در نهج البالغه که پىري داشت با عنوان سى مجموعه مقاالتى مطهرى که آقا1353 سال در
 خواستند آن را به صورت ى انتشار آوردند و مى مقاالت را به شرکت سهامني اشاني چاپ و منتشر شده بود، اىصورت سلسله مقاالت

  .ند به چاپ برسانىکتاب مستقل
 ى مطهرى قم از آقاغيارالتبل واقعه از طرف دني شد، به دنبال الي ساواک تعطلهي بود که شرکت انتشار به وسدهي کتاب به چاپ نرسهنوز

  .  به چاپ برسانندى کتاب را در آن انتشاراتنيخواسته شد تا ا
  . بکند، من قبول دارمى کتاب همکارني قبول بکند که در چاپ اىبه شرط آن که جعفر:  گفتندشانيا

  . حاضرمليبا کمال م:  هم پاسخ دادممن
 ى استفاده کنم، اوج همکارى مطهردي مطالعه بودم، عالقمند بودم که از نظرات شه درباره نهج البالغه مشغولامي خودم هم در آن اچون

  . در نهج البالغه بودىري کتاب سني بر سر همشانيمن با ا
 و با آن مي نشستى رفتم و در آنجا عالوه بر بحث درباره نهج البالغه مى مشاني که وجود داشت، مرتب به منزل اى مسائل و مشکالتىبرا

 .مي کردى درباره مسائل مختلف صحبت مبزرگوار
 
   در نهج البالغه چه اندازه است؟ىري کتاب سني سهم شما در تدو•

 در مجله مکتب ى مستقل به طور سلسله مقاالتى از چاپ به صورت کتابشي در نهج البالغه پىري طور که قبالً عرض کردم، کتاب سهمان
  . افزوده بودندىدي نظر کرده بودند و هم مطالب جددي در آن سلسله مقاالت هم تجدى مطهرى بود، اما آقادهياسالم در قم به چاپ رس

 آن ى نوشته ها بود، همه فهرست هاى و فصل بندىسي ها و عنوان نوادداشتي آن ني و تدومي تنظزي کتاب، قبل از هر چني من در اسهم
 و چه در ى به فارسى کردم، چه در ترجمه متن نهج البالغه از عربىم ىادآوري ى مطهرى را به آقاى نکاتزي نى من نوشتم، گاهزيکتاب را ن

  . مطالبى راجع به برخىحيتوض
 ى نهج البالغه واژه هاى عربى از واژه هاى برخى اوقات به جاى برخرفتند،ي پذى بنده را محاتي توض،ى با کمال خضوع علمزي نشانيا

  .درفتني پذى مشاني کردم که اى مشنهادي پى معادلىفارس
 . استفاده کردمشاني از اىلي نهج البالغه خنهي در زمقتاًي آموزش بود و حقى نوعمي براى مطهرى با آقاکار

 
   بر نهج البالغه تا چه اندازه بود؟ى مطهرةاهللاي تسلط آزاني م•

 ةاهللاي نگرد، آىو کتاب م دني بر اساس تخصص خودش به اشتري قرآن و نهج البالغه کار و پژوهش بکند، بنهي کس که بخواهد در زمهر
 درباره نهج البالغه داشتند اما در موضوع کالم و ى اگر چه به نظر بنده اطالعات گسترده اشاني بود، اى استاد کالم و فلسفه اسالمىمطهر

  . داشتندىشتريفلسفه در نهج البالغه تسلط ب
 است، در کل به ى و فلسفى مسائل کالمنهي کتاب در زمني ا پنجاه درصددمي کردم، دهي در نهج البالغه تهىري از سى وقت من آمارکي

 . در باب نهج البالغه داشتندىقي اطالع خوب و عمى مطهرىنظر من آقا
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   دادند؟ى ترجمه نهج البالغه را به زبان فارسشنهادي به شما پى مطهرةاهللاي بود که آامي اني که در همني مثل ا•

  .ى ترجمه کنىخوب است نهج البالغه را به فارس: به من گفتند ى مطهرى آقاام،ي در همان اى روزبله،
 متخصص باشد، ى انهي ترجمه کند که هر کدام در زمىئتي هدي که نهج البالغه را بادي دانىشما خودتان بهتر م! ى مطهرىآقا:  گفتممن

 عده نيا....  عرب را خوب بداند واتي ادبىکي،  وارد باشدقاًي اسالم عمخي در تارىکي مثل شما در کالم و فلسفه وارد باشد، ىکيمثالً 
  . دست به ترجمه نهج البالغه بزنندديمجموعاً با

 کي ست،ي نازي نىزي چني ترجمه نهج البالغه به چنى براى درست است، وليى گوىدر شرح نهج البالغه آن چه که م:  پاسخ دادندشانيا
 . استىنفر که به نهج البالغه وارد باشد کاف

 
  د؟ي کنى مىابي معاصر چگونه ارزى در نهج البالغه را در مطالعات نهج البالغه پژوهىري کتاب ساهگي جا•

 کرده ى را طى صورت گرفته، مراحل مختلف1320 وري که پس از شهرىني دى روشنفکرى کارهاري قرآن و ساري البالغه مانند تفسنهج
  . کتابني به ترجمه اشتري بىه شد، ول به نهج البالغى در واقع اقبال1330 تا 1320است، از سال 

 زمان خود داشت، ى براىنيري و شباي زاري بود، چون قلم بسى به اصطالح بازارى کتاب هاسندهي مثل جواد فاضل، که نوى کسانىحت
  .دي چاپ گردديا تجد نسل جوان آن سال ها روبرو شد و بارهادي زاري از نهج البالغه به عمل آورد که با اقبال بسى ادهيترجمه آزاد و گز

 االسالم آمد و کل نهج البالغه را ضي مرحوم فاني مني کرد، در اى نهج البالغه استفاده مى در آن روزگار از شعارهاراني حزب توده اىحت
 کرد دايپ ى در فارسىگاهي رفت و همان جاى از نهج البالغه به شمار مى ترجمه، ترجمه رسمني ترجمه کرد که تا سال ها بعد اىبه فارس

