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  ؛ تنها برای خواندن ست و ...انتقادمطالب نه به معنای تائيدست و نه به  

366  

 82ور يمرداد،شهر21شماره
  

  بر گفتمانيناپذير   ي آشتي چيرگ ؛60 خرداد 

و " اضدادجايى  جابه", "تغيير ايدئولوژى", به سازمان مجاهدين خلق ايران" 54ضربة سال "بر اين باورند كه , ردى ايران هستند
. مترقى و چپ در ايران است, هاى راديكال  هژمونى جريانرفتن تهمزمان با از دس, دنبال آن صورت گرفت كه به" شمن اصلىيه د

اين دو قطبى كه در زندان . دنبال داشت كاذبى را به دوقطبى, اين بحرانبلكه نحوة برخورد نادرست با , ريخى خود را از دست داد
 . باشد  مى60خرداد  طورخاص در اوج سى هاى پس از انقالب و به ى

ولى ." اسالمى و مردمى ايران كشيده شود, دان به درون انقالب وسيِع توحيدىهاى زن نظرى مبادا تنگ: " توصيه كردند57ان 
آقاى دكتركريم رستگار برآنند تا درنهايت امانتدارى . دازيمنگاهى به آن وقايع بين نيم, يابى ست و هشت سال ناچاريم براى ريشه

 .هاى بعد از پيروزى انقالب را تا حدى روشن نمايند نحوة برخورد با اين ضربه و عوامل منجر به درگيرى, 54سال 

, 1358در سال .  نيز چند روزى در اتاقك تكى شما زندگى مخفى داشتيم1352ماه سال  در دى. قلعه بوديم ا هم در زندان قزل
كه شما از  با توجه به اين, ايم  در اين مدت هر دو ما از مراحل مختلف و متعددى گذر كرده. موفق به ديدار يكديگر نشديم) 1382

پس از .  آزاد شديد1351 به سازمان هم دستگير شديد و در شهريور 50يور در ضربة شهر, هاى سازمان را فراگرفتيد ة آموزش
ها  در اين مدت هم با بيشتر اعضاى سازمان و ديگر گروه,  آزاد شديد1355 آبان 26 دستگير و در 1352 و مجدداً در سوم دى 

تيم بوديد و پس از دستگيرى با سران سازمان ازجمله موسى خيابانى و مسعود رجوى برخوردهاى  مدتى با تقى شهرام هم, 
االسالم رفسنجانى و سران مجاهدين  اهللا بهشتى و حجت آيت, اهللا مطهرى همچون آيت, ها پس از انقالب با بيشتر شخصيت

از آنجا كه مدتى است خوانندگان . داريدپزشكى و فيزيولوژى گرفته و در حال حاضر مقام استادى دانشگاه را  راى خود را در روان
اى در اين زمينه  يابى عالمانه و عادالنه ينيم تا اظهارنظر و ريشهوگو بنش بر آن شديم تا با شما به گفت, اند استقبال كرده, 60ال 

  
آ

 آوردن اين 

 يس
  

 وگو با دكتركريم رستگار گفت
  

اندركار مسائل راهب  كه دست   برخى از كسانى 
حدت نيروها در ميدان نبرد علعدول از اصل و"

تنها چپ فرصت تا معنا كه در آن زمان نه بدين
 منشأ درگير ,وجود آمد ها به اوين و ديگر زندان

 
در آب,   مرحوم طالقانى پس از آزادى از زندان

حال پس از گذشت بي. گونه نشد متأسفانه اين
ضربة , ى مختصروگو ها در اين گفت در نقل قول

 
يك هفته ب, 1350در سال! آقاى دكتر رستگار(

 خرداد 9(مالقاتى دوساعته داشتيم و تا امروز 
 وارد سازمان مجاهدين شديد و هم1344سال 

مدتى زندگى مبارزاتى مخفى را انتخاب كرديد
ىخصوص در زندگى مخف به, ايد برخورد داشته
.  قصر و اوين داشتيدهاى زندانمستمرى در 

همچنين دكت. اى داشتيد خوردهاى دلسوزانهبر
مقاالت مربوط به علل درگيرى س انداز از چشم
 .بكنيد

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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ريشه در  زندگى نوجوانى دارد و مناسب است تا من از اين سابقة تاريخى شروع كنم و بعد در جاى خود به طرح اين مسائل , عامل اصلى ورود من به سازمان مجاهدين(
هاى ديگر  در ابتدا من با بچه,  مذهبى بودنديداًسابقة خانوادگى من بدين شرح است؛ خانوادة من شد. شدم و بعد از ورودم چه شدبپردازم كه چرا اصوالً وارد اين سازمان 

ه در حال حاضر  آقاى كريم حقيقى داشتم ك نام  دبير ادبياتى به, وارد دبيرستان كه شدم. مند بودم از نظر درسى هم بسيار به درس و تحصيل عالقه, كردم فرق چندانى نمى
بسيارى از مسائل جانبى مانند شرايط و سابقة ,  تدريس درس ادبيات فارسى  بودند و در ضمِناى رستهايشان انسان بسيار وا. زنده و به فعاليت مذهبى مشغول هستند

. داد ص مسائل مذهبى و عرفانى را مورد بحث و بررسى قرار مىخصو كرد و بسيارى از قضاياى مربوط به موضوع و به خوبى تحليل و حالجى مى تاريخى متن و يا شعر را به
از نظر (اى كامالً آشكار  وى يك محفل مدرسه, شد انجام داد كرد و در دوران شاه نيز غير از اين كار نمى  كه سازمان در ابتداى عضوگيرى افراد مىكارىايشان مشابه آن 

 تعداد آنها را بسيار محدود كرد و هدف وها را دستچين  كم بچه ايشان كم, اما بعد از مدتى, كرد  مسائل درسى صحبت مىدر ابتدا عمدتاً در رابطه با. تشكيل داد) امنيتى
. همين ديدگاه باعث جذب من به محفل وى شد. آقاى كريم حقيقى ديدگاهى عرفانى و بسيار عميق از مذهب داشت. او از اين امر انتخاب جوانانى با خصوصيات معين بود

خدا نيز صدها قدم به طرف شما , سوى خدا آمديد وى گفت كه شما جوانان كه اكنون يك قدم به. ياد دارم كه ايشان براى من حديثى خواند كه هنوز هم برايم جالب است
اى   است كه در صحراى عربستان همراه با قافله كه دقيقاً مانند كسى طورى به. شود زده و خوشحال مى خدا شوق, سوى خداوند آمد اگر كسى به, حديثى داريم كه. آيد مى

كه سرگردان از  او درحالى. باشد در صحرا هم كه هيچ آب و غذايى نبوده و مرگ وى حتمى مى. گردد شود و ناگهان قافله ناپديد مى كند و از قافله جدا مى مسافرت مى
ديده و حاال   مىدگفت كه ببينيد چقدر فردى كه مرگ را به چشم خو وى مى. آيد  سويش مى افله بهبيند كه ق  ناگهان مى, كند رود و چيزى پيدا نمى سو مى سو به آن اين

  .شود خداوند هم به همين اندازه خوشحال مى. شود خوشحال مى, آيد بيند كه به طرفش مى دارد حيات و زندگى را مى
عالوه بر . نام نجابت بودند كه مجتهد بودند و ديدگاه بسيار عميق عرفانى داشتند آقايى روحانى بهپيشواى اين گروه . نام نجابتيه وابسته بود   آقاى حقيقى به گروهى به

هاى مفيد و   با اين گروه داشتم و آموزشكمىحدوداً مدت چهارسال من رابطة مح. جلسات منزل آقاى حقيقى پس از مدتى ما جلسات مرتبى در منزل ايشان داشتيم
كه عشق به خدا و احساس عميق عرفانى در من پديد آمد و درك نمودم كه براى وصول به حق بايد از  تر اين از همه مهم. و عرفانى ديدم) ىخصوصاً قرآن(پربار مذهبى 

د و من با برادرش نمو شركت مى) دانيد از بنيانگذاران سازمان مجاهدين است  مىكه طورى نكه هما(فام  در اين جلسات رسول مشكين. دنيا پشت نمود منيت گذشته و به
اين گروه كه در حال فعاليت , 1342خرداد  در پانزده. فام كه در حال حاضر روحانى و مجتهد است همكالسى و دوست بسيار نزديك در اين گروه بوديم محمد مشكين

  .را تمام كرده بودمموقع من كالس دهم دبيرستان  در آن. هم خورد  قرار گرفت و جلسات بهيبتحت تعق, نفع امام بود  سياسى به
اما رشتة پزشكى را انتخاب , كه در رشتة رياضى امتحان داده بودم من با وجود اين,  من در امتحان دانشگاه شركت كردم و در رشتة پزشكى پذيرفته شدم1344  سال 

سالمى دانشگاه شيراز در آن زمان جلسات علنى مرتبى داشت كه ا انجمن. اسالمى رابطه داشتم از همان سال اول دانشگاه من با انجمن. نمودم و وارد اين رشته شدم
در جلسات , انجمن عالوه بر جلسات علنى در عين حال جلسات مخفى هم داشت, كردند متفكرين مذهبى ازجمله آقايان مطهرى و مفتح دعوت شده و سخنرانى مى

اين . شد هاى سياسى انجام مى بحث, داد و سياسى بودند و در اين جلسات سبزى مى قورمهكردند كه به قول معروف سرشان بوى  مخفى معموالً دانشجويانى شركت مى
خانيان بود من را  نام مسعود اسماعيل هايى كه در اين گروه به كه در اوايل زمستان همان سال يكى از بچه جلسات هر هفته در خانة يكى از دانشجويان ادامه داشت تا اين

در آن تاريخ علت انتخاب من از بين . خواهد با شما چند كلمه خصوصى صحبت كنم و خالصه از اينجا بود كه عضوگيرى من شروع شد دلم مىبه كنارى كشيد و گفت كه 
رغم ترديد  علىبعداً فهميدم كه . چرا كه وضع ظاهرى و سابقة خانوادگى و طبقاتى من با اهداف سازمان همخوانى نداشت, اسالمى برايم روشن نبود تمامى اعضاى انجمن

تازه متوجه شدم , پس از چندماه از عضوگيرى. فام ـ با توجه به اطالع وى از سابقة مذهبى من ـ به عضوگيرى من اقدام نمودند  پافشارى رسول مشكينعلت بهاعضا 
بايد از .  مبارزه با رژيم نداشتمراى انگيزة سياسى ب هيچعلت امر هم اين بود كه من اصوالً فردى سياسى نبودم و . هدف سازمان مبارزة مسلحانه بر ضد رژيم شاه است

كه عضو  اين نكات را در مورد گذشته خود گفتم تا خصوصيات فردى كسانى. شد كه مبارزه يك تكليف است تا عضويت گروه را بپذيرم نظر مذهبى براى من روشن مى
مسئولين و همرديفان . دادم گرفتم و هم آموزش مى هاى مختلف هم آموزش مى  در گروه1350ال من از آن پس تا س. شدند براى خوانندگان بهتر روشن شود سازمان مى

 .حسين خوشرو بود كه در جريان هواپيماربايى از دوبى به عراق شركت داشت, يكى از افرادى كه با من بود. بسيارى داشتم
 
 حسين خوشرو خودش نيز زندانى بود؟( 
 
وى خيلى زجركشيده و انسان . اش جالب بود داستان زندگى. اصليت وى بلوچستانى بود ولى در آبادان بزرگ شده بود.  در زندان بودندنفرى بود كه وى جزو شش, بله( 

. جالب است,  بود ما را در يك گروه قرار دادهنكه سازما فلسفة اين. دورة من بود او دانشجوى اقتصاد و هم. وسيلة سازمان با هم آشنا شديم ما به. اى بود بسيار پخته
  . بسيار فقير و زحمتكش بود و آنها در نظر داشتند كه ما با هم تعديل بشويم قول خودشان من از خانوادة بورژوا بودم و وى از خانوادة به

, محمدرضا شمس, من, بهپور  على,حسين محصل, نفر نيز از شيراز عضو بودند كه عبارت بودند از مهدى محصل  بعد از لورفتن سازمان مشخص شد نُه1350  در سال 
ها را شديداً تحت فشار   بودند و بچهههاى مهدى و على را اسم برد نام هاى شيراز به دونفر از بچه. شناس و جواد برائى كاظم حق, فام حميد مشكين, طلب محمد حقيقى

ها پيدا شده بود و اينها  در همان خانه) مهدى و على(ا اسامى كوچك دونفر هاى سازمانى ب چارت. اى كه در كاغذ لورفته چه كسانى هستند گذاشته بودند كه اسامى
مهدى را كه دانشجوى سال باالى ,  مشخص شد كه مهدى دانشجوى پزشكى استكها براى ساوا اول در بازجويى. متأسفانه مدارك محكمى بود كه قابل انكار نبودند

چندين نفر هم از دانشجويان مهندسى ازجمله يكى از آشنايان ما را دستگير . جوى مهندسى است دستگير كردنددانستند دانش على را هم كه مى. گرفتند, پزشكى بود
با دستگيرى وى از طرف سازمان به همة .  مهدى محصل دستگير شد50در اواسط شهريور .  فشار آورده بودندخيلىآنها هيچ كاره بودند و در زندان به آنها . كردند

هاى ديگر  كردم و بچه من كار مى. مله من گفتند كه بايد فرارى شويم و من نيز به تهران آمدم و كارى در يك آهنگرى قديمى در خيابان شوش گرفتماعضاى شيراز ازج
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رابط اصلى ما با سازمان هم در  بهپور  مهندس على. گذاشتيم تا با هم و با سازمان در تماس باشيم  تهران به جاهاى ديگر رفته بودند و ما با هم قرار مىرهم هركدام د
على بهپور به من گفت .  دستگير شدمور شهري27ها بودم كه سر قرارى با على بهپور در  ها در يكى از مسافرخانه شب, من چون خانه پيدا نكرده بودم. همين وضعيت بود