  .دي از قرآن مجى قمشه اى الهرحومکه ترجمه م
 دو ني کار اقي عمىقي تنها کار تحقستي در دهه بىعني بود، ىقي کار تحقى نوع،ى کمره اةاهللاي و مرحوم آى طالقانةاهللاي کار مرحوم آاما

 و ىقي است تحقى کار، کارني که ادي آىتشر شد بر م من1325 از نهج البالغه که در سال ى طالقانةاهللايبزرگوار بود، از همان ترجمه ناقص آ
  . صرفرجمهنه ت
 سال ها از ني دو ترجمه در اىکي شد، گرچه جادي ظاهراً اى وقفه اى در مطالعات نهج البالغه شناسى و اجتماعىاسي به علل سى دهه سدر

  . انجام نشدى جدىنهج البالغه صورت گرفت، اما کار
 شد و به اوج خود در شتري اقبال بني ا57 تا 1350 نهج البالغه شد، از ى به سوى اقبال،ىني روشنفکران دىسو مجدداً از 1350 تا 1340 از
 توجه به ني به نظر من هم57 سال ى انقالب اسالمى و فرهنگى از سلسله جنبانان معنوىکي که ى به طورد،ي رسى از انقالب اسالمشيپ

  . کتاب بودنينهج البالغه و بازگشت به ا
 کتاب در ني پنجاه بود، اما چون الي در نهج البالغه اگر چه مقاالت پراکنده اش در مکتب اسالم و مربوط به دهه چهل و اواىري کتاب سماا

  . دادندى انقالب مورد استفاده قرار مى حرکت به سوى سکوکي بود که نهج البالغه را به عنوان ى به بازار آمد و همان دوره ا1353سال 
 ىقاتي تحقى خواستند صرفاً کارهاى که مى کسانى داشت، براى مهماري نقش بسىقاتي در نهج البالغه هم از جنبه تحقرين س نظر مبه

  .مي مستقري اگر چه به طور غىاسي سى بر گروه هاى گذارري و تأثىانجام دهند و هم از جنبه انقالب
 در شناخت و ى در نهج البالغه نقش مؤثرىري رو به نظر بنده کتاب سنيز ا کتاب به نهج البالغه رو آوردند، اني الهي جوانان به وسىعني

 .شناساندن نهج البالغه به نسل جوان در دهه پنجاه داشت
 
  ست؟ي چى بندمي تقسني در اىعتي شرى سهم استاد محمد تق•

 نهي در زمستي در تهران در دهه بىالقان طةاهللاي تنه مثل آکي در خراسان شاني در خراسان و شهر مشهد بود، اىعتي شرى محمد تقاستاد
 را دارند که کار آن چنان که در تي محرومني انجام دادند، اما متأسفانه شهرستان ها اى و اساسقي عماري بسىقرآن و نهج البالغه کارها

  . کندى نمداي شود، در کشور گسترش پى کند و معروف مى مدايتهران گسترش پ
 در تهران بود کارش بر ى طالقانةاهللاي نبود، اما چون آى طالقانةاهللاي قرآن و نهج البالغه کمتر از کار آنهيدر زم ىعتي کار استاد شرى عبارتبه
  . گذاشتى اثر نمدي در قم هم بودند کارشان آن چنان که باى اگر حتشاني گذاشت، اى گسترده اىلي اثر خراني نسل جوان اىرو

 بودند، از فرزندشان شاني اهي اولري تحت تأثى به نوعدندي که در آن جا بالى کسانهيد و کل بوىعتي استاد شرري خراسان تحت تأثمکتب
  ... طاهر احمد زاده و ،ى تا دکتر کاظم سامري بگىعتي شرىدکتر عل

 
 که دييبفرما ، دي کتاب سال هاست کار و پژوهش کرده اني که درباره منابع مستدرکات اى از متخصصان نهج البالغه و کسىکي به عنوان •

   نهج البالغه و خطبه ها کرده اند ، تا چه اندازه درست است ؟دي از اساتى در بعضى اهللا مطهرتي که مرحوم آىکاتي از تشکىبرخ
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 است ، حي از مطالب کرده اند به نظر بنده کامالً درست و صحى در نهج البالغه در باب بعضىري در کتاب سى اهللا مطهرتي که آىکاتيتشک
 در وصف عمر بن خطاب پس از مرگ او گفته اند ، متعلق به ى حضرت علندي گوى که مى مثالً درباره آن خطبه اشانيست ا اادمي
   .ستي ننيرالمؤمنيام

   .اوري بمي خطبه را براني مراجعه کن و متن کامل ا23 حوادث سال لي ذى طبرخيبرو به تار:  به من گفتند ىروز
 ى عمر فوت کرد ، او را کفن کردند و مىوقت:  بن شعبه نقل کرده است که رةي از قول مغىر آنجا طبرد!  بله دمي مراجعه کردم ، دمن

  . بودم نظر بزرگان را درباره عمر بدانم ليخواستند دفن بکنند ، ما
 داشت خالفت بعد از عمر نيقي که ظاهراً ى بر تن کرده بود و صورت خود را تازه شسته بود ، به طورىزي آمد ، جامه تمروني از خانه بىعل

  .... کلمات را بر زبان آورد ني عمر اى جثمه در رثاى رسد ، دختر ابىبه او م
 ىمن به عل:  دهد ى ادامه مرةي سپس از قول مغىطبر.  نقل شده ، آورده است ى را که در نهج البالغه از قول امام على سپس جمالتو

   ؟ىدي کلمات را شننيا: گفتم 
  )  سخنان را نگفته بلکه به زبانش گذاشته اند نيخودش ا! ( ما قالت بل قولت :  ؟ گفت ستينظرت چ: تم بله ، گف : گفت
 سخنان را نداشت و ني اىستگي کند که عمر شاى استفاده مني سخن چنني از اعهي دهد ، شى نمىحي باره توضني در اني از اشي بىطبر

  !  زن گذاشته است ني سخنان را به زبان اني گفته که خدا اى که علندي گوىهل سنت م زن گذاشته اند ، اما اني به زبان اىگريکسان د
 درباره اسناد نهج البالغه انجام داده ىگري مشخص دکي در کتاب خود تشکى اهللا مطهرتي که درست هم هست ، آکي تشکني جز ابه

 ني اى از خطبه هاى که برخدمينهج البالغه پژوهش کرده ام ، د دراز که درباره اسناد و مدارک ى سال هانياند ، اما من خودم در طول ا
  . دارند ى مختلفى هاتي هم گفته است رواى رضدي موارد خود سىبرخ در ىکتاب چنان که حت

   .دمي خطبه دني از اتيمن در منابع مختلف دو روا:  از خطبه ها نوشته اند ى در آغاز بعضى رضدي سمرحوم
   منسوب است ىبه عل ) ى رضدي سىعني(  دهند ، اما به نظر من ى اکرم نسبت مغمبري را به پتي رواني ها اىبعض:  آورده که يى در جاىحت
به هر  . دمي وارد بکند ، واقعاً ندى خلل اساسى رضدي در کار ساي که نهج البالغه را مخدوش کند و ىزي جور اختالفات هست ، اما چنيا

  .مي شوى واقف مشتري بى رضدي کار سى شوند بر درستىاندازه که منابع و مآخذ روشن تر م
 
   نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود چه بود ؟طالبي بن ابى درباره کتاب امام على اهللا مطهرتي نظر آ•

 و دمي رسى محل کارشان در دانشگاه خدمت شان ماي در نهج البالغه در حال چاپ بود و من در منزل ىري که کتاب س1353 سال در
  . از طرف رسول اکرم صحبت شد ى درباره نظر روشنفکران عرب درباره امامت امام على ، روزمي کردىمصحبت 

 ى حضرت علىداتوري خم کاندري اکرم در غدغمبري وانمود کرده که کار پني خود چنىعبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب امام عل:  گفتم من
  . نبوده است نهيمطرح کرده است و نصب به ع را به عنوان نامزد خالفت شاني اىعنيبوده است ، 

 طور ني از روشنفکران عرب اىلي و خني طور است ، نظر عبدالفتاح عبدالمقصود ، عباس عقاد ، طه حسنيبله هم:  پاسخ داد ى مطهرىآقا
  .است 
 ى عرب درباره امامت عل تهران درباره نظر روشنفکرانني مهندسى در انجمن اسالمى روز1338 از سال شي ، پشي در سال ها پمن

 خودش مرا به خانه ام ني آمدم مهندس سالور با ماشروني که از انجمن بى دادم ، وقتى باره شرح مني کردم و نظر آنان را در اىصحبت م
رش  کاري در غغمبري که معتقدند پى از آن کسانىکي شد ، رو به من کرد و گفت که ني هم سوار همان ماشىعتي خواست ببرد ، شرىم

  !  بوده من هستم ري حضرت امىداتوريکاند
 ى مطهرىبله ، آقا:  نقل کردم ، گفت شاني را برااني از زندان آزاد شدند ، من جرشاني در زندان بود ، بعد که اىعتي دکتر شرامي اآن

ا نصب به امامت و خالفت  رى خم ، علري در روز غدغمبري ، اما االن نظرم درست عکس آن است ، االن معتقدم که پندي گوىدرست م
  .، نه نامزد کردند
   ؟ى سراغ دارى کنم ، منبع تازه اى مطالعه مخيدارم درباره فلسفه تار:  گفت ى مطهرى رفتم خدمت آقاى بود ، روز1355 اي 1354 سال
ما خودم در مقدمه جلد هفتم ترجمه  ام ، ادهي ندىکتاب تازه ا:  کم بود ، گفتم اري کتاب بسى به زبان فارسخي سال ها درباره فلسفه تارآن

  . کرده ام خي درباره تارىبحث) ع (ىکتاب امام عل
 از آن کتاب ىليخ:  ، گفت دمي کتاب پرسني درباره اشاني از اى بردم ، پس از مدتشيجلد هفتم را برا . اوري من بىآن را برا : گفتند

   ! اوري بمي اش را هم براهي بقاي ريبگ کتاب را از من ني ااي باي: استفاده کردم ، سپس اضافه کرد 
 . بردم شاني شده بود همه کتاب را بخواند ، من هم دوره آن کتاب را براعالقمند

 
   چه طور بود ؟ى اهللا طالقانتي با آى اهللا مطهرتي رابطه آ•
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 ىوارد مختلف خودم از آقا داشتند ، در مىني دى و روشنفکرىدتي و عقىاسي در مسائل سى کسوتشي حالت پکي ى اهللا طالقانتيآ
  . داشتند ىفتگي حالت شى اهللا طالقانتي که نسبت به آدمي شنىمطهر

 را ىعتي جانب دکتر شرى اهللا طالقانتي ، آدمي موضوع را بعدها شنني آمد ، البته من اشي که پى ارشاد و آن اختالفاتهيني حساني جردر
  . کردند ى جانبدارى مطهرى مهندس بازرگان از آقاىگرفت و آقا

 اهللا تي انصافاً انصاف مهندس بازرگان از آ: گفتند شاني ، ادمي رسى مطهرى خدمت آقااتي در دانشکده الهى روزامي همان ادي آى مادمي
  . است شتري بىطالقان
  . زده اند اني حرف را با اشاره به آن جرني که ادمي ، اما بعدها شنستي همان روز ندانستم منظورشان چمن
 از دوستان ىما عده ا:  کردند که في من تعرى بود ، براتي مسجد هدااني از متولىکي ناصر صادق که ديج احمد صادق پدر شه حاىآقا

   .مي گذاشتى رو قرارني کن شود ، از اشهي آنان رني تا بلکه اختالف بمي روبرو کنى را در جلسه اىعتي و دکتر شرى مطهرى آقاميخواست
 ى ما از جناب عالامدهي نىعتيتا دکتر شر ! ى مطهرىجناب آقا : مي بود ، گفتامدهي نىعتيد ، اما هنوز دکتر شر آمى مطهرى موعود آقاروز
   .ديي جواب بفرماى مالحظه اچي ، بدون همي دارىسؤال
   ؟ىعتي دکتر شراي دي سهم دارشتري شما بني جوانان به دشي و گراى روشنفکراني جرنيدر ا : ميما گفت . دييبفرما:  گفت ى مطهرىآقا
 و ى اهللا طالقانتي آى مذهبى روشنفکراني جرني اشگامي ، پىعتي هستم و هم دکتر شراني جرني ارويهم من پ:  گفت ى مطهرىآقا