كه ساواك از گروه  تنها چيزى. شوم ولى از من اطالعاتى ندارند اند كه دستگير مىاين جملة بهپور به من فهم. دانند و بعد من را دستگير كردند چيزى از تو نمى كه هيچ
نفر بقيه را معرفى كنند و   اين افراد مجبور بودند كه هفت.  دونفر از آنها مهدى و على هستندهنفر بودند ك نُه. دانست اين بود كه تعدادى عضو اين گروه هستند شيراز مى

شناسيد يا نه؟ وى اصالً زيركى الزم براى شغل بازجويى  دانم او را مى نمى, گر بود بازجوى اصلى من كمان. م و مرا به زندان اوين بردندبه اين صورت من دستگير شد
وهشت ساعت  لپس از چه. او هيچ مطلب جديدى از من كشف نكرد. چيز را كامالً تكذيب كردم همه, در بازجويى.  را از همان ابتدا فهميدماينخوشبختانه . نداشت

تر از   بسيار وسيعدنياهاى ديگر برخورد داشتم و متوجه شدم كه  ها و بچه من در سلول با گروه. دنيا برايم تغييركرد, من به زندان اوين كه آمدم. پروندة من بسته شد
هاى فدايى هستند اما من در سلول   سياهكل و گروه دانستم كه گروه البته پيش از آن مى, كردند هاى ديگر هم فعاليت مى باشد و پى بردم كه گروه چارچوب سازمان ما مى

كه  اما تصور اين. هاى ماركسيست در دانشگاه شيراز زياد بودند گروه. شناختم ىگفتند و من قبالً آنها را نم نها ستارة سرخ مى با گروهى از شيراز برخورد كردم كه به آ
, هاى چپ قلعه آمدم با بسيارى ديگر ازجمله گروه بعد كه به زندان قزل. برخورد با اينها براى من نوعى آموزش بود.  بودمشى مسلحانه داشته باشند دور از انتظار خط

در هاى علنى و يا مخفى با يكديگر داشتيم و  نشست) مجاهدين(قلعه تقريباً هرشب ما  در زندان قزل. برخورد كردم و آشنا شدم كه براى من جالب بود... روحانيون و
دانيد كه ما با  مى. ها ظاهر شد علت اختالف در تحليل هاى اختالف در درون سازمان به اولين جرقه. كرديم   مى هاى مختلف ازجمله اخبار و تحليل وقايع صحبت زمينه

دانستيم اوضاع در درون و   در جريان وقايع بوديم و مىكس حضور نداشت ولى ما دائماً قلعه از مركزيت هيچ كه آن زمان در قزل رغم اين على. بيرون دائماً در تماس بوديم
هاى ما در  واسطة اين اخبار و اطالعات خانواده.  داشتيمطالعزادگان ا عنوان مثال از وضعيت همة افراد در زير شكنجه ازجمله بديع به. خارج از زندان چگونه است

 سؤال اين بود كه چرا سازمان در  ,ها روى آن كار كنند اوين و جزو مركزيت بودند مطرح شد و قرار شد بچهكه در  بعدها يك سؤال اساسى از طرف كسانى. ها بودند مالقات
كه اين همه آموزش داده شده ناگهان سازمان چنين ضربة مهلكى بخورد؟  رغم اين مرحلة ورود به عمل دچار اين ضربة سنگين شده است؟ چه نقصى وجود داشته كه على

ها   وقايع در اين رابطه اطالع داشتيم و از جريانات دلفانى و همة اتفاقات پس از دستگيرى انستيم كه سازمان در چه سطح وسيعى لورفته است و از همهد خوبى مى ما به
ه چه شد و طرح شهرام چگونه شكست قلعه آمدم متوجه شدم ك اما بعد كه به قزل, نيا اطالعى نداشتم  كه سلول بودم از جريان شهرام پهلوى من تا زمانى. داشتيمآگاهى 

 .خواست هرحال سازمان براساس اطالعاتى كه داشتيم در مورد علت وقايع از ما تحليل مى خورد؟ به
 
 خواستند؟ نيروهاى خود سازمان تحليل مى(
 
 .تعدادشان هم خيلى زياد بود. قلعه بودند هاى خود سازمان كه در قزل  از بچه ,بله(
 

 .شهرام و تسليمى بودند, جوهرى, ازجمله يعقوبى, د خوبى هم بودنتركيب
 

هاى  من به ياد دارم كه تحليل. بودند... مهندس غرضى و مهندس توسلى و, هاى ديگر نيز زمرديان از شهر. از شيراز من و چندنفر ديگر بوديم. مهندس بهپور هم بود, بله
گشتند و بيش از همه هم روى همين نكات تأكيد داشتند كه  دنبال نقاط ضعف طبقاتى افراد مى ورت كه بهبه اين ص. هاى ماركسيستى بود اوليه همه برپاية همان چارچوب

نيا هم  بورژوازى هستيم و در رابطه با ربودن شهرام پهلوى بورژوا و با خصوصيات خاص خرده اى به رهبرى پرولتاريا است و اكثريت ما از قشر خرده مبارزة كنونى مبارزه
كه شهرام را به داخل ماشين بكشند خيلى مماشات شد و به صورتى  كردند در اين  مطرح مىوبورژوازى باعث شكست طرح شد  د كه همين خصوصيت خردهش تأكيد مى

شد و  شن برخورد مىكه اين طرح جزيى از يك مبارزة مرگ و زندگى بود و بايد خيلى خ در صورتى. خواستند با التماس به داخل ماشين دعوتش كنند بود كه انگار مى
شد كه سازمانى با اين همه  بيان مى. مورد دخالت كرده است زدند چرا كه او بى شد كه حتماً بايد وى را مى  با نگهبان هم گفته مىرابطهدر . شد گونه رحمى مى نبايد هيچ
 اتتقريباً همه علت آن را خصوصي, ين سادگى شكست بخورددر اجراى طرحى بد, مورد رحمى بى صحيح نبود كه به خاطر حفظ جان يك نگهبان و دل, تشكيالت

صورت آشكار  البته در آن زمان به. كرديم و حق هم همين بود كه اين نتايج را بگيريم هاى ماركسيستى زندگى مى ما در اين چارچوب تحليل. دانستند بورژوازى مى خرده
 يادم است كه با يكى از افرادى كه در گذشته سازمانى خيلى 1350 آن زمان يعنى تقريباً اواخر زمستان در.  چيزى مطرح نبود ,هنوز از اين كه مذهب مشكل اصلى ماست

رفتم و او را بوسيدم , چون من خيلى با او آشنايى نزديك داشتم, كه از سلول آمده بود وقتى. قلعه برخورد كردم و اين براى من خيلى جالب بود به من نزديك بود در قزل
پيش خود ." هيچى: "گفت" طور شده؟  مگر چه: "دوباره پرسيدم. اش خيلى بد است فهميدم روحيه. ادجواب روشنى ند" طور شده است؟ ات چه پرونده: "رسيدمو از او پ

, كنم ؟ چرا وقتى من صبح بلندت مىخوانى كه نماز نمى مثل اين: "به او گفتم. خواند خواهد بگويد و بعدها با تعجب ديدم كه نماز نمى گفتم حتماً مسائلى هست كه نمى
عاقبت روزى مرا كنار كشيد و گفت كه من . ايشان خيلى كاهل بود. شديم خوابيديم و همه با هم براى نماز بلند مى ها در بند چهار مى  ما مذهبىهمة" شوى؟ ناراحت مى

 بودم و خيلى جالب همراهگفت كه من در سلول با يكى از فداييان  ا نه؟ وى مىواقعيت اين است كه خيلى در شك هستم كه ما اصالً درست فكر كرديم ي. شوخى ندارم
 رفتم و آمدم و به خدا توكل  ,من مقاومت كردم. دادم نفر در پروندة من بود كه من بايد آدرس آن را مى خوردم به اين علت كه يك ها كتك مى ماه, بود من كه مسلمان بودم

دانستند كه من با اين فرد در ارتباط هستم و اين در روحية من خيلى   كه دقيقاً مىتبه اين جه, شد لو نداد ان را لو دادم و درواقع نمىاما نتوانستم و عاقبت ايش, كردم
 نبود كه ساواك مرا به كه هيچ شكى براى اين, واقعاً گناهكار نيستم, بينم كنم مى ولى وقتى كه من خود را تحليل مى. اثر بد گذاشته كه چرا من اين مقاومت را شكستم

من روى خدا خيلى بيش از . به هر جهت اين موضوع براى من ماية سرشكستگى است.  كه جز ارتباطى ساده هيچ كارى نكرده بودردىف. كشت نفر مى خاطر همين يك
 را او هم كه  و هشت ساعت هم بيشتر زير فشار نبود و وقتىشايد چهل , ولى آن فرد فدايى كه با من گرفتار شد. كردم و متأسفانه نتوانستم مقاومت كنم اين حساب مى
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منظورم اين است كه ارتباطات كامالً حساب شده . كس را نگرفتند ولى هيچ, همه را هم لو داد. اى نداشت تمام اطالعاتش سوخته بود و اصالً فايده, بردند براى بازجويى مى
 به خاطر ايمان به خدا اين همه زجر كشيديم و آبرويمان هم اگفت كه م قلعه دوستم مى در زندان قزل. ها تمام شد ها و كتك وهشت ساعت تمام بازجويى بود و پس از چهل

ودوتا شده و د اين كارى كامالً حساب. كنيم كه در اين مبارزه دين را وارد كرديم گفت من بعد از آن به اين فكر افتادم كه شايد اصوالً ما اشتباه مى او در ادامه مى. رفت
نتيجه همين مصيبتى است كه بر سر . كند اگر هم نكرديم حاال خدا را هم قبول داشته باشيم فرقى نمى. رسيديم  مىيجهبه نت, چهارتاست و اگر درست حساب كرده بوديم

گاه مذهب اشاره نكرده بود كه يك تشكيالت   هيچولى نكته اينجاست كه, بحث او درست بود. زد در آن زمان حرف كامالً جالبى مى, بند من اين دوست هم. من هم آمد
سرى كارهاى بدون حساب و كتاب بكنيد و در عين حال چون به خدا ايمان داريد هيچ   كه مذهب به ما نگفته بود كه شما به اميد خدا يك چنان. گونه باشد مخفى اين

  .عواقب سويى هم نخواهد داشت
كه خيلى  ديگر باالتر از اين حد نرفت و حتى كسانى, قلعه مسئلة اختالفات ايدئولوژيك در درون سازمان ره كنم كه در زندان قزلخواستم به اين اشا   با نقل اين واقعه مى

گفتند   نمىبورژوازى داريم ولى  كه ما خصوصيات خردهدگفتن فقط مى. گفتند باز هم بر ضِدمذهب سخنى نمى, ها قبل از او ماركسيست شدند تندتر از شهرام بودند و مدت
منتقل )  است كه حاال اين زندان به موزه تبديل شده( به فلكة زندان موقت شهربانى 1351من بعد از عيِد سال . بورژوازى است كه مذهب يكى از مصاديق فرهنگى خرده

ها  همة فكر ما اين بود كه دادگاه.  بودم اً درگير مسائل دادگاهيعنى تا مدتى كه من در فلكه بودم دائم. د آم ها پيش هاى مركزيت و حكم كه جريان دادگاه بچه شدم تا اين
پسر آقاى حقيقت كه كبابى , شناسيد يا نه؟ محسن حقيقت دانم آنها را مى نمى. نام حقيقت ها بودند ازجمله مصطفى ماليرى و دو پسرعمو بودند به چه شد؟ در آنجا خيلى

 . از آنها بوديكىداشت 
 
 .كاراته باز هم بود(
 
 .آوردند نژاد بود و دائماً از وضعيت دادگاه اطالعات مى دادگاه اينها با دادگاه محمد حنيف, بله(
 
 فام و دكترميالنى هم بودند؟  مشكين(
 
ها معتقد بودند كه  بعضى. كنندهمة افكار درگير اين بود كه كادر مركزى دفاع كنند يا ن. به هر جهت آنجا باز بحثى از مسائل ايدئولوژيك نبود. دكترميالنى هم بود, بله(

رفسنجانى و  من يادم است آقايان. گفتند  به ما مىبارهااين موضوع را , تر بودند كه پخته خصوص كسانى به. محكم بايستد, اصالً كادر مركزى الزم نيست كه به اين شكل
ديگر . اين يك دادگاه فرمايشى است و شما بايد برويد و برگرديد. كرد يد اثبات حقانيت اصالً در دادگاه لزوماً نبا. گيرى درست نيست سحابى به ما گفتندكه اين نوع موضع

خودشان را فدا كنند و در آينده نيز عقبه نداشته باشند و كسى نباشد كه , هايى گيرى هاى سطوح باال به خاطر چنين موضع دهيد؟ حيف است كه بچه چرا فحش مى
هاى ماركسيست خيلى محكم ايستاده بودند و اصالً رسم اين بود  كرد به اين جهت كه گروه موقع قبول نمى البته كسى آن. قى بكنيدشما دفاع حقو. سازمان را رهبرى كند

ن زمان بود كه در همي. نفر شهيد شدند  همگى بجز يك1351در خرداد , دانيد كه مى طورى همان. كردند  جلو بدهند و دفاع كنند و اينها هم همين كار را مىهكه بروند سين
 اطالعاتى به ساواك نداده بود گونه كس ديگرى هم هيچ ها هيچ نويسى چيزى نداشت و خوشبختانه در تك واقعاً هم پروندة من هيچ. خوانى من شروع شد دادرس و پرونده

در دادگاه . در اواسط دادگاه من را به زندان قصر آوردند. مسال زندان محكوم شد در دادگاه اول به يك, و چون اصالً مدركى دال بر عضويت من در سازمان وجود نداشت
بسيارى از . يك مدت كوتاه مرا به شمارة سه قصر بردند, كه به شمارة چهار بروم  از اينبل و ق1351در اواخر خردادماه سال , كه آزاد شوم قبل از اين.  دوم حكم تأييد شد

موسى , مهدى خسروشاهى, بهمن بازرگانى, ازجمله رضاباكرى, ه در دادگاه بودند و اعدام نشده بودند در آنجا بودندافراد سازمان و  تمام كادرهاى باال و اشخاصى ك
را به عبارت ديگر صريحاً اعالم كرده بودند كه ديگر اسالم . ها اعالم مواضع كرده بودند  بحث ايدئولوژيك خيلى داغ بود و  بعضى از بچهآنجادر .  خيابانى و مسعودرجوى