   .مي آنها هستروانيمهندس بازرگان هستند ، ما هر دو از پ
 ى ، در مدمي دى ، اما هر کجا که آن دو نفر را باهم ممدي نشنى اهللا طالقانتي درباره آىگري دزي چى مطهرى من هرگز از آقانهاي از اريغ
 . دارند ى اهللا طالقانتي به آى ارادت خاصى مطهرى که آقاافتمي
 
   از قرآن را مطالعه کرده بود ؟ى کتاب پرتوى اهللا مطهرتي آ•

 شاني از اىزي کتاب نه چنيمن درباره ا خواندند ، ى خود را نمني معاصرري بود که تفاسني علما ااني کنم ، متأسفانه عادت آقاى نمفکر
  .دمي و نه شندميپرس

 
   با مهندس بازرگان چگونه بود ؟ى اهللا مطهرتي رابطه آ•

 از ىکي کرد ، ى داد و بحث مى در جلسات انجمن مهندس درباره مسائل مختلف درس مى مطهرى سال آقاى خوب بود ، سال هااريبس
 .گان بود  درس ها مهندس بازرني ثابت اىستون ها

 
 درس ها را در ني اى داشتند ، درباره مرگ و معاد ، من نوارهايى سلسله درس ها و بحث هاى ، مرحوم مطهرني مهندسى در انجمن اسالم•

  . و مهندس بازرگان در گرفت ى اهللا مطهرتي آني روح بتي داغ درباره ماهى است در آن جلسات بحثادمي گوش دادم ، 1358سال 
 و ى علمري قبول نداشت و تالش داشتند تفسندي گوى مني و آنچه را که فالسفه و مفسرى اسالمکيگان روح به مفهوم کالس مهندس بازر•

 ى از روح اصرار مکي کردند و بر برداشت کالسى برداشت مخالفت مني به شدت با اى مطهردي باره به دست دهند ، شهني در اىتجرب
  .دنديورز

 
 ني به ابيقر. ( انکار روح انکار مسلمات اسالم است :  از جلسات با حرارت از مهندس بازرگان گفت ىکيدر  ى است مرحوم مطهرادمي •

   ؟دي جلسات شرکت داشتني در ااي، شما آ) مضمون 
باره به  ني دانستم که در اى و مدمي فهمى باره مني جلسه از مجموع آن جلسات شرکت کردم ، اما نظر هر دو نفر را در اکي در دي شامن

 را در فرانسه ى و فنىاضي بود که علوم ردانياضي رکي بود ، مهندس بازرگان ىعي کامالً طبزي اختالف ننيشدت با هم اختالف نظر دارند ، ا
  . داشت ى و تجربى برداشت علمکي رو از مسئله روح ني بود ، از اهفرا گرفت

 در ىري تأثني ، کمترى اختالفات علمني ، اما استي نگرى مى فلسفدي از د بود و مسائل راى مسلط بر کالم و فلسفه اسالمى مطهرىآقا
  . گذاشتند ى احترام مگري نداشت و آن دو به شدت به همدگريکديرابطه خوب آنان با 
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 :ابوذر ورداسبي
 
 خود را حفظ کرد و در ىسالم موضع ازي انحراف سازمان ناني داشت و در جروندي خلق پني که با مجاهدى اسالمسندگاني از نوىکي •

 ني چندسمي و مارکسىخي تارسميالي ماتردگاهي از دراني اىسي نوخي نقد مسائل تارنهي و خصوصاً در زمدياواسط دهه پنجاه خوش درخش
  . بودى کرد، ابوذر ورداسبشرکتاب و جزوه نوشت و منت

 ترجمه شده بود و نقد ى به فارسى کشاورز از روسميط مرحوم کر او که توسراني خصوصاً کتاب اسالم در اى او با نقد آثار پتروشفسک•
 قشر کتاب انيدر م....  وى در قرون وسطى جنبش فئودالني از جمله نقد کتاب واپسى فطروس، محمد رضا فشاهري مى از آثار علىبرخ

  د؟ي ارتباط داشتزي شما با او ناي کسب کرد، آى شهرتران،ي اىخوان و روشنفکر مذهب
 به زندان زي نلي دلني خلق بود و به همني بود که از زندان آزاد شد، او عضو سازمان مجاهد1355 اي 1354 سال ىوذر ورداسب ابىآقا

  .دي لنگى از زندان مى پس از آزادى که حتى کرده بودند، طورىاديافتاده بود، در زندان او را شکنجه ز
 ى خود پاى اسالمدي مبارزه کرد و بر عقاى انحرافاني جرني سازمان به شدت با اىژدئولوي اريي تغى بود و در ماجراهي اولني جزو مجاهداو

  . از زندان آشنا شدمى پس از آزادى در سال هاشانيفشرد، من با ا
  انتشارات قلمهيري تحرئتي با او در هى همکارزي شد و علت آن نشتري بى ورداسبى ارتباط من با آقا1356 لي اوااي 1355 اواخر سال در

 ى چاپ به انتشارات قلم آورد که فىرا برا) راني بر کتاب اسالم در اىنقد (،ى فلسفه حزبتي کتاب جزمشاني بود که اامي انيبود، در هم
  .ى روسستي مارکسى هانيسي ها و آکادمنيسي از تئورى برخاتي بود بر نظرى اهيالواقع رد

 ى تسلط و آگاهى چاپ شد، ورداسبدي تجدىکه مورد استقبال قرار گرفت و حت مي قلم به چاپ رساندى کتاب را در همان انتشاراتني اما
 هيري تحرئتي اصل او را به عنوان عضو هني همى کرده بود، روىقي مطالعات عمخي داشت و در باب تارراني اسالم و اخي بر تارىخوب

  .ميدانتشارات قلم قبول کر
 و به دنبال شروع انقالب، 57 داشتم، البته در سال شاني با اىکي و ارتباط نزدى همکار57 و 56 ى در فاصله سال هاتي عضوني از اپس