 .باشند قبول نداشته ماركسيست مى
 
 . يادم است كه در همان زمان نيكسون به ايران آمده بود و آن انفجارها رخ داده بود(
 
نبود كه آمده  و من يادم است دو روز بيشتر گفتند كه ما ماركسيست هستيم علناً مى. دار بودند در بين آنها از كادر مركزى و بسيار سابقه, حاال صحيح نيست اسمى ببرم(

بست   بن كه به اين صورت شكل گرفته بود به گونه شده و به هر جهت سازمانى دانى جريانات اين طور كه مى من را كنارى كشيد و گفت همان, يكى از دوستان نزديك, بودم
رسيم و اولين وظيفة ما  ما به هيچ جايى نمى, ر تفكر اشتباه باشداند كه علت و اشتباه از طرز تفكرمان بوده و اگ افراد باالى گروه به اين رسيده, رسيده است و اغلب

كه  همين. كه نصف آن را پذيرفته و نصف ديگر را رد كنيم نه اين,  ماركسيسم را در همة ابعاد بپذيريملمىكه تفكر ع اى نداريم جز اين ما چاره. تصحيح اين تفكر است
كنى و آيا جزو ما هستى يا نه؟ من براى وى خيلى احترام قائل  خواهد به من بگويد كه تو چگونه فكر مى شدم كه مىمنظور وى را فهميدم و متوجه , بحث را شروع كرد

ى  در  زندان قصر بود كه افراد51هرحال در سال  به. او هم منظور مرا فهميد." حاال صبر كن تا من فكرى بكنم: "به او با سرسنگينى گفتم.  مسئول من بودانىاو زم. بودم
 فكرى ايجاد شد كه با اين شكل ئلهمن از همان زمان برايم اين مس. از آن به بعد سازمان دچار يك دودستگى عظيم شد. گرفتند خيلى علنى موضع غيرمذهبى شديد مى

از همان ابتدا من تصميم خود را گرفته . كردرسيم و بايد يك فكر اساسى  جايى نمى و با اين نوع تفكر كه ما وجوهى از ماركسيسم و وجوهى از مذهب را بگيريم به هيچ
 .وجه از سر تعصّب نبود هيچ   بهميماين تص. شد از نظر من اين ماركسيسم بود كه از تفكر سازمانى بايد پاك مى. بودم
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.  كارهاى زيادى شده است هاى متعصب روهشناسى گ يا روان) Cult(شناسى  در روان. ام شناسى مطالعه كرده چون من در مسائل روان, دهم   اگر فرصت شد توضيح مى
گونه  اما هيچ, اى شديداً مذهبى داشتم  گذشتهكه نرغم اي يعنى من على. گونه نبود اما از ابتدا اين, تبديل شد)  Cult(به يك فرقه كه بعداً   رغم اين سازمان مجاهدين على

من به اين فكر افتادم كه اگر حقيقتاً اين . نند شرايط حاال نبود كه مذهبى بودن يك امتياز باشد زمان ما آن. كردم در خود احساس نمى, فشارى به جهت مذهبى بودنم
اما خوشبختانه من با توجه به سوابق طوالنى كه از مذهب داشتم ـ شايد كمتر كسى را ديده باشم كه , اريمبايد حتماً آن را كنار بگذ, تفكر كه ما داريم نتواند جواب دهد

هاى مذهبى فعاليت كرده باشد ـ به اين فكر افتادم كه من اين قدرت را دارم كه بنشينم و براى خود فكر  هبى مانند من قبل و در دورة دبيرستان در گروهدر مسائل مذ
در زندان , ن به بعد تا پايان دورة يكسالهاز آ. روز بيشتر در شمارة سه نبودم كه ما را تقسيم كردند و من را به شمارة چهار فرستادند شايد پانزده.   بگيرممكنم و تصمي

بقيه  از كسانى بودند كه . دكتر طباطبايى و توسلى از طيف مجاهدين بوديم, جوهرى, من. چند نفرى از مجاهدين بيشتر نبوديم, در شمارة چهار. شمارة چهار قصر بودم
صورتى  در آنجا به.  ملل اسالمى بودند نفر حزب وپنج مؤتلفه و پنجاه, توده مانده از حزب باقىهاى  ازجمله صفرخان و تمام گروه. هاى خيلى زياد و طوالنى داشتند زندان

اطالع بودند و با سابقة طوالنى كه در كارهاى  آنهايى كه در آنجا بودند چون اصالً با سازمان مجاهدين برخوردى نداشتند از ماهيت آن بى. تحت بازجويى قرار داشتيم
ها و  يادم است كه من با آقاى عمويى از طرف ماركسيست. پا كرده است گويد كه اين همه سروصدا به  بودند بدانند كه اين گروه جديد چه مىسياسى داشتند مايل

ادم اما شايد بايد د درس مى, يعنى برايشان ساعت گذاشته بودم. هاى سازمان داشتم  هم با آقاى عسگراوالدى كالسى براى توضيح ديدگاهلفهها و از طرف مؤت اى توده
كه اصالً  طورى, تتوده وجود داشته اس دارى بين تفكر روحانيت و حزب هاى زندان قصر بودكه عميقاً فهميدم  چه درگيرى سابقه در بحث! گرفتم گفت كه بيشتر درس مى

 .كردند اى نبودند و تصورش را هم نمى گونه مصالحه وجه حاضر به هيچ به هيچ
 
 توده هيچ مصالحه و ارتباطى نبود؟ حزبيعنى بين مؤتلفه و (
 
ها براساس مسائل مذهبى مؤتلفه نجس بودند و  ماركسيست. چيزشان از هم جدا بود غذا و كالً همه. كردند چيز نبود و اصالً با هم درست سالم و عليك هم نمى هيچ, خير(

طور  چه, اند  همه علما هم آنها را تأييد كردهاينك گروه مذهبى مانند سازمان مجاهدين كه به همين علت برايشان سؤال بود كه ي, ها نداشتند  آنها كارى با ماركسيست
نشينيد و يك كمون  ها سر يك سفره مى شما با ماركسيست, گفتند كه ما شنيديم در زندان گونه دوست نزديك باشند و مى هاى ماركسيستى اين ممكن است با سازمان

گفتيم صددرصد مذهبى  در عين حالى كه مى, كرديم  بود كه از موضع سازمان دفاع مىكلىداديم به ش البته توضيحى كه ما مى, ديمدا ما برايشان توضيح مى. داريد
 .گونه جدا بشوند كرديم كه اختالفات باعث شود كه اعضاى سازمان اين ما هنوز فكر نمى. هستند

سال و  يك. به همين دليل به دانشگاه مراجعه كردم. بعد از آزادى رفتم تا ببينم كه واقعاً چه بايد بكنم) ت روز اس350سال زندان . ( آزاد شدم1351  من در شهريور سال 
هاى سازمان به تهران يا   طريق خواهرم كه با خانمزمن با سازمان ا. آمدم و به تحصيل ادامه دادم. چندماهى بيشتر نمانده بود تا تحصيل من در دانشگاه تمام بشود

وى آن زمان فرارى شده بود و بدون , ناصر جوهرى به شيراز آمد, 1352كه تابستان سال  رفتند در ارتباط بودم و تمام اين اخبار را داشتم تا اين اى مختلف مىه زندان
, و گفتم اينجا نايستيم و برويم در خيابان بگرديم همراه با ترس شدم ـ صحنه كامالً به يادم است ـ من به اادچون با ديدن او دچار هيجان زي. قرار قبلى به در خانة ما آمد
كه گفتم جوهرى  طورى همان, اما من از اين موضوع مطلع نبودم. به احتمال زياد ماركسيسم را پذيرفته بود, موقع كه ناصر دنبال من آمد آن. شايد خانة ما تحت نظر باشد

 . د شديمو من در زندان شمارة چهار با هم بوديم و تقريباً با هم آزا
 
 كنم كه ناصر در آن زمان ماركسيسم را پذيرفته باشد؟ فكر نمى(
 
مرا به , ام اصطالح مذهبى دگم شهرام چون ديد به, كه با تيم شهرام بود و البته من هم وقتى مخفى شدم و به تيم شهرام آمدم براى اين. يقين دارم. ماركسيست شده بود(

 . بوداماما ناصر از همان زمان ديدگاه شهرام را پذيرفته بود و تا آخر با شهر, ادجاى ديگرى پرت كرد كه توضيح خواهم د
مرا فرستاده تا از ) موقع رهبر سازمان در خارج از زندان بود كه در آن(  خالصه حرف ناصر جوهرى اين بود كه سازمان دچار كمبود شديد كادرهاى قديمى است و شهرام 

متوسط عمر ,  مخفى در دست بودهاى گروهچرا كه طبق آمارى كه از . قبول مرگ بود, قبول اين درخواست در آن شرايط. ملحق شوىتو بخواهم مخفى شده به سازمان 
ثل اند م درست به ياد دارم كه به ناصر گفتم اين شرايطى كه اآلن براى سازمان وجود دارد و درخواستى كه كرده. يك چريك در آن زمان حدوداً شش ماه بيشتر نبود

 . آيم و سپس ما با هم قرار گذاشتيم شنوم و حتماً مى  مىامن آن ر". هل من ناصر ينصرنى"گفت  در روز عاشوراست كه ) ع (حسين درخواست امام
 ايدئولوژيك كار كرده بودم و خيلى روى مسائل, ها  بيرون بودم و با توجه به اطالع از شرايط ايدئولوژيك سازمان در درون زندان1352سالى كه تا مرداد     در اين يك

شهرام در زندان چيزهايى .  شده باشدركسيستكردم كه شهرام ما البته فكر نمى, دانستم كه چه مسائل فكرى ممكن است در سازمان و در بيرون وجود داشته باشد مى
من آمدم و اين بار باز هم در ميدان . كردند ى بودند كه علناً اظهار مىگونه كه افراد ديگر همان, داد كه ضدمذهب باشد اما نشان نمى, كرد هايى مى گفت و اشاره مى

اى  صورتى گرد و چهره, كه قدى كوتاه) نام طاهره جعفرزاده عالف به(سر قرار خانمى با چادر آمد . دبا من قرار گذاشته بودن) آنجا كه بار اول دستگير شده بودم(آباد  حسن
مانند دو . در طبقة دوم ناگهان شهرام در را باز كرد. اى در خيابان گرگان برد ما با ايشان رمز را ردوبدل كرديم و او من را به خانه. دگفتن به او مريم مى. گندمگون داشت

اما افسوس كه , حال شدمبا تمام وجود خوش. صحنه را كامالً به ياد دارم. يكديگر را در آغوش گرفتيم. ها از هم جدا بوديم و حاال به هم رسيده بوديم  كه سالىبرادر
 .شود هاى شديدى شروع مى دانستم از آن پس درگيرى نمى

 
 .شويم ممنون مى, تر توضيح دهيد اگركامل(
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از زندان دارتر از من در بيرون  كردم هيچ كسى سابقه تفكرم مذهبى است و  فكر نمى, عنوان نام سازمان در زندان من مخفى شده بودم تا به افراد سازمان بگويم كه با(

شهرام دوسال بيشتر . شناختم شهرام را هم مى. خيلى محكم بودم. دانستم درواقع رسالت خود را حفظ ايدئولوژى مذهبى سازمان مى. طور بود باشد و واقعاً هم همين
من دوسال در , ان بودى يك سال حكم گرفتىنالوطى تو شش سال در سازم: "خودش هم در زندان شمارة سه قصر يك شوخى با من كرد و گفت. سابقة سازمانى نداشت

تقى  فقط يك گوش مفت : "گفت به ياد دارم كه حسن راهى به شوخى مى. دز آدم خيلى شلوغى بود و خيلى حرف مى." سال گرفتم و اين حق نيست سازمان بودم ده
چيز تحليل و  روى همه. كند هاى زيبايى مى كرد كه تحليل ش خودش هم فكر مىشهرام خيلى با انرژى بود و پي." خواهد كه از صبح تا شب بنشيند و برايش حرف بزند مى

خواستم بدانم كه در حال حاضر وضعيت سازمان پس از شهادت  مى. وضعيت و شرايط كنونى بود, اولين چيزى كه ما در مورد آن با هم صحبت كرديم. صحبت داشت
كه اآلن به درد  شهرام گفت كسانى. كه از جنبة امنيتى خطرناك بودند برايم گفت از همة مسائل حتى آنهايىاى كه داشتم  رضارضايى چگونه است؟ با توجه به سابقه

گفت من تمام وقتم را به  مايه ندارد و مى درون, رغم سروصدايى كه بيرون دارد  بكنند از انگشتان دست هم بيشتر نيستند و اين سازمان علىتوانند مىخورند و كارى  مى
هايش با  اوايل در صحبت. پيوندند ـ وجود داشته باشد كه تازه مى موزشى ايدئولوژيك براى افراد ـ خصوصاً آنهايى گذرانم و بايد حتماً يك مجموعه آ يدئولوژى مىآموزش ا

اما صبح كه بودم , ديدم بودم و او را نمىها بيرون  من ظهرها و اغلب شب. خواند اما نمازصبح نمى, داد توجه به آن موضع سخت مذهبى كه من داشتم چيزى بروز نمى
شب بايد بنشينم جزوه بنويسم و خيلى سختم است كه  دانى من تا نصف خوانى؟ و او گفت كه تو خودت خوب مى من به او گفتم كه تو نماز نمى. خواند ديدم كه نماز نمى مى

به هر جهت . حتماً بايد بخوانى, حاال اگر دير هم خوابيده باشى, كه اصالً ربطى به شب نداردنمازصبح خواندن . شود نماز نخوانى گفتم اينها دليل نمى. صبح بلند شوم
سرى مسائلى كه  او هم در مسائل فكرى مجبور بود از يك. كه ما درگير مسائل فكرى شديم كردم كه او ماركسيست باشد تا اين  نمىنخواستم بگويم كه هنوز گما مى

 سازمان گفت  بلكه مى, گفت كه كامالً بريده كرد و نمى اى نمى گفت سازمان و به خودش اشاره هايش مى شهرام دائماً در صحبت. دفاع كند, كرد صحيح است خودش فكر مى
گفت كه  نمى. يم بكنيمتوان كارى نمى تا حل نشود هيچ, كرد كه اولين مسئلة ما همين است در بيرون از زندان كامالً درگير تضاد ميان اسالم و ماركسيسم است و مطرح مى

تضاد بين اسالم و ماركسيسم است و اكنون بايد اين را ,  التقاطى استفكرگفت مسئلة ما اآلن ت بلكه مى, ام كه اسالم را كنار بگذاريم تا بتوانيم كار كنيم من به اين رسيده
اما در اين ميان اين اسالم است . من هم قبول دارم التقاطى است, بردى كار  طى را بهطور كه تو كلمة التقا من گفتم قبول دارم كه اين تفكر درست نيست و همان. حل كنيم

گفت پس شما كار خودتان را  از آن پس مى.  روى همين جنبه كار كنم و اصالً هدف من اين است كه اين تضاد را حل كنمام نه ماركسيسم و من آمده, كه درست است
سرى   كه يكنبراى اي, اند كه كريم را بفرستيد كار كارگرى اما بالفاصله بعد از چند روز به من گفت كه از زندان پيغام داده. يد بكنيدتوان كار مى ببينيم چه, انجام بدهيد

بگويند ما اطاعت گفت كه ما تحت فرمان كادر مركزى زندان هستيم از آنجا هر چه  البته شهرام ظاهراً مى. گفتم چشم. روحيات بهترى براى كار در سازمان پيدا كند
 . كنيم مى

 
 آن زمان كه بهمن بازرگانى در زندان مشهد بود؟(
 
 .منظورش رجوى بود كه در زندان قصر بود(
 
 .رجوى را قبول نداشت, ام شهرام طور كه شنيده اين(
 
كرد روحية  فقط او به اين جهت كه فكر مى. كرد چك دخالتى نمىوجه سازماندهى زندان در اين مسائل كو هيچ به. گفت او اصالً موضوع دستور گرفتن از زندان را دروغ مى(

 .بشومشود ـ طبق همان تئورى خودشان ـ من را فرستاد كه وقتى  برگردم پيرو تفكر او  من با رفتن به كار كارگرى عوض مى
 
 كارى بود؟ شهرام كه اصوالً خودش به كار و كارگرى نرفته بود و داراى روحية اهمال(
 
من , توانست كار بكند كسى نمى در شرايطى كه هيچ, كه دوماه كار كارگرى كردم رغم اين على, ولى من خود شاهد بودم, طلب بود كه خيلى ادعا داشت مى راحتاصالً آد(

. واقعاً زمستان سرد وحشتناكى بود. مساخت  مىرهاى چرخدا ساييدم و از آنها صندلى هاى پوسيده را مى لوله. كردم فلزكارى مى در ميدان قزوين در يكى از گاراژها آب
گرفتم آن هم به  تومان مى روزى سه.  مشكلى نيست گفتم هيچ ولى مى, كردم تا بعد بشود آبش داد من اينها را پاك مى. آمد برف سنگينى مى.  بود1352زمستان سال 

تومان رفته بودم  من با سه, دادند تومان مى موقع به يك عمله هفت آن. كشيم  از او كار مى بگويندولچنان نبود كه با نگاه ا كه آن زمان كار نبود و جثة من هم آن خاطر اين
شهرام هم هر . ها در خانة گرگان و با شهرام بودم شب, گشتم كه از كار كارگرى برمى وقتى. كردم به هرجهت در آن سرماى شديد من دوماه كار مى. كردم در آنجا كار مى

ديگر بس است و شما برويد آن كارى را كه مايل , اند كار كرد و من هنوز روى موضع خودم بودم تا شهرام به من گفت كه گفته م از من سؤال مىگشت شب كه از كار برمى
آورم در آخرين  يادم مى به خوبى به. ما آنجا با هم قرارها را گذاشتيم. با گروهى كه با شما كار خواهند كرد انجام دهيد) يعنى كار روى ايدئولوژى اسالمى(هستيد 
با هم قرار گذاشتيم  و من . سال در سازمان سابقه داشتم  من هشت. تر از من بود چرا كه رتبة او در سازمان پايين, كردم ها من از موضع باال با شهرام برخورد مى صحبت

كه سازمان تأييد  اما درست نيست قبل از اين, آورم كنم و روى كاغذ مى  مىبندى عبندى كن و روى كاغذ بياور و من هم جم گفتم كه تو بنشين فكرهاى خودت را جمع
روية , نژاد و بقيه اين سازمان را ايجاد كردند يعنى با همان تفكرى كه محمد حنيف, ما با همان تفكر قديم هستيم. هاى پايين منتقل كنى كرده باشد افكارت را به بچه
 .اين حرف منطقى را ظاهراً قبول كرداو . دهيم سازمان و آن تفكر را ادامه مى
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  قرار و مدار را شما پيشنهاد كرديد؟ اين(
 
من . من از خانة تيمى شهرام به يك گروه ديگر منتقل شدم. شهرام خودش در آخر گفت و من هم از قبل متوجه شدم كه كامالً ماركسيست شده است. گفتم من مى, بله(

 .نام داشت) تهرانى(ناصر  انتظارمهدى بودند و يك سمپات بود كه اصغر , مديه لبافمسئول گروهى شدم كه در آن سيدمرتضى ص
 
 
 انتظار مهدى ارتباط داشت يا صمديه؟, با اصغر تهرانى(
 
موقع هنوز دانشگاه  نى آنتهرا. انتظار مهدى اهل شيراز بود و بعداً فهميدم داراى چند سمپات شيرازى است. او از دانشگاه تهران و صمديه هم از دانشگاه شريف بود(

 خيابان نواب آمديم؛ خانة يك گروهبان يا استوار هاى بعد ما به يك خانة تيمى در يكى از كوچه. كرد طور پيوسته با سازمان همكارى مى رفت و فرارى نبود و تقريباً به مى
طبقة . اين خانه دوطبقه بود. گرفته بود, اى بازماندگان او كه دو پسر و يك خانم بودندارتش  كه در مرز ـ احتماالً كردستان ـ شهيد شده  بود و بعد دولت اين خانه را بر

 . ردندك هايش پايين زندگى مى دوم بوديم و اين خانم با بچه
 
 در اين موقع از خانة تيمى گرگان آمديد؟(
 
 .لحق شدم و خانة تيمى من ديگر آنجا بودلباف و انتظار مهدى م  از خانة گرگان بيرون آمدم و در خيابان نواب به صمديه ,بله(
 
 همان خانه كه لو رفت و جلوى آن صمديه تيراندازى كرد؟(
 
اما صمديه , او شيرازى بود. دانستم اسمش چيست اما نمى, انتظار مهدى را جسته و گريخته ديده بودم, من. ها آشنا شدم من از آن خانه به اينجا آمدم و با اين بچه, بله(

فرزند همين خانم هم . عنوان دانشجو گرفته بوديم خيلى به دانشگاه تهران نزديك بود و ما آنجا را به. اين خانه از نظر محمل امنيتى مناسب بود. صالً نديده بودملباف را ا
اديم كه در درس و تحصيل بسيار خوب هستيم و د داديم يعنى ما دقيقاً نشان مى دادم و هركدام از ما يك درسى به او مى نزديك كنكورش بود و من به او درس شيمى مى

چون كه . ما آنجا از هر لحاظ خيلى راحت بوديم. كرد  دانشگاه هستيم و آن خانم به اين چشم به ما نگاه مىباينها هيچ شكى نداشتند كه ما دانشجوى خيلى زرنگ و مؤد
صمديه خيلى فعال و عملگرا بود و در . مواد منفجره داشتند و هر دو هم اسلحه فابريك داشتندعنوان يك تيم عملياتى و زير نظر شهرام بود و خيلى  اين تيم قبالً به
او خيلى در ساخت موادمنفجره و . من دقيقاً دو عمليات را يادم است كه خودش گفت ما رفتيم و چگونه برخورد شد. هاى سازمان دخالت مستقيم داشت خيلى از عمليات

كار كرده است و هر چه   فكرى چهظردقيقاً فهميدم كه شهرام با اين تيم از ن, من پس از مدت كوتاهى كه به آن دو ملحق شدم. تبحر داشتمخصوصاً استفاده از اسلحه 
البته اينها . ودش اين مباحث مطرح شده و از طريق شهرام منتقل مى, ها فكر كنند كه از درون زندان منتقل كرده بود تا بچه, عنوان نظر سازمان به, نظر خودش بود

عنوان  شهرام به. نفر كيست دانستند آن يك اما نمى,  از زندان فرار كردهنفر كدانستند كه ي مى. دانستند كه شهرام همان كسى است كه از زندان فرار كرده است نمى
ترين مسئله اين است كه آيا مذهب صحيح  د كار شود و عمدهكه روى ايدئولوژى باي گفت در زندان چيزهايى مطرح شده مبنى بر اين مسئول صمديه و انتظار مهدى مى

گفت كه مشكل اصلى  مى, پذيرفت ها را مى آمد و اين شبهه انداخت و بعد كه فرد مى هاى اول شبهه مى در قدم,  عبارت ديگرهاست يا ما بايد ماركسيسم را قبول كنيم؟ ب
 لتصميم گرفتيم كه مذهب را كنار بگذاريم و طرف مقاب) سازمان(گفت ما  كرد و مى   و بحث را تكميل مىمذهب است و مذهب جوابى براى اين قضيه يا آن قضيه ندارد

دار بودند و ماركسيسم  هنوز وارد اين مرحله نشده بودند و افرادى بودند كه به قول خود شهرام مسئله) صمديه و انتظار مهدى(اما اين دونفر . اى جز تسليم نداشت چاره
 . عنوان مسئول اين دونفر گذاشت به خاطر همين هم مرا به. ل نكرده بودندرا هم قبو

ها را به   قرار گذاشته شده بود كه بحث. دقيقاً حس كردم شهرام آن قول و قرارى كه با من گذاشته از پيش نقض كرده است,   چون اين شبهات را از اين دونفر شنيدم
شد تا در زمان مناسب  روى آن كار مى, ماند  باال مىطحها بايد در س اين بحث. هاى پايين سازمان به نتيجه برسد  نبود كه در ردههايى چرا كه اينها بحث, پايين منتقل نكند

سابقة . شناسم ده مىمن گفتم اين فردى را كه قبالً مسئول شما بو. اند ها كار شده است و آنها را در شبهه انداخته ديدم كه تمامى مسائل با پايينى. به پايين منتقل شود
كه ما مذهبى بمانيم يا نه وجود  اى هم مبنى بر اين  را بزند و سازمان همان موضع گذشته را دارد و هيچ شبههها چندانى در سازمان ندارد و حق هم نداشته كه اين حرف

...." واهللا مستأديكم شكره و"البالغه است  اد را كه خطبة كوچكى در نهج جه211بعد خطبة . كنيم ما مذهبى هستيم و از اين به بعد هم روى مسائل مذهبى كار مى. ندارد
كنيم به جايى بند و متصل  كه مخفى شديم احساس مى بار است كه بعد از اين گفتند ما براى اولين ريختند و مى اين دو نفر اشك مى.  خواندم و تفسير كردمرايشانب

 بود كه چه بايد كرد و همين عامل روحية ما را دمدام در شبهه بوديم و همة مغز ما در اين تضا, كاره هستيم دانستيم كه چه اين بند گسسته بود و نمى,پيش از اين. هستيم
بايد چگونه دانستم كه با اينها چگونه برخورده شده و من شهرام  مى كامالً . بى دست و پا نبودم, هايى كه كشيده بودم  من با توجه به سابقه و زندان. تضعيف كرده بود

 از نظر مذهبى كار بشود و فهميده بودم كه بحث ما در حال حاضر اين نيست كه برويم و جايى را ئولوژىبرخورد كرد و من تقريباً به اين رسيده بودم كه بايد روى ايد
درنتيجه بايد . دچار مشكل خواهد شد, اند هايى كه ماركسيست شده هوسيلة گرو وگرنه سازمان به, مان را بسازيم ما بايد ايدئولوژى, اگر سازمان بخواهد بماند. منفجر كنيم

كنند باشيم و در نظر بگيريم كه آنها هيچ حق مطلقى ندارند و سازمان ارثية پدرشان  كه در سازمان كار مى بايد خيلى مراقب افرادى.  و روى مذهب كار كنيمشيممحكم با
 .نبوده است, اند طرح كردههايى كه آنها م نيست و در زندان هم چنين صحبت
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اصالً فكر . اما در عين حال خيلى با هم دوست و نزديك بوديم,   از اين به بعد بود كه ديدگاه ما مقدارى با ديدگاه مركزيت خارج از زندان سازمان تفاوت پيدا كرد
از اين طريق اخبار رد و بدل و كارها مشخص , شتمدا)  ما با شاخة شهرام بودكه از اين به بعد رابط(من قرارى با محسن فاضل . كرديم كه درگيرى وجود داشته باشد نمى
من "اسقف؟"گويد  كند به تو مى دانى كه شهرام هروقت با من در رابطه با تو صحبت مى آيا مى: "محسن به شوخى گفت, كردم يك روز كه من با  محسن صحبت مى. شد مى

 اسقف يعنى اسقف بركلى و او معتقد است من يك آدم خشك مغز ايدئاليستى هستم كه گويد؟ دانى چرا اين را به من مى مى: "گفتم, خيلى از اين موضوع ناراحت شدم
اختالف كه گروه دچارتضاد فكرى است و افراد با هم  هاى پايين در رابطه با اين برو به او بگو كه اصالً قرار نبود كه ما با بچه: "به او گفتم." حاضر به پذيرش حقايق نيست