 . کردى حضور داشت و کار مهيري تحرئتي را دنبال کرد و از ما جدا شد، اما همچنان در هى و مسعود رجوني خط مجاهدشانيا
 
 ى و کتابى فلسفه حزبتي و جزمخي تارهي در پورانيا خواندم، ى ماقي با شور و اشت57 که من در سال يى است از جمله کتاب هاادمي •

 . آشنا شوماگونفي و سپس دى و نمد پوشان بود، خواندن دو کتاب اول باعث شد که من با آثار پتروشفسکهيدرباره جنبش حروف
 ى از آثارش مىه استقبال در آن سال ها چه طور بود و چى جوان مذهبى بچه هاى روى ورداسبى کارهاري است که تأثني که دارم اى سؤال•

  کردند؟
 تراژي در تشي بر نسل جوان گذاشت و کتاب هاىادي زري تأثشي داشت، کارهاى اصولتي و اهل مطالعه بود و شخصقي عمى انسانچون

 .ت اسراني در اىستي مارکسى نگارخي او در باب تارى نقدهاوني دهه پنجاه مدى شد، نسل بچه هاى چاپ مدي چاپ و تجدىنسبتاً خوب
 
  د؟ي در انتشارات قلم ادامه دادى تان را با ابوذر ورداسبى انقالب همکارىروزي پس از پ•

 ى تا آن را بررسى ورداسبى چاپ به انتشارات قلم آوردند، من کتاب را دادم به آقاى براى بود که کتاب1358 دوم سال مهي کنم نى مفکر
  . نه، خودم وقت نکردم آن را بخوانماي است  چاپ در انتشارات ما مناسبى برااي که آديکند و بگو

  . چاپ شوددي است و باى خوبىليکتاب خ:  کرد و گفتى کتاب را بررسشانيا
 که به عنوان مسئول ني طرفه آنهاست، از اکي افکار ى خلق و حاوني متعلق به مجاهددمي کتاب که چاپ شد، دم،ي را چاپ کردکتاب

  . ناراحت شدمىلياعتماد کرده و خودم کتاب را نخوانده بودم خ ى ورداسبى به آقاجاي بهيري تحرئتيه
  . نداشتى کتاب اشکالنياز نظر من چاپ ا:  گفتم، پاسخ دادشاني را به اموضوع

 چاپ شده بود، نهي ماجرا که به هر حال ده ها هزار تومان هزني در ام،ي را چاپ کنى کتابني نبود که چنني ما اى انتشاراتاستي ساما
 بودم، هيري تحرئتي هسي من مسئول و رئراي دانستند، زىمسئول و مقصر م _ ىالبته به درست_  انتشارات قلم، مرا رهي مدئتي هىاعضا

 . کار هم شدني شود که اري گرفته شد آن کتاب خممي بحث و گفتگو تصمىمدتبه هر حال پس از 
 
   کتاب چه بود؟ى محتوا•

 جدا شد، در فاصله ى با ما قهر کرد و از انتشاراتى ورداسبى کردن کتاب، آقاري پس از خمت،ي بود ضد دولت موقت و خصوصاً روحانىکتاب
 دهه شصت و اعالم جنگ مسلحانه سازمان لي در اوازي داشت و بعداً نىکي نزدىلي خى همکارني او با مجاهد1360 تا 58 ىسال ها
 فرار کرد و پس راني سازمان از اى از اعضاى هم به همراه برخىسب ورداران،ي اى اسالمى جمهورهي عل1360 اد خرد31 خلق در نيمجاهد
  . به عراق رفتىاز مدت
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 بود و ىشمچي عضدانلو را که قبالً زن ابرمي صدر، مرى بنروزهي صدر، فى پس از طالق دادن دختر بنى مسعود رجوى که وقتدمي شنبعدها
 که خود ىهمان( در آمد، ى کند به ازدواج مسعود رجوىرا ط) عده (ى از همسرش طالق گرفته و بدون آن که مدت شرعىبه دستور رجو

 به تعدد زوجات ىتيثي اعتبار و حى مسعود رجوى فراش آقاديتجد:  نوشته بوداي گفته ىورداسب)  نام نهادندکيدئولوژيآنها به آن انقالب ا
  !  اسالم داده استغمبريپ

 دي از او را سخت بعى حرفني سراغ داشتم صادر شدن چنى که در ورداسبىم و دانش با علراي زدم،ي شنى حرف را در کمال ناباورني امن
  . جمله را گفته استني بردم که حرف صحت دارد و اى حرف از طرف منابع موثق، متأسفانه پني اديي دانستم، اما پس از تأىم

 . رفتني کشته شد و از بزين اتي مرصاد شرکت کرد که در همان عملاتي در عملى ورداسب1367 در سال زي نبعدها
  
  
  
 

  :جدايي از سازمان مجاهدين

  
  د؟ي با سازمان داشتى چه رابطه ا57 تا 53 ى در فاصله سال ها•

 از ى شد، رابطه من با سازمان قطع شد، البته با برخري که دستگشاني بود، ايى رجاى محمد علدي شهني رابط من با سازمان مجاهدنيآخر
  .تباط داشتم، اما در داخل نه خارج از کشور ارىاعضا
 با آنان قطع شد و صرفاً اخبارشان را دورادور ى سازمان تماس من به کلىدئولوژي اريي تغى و ماجرا1354 شوم و تلخ سال عي از وقاپس

 نير من مجاهد کردم، اما منظوى شد دفاع مى که به آن مى در مقابل حمالتى به سازمان داشتم و حتلي کردم، البته هنوز تماىدنبال م
  .ى بعدى هاستي و مارکسحرفان بود نه منهياول
 . کردمتي شروع به فعالراني اى مجدد نهضت آزادلي در قالب تشکگري کرد، من بار دريي تغى به کلراني اى که فضازي ن1355 از سال بعد

 
   چه بود؟1357 در زندان، از انقالب سال ني مجاهدلي تحل•

 و آن 57 وري که موج انقالب باال گرفت و خصوصاً پس از شهر57 نداشتند، در سال 1357ر انقالب  دى نقش عملچي خلق هنيمجاهد
  . کردند و قبول نداشتندى حرکت انقالب را باور نمني ژاله، باز مجاهددانيکشتار وحشتناک در م