پاشى  دنبال سم كه از صحبت محسن فاضل كامالً مشخص بود كه شهرام همچنان به براى اين. كند اما من يقين داشتم كه شهرام كار خودش را مى." صحبتى كنيم, دارند
طرفداران بسيار , انخصوصاً قشر دانشجوى مسلم, سازمان در بين تودة مردم. اما مشكل ما خيلى اساسى و بزرگ بود. البته محسن در آن زمان كامالً مذهبى بود. است

اسالمى فقير بوديم و به  از نظر فكرى و معارف. اما افسوس كه مشكلى بزرگ مانع  اين امر بود, به سرعت رشد نماييم, توانستيم عضوگيرى نموده سادگى مى داشت و ما به
براى , گفتيم كه فرارى بشويد گرفتيم و به افراد هم نمى  ما عضو نمىواى بود  يط قفل شده و بستهشرا. لحاظ آموزشى چيزى در دستمان نبود كه پاسخگوى نياز ما باشد

. شدند رفتند هم ماركسيست مى اى ديگر منتقل كنيد و ما مجبور بوديم كه منتقل كنيم و آنها كه مى گويند آن عضو را به شاخه زود از مركزيت مى, دانستيم كه مى اين
چيز منسجمى از اسالم در دست  اما ما هيچ, گرفت ها شكل مى دادند و تمام فكر آنها با همين جزوه آنها مى  به يستى ـ پنج جزوه تعليمات ماركسكه چهار براى اين
 را االبالغه بود كه آنه اى نهجه چند جزوة سياسى بود و چند تا هم در رابطه با سورة توبه و محمد و خطبه, تمام جزوات ما كه متعلق به قبل از سال پنجاه بود. نداشتيم

كه ما اصوًآل  تاريخى و اقتصادى چيست و اين, سياسى, دانستيم كه چارچوبة فكرى قرآن در مورد مسائل طبقاتى ما نمى. كردند و به اصل قضيه نپرداخته بودند تفسير مى
 طبقات در اسالم مورد قبول است؟ پرولتاريا در اسالم چه جايگاهى دارد؟ اى كه در نظر داريم چيست؟ آيا خصوصيات جامعه. خواهيم ايجاد كنيم چه چيزى را مى

 شناسيم چگونه است؟  هايى كه ما در طبقات مى كافر و منافق و اين گروه, بندى جامعه به مؤمن طبقه
تك  فرستاديم با تك كرديم و آنها را مى د ـ مسئله را مطرح مىهايى كه با اين شاخه در ارتباط بودن   از اين به بعد بود كه ما فعاالنه ـ هم بين خودمان و هم با سمپات

مان را  فهمد مسئله كرديم چيزى مى  فكر مىكهمطهرى و مفتح و با هركسى , رفتيم با آقايان بهشتى ما مى. كه در سطح مملكت ادعايى داشتند صحبت كنند كسانى
مند بودند و اينقدر نسبت به مجاهدين  ها به مجاهدين عالقه من يادم است اينقدر در دانشگاه. دى داشتيمهاى زيا سمپات, موقع كه مخفى بوديم ما همان. كرديم مطرح مى

مشكل اين است كه اگر بخواهيم , دانستيم مشكل سازمان كمبود كادر مذهبى نيست مى. هيمتوانستيم جوابى بد  سمپاتى وجود داشت كه وحشتناك بود و اصالً نمى
گرفت و آنها را با اسالم در تضاد  عنوان يك علم مى ها را از ماركسيسم به  پاسخ, حال سازمان تا به. ها پاسخ بدهيم به اين پرسش, بارزه ادامه دهيممذهبى بمانيم و به م

ركسيسم را بپذيريم و يا اصوالً اين مغلطه ما يا بايد ما. ايم جهت وابسته ها به ماركسيسم بى گويند ما مسلمان  در اين سازمان هستند كه مىهايى روهولى اكنون گ, ديد نمى
, ما كه شوخى نداريم.  را داردهااما ماركسيسم پاسخ آن, اسالم پاسخگوى اين مسائل  نيست: "گفت تقى شهرام هم از همين طريق مى. فايده است كردن مسائل بى و قاطى
كه بتوانيم حكومت را سرنگون و جامعة  براى اين, الم هيچ وسيله و اهرمى در دستمان نيستكه از اس هنگامى. مبارزة كور كه معنى ندارد, خواهيم مبارزه كنيم ما مى

در اين , ها را با صاحبنظران مسلمان مطرح كرده بودند  كه رفته بودند و سؤالاشخاصىكدام از  متأسفانه هيچ. كه هست استفاده كنيم بايد از همين چيزى, ايدئالى بسازيم
اين بود كه در رابطه با جهان يك منطق " بيرون"مسئلة سازمان در , در يك كالم. هاى جديدى بود كه تاكنون از مذهب نشده بود درواقع اين پرسش. مورد جوابى نداشتند

ر رابطه با شناخت جامعه آيا هيچ منطق مشخص ديگرى غير از ديالكتيك هست كه ما آن را از اسالم بگيريم؟ خصوصاً د. را پذيرفته بود) ديالكتيك ماركس(ماترياليستى 
 و براى بقاتگويد براى شناخت جامعه روى ط ماركسيسم مى. كه به ما بگويد كه چگونه عمل كنيد تا در اهداف اجتماعى خود موفق بشويد هيچ ادعايى نداشتيم؛ شناختى

دارى  كه جامعة سرمايه كه آيا  اصالً مسئلة ماترياليزم تاريخى و اين  و اينگوييم كرديم كه چه مى ما بايد روشن مى. طور مشخص روى پرولتاريا كار كنيم شدن بايد به موفق
 ما بايد  هستيم يا نه؟ اصالً) گويند كه اينها مى نحوى به(, دار  ضد سرمايهاگيريم؟ آيا م كه جامعة ديگرى را آرمان خود مى رود را قبول داريم يا اين سوى كمونيسم مى به

براى . وجه اخالق مطلوب و مورد نظر نيست هيچ اخالق كارگرى به, م درست است يا نه؟ براى من خيلى روشن و مشخص بود كه در اسالمدارى در اسال ببينيم سرمايه
ران شاه تأثير پذيرفته هاى جامعة دو هاى معمولى بودند كه از ارزش آدم, اغلبشان اگر فاسد نبودند. خوبى آنها را شناختم به, ودمكه از آن دو ماهى كه من با كارگرها ب اين

 بوديم كه  تا هاى رسيد بست عمده ما به بن, آرى. وجه حاضر نبودم يك سر سوزن از آن خصوصيات را در خودم داشته باشم هيچ به, عنوان يك مسلمان مبارز من به. بودند
رفتيم و از  پس بايد مى. شدند همة آنها ماركسيست مى, كرديم  رى مىكه اگر عضوگي براى اين. اى بود عضوگيرى كار بيهوده, يافتيم هايمان نمى جوابى براى پرسش

ها برايش مطرح  متأسفانه حتى بعد از انقالب هم هركس كه اين سؤال. اما هيچ جوابى وجود نداشت, گرفتيم توانستند جوابى بدهند كمك مى كه شايد مى كسانى
به عبارتى فلسفه را كنار گذاشتند و گفتند براى . هايى در تبيين تاريخ از نظر اسالم كردند  مطهرى كوششتنها شهيد. نتوانست از پِس جواب آنها بربيايد, گرديد مى

آدمى بودند كه . شناس نبودند ايشان جامعه. كردند البته ايشان در حد توان خودشان كار مى.  كردندمتجربى باشد و در اين زمينه كار ه, جواب به اين سؤال بايد ديدگاه
 . دانستند شناسى را مى سرى مسائل جامعه ت كلى يكصور به
 

خوبى   خودتان به. به ما ملحق شديد) آقاى ميثمى(شما , تمام همت و تالش ما را به خود مشغول كرده بود, كه مشكل ارائه ديدگاه اسالمى و رهايى از التقاط   درحالى
يك تخت فلزى كهنه و يك چراغ ,  نايلونىريك حصي, ن كه درواقع يك اطاق در خيابان سلسبيل بوددر خانة تكى م. دانيد كه در چه شرايطى به ما ملحق شديد  مى

خوبى به ياد دارم اين است كه پس از دستگيرى ـ كه در مورد آن صحبت خواهم كرد ـ   اى كه به مسئله. پزى بود و هم بخارى و ديگر هيچ پزى كه هم خوراك خوراك
به من . آوردند  كه چرا پايت سياه شده است و خيلى به من فشار مىپرسيدند ىبازجوها مرتب  م. ازجويى خيلى درگير اين مسئله شدمپشت پاى من سياه بود و در ب

نه شده گو در ذهنم نبود كه براى چه پشت پاهايم اين كه من اصالً در صورتى" موتورت كجاست؟,  كردن دنده است تو موتور دارى و اين سياهى جاى عوض: "گفتند مى
بعداً توضيح خواهم داد كه به ياد . خاطر تماس با زمين سفت چنين شده بود به, خواندم نشستم و نماز و دعا مى  مىتبعدها يادم آمد كه چون روى يك حصير سف. است
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مدت در آن خانه  شما خيلى كوتاه. خيلى محقر بودخواهم بگويم ما هيچ چيزى نداشتيم و آن خانه  مى. نزديك بود به قيمت جانم تمام شود, نياوردن علت سياهى پايم
كجا نبايد رفت و يا چگونه بايد رفت . گشتى چيست, داديم و اين كه شرايط جديد امنيتى در شهر چگونه است  شدن را به شما ياد مى فقط همان اصول اوليه مخفى. يدبود

 . كه من دستگير شدم... و قرارگذاشت و
 
 ؟ما چهار روز با هم بوديم(
 
, كه من ظهر روز دستگيرى گويم  خيلى خالصه مى. داستان جريانات زندان خيلى مفصل است. ماه دستگير شدم سوم دى, من روز چهارشنبه. چهار روز بيشتر نبود, سه(

بالفاصله .  چهارساعت هم از شب گذشته استـسه داد كه شايد  تاريك بود و شواهد نشان مى هوا كامالً , بعد كه به هوش آمدم. شب بيهوش بودم سيانور خوردم و تا نيمه
 . مرا سوار ماشين كردند و چشمم را بستند و به كميتة ضدخرابكارى بردند

 
 .دانيد كميتة ضدخرابكارى كجا بود؟ گويا  بيمارستان شهربانى بوده است نمى(
 
شب , آن شب. هوش آمدن از آنجا مرا به زندان شهربانى قديم يا كميتة جديد بردند بهپس از . پس از دستگيرى مرا به بيمارستان شهربانى در خيابان بهار بردند, بله(

, صبح اتاق تكى واقع در سلسبيل را گفتم. كردممن تا صبح مقاومت . خانه و جايمان را بگويم, خواست كه ارتباطاتم از من مى. كشيك مصطفوى بود و او بازجوى من  شد
 .رفتيد مسلم بود كه ديگر به خانه نمى. با من بوديد و ديديد كه من دستگير شدم) ميثمى(كه شما  براى اين. ه هيچ خبرى نيستدانستم كه در اين خان اما من مى

 
 مرا ديديد؟, كردند ها در تعقيب شما تيراندازى مى كرديد و اكيپ شما وقتى فرار مى(
 
ام و همة   مقدارى تأمل كردم كه نشان بدهم من زير مقاومت شكسته شده به خاطر اين. رى نداشترفتند خط مشخص بود كه من دستگير شدم و اگر به خانة تكى مى, بله(

 شدم و گفتم كه اصالً چنين چيزى نبوده و من براى كرچيز را من  تيمى بود كه من همه خواستند ارتباطات با باال و خانة ترين چيزى كه از من مى عمده. ام اطالعاتم را داده
 .ام به تهران آمدهديدار ميثمى 

 
 سيم هم لو نرفت؟ بى(
 
هر چه بازجو گفت من انكار . اصالً ما مخفى نبوديم. گفتم آشنايى با ميثمى در زندان بود مى, كه چگونه با ميثمى آشنا شدى در جواب اين. چيز لو نرفت اصالً هيچ, نه(

من هم , بنويس) مثالً شهرام( اين فرد يا آن فرد ردى مرا زير فشار قرار دادند كه بيا و در مومدت. تا عاقبت اتاق تكى را گفتم تا  قدرى فشار شكنجه كم شود, كردم
عصر . از من انكار و از آنها اصرار." بنويس: "گفتند گرداندند و مى زدند و برمى مى, بردند روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه دائم مرا مى. ظاهر چيزى نداشتم كه بنويسم به

درست يادم است كه مرا مجبور كردند با پاهاى خونين . جمعه هم تعطيل بود.  ديگر بازجويى نداشتمجشنبهپن. كاره ماند ه مصطفوى رفت و پرونده نيمهپنجشنبه ديدم ك
 .به حمام بروم

 
 شما را با پاى شكنجه شده به حمام بردند؟(
 
.  البته من عينكى بودم و عينكم روى چشمم نبود و ديد خوبى نداشتم .را خواستنديادم هست كه صبح روز پنجشنبه م. اوضاع جسمى من به شدت خراب بود, بله(

 است و به خاطر همين شگاهمرا به او معرفى كرد و گفت اين فرد دانشجوى فالن دان, من كه وارد شدم. كرد مصطفوى در اتاق بازجويى داشت با آقايى صحبت مى
چيز را به گردن دكترشريعتى بيندازد و  خواست همه او مى. من فهميدم كه او دكترشريعتى است" دكتر"گفت  او مىچون دائم به . هاى شما خرابكار شده است كتاب

كه ما  درحالى. هاى شما خرابكار شده است  و با خواندن كتابكندتوانسته اين همه خدمت به مملكت ب منظورش اين بود كه اين فرد دانشجوى سال آخر پزشكى بوده و مى
ولى كامالً مشخص بود كه مصطفوى با دكترشريعتى صحبت , آوريد يا نه؟ من سرم پايين بود دانم آيا به ياد مى نمى. وقع اصوالً مشى دكترشريعتى را قبول نداشتيمم در آن
 .چشمم و صورتم خيلى ورم كرده بود, يعنى غير از پاهايم. شد مىاينقدر مرا زده بودند كه چشم من باز ن. كرد مى

 
 ديد؟ وضعيت شما را مىدكتر (
 
مبارزة , جملة خيلى جالبى گفت به اين مضمون كه اگر در كشورى مثل الجزاير شرايطش باشد, چيز را گردن او انداخت دكترشريعتى در مقابل اين كه مصطفوى همه, بله(