 ى و حتدهينستند که هنوز وقت آن نرس داى مى را حرکت خام و نادرست57 گفتند که آنها انقالب ى که بعدها مدمي از خودشان شنمن
 . کردندى نمديي را تأ57 وري شهر17 انيجر

  
  
 

  :من و مسعود رجوي

  
   چه طور بود؟1357 در سال ني رابطه شما با مجاهد•

 از زندان  همني مجاهدى را از زندان آزاد کرد، اعضا و کادرهاىاسي ساني زندانىني امام خمى از حرکت توده ها به رهبرى موج ناشباالخره
  .رفتم) قهي و صدى احمد، رضا، مهدد،يپدر چهار شه (يى رضالي خلى آنها به منزل آقادني دى که آزاد شدند براىآزاد شدند، وقت

 تازه از زندان زي هم که او نى اهللا طالقانتي که تازه از زندان آزاد شده بودند، حضور دارند، آىاباني خى و موسى مسعود رجودمي آنجا ددر
  . کردى آنها داشت صحبت مىد شده بود نشسته بود و براآزا
  ) 1 (ىعقوبي زي پروى وقت آقاني تمام شد، بلند شدند و رفتند، در اشاني گوش دادم، سخنان اشاني اى نشستم و به حرف هاى گوشه امن

  .دمي دى بود که او را مى بارني کرد، اولى معرفىمرا به مسعود رجو
____________________ 

 
 شتري با من تماسش را بىعقوبي زي پروران،ي خلق اني و سپس سازمان مجاهدني مجاهدى جنبش مللي انقالب و تشکىروزي پس از پ-1

 که من 1371 رفت، در سال سي به پارني سران مجاهدگري او هم به همراه دى اسالمى با جمهورىري به دنبال درگ1360کرد، در سال 
 . استزاري و دار و دسته اش بىه او از سازمان جدا شده و سخت هم از رجو کدمي به فرانسه داشتم، شنىسفر
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 کرده است، ى را به من معرفشاني محمد اد،ي کنى را به من معرفى جعفرى شما آقاستيالزم ن:  را قطع کرد و گفتىعقوبي صحبت ىرجو

  . نژاد بودفي حندي شهزيمنظورش از محمد ن
 خواهم به شما عرض بکنم که مد نظر ىمن دو نکته را م! برادران:  گفتمگراني و دىاباني و خى خلوت شد، خطاب به رجوى که کممجلس

  .دي مدت کمتر خبر داشته باشني در ادي از زندان شاروني باناتي و از جردي شما حدود هفت سال در زندان بوده اد،يداشته باش
 اهللا تي آني که همى فرق کرده به طوراري بس1350 با اجتماع سال دينيب ى که شما االن مىروني خدمتتان عرض بکنم، بدي نکته را بانيا

  . تا آسمان فرق داردني اجتماع زمني بودم با ادهي که من قبالً دى که از زندان آزاد شد گفت که آن اجتماعى هم وقتىطالقان
 دي کنالي که خديري نگىده اند و لذا شما موضع وسعت به حرکت درآمني که مردم به انمي بى مافتهي چهل ساله خودم را تحقق ى آرزومن

  . دي هست1350هنوز در سال 
 بعد از زندان رفتن نظرتان را تا اندازه د،ي داشتى نظر منفشاني دانم شما قبل از زندان نسبت به اى است، من مىعتي درباره دکتر شردوم
 نکته ني است و اىعتي مرهون افکار دکتر شرىادي زاريت به اندازه بس حرکني که ادي اما به هر حال بداند،ي اصالح کردشاني درباره اىاديز
  .ديري بگدهي آن را ناددي توانى که نمت اسىا

  ! مي کنى ما همان طور عمل مدييهر چه شما بگو:  گفتى رجومسعود
  .دي الزم داشته باشىبه هر حال من در خدمتتان هستم، اگر همکار:  هم گفتممن

 جو ني مسلحانه را کنار گذاشته اند و با اى کارهاني شده و مجاهدروزي بود که حاال که انقالب پني اگرانيزرگان و د مهندس باهي اولانتظار
  .راني اى مجدداً برگردند به نهضت آزاددي آمده اند، شاروني از زندان بديجد
 به نهضت وستني پى بود و سنش اقتضاوستهي پني جوان بود که به مجاهدىلي نبود، او خى از اول عضو نهضت آزادى چه مسعود رجواگر
  . جذب نکرده بودى شده بود و عضو تازه الي رسماً تعط1342 از سال ى کرد، در واقع نهضت آزادى را نمىآزاد
 مشغول باشند، اما ى توانند در چارچوب نهضت آزادى بکنند مى و فرهنگىاسي اگر بخواهند کار سني افراد مجاهدمي کردى فکر مما
 تي خودشان درست کردند و شروع به فعالى براى دادند، ستادلي را تشکني مجاهدى دارند و جنبش ملىگري نه، آنها برنامه دميديد

  . کردند، من هم بارها به ستاد آنها رفتمن خود و سازمان شاىمستقل برا
 ستي که من اطالع دارم گروه مارکسيىتا آنجا از مسائل روشن شد، ىاري که بعد از انقالب که به هر حال بسمي را هم بگوني است االزم

 در راه کاري به نام سازمان پىستي سازمان مستقل و مارکسگراني شهرام و دى تقى جدا شدند و به رهبرنيشده داخل سازمان از مجاهد
  . کردندتي شروع به فعالى اسالمى نظام جمهورهي وجود آوردند و علبه طبقه کارگر ىآزاد
 ى ماباني کامل به خى حجابى زن آنها با بى اعضا کردند،ى را نمى اخالقى و حتى مسائل اسالمتي وجه رعاچي به هکاري و هواداران پاعضا

 ى را مى کامل مسائل اسالمتي رعاني مجاهدى جنبش ملاي ني مجاهدى اصلى کردند، اما خود اعضاى مى حجابى تظاهر به بىآمدند و حت
  .کردند

 ى سرشان بود حجاب کاملى که مانتو و روسرزي نى چادر سرشان بود، برخى از زن ها حتىليتم، خ رفى مرتب به ستاد جنبش ممن
 با آنها ىادي و تفاوت زستندي ننهاي اهي اولني آن مؤسسىعني شناختم ى که من مىنيمجاهد!  نهدمي رفت و آمد دىداشتند، بعد از مدت

  . زدمى اول به آنان سر مى کمتر از هفته هاىلي جهت ارتباطم را با آنها کم کردم و خنيدارند، از ا
 ني به سازمان مجاهدىعي رفى برگشتند، خودش، خانمش و باجناقش آقاراني و خانواده اش به اى طوسىسي رضا رئى از انقالب آقابعد
  . متعلق به سازمان بودى از ساختمان هاىکي آنها در ى و اصالً جاوستنديپ
 گله را از من کرد و هم ني کنم، هم رضا اى نمى با سازمان همکاردي و شاديردند که چرا آن طور که با دو بار از من گله کىکي است ادمي

  .خانمش
 کنم ى مى که از دور همکارني کنم، همى که مثل شما شبانه روز در سازمان باشم و با آن همکاردياز من توقع نداشته باش:  آنها گفتمبه
  . استىکاف
 که در آنجا دمي دى رفتم به محل جنبش آنها را مى مى سازمان گذاشته بودند، من گاهى شان را روىام زندگتم) رضا و همسرش( زوج آن

  .ساکن اند و پاک باخته در خدمت سازمان هستند
ابسته  وى سازمان بودند، بعد البته از طرف سازمان به لندن رفتند و در اروپا سازمانى سخنگوزي نى کردند و مدتى سازمان ترجمه مىبرا

 . کردندتي فعالني کردند و سخت به نفع جنبش مجاهدى را راه اندازنيبه مجاهد
 
   نام سازمان وابسته به جنبش در اروپا چه بود ؟•

  .کاي مسلمان اروپا و آمراني دانشجوانجمن
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   بودند ؟ى آن چه کسانني مؤسساي مؤسس ئتي ه•
 در راني در خارج از اى بودند، آنها مدتى نوحدي و نفر سوم حمى طوسىق آقا باجناىعي رفني حسى بود، نفر بعدى طوسىسي رئى آقاىکي

 تي فعالکاي مسلمان اروپا و آمراني دانشجوى پوشش همان انجمن هاري و زني به نفع مجاهدگري دىانگلستان، فرانسه، آلمان و جاها
 .کردند

 
   نبودند ؟راني مگر در ا•

 اني در جرى کنند، حتتي فعالى به اروپا اعزام شدند تا در آنجا به نفع سازمان و مخصوصاً رجو58 در سال راني پس از ورود به اى اندکنه،
 . از خودشان نشان دادندىادي زتي آنها در اروپا فعالى و نامزد شدن مسعود رجوى جمهوراستي دوره انتخابات رني اولىبرگزار

 
 ى در افشاگرى جدا شدند و حتني و دوستانش از سازمان مجاهدى طوسىسي رئى آقا1359 کنم سال ى انقالب فکر ملي است اواادمي •
  . به چاپ رساندنديى با عنوان روند جداى نوشتند و بعد هم کتابهاني در روزنامه کى سازمان مقاالتهيعل
 يى چه قدر دوروى رجو که خصوصاًدمي دى برخورد داشتم، مانشي و اطرافىاباني و خى طور است، من که به طور پراکنده با رجوني همبله،
 زند، از سازمان دور شدم، چه رسد به رضا و دوستانش که ى زند و پشت سرم حرف مخالف آن را مى حرف مکي کند و در حضور من ىم

  . آنها را شناخته بودندى مدام با آنان به خوبى زندگليبه دل
 ىاباني و خىرجو (دي جدىراً آن سه نفر با سازمان و کادر رهبر جا آغاز شد، ظاهني هم از همگراني و دىاباني و خى آنها با رجواختالف

  .دندي نرسيى بار بحث کردند، اما به جاني کردند، چندداياختالف نظر پ...) و
 نوشتند و رسماً انشعاب خود را از سازمان اعالم کردند، رضا متن ى اهي بود اعالمى طوسىسي سر آن سه نفر که رهبرشان رضا رئآخر
  . بودىزدي مي دکتر ابراهرشي بدهم که سردبهانيا داد من تا به روزنامه ک رهياعالم

 روبرو شد و آنها با صدور ني با واکنش تند مجاهدهي چاپ کرد، چاپ آن اعالم1359 رماهي کنم در تى را، فکر مهي اعالمني ازي نهانيک
  !  آن سه نفر را در سازمان منکر شدندتي اصالً عضو،ى رسمى اهياعالم
 قبل از ى شد او اصالً مبارز نبوده و در سال هاى مدعى ناجوانمردانه بود، سازمان حتىلي خىلي سازمان با آن سه نفر، خصوصاً رضا خاررفت

  !  مشغول بوده استليانقالب در اروپا به تحص
 مطلب اشاره کرده بود ني به اهانيمه ک سازمان به شمار آورد اتفاقاً روزناهي گذاران اولهي از پاىکي دي را باى طوسىسي آن که رضا رئحال

 از اسالم در سازمان مبارزه ني بودند که در اروپا مردانه با منحرفى کردند، رضا و دوستانش همان کسانبي رسماً آن را تکذنيکه مجاهد
 . مفصل را منتشر کردندهي آن اعالموکردند 

 
  
 
 
 

  :جبهه نيروهاي مبارز اسالمي

  
  د؟ي به کجا انجامى خلق و گروه مسعود رجونيمان مجاهد کار شما باالخره با ساز•

 ىقابل مذاکره است، م:  گفتمم،ي بدهلي مبارز اسالم را تشکىروهاي کرد که جبهه نشنهادي از دوستان به من پىکي 1358 ني فرورددر
  . مطرح کردمى را به مهندس عزت اهللا سحاباني من رفتم و جرم،ي و با هم بحث بکنمينيشود بنش