 و نه انكار و نه چيزى گفت كه به نفع آنها كردة مسلحانه را نه تصديق درواقع دكترشريعتى مبارز. رسد ولى اگر شرايط نباشد به نتيجه نمى, رسد مسلحانه به نتيجه مى
چه امكاناتى , اى داشته است  چه خانواده) اشاره به من(گفت كه اين  ازجمله مصطفوى در مورد من مى. ياد دارم هاى آقاى دكتر و مصطفوى را به من دقيقاً صحبت. باشد

 خورد؟    اش نگاه كن ببين حاال به چه دردى مى به قيافه, اى اى به ذلّت نشانده  آورده  تخت عزتزشما او را ا. دماتى كندتوانسته به مردم و مملكت چه خ داشته و مى
ات   درد عمههمة اينها به: "تهرانى هم آمد و پروندة من را  پرت كرد و گفت. دانم به چه دليلى زير دست تهرانى رفت   از روز شنبه اوضاع خيلى بد شد و پروندة من نمى

سال در زندان بوده و به  كه يك كسى. اى  زندان بودهركه قبالً هم يك بار د به خاطر اين, تو عضو برجستة سازمان بودى. فهمم ها چيزى نمى من از اين نوشته. خورد مى
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همة . يعنى جواب بده) ج(نويسم  من فقط مى. كنم  از تو سؤال نمىمن اصالً. بايد اطالعاتت را بدهى. هاى باال بودى  رده سازمان برگشته يك عضو عادى نيست و شما جزو
نوعى لو رفته و سروته آن را   دانستم ارتباطم با آن فرد به من مى, كرد مثالً در مورد كسى سؤال مى, نوشت  مىرااگر بازجو سؤال . دانى بنويس هر چه مى, اطالعاتت را بده 

كه ممكن بود بلوف باشد و هيچ اطالعى  درحالى. دانم تو خيلى اطالعات دارى ولى مى, كه من اصالً سؤالى از تو ندارم يعنى اين) ج(ت نوش كه مى اما او وقتى, آوردم هم مى به
, روز وحشتناك داشتممن دو " ببريدش به اتاق شكنجه " :تا عاقبت او گفت, چيزى ننوشتم هيچ, كه قبالً در موردم هيچ چيزى لو نرفته من هم به اميد اين. لو نرفته باشد

 همين علت هيچ  به, دادم تازه مسائلم را لو مى, كردم دانستم كه اگر شروع به نوشتن مى مى. گفت كه اين ورقه را بايد پر كنى او مى, آمدم كه هروقت پايين مى براى اين
تو موتور . رهبر بودى و بايد تمام اين اطالعات را به من بدهى, كه تو در يك شاخهوجه كمتر از اين را قبول ندارم  هيچ من به: "گفت همة حرف او اين بود كه مى. نوشتم نمى

بار آخر مرا به يك سينى . تمركز نداشتم, كه فشار آورده بودند و حالم بد بود از بس. آمد چيز يادم نمى  اصالً هيچنم." پشت پايت عالمت موتور است. هم داشتى
 .بستند مى

 
 ؟گذاشتند سينى را كجا مى(
 
بدون , دادند بعد شوك مى, بستند كردند و دست و پا را به سقف مى ها محكم مى پاى مرا در اين حلقه. يك سينى آهنى خيلى بزرگ و سنگين بود كه دو حلقه در آن بود(

يك . توانستند به آن شكل شالق بزنند نمى, شده بودچون كه پاى من زخم . زد آورد و به زمين مى شد و اين سينى چهل كيلويى را باال مى اراده با شوك برقى پا جمع مى
هايى در دور  دانستم فلكه و ميله مى, دانستم  وضعيت ساختمان چگونه است از آنجا كه مى, كه چشمانم بسته بود رغم اين على, بار كه مرا از اتاق شكنجه بيرون آوردند

كه مرا از در  ها بزنم و همين اين بود كه سرم را محكم به اين ميله, توانستم خودكشى كنم  راهى كه مىاتنهفكر كردم ) زيرا در دورة زندان قبلى در آنجا بودم(فلكه هست 
بلكه فهميدند كه من , ها را كم نكردند تنها شكنجه اينها نه. ها رفتم و بيهوش براى چند لحظه به زمين افتادم من محكم توى اين ميله, اتاق شكنجه بيرون آوردند

آمدند و  گذاشتند و مى دانيد كه در سلول دو تا پتو بيشتر نمى مى. هاى زياد مرا به سلول بردند و برايم غذا آوردند يك روز ظهر بعد از شكنجه.  كنمكشىخودخواهم  مى
 بود كه يك ناخن كلفت پا به پتو گير ينب اجال. دادند كه چيزى براى خودكشى دم دست زندانى نباشد آوردند و بعد لباس مى ها را درمى تكاندند و لباس  چيز را مى همه

, گونه باشد و غيرعادى است گذرد كه نبايد اين  از آنجا كه در آرنج دستم يك شريانى از رو مى, خوردم طور كه نشسته بودم و داشتم ظاهراً غذا مى  كرده بود و من همين
خواهى  ناگهان در باز شد و داخل سلول ريختند و مرا تا حد مرگ زدند و گفتند كه مى,  كردمدنآ نوقتى دستم شروع به خو. در تالش بودم كه آن شريان را با ناخن ببرم

خواستم براى حفظ آنها  كه حتماً  اطالعات مهمى هست كه من مى  بعد فهميدم كه خودكشى از نظر آنها اين است. خودكشى كنى و دوباره مرا به اتاق شكنجه بردند
 .دستور داد مرا صليب كنند تا دوباره دست به خودكشى نزنم, درنهايت.  مرا خيلى اذيت كردتهرانىجو خودكشى كنم و دوباره باز

 
كردم كه ديگر به هرجهت خانة تيمى نواب را  كه بايد چيزى را لو بدهم و تا حاال هم فكر مى كشند يا اين اى نداشتم و فكر كردم كه يا مرا مى   روز يكشنبه من ديگر چاره

شد و حكمم  ام خيلى سنگين مى  اسلحه و موادمنفجره پروندهدكه با وجو براى اين. ها را خالى كرده باشند همة اميدم به اين بود كه مواد منفجره و اسلحه. اند دهخالى كر
كه صداقتم را نشان دهم و ثابت كنم  براى اين. گرديد مىتازه بازجويى و شكنجه در مورد آنها آغاز . شد خيلى بد مى, ها و مواد منفجره در خانه بودند اگر اسلحه. بود اعدام 

طور تقريبى محلش را  توانم به گفتم كه مى, اى در خيابان نواب بردند بسته به خانه نوشتم كه مرا يك روز چشم) ج (زجويىدهم در با كه آخرين اطالعاتم را به آنها مى
من كالً . ترف پروندة من خيلى باال مى, چون اگر يك خانة تيمى بود. به گردن من نيفتد, گر داخل خانه چيزى باشدهمة اميدم اين بود كه ا. اما آنجا خانة من نبود, بگويم

 .ام خانة ايشان گفتم فقط با آقاى ميثمى تماس دارم و آمده من مى. خانة تيمى را منكر شده بودم
 
 گفتيد؟ آيا قبل از دستگيرى مرا شناخته بوديد و نمى(
 
 .من شما را در زندان ديده بودم. ناختمش  مى ,بله(
 
ولى شهرام به من گفت براى  , چيزى را نه تأييد كنيد و نه رد كنيد شما گفتيد كه سازمان به من گفته كه سكوت كنيد و هيچ. شناسم كنم كه شما را مى من گفتم فكر مى(

 . خارج آمده استهاى كنفدراسيون است و از  ام كه اين يكى از بچه رد گم كنى به او گفته
 
گفتم من دوستى داشتم و به تهران آمدم تا اين . توانستم بگويم كسى ديگر را نمى. ام اسم شما بود دانستم و هم در پرونده هم اسم شما را مى. شناختم من شما را مى(

شد كاله سرش  خيلى راحت مى.  بوداى هطفوى آدم خيلى سادمص. بر سر خانة تيمى من را خيلى اذيت كردند, ماجراى اتاق تكى خيلى راحت گذشت. دوست را ببينم
 . خورد سادگى بازى نمى  رحم بود و  به اما تهرانى خيلى زيرك و بى.  كردن خيلى خبره بودم من هم واقعاً در ردگم. گذاشت

 
 .خواستند لذا خيلى اطالعات مى, در آن زمان شش ماه بود كه كسى را دستگير نكرده بودند(
 
به هرحال من گفتم كه خانة تيمى . كردم نويسى مى بايد بعد از يك دور شكنجه تك, در رابطه با هر اتفاقى كه افتاده بود و هركسى كه در بيرون بود. طور است ينبله هم(

كشف يك خانة تيمى برايشان . رايشان مهم بودبوده اين مسئله خيلى ب... كنم كه احتماالً در كوچة  يك روز چشم بسته مرا آنجا بردند و گفتم من فكر مى. مال من نيست
تواند  خواست نشان بدهد كه مى در همين مدت تهرانى مى. تهرانى ديگر من را رها كرد. اى فشار از روى من كم شد دنبال خانه رفتند و تا اندازه آنها به. بسيار مهم بود
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, اما من همچنان در سلول. ها تمام شد ديگر شكنجه. اش كه مصطفوى بود رفت ه زير دست مسئول اصلى پروندنبعد از آ. اين كار را كرد و بعد مرا رها نمود. كارى بكند
صليب تختى بود . من يك ماه به صليب بودم, كينى ايجاد شده بود كه در پاى من شديداً زخم چر به خاطر اين. از آن پس  وضعيت جسمى من خيلى بد شد. صليب بودم

 .كردند از آن براى غذاخوردن و دستشويى رفتن باز مى مرا ارب كه فقط روزى سه
 
 خوابيديد؟ يعنى افقى مى(
 
مرا به يك تخت فلزى بسته بودند و يك پتو . روز صليب بودم بستند و به عبارتى من شبانه هاى تخت مى دست و پايم را با چهار دست بند به گوشه. خوابيدم افقى مى, بله(

ها  بيشتر وقت. طور وحشتناكى عفونت كرده بود  پاى من بههيك ما. هايم را به باال و پاهايم را هم به پايين بسته بودند كه تكان نخورم  ستد. زيرم و يك پتو هم رويم بود
كم زياد شد و اندازة يك  من كمكه تورم پاى  كرد تا اين آمد و نگاه مى او مى. گفتند يك پزشكيار بود كه به او آقاى دكتر مى. شدت سردم بود تب و لرز شديد داشتم و به

باالخره قبول .  آن چرك و خون بيرون زد و  روى پتويى كه زير من انداخته بودند ريخت و خيلى كثيف شدازيك شب ناگهان حس كردم پاره شد و . بالشت شده بود
تا . تب وحشتناكى داشتم. زد آمد روزى يك آمپول به من مى زشكيار مىتنها كارى كه كردند اين بود كه اين پاى مرا باز كردند و بعد هم پ. كردند كه من مريض هستم

من با تو اين كار را , كريم: "مصطفوى آمد و به من گفت. كه يك شب كه حالم خيلى بد بود مصطفوى را آوردند كه مرا ببيند كه آيا من را به بيمارستان بفرستند يا نه اين
اصالً براى آنها جاى .  كار را نكردماينبراى من جالب بود كه يك بازجو بيايد و بگويد من . تأثير قرار گرفت وى قدرى تحتمن چيزى نگفتم و مصطف" يادت هست؟, نكردم

: گفتم." ريمتدانى ما بايد به بيمارستان بب خودت دكتر هستى و مى: "ماه مرا باز كردند و بعد گفت بعد از يك." بازش كنيد: "او گفت. سؤال نبود كه بخواهند توجيه بكنند
چون . از اين پس اين كار را كردند." بيوتيك خيلى قوى بدهيد ولى بايد به من آنتى, )در آن وضعيت آرزوى مرگ داشتم(, خواهد مرا به بيمارستان ببريد حاال نمى, نه"

گفتم كه اين مقدار  هر چقدر به وى مى. داد لين به من مىروزى يك كپسول تتراسايك. شدم وسيلة پزشكيار كميته ويزيت مى بار به روزى يك, پاهاى من عفونت داشت
من دكتر " اينجا"خواست نشان دهد كه در  كنم و يا شايد مى كرد تمارض مى فكر مى, داد گوش نمى,  نيست و چرك وارد خون من شده استفىبيوتيك براى من كا آنتى

ولى او يك , زدند بيوتيك با دوز خيلى باال هر شش ساعت يك بار به من مى نستم كه بايد آمپول آنتىدا من مى. يعنى ببينيد اين پزشكيار چقدر احمق بود. هستم نه تو
شايد به خاطر . اى كه گرفتند چه آمد ام تمام شده باشد و اصالً نفهميدم بر سر خانة تيمى كردم كه بازجويى من هنوز هم فكر نمى. داد  روز به من مى كپسول در هر شبانه

كه مرا از تخت  بعد از اين. شايد مدت شش ماه درگير پايم بودم. كلّى رها شدم ديگر از دست ساواك به. ديگر بازجويى نرفتم, شدت مريض شده بودم  من بهاين كه چون
سمپات . طر برادرش او را گرفته بودنداو دانشجو بود و به خا. حسن عباسى برادر باقر عباسى در اين سلول بود. به يك سلول ديگر بردند كه سلول بهترى بود, باز كردند

گروه را در يك  رسم نبود كه افراد هم." همه با توست, تو مراقب غذاخوردن و دستشويى رفتن اين باش: " به حسن گفتىمصطفو, وقتى مرا پيش او بردند. سازمان بود
كرد به دستشويى  بيچاره حسن مرا كول مى. كند  از من بهتر مراقبت مى,گروه من است كرد چون حسن هم شايد مصطفوى دلش رحم آمده فكر مى. سلول قرار دهند