  .مي باره مذاکره بکنني در امي شده و حاضرشنهاديبه من هم پ: گفت او
 و ماني اهللا پبيدکتر حب(و جنبش مسلمانان مبارز ) ىمن و مهندس سحاب (ى شامل نهضت آزاد،ى جهت چهار گروه مبارز اسالمني ااز

 چهار ني، ا)ىاباني خى و موسىمسعود رجو (راني خلق انيو سازمان مجاهد) ى و دکتر عسکرىدکتر کاظم سام(، جاما )هيدکتر عبداهللا زند
 جبهه جادي اى و برامي مجادله شدند، نشستى مشغول بحث و مذاکره و تبادل نظر و گاه1358 تا مرداد ماه ني فروردخر از اواباًيگروه تقر

 .مي با هم بحث کردى مبارز اسالمىروهاين
 
  د؟ي همه به درازا کشني چرا مذاکرات ا•

" جبهه" حال آن که قرار بود رد،ي خواست آن خواسته انجام بگى داشت و مى هر کس خواسته ام،يدي رسى توافق نم که بهني اىبرا
  .ردي چهار گروه را در بر گني که بتواند وجه مشترک اى شود، جبهه اليتشک
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 لي تحمگراني خواهد بر دىودش م خود و سازمان خود بکشاند و آنچه خى را به سوگري خواهد افراد دى که هر کس مميدي در بحث داما
 دي رو صحبت به درازا کشني بکند، از اى همکارىگري صورت با دني چهار گروه هم حاضر نبودند به اني از اکي چي است که هىعيکند، طب

  . از ما جدا شدندهي و دکتر عبداهللا زندمانيو قبل از همه دکتر پ
  . استهودهي صحبت ها بنيا:  گفتماني پدکتر
 ني بعد از رفتن ما، جاما و مجاهدم،يدي کنار کشراني اى نهضت آزادندگاني به عنوان نماى من و مهندس سحابگري دو جلسه دىکي  ازبعد

  . جدا شدندگري و دعوا از همدى با دلخورشتري باي ماه کي و بعد از ديي نپاىري ائتالف هم دنيبا هم ائتالف کردند، اما ا
 که هر ى و مقصودماني و آرمان هامي را خوب شناختگري حسن را داشت که همدني اما اد،ي نرسيىجا به چگاهي مذاکرات اگر چه هنيا

  . روشن شدى تا اندازه اگراني دى براميکدام داشت
 ى مجلس خبرگان قانون اساسى براديياي اما بم،ي بدهلي تشکى جبهه امي خواستى اگر چه ما ممي بود که گفت1358 ماه ري اواخر تدر

  .مي کنى مشترک معرفىاهاديکاند
 م،ي بکنى مشترک معرفىداي کاندشاني نظر اري و زمي که البته مال خودش هم نبود، جمع شوى اهللا طالقانتي در منزل آمي شد بروقرار

راها  شوى به نام سازمان اسالمىگري معروف به جنبش و گروه دى جواددي اصغر حاج سى چهار گروه که نام بردم، گروه علنيعالوه بر ا
 . شش گروهميهم به جمع ما اضافه شد و شد) ساش(
 
   بود؟ى رهبر ساش ک•
 .ستي نادمي

 عده با هم جمع شوند، ني خواهند اى مشاني امي خودشان از منزل رفته اند، متوجه شدميدي در آنجا د،ى اهللا طالقانتي منزل آمي رفتهمه
 گري و شروع به صحبت و مذاکره با همدمي، به هر حال در آن جا نشست داشته باشندى دخالتهي قضنياما نخواسته اند خودشان در ا

  .ميکرد
 مصالح دي است، ما باانيمصالح مملکت در م:  گفتمم،ي من نفر اول بودم، از من خواستند که نظرم را بگومي که نشسته بودىبي ترتبه

 ستي باشد و آن کس هم که صالح نى اسالمى حزب جمهور اگر چه عضوم،ي کنى را که صالح است معرفى و آن کسمي را کنار بگذارىگروه
  . خودمان باشدى اعضاز اگر چه ام،ي نکنىمعرف

  .نهي همناًينظر من هم ع:  که هنوز نوبتش نبود، بالفاصله دنبال حرف من گفتني با اى رجومسعود
 ى کنم، اگر چه شمر بن ذى مى معرف را که به خودم وابسته استىنظر من درست برعکس است، من کس:  گفتى جواددي حاج سىآقا

  !  کنم، اگر چه امام جعفر صادق باشدى نمى ندارد معرفى وابستگچي که به من هىالجوشن باشد و کس
  . جلسه شددني جو جلسه را به شدت متشنج کرد و باعث از هم پاشى جواددي حاج سى صحبت آقانيا

 ىعني( و با هم ميني ما بنشى دارند، اگر موافقى مختلفى نظرهانهاي کار کرد، ا شودى عده نمنيبا ا:  کنار و گفتدي مرا کشماني پدکتر
  .مي بکنى مشترک معرفىدايکاند)  و جنبش مسلمانان مبارزراني اىنهضت آزاد

  . خوب استاريبس:  گفتممن
 ىعني (هي بق،ى جواددي حاج سىآقا و ى از نهضت آزادري روز موعود غدمياما د! مي و با هم صحبت بکنميني دو روز بعد بنشمي گذاشتقرار

  . کرده اندى مشترک معرفىدايکاند)  جاما، جنبش مسلمانان مبارز و ساشن،يمجاهد
 به صورت راني اى خود نهضت آزادم،ي به قرار و قولشان وفا نکردند ناراحت شدشاني اما امي قرار گذاشتماني که با دکتر پاني جرني ااز

  . افراد بودتي صالحى و صرفاً روى گروهى همان طور که گفته بودم بدون وابستگزي نداهاي کرد، کاندى معرفدايمستقل کاند
 را که ى افراد مختلفزي مفتح را، در شهرستان ها نى دکتر محمد تقاي و مي کرده بودى ما در تهران دکتر محمد جواد باهنر را هم معرفمثالً

  .مي کردى نبودند معرفىغالباً عضو نهضت آزاد
 من با سازمان ى همکارني آخرني و ادي رساني به پا1358 در تابستان تي وضعني جبهه با الي تشکى مذاکره براانيحال جر هر به

 . بودراني خلق انيمجاهد
  