البته لو نداده , داد فهميدم با خود شهرام تماس داشته با عالئمى كه مى" با چه كسى تماس دارى؟: "به او گفتم. اما ماركسيست شده بود, كرد همة كارهاى مرا مى. برد مى
بلكه ضدمذهب كامل بود و در عين , ماركسيست كه هيچ, حسن عباسى. ولى من فهميدم كه او سمپات شهرام است, كيستدانست مسئولش  شايد هم واقعاً نمى, بود

كه پايم خوب شد و  من مدتى با او بودم تا اين. دهد در آن بحران روحى كامالً برايم مشخص شد كه شهرام كار خودش را انجام مى! حال عضو سازمان مجاهدين هم بود
موقع فهميدم كه كار پروندة من   بود كه من تازه آن1353 در تابستان سال ام كه اولين مالقات من با خانواده كشيدم تا اين براى رفتن به دستشويى روى زمين مىخودم را 
كه ما داخل خانه رفتيم و چيزى پيدا كرديم و تو بيا كه اصالً اسم خانة تيمى را نياوردند و نگفتند  من در شك بودم به دليل اين. دادند وگرنه به من مالقات نمى, تمام شده
دانستم كه  اما من مى, چيز ديگرى نبود, ام غير از لودادن براى من خيلى خوب شد كه در پرونده.  ادامة بازجويى در مورد خانة نواب بودمظرمن تا آن زمان منت. امضا كن

 . يا حداقل ابد داشتماعدام... ها و براى اسلحه.  سال برايم زندان بدهند15ريك كافى بود تا  همين اسيد پيك ـ  طور هم بود اگر وسايل را جمع نكرده باشند ـ كه همين
 
 آيا آن را خوانديد؟, نوشته بودم) شهيد صمديه لباف؛ پويندة نسبت ميان دين و علم(انداز ايران ماجرايش را تحت عنوان   نشرية چشم18در سرمقالة شمارة (
 
 .البته شما تمام ماجرا را نشنيده و ننوشته بوديد. ام  هم ماجرايش را كامل شنيدهخود من, بله(
 
 .مرتضى صمديه خيلى انگيزه داشت و به شما نيز خيلى عالقه داشت(
 
است با تمام وجود خودش در خدمت اين خو مى. روم و شما باشيد گفت كه من مى اول مى, هر موقعيت خطرناكى بود. كرد داد و همة كارها را خودش مى او اصالً اجازه نمى(

من روز يكشنبه .  بكشد تا پروندة من سبك شودونخواست برود و اسيدها را بير به خاطر همين بود كه مى. باشد كه ما  تدوين ايدئولوژى اسالمى را به انجام برسانيم
, صمديه لباف و انتظار مهدى درمقابل. ن شكل بود كه رفته بودند و خانة مقابل را گرفته بودندخانة نواب را لو دادم و ساواك هم آمده بود و دام گذاشته بود و اين دام به اي

خرند و آن را داخل  گيرند و يك گونى پياز از مغازه كنار كوچه مى بار مى روند و يك تاكسى آنها مى. شوندمتوجه , يك كلك ديگر زده بودند تا اگر واقعاً دامى هست
بار  دنبال تاكسى پول را هم قبالً داده بودند و خودش به." دهى خانه مى برى و تحويل صاحب اين گونى را  به فالن آدرس مى: "گويند  و به راننده مىگذارند بار مى تاكسى

اينها هم از . شود چيز تمام مى د و همهكه هيچ اتفاقى بيفت بدون اين, دهد رود و گونى را تحويل مى بار هم مى تاكسى. افتد  تا ببيند هنگام تحويل چه اتفاقى مىآيند مى
 . ريزند  روى سرش مىچنانچه ساواك در كمين باشد حتماً, بينند و يقين داشتند كه اگر جوانى برود و دِر اين خانه را بزند سركوچه مى
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مسعود آمده بود سر كوچه و صمديه . چيز نگفته بود بود و هيچپيازها را گرفته ) خانه فرزند صاحب(طور كه من از خود صمديه شنيدم ـ مسعود  ن در تكميل سرمقاله ـ آ(
يك كلت . هرچند به اندازة صمديه جرأت نداشت, د انتظار مهدى قوى بو شم پليسى. تا به خانه برود, كند كه بپرسد كسى آمده يا نيامده رود و با او صحبت مى هم مى

. كند افتد و تيراندازى مى صرافت مى وقت صمديه به آن, آورد كلت را درمى. او به كمرش بسته بود, كه خانه به خانه شده بودند دليل اين به, استار هم بود كه از آِن او نبود
 .شنيدند سيم منزل شيخ هادى هم مى همة اينها را در بى. ريزند شوند و تماماً به هم مى گيچ مىها  افتد و ساواكى رود و حتى داخل جوى مى عقب مى وى عقب

 
 .ها درگير شده بودند ساواكى, طور شنيدم كه اول من اين(
 
) صمديه(رحيم : "گفت بهرام خوشحال بود و مى. سيم شنيده بودند گيجى آنها را در بى. اينها گيج شده بودند. صمديه تيراندازى كرده بود. ها تيراندازى نكردند ساواكى (

 ."ها را به هم ريخت ساواكى تمام كاسه و كوزة , گردوخاك كرد, غوغا كرد
 
 .اما در پروندة من نيامد, يعنى اسيدها و غيره دست نخورده بود. چيز بود ولى در اين خانه همه(
 
 طور شد كه شما را منفك كردند؟ چه(
 

خواسته  مى, شدت مريض شدم تأثير قرار داشته و يا چون من به شايد خود مصطفوى به شكلى تحت. وضعيت جسمى من خيلى خراب بود,  شدطور  من نفهميدم چهاصالً
البته اگر . نبود, ا بگيرند پروندة من بكنند و امضوگونه وسايل بوده و بخواهند آن را جز  من نامى از اين كه در اين خانه اين وجه اصالً در پروندة به هيچ. نوعى جبران كند به
 .من مجبور بودم بپذيرم كه آنجا بود, آمدند مى

 
در اين مدت گرفتند و به , شناختند كه مرا مى تمام كسانى. منگل محاصره كردند خانة ما را در آب. يك احتمال هم دارد كه تمام نيرويشان را روى دستگيرى من گذاشتند(

 . مرا گرفتندانناصر بازرگان و بيشتر خويشاوند, دامادمان, )حورى بازرگان(خانم  برادر حورى, ازجمله مهندس استكى. كميته بردند
 
كردند كه من واقعاً آن خانه را  شايد فكر مى. توانستند اين قضيه را پيگيرى كنند مى, هاى مختلف داشتند ولى از اين نظر كه اينها تيم, طور بوده باشد شايد اين(

لذا من به ساواك , كردند و چون تخليه نشده  مىيههمان اول بايد تخل, شناختم دانست كه من اين خانه را مى چون به نظر ساواك اگر سازمان  مى. مشناختم و لو داد نمى
 .هرحال اين دليل صداقت من به ساواك شد به. در اين مورد كلك نزدم

 
كه شما را دستگير كردند من گمان كردم كه از صبح تحت تعقيب  روزى. د با اين موضوع تطبيق بدهيدتواني يا مى ببينيد آ, كنم من مطلبى را از لحاظ زمانى مطرح مى(

,  قرار ثابتم با شهرام در خيابان كارگرجنوبىسرشب به خانة مهندس غرضى رفتم و خوابيدم و صبح . بعد از آن ديگر به خانه نرفتم. هايى هم به شما گفتم نمونه. بوديد
خانم طاهره , سِر قرار ساعت دو بعدازظهر. عبدالعظيم رفتيم و گشتيم مهندس غرضى هم با من قرار گذاشت و به شاه. اما او آنجا نيامد. تان روزبه رفتمروى بيمارس روبه

شده بود و پالتويش را درآورد و به من پاچه   اميريه ما را برد و به شهرام وصل كرد و شهرام هم دستهاى آمد و با خوشحالى ما را ديد و از كوچه) مريم(جعفرزادة عالف 
يعنى يك روز بعد از دستگيرى , هادى برد بهرام هم ما را به خانة تيمى خيابان شيخ. ما را به بهرام وصل كرد, يك كوچه بعد. خيلى هول كرده بود." عوض كن: "داد و گفت

 .تاده بودكنم كه قضية خانة تيمى شما دو روز بعد از آن روز اتفاق اف  مىرفك. شما
 
ها يقين پيدا كنند كه من اين خانه را  اصالً  كنم اين يك موهبت خدايى بود كه اينها به خانه نرفته بودند و وقتى كه من لو دادم رفتند تا ساواكى به هرجهت من فكر مى(

تقريباً شهريور ماه بود كه مرا به بند موقت زندان قصر .  شدهمن آنجا بستپروندة . رود و آمده بودند و درگير شده بودند اينها مطمئن بودند كه خانه لو نمى. شناختم  نمى
 . منتقل كردند, كه در آن بودند يا زير بازپرسى بوده و يا در قرنطينه بودند  كسانى كه همة

 
 . درست شده بود1354اوايل سال , كنم قرنطينة زندان قصر فكر مى(
 
. دانستم سازمان در بيرون در چه وضعيتى است تنها فردى بودم كه مى, كه به زندان موقت آمدم در آن زمانى, 1353ر سال شهريو. من مدتى قبل از دادگاه آنجا بودم(

 .رود  مىاكنند و سازمان به كج هاى مذهبى در بالتكليفى چه فكر مى كارى است و بچه  دانستم كه شهرام اآلن مشغول چه دقيقاً مى
ترين امتيازى به  كه اصالً حاضر نيست كوچك كند و اين اش را كامالً عوض مى كند و ايدئولوژى  دارد سازمان را استحاله مى, ول خودش  من يقين داشتم كه شهرام به ق

كردم   شديداً فكر مى.دادم  به شهرام اجازه نمىصالًاگر خودم بيرون بودم ا. ايستند دانستم از نظر مذهبى كسانى هستند كه در مقابلش مى مى, ها بدهد و درمقابل مذهبى
كردم كه با  كردم و فكر مى من به زندان كه آمدم با هركس كه برخورد مى. كه اين آدم اصالً حق ندارد بدون هيچ تأييدى از داخل زندان اين برخوردها را داشته باشد

دانستم كه  خودم به خوبى مى. حتماً به شكلى جلوى شهرام را گرفت بيرون چگونه است و بايد جريانگفتم كه  به او مى, ارزد سازمان رابطه دارد و سرش به تنش مى
 .گفتم اين منطق ديالكتيك ـ ماركسيستى اصالً درست نيست اشكال كار فكرى ما در كجاست و مى

كنند  هايى كه اينها مطرح مى به همة سؤالگفتم كه مذهب اصالت دارد و يقين هم داشتم كه مذهب   يقين مى به.  من دست داده بود نفس عجيبى به   در آن حال اعتمادبه
 كه در ذهنم بود در رابطه با اين موضوع بود كه ايىازجمله چيزه, البته چيزهايى هم در ذهنم بود, اما روى آن كار نشده است, بينى كاملى داريم ما جهان. دهد پاسخ مى
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چيست؟ چيزهايى كه من در حال حاضر تماماً از لحاظ علمى جزيياتش را هم روشن " روح"چيست؟ و " عرش"چيست؟ " كرسى", گويد قرآن چه مى, در مورد جهان
 . صورت كلى به همة آنها رسيده بودم در آن زمان به, ام كرده

 
 موقع اجماالً به آنها رسيده بوديد؟ آن(
 
 .داشتم" رابطة مجدد با سازمان"تنها اتهام من اين بود كه , خواندند ادگاه مىيادم هست كه وقتى پروندة مرا كه در د. كه مرا محاكمه كردند تا اين. بله اجماالً رسيده بودم(
 
 نبود؟... اسلحه و (
 
رغم نبودن  على, دادگاه به من گفت كه به علت تكرار جرم رئيس, من و شما با هم اين اتاق مشترك را داشتيم. حتى اتاق تكى هم به اسم خود من نبود. اسلحه نبود, خير(

,  ملى و نه حتى مسلحانهضدامنيتحكم عضويت در يك سازمان . مدرك كامل نداشتند. سال زندان به من داد شويد و شش  عضو سازمان محسوب مىشما, شواهد
سال محكوم  سال و براى تكرار جرم به شش مرا به جرم اقدام عليه امنيت كشور به سه. كرد حكم عضويت در يك سازمان مسلحانه خيلى فرق مى. سال زندان است سه

گويد  مادة قانونى به ما مى.  اين كه شما چنين حكم بااليى گرفتيدزخواهيم ا صورتى به من گفت كه خيلى معذرت مى رئيس دادگاه پس از خاتمة حكم جلسه به. كردند
 .ايد شما تكرار جرم داشته

 
ها هم نديده  مواد منفجره را برده باشد و در جايى گذاشته باشد و ساواكى) خانه صاحب(آيا اين احتمال وجود دارد كه مسعود , گوييد درحال حاضر كه اين مطالب را مى(

 كه به درس و مشق او خيلى رسيدگى كرده بوديد؟ خاطر اين باشند؟ به
 
چيزى كه مطمئن . ا در آنجا انداخته بوديمشد و آنها ر هاى قراضة زيادى داشتيم كه استفاده نمى حتى ما اسلحه. اصالً در پروندة من نبود, دانم من اين موضوع را نمى(

كه پرونده تمام  به هر جهت بعد از اين. كه تهرانى آمد بعد رهايم كرد تا اين, زد يعنى همان دو روز اول مرا مى. بودم اين بود كه مصطفوى در مقابل پرونده خيلى كوتاه آمد
از آنجا بود كه درگيرى من با سازمان در درون زندان شروع .  بود1353اواخر تابستان , اين. شش فرستادندو  پنج بند ) قصر(مرا به زندان باال , شد و زندان من قطعى شد

همة افراد باالى سازمان مجاهدين . گشتند خوردند و برمى آمدند به بند پنج و ناهار مى  بند شش بودند دوساعت مىركه د آنهايى, وقت ناهار. من در بند پنج بودم. شد
هاى طوالنى اولين فردى بودم كه از مركزيت بيرون به زندان  چون بعد از مدت. آمدند ظهرها پيش ما مى. عود رجوى و موسى خيابانى همگى در بند شش بودندازجمله مس

 . گونه شده است  ايندست شهرام در بيرون من هم از اول خيلى روشن گفتم كه سازمان به. خواستند وضعيت بيرون را از زبان من بفهمند همه مى, آمدم مى
 
 آيا خوشدل و ذواالنوار آنجا بودند؟(
 
 .ولى مسعود رجوى و موسى خيابانى بودند, اينها را برده بودند. خوشدل و ذواالنوار را نديدم(
 
 به اوين بردند؟) خوشدل و ذواالنوار(موسى و مسعود را هم بعد از اعدام آن دو (
 
من با مسعود رجوى درگير شدم و گفتم كه بيرون , در زندان قصر. اينها را براى اعدام برده بودند و از افراد ديگر جدا كرده بودند. آنجا شنيديم كه اينها را اعدام كردند(

در بيرون . گونه نيست ناي, نه: "گفتم." كار كنند  آنها چهييمگو كنند و ما هستيم كه مى بيرون هيچ طورى نيست و همه از ما تبعيت مى, نه: "گفت مسعود مى. گونه است اين
دانست كه  اصوالً شهرام وظيفة انقالبى خودش مى." اند تأثير قرارگرفته اند و بقيه نيز حتماً تحت اند و فقط عدة كمى هستند كه مذهبى مانده همه كامالً ماركسيست شده

كامالً . دانست رسيم و اين روند را چيز طبيعى مى بى به اين تفكر ماركسيستى مىشهرام باور داشت كه ما در روند تكامل تاريخى از آن تفكر مذه. سازمان را استحاله كند
 از وپذيرفت و زير بار نرفت و گفت كه ت وجه حرف مرا نمى هيچ مسعود رجوى به. دهد كرد و يقين داشت كه يك وظيفة انقالبى در سازمان انجام مى توجيه ايدئولوژيك مى

رسد كه با مذهب  اى مى سازمان دارد به مرحله. طور نيست گفتم كه اين. كنى ى مسائلى اتفاق افتاده كه تو آنها را خيلى بزرگ مىسر نظر مذهبى آدمى دگم هستى و يك
رفت ) ماركسيسم( اسالم نزديك شد و نبايد به آن سو بهگويم كه ماركسيسم اشتباه است و در اين استحاله بايد  گفتم كه من مى" گويى؟ تو چه مى"  :گفت. شوند درگير مى

خواهم به اين طرف  خواهد به آن طرف و من مى اما او مى, برد كار مى من قبول دارم كه شهرام واژة التقاطى را درست به. و حتماً هم بايد استحالة ايدئولوژيك صورت گيرد
عنوان رابط گذاشت  كه  يك نفر به اسم جابرزاده را به, ى درست نبود تماس دائم من با مسعود از نظر امنيتنچو, زديم ما روزهاى متوالى با هم حرف مى. استحاله دهم

كرديم و مسائل خيلى حساس بود و من تازه از بيرون آمده  ما خيلى صحبت مى. هاى مسعود را به من برساند تمام مسائل ايدئولوژيك را به مسعود منتقل كند و جواب
ولى متأسفانه جابر از نظر , زديم شد با هم قدم مى شد و ما هميشه ظهرها كه ناهار تمام مى از جريانات بيرون مطلع مىسرعت   هم رهبر سازمان بود و بايد بهدبودم و مسعو

 حياتى براى نجات سازمان از زمانمدت شش ـ هفت ماه بدين صورت از . دانست و معلوماتش در حد صفر بود و تمام اين مدت وقت ما تلف شد ايدئولوژيك چيزى نمى
 .نظرهاى من نموده بود بعدها فهميدم كه مسعود فقط براى رفع تكليف و سر كار گذاشتن من جابر را مسئول انتقال نقطه. فتدست ر

ه در كشد و جابر اصالً صالحيت ندارد ك به مسعود گفتم اين بحث به درازا مى. كردن است درنهايت ديدم كه ادامة بحث وقت تلف. گويم خيلى مهم است   اين نكته كه مى
وگرنه , ما بايد در اين مرحله تصميمى نهايى بگيريم و آن را به بيرون اعالم كنيم. درست به شما منتقل كند ,گويم من مطمئن نيستم كه آنچه مى. اين بحث شركت كند
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: مسعود در جواب گفت. ين امر در حد مسئوليت او نيستا. منظورم اين بود كه به شهرام بگويند دست به تركيب ايدئولوژى سازمان نزند. رود سازمان در بيرون از بين مى
تندروى كردن يعنى چه؟ اصالً شهرام , فايده و بيهوده است ها بى من گفتم كه اين حرف.  نكنندروىگفتم كه چه گفتى؟ گفت كه به شهرام گفتم كه ت." من به بيرون گفتم"

طور  اين, نه: "گفت. اين موضوع را به تمام اعضا بيرون بگوييد. و شهرام بايد از رهبريت بيرون بيفتدكارش چيست؟ مركزيت سازمان و همة ما در زندان مسلمان هستيم 
رغم قدرت  اصرار من در اين مورد براى اين بود كه على. شهرام بايد كنار برود, من اين حرف را قبول ندارم, گفتم كه نه."  به او گفتم كه تندروى نكندطمن فق, شود كه نمى
 1354  از بروز فاجعة سال, گذاشت ىزد و يا حداقل او را زير فشار م مركزيت زندان را قبول داشتند و اگر مركزيت زندان شهرام را كنار مى" بيرون"همه در , شهرام

من اگر بگويم فكرم غلط بوده و . ستيمما يك سازمان تحقيقاتى ني, ما يك سازمان سياسى هستيم! كريم: "ياد دارم خيلى جدى به من گفت خوبى به به. شد جلوگيرى مى
گويند كه  اينها هم به من مى. يعنى بايد به آنها توضيح بدهم كه چرا اين چنين است. همها را بد ها و سمپات بلكه تمام خانواده, تنها اعضا بايد جواب نه, بايد درست كنم

چرا اين كار را كردى؟ من جواب ندارم . كردى بعد اين همه زندانى ايجاد مى, كردى  فكرهايت را مىاول. دادى اعدام كنند بعد بچة ما را مى, كردى  اول فكرت را درست مى
سازمان سياسى اگر يك كالم عقب . ما يك سازمان سياسى هستيم, نه: "او گفت." كنيم ما خودمان اين كار را مى, خواهد بگويى لزوماً به آنها نمى: "گفتم" گويى؟ تو چه مى
از سازمان بيرون , اگر با يك نفر ديگر از اعضا حرفى زدى كه سازمان از نظر ايدئولوژيك اشكال دارد. شو گويم كه خفه  كرده از اين به بعد هم به تو مىخودكشى, نشست
 ."برو بيرون, خواهى بيرون بروى گويم بايد به آن عمل كنى يا اگر مى هر چه من مى, تو اگر در اين سازمان هستى. هستى

 
 را هم او به شما گفت؟" شو خفه"واژة (
 
خيلى زياد با هم صحبت كرده . خيلى هم جدى بود آخر بحثى نبود كه شوخى باشد. اما واقعاً منظورش اين بود كه خفه شوم و حرف نزنم, كار نبرد دقيقاً اين كلمه را به, نه(

از نظر او درواقع ما بايد يك سازمان .  خودكشى سياسى كندزمانسا, خواست با اقرار به اشتباه مىاما ن, گفتم كه تفكر سازمان اشتباه دارد و او هم فهميده بود بوديم و مى
گويم كه اين فكر سازمان كامالً غلط است و   اما به شما مى ,روم من به او گفتم كه من از سازمان بيرون نمى. شديم مانديم و يا به يك گروه تحقيقاتى تبديل مى سياسى مى
بلكه بايد روى اسالم كار بشود و مبارزه , آيم من مسلمانم و محققم و با شما هم كنار نمى. قبول ندارم,  سياسى هستيمازمانعد هم من اين تفكر را كه ما يك ساز اين به ب

 كه با من ىتنها كس. ا ديگر با هم قهر بوديماز آن به بعد م. رسد خواهيد ديد كه سازمان به كجا مى, رويد اما به اين شكل كه شما جلو مى, هم بايد ادامه داشته باشد
 هركس  كه من حرفم را به براى اين. در قصر هم به همه گفته بودند كه با كريم حرف نزنيد. از آن به بعد من تقريباً در سازمان ايزوله بودم. كرد محمد حياتى بود صحبت مى

 .دادم  كند و مكانيزمش را هم شرح مى  مىگفتم مسعود رجوى خيانت  علناً مى. گفتم ديدم مى كه مناسب مى
 
 برديد؟ را هم به كار مى" خيانت"واژة (
 
گفتم  كرد و من مى او داشت اشتباه مى. گفتم زده بود و من هم درمقابل بايد واقعيت را مى" بريده"به من مارك , كه مانع تماس افراد سازمان با من شود مسعود براى اين(

 .كند و اشتباه است كار را مىكه مسعود رجوى دارد اين 
 

يك بند عمومى بود كه همة ما را در آن ريختند .  تعدادى را خواندند و جدايمان كردند و به اوين بردند  بود كه اسامى1354ولى احتماالً در ارديبهشت ,   دقيقاً يادم نيست
وضعيت اين اتاق . هاى اوين من و مسعود با هم بوديم  اتاقازدر يكى . سه يا چهار اتاق داشتتقريباً يك بند بزرگى شد كه . و از بند شمارة شش هم عدة ديگرى را آوردند

كردن به اوين  يعنى مشخص بود كه وضعيت ما از نظر ساواك قبالً بد بوده و ساواك ما را براى ايزوله. اى بود كه ترسى براى تماس افراد با يكديگر وجود نداشت گونه به
در زندان اوين هم من و مسعود روى دو موضع متفاوت بوديم؛ مسعود .  و بحث كردن با مسعود هيچ مشكلى نبودردنك  كه از نظر امنيتى براى صحبتاين بود. آورده است

 انحرافى و در اين شرايط مبارزة ايدئولوژيك يك مبارزة. معتقد بود كه در بيرون هيچ خبرى نيست و مبارزة ما يك مبارزة سياسى است و اصالً مبارزة ايدئولوژيك نيست
 .كنى  امپرياليسم است و تو با اين كار دارى به امپرياليزم خدمت  مىبهخدمت 

 
 منظور او مبارزة ايدئولوژيك در درون سازمان بود يا بيرون آن؟(
 
 .يمما در درون سازمان مبارزة ايدئولوژيك داشت. ها اصالً صحبتى نداشتيم ما با بيرونى. در درون سازمان, نه(
 
 .پرچم مبارزة ايدئولوژيك را برافراشته بود, آن طرف هم شهرام(
 
خيلى , ام كرد چون من دريك درگيرى فردى با شهرام از بيرون آمده  خبرى نيست و فكر مى خيالى بود كه هيچ در زندان اوين در اين خوش) رجوى(اين طرف هم ايشان (

قدر  اين.  مورد ماركسيسم شك كندرداد د كسى به خودش اجازه نمى رد سازمان خيلى مهم بود اين بود كه هيچكه در مو اى نكتهدرواقع بايد گفت . متعصب هستم
  گفت كه ده انقالب در جهان براساس تكيه بر همين ايدئولوژِى كردم و او مى خودباختة ماركسيسم بودند كه من به ياد دارم كه زمانى با يكى از افراد مركزيت صحبت مى

 .زنى اى مى اركسيسم پيروز شده است و تو چه حرف بيهودهعلمِى م
 
 .و يمن جنوبى پيروز شده بود) سامورا ماشل(موزامبيك , شاخ آفريقا, آن زمان ماركسيسم در دنيا قدرت زيادى داشت و در ويتنام(
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كه ماركسيزم از پايه غلط است  ها را مبنى بر اين تجربه هستى و اين حرف   بىخواست بگويد كه تو  او مى. آوردند مثال مى... كره و كوبا و, ويتنام, چين, آنها از شوروى(
ها بعد از آن به علت  ولى بحث, باز هم بحث بود, در اتاقى كه بوديم. گويم آنها اصالً حرف مرا قبول نداشتند و من هم يقين كامل داشتم كه درست مى. زنى بيهوده مى

هاى بيرون بگوييم كه شهرام  توانستيم به بچه نمى. توانستيم به شهرام بگوييم كه كارى را بكند يا نكند كه ما نمى براى اين.  افت كردكه ما به بيرون دسترسى نداشتيم اين
تر  و از همه مهم... نه راديو, اى نامهنه روز, نه كتابى. ما در آنجا كامالً از جهان خارج ايزوله شده بوديم.  اصالً اميدى نبودوديگر تمام شده بود , بحث. را از رهبريت بيندازند

 خانوادة كهفقط يك كتاب مذهبى عربى نوشته آقاى عصار پدر رئيس ساواك  شيراز دادند كه شايد نشان دهند . داديم فقط كارهاى روزمره را انجام مى. نه مالقاتى
وقت بدين منوال . دادم ترين كارى بود كه من انجام مى اين مهم. داد بى درس مىونحو عر آقاى جالل گنجى از روى اين كتاب به من صرف! اند ها هم اهل فضل ساواكى

آمد و زهرچشمى  رسولى گاهى مى. اش پيدا شد  سروكلهدوباره, كه شبى رسولى كه سربازجو بود و زندان اوين و بندى كه ما در آن بوديم زير نظر او بود تا اين. گذشت مى
 .داد چند روزى به انفرادى فرستاده شود و چند شالق به او بزنند  دستور مى, نه كه يكى شلوغ كردهمثالً به اين بها. گرفت از ما مى

. آن شب رسولى سربازجوى ساواك آمد و مستقيماً به اطاق ما وارد شد. چيز تمام شده است  به ما بگويد كه اينجا زندان است و فكر نكنيد كه در اينجا همهخواست مى
من پيش خود گفتم كه در پروندة من اين اسم ." اسقف بايست آن طرف: "بدون مقدمه به من گفت. رمقابل او ساكت و بدون حركت ايستاده بودندمطابق معمول همه د

امتان مسلمان و ادامه داد هر كد." تو هم بايست آن طرف, كمونيست پدرسوخته: "او به مسعود رجوى گفت. پس از كجا اين اسم لو رفته؟ من آن طرف ايستادم. نبود
فهميديم منظور  موقع ما اصالً نمى در آن.  كه شما كمونيست هستيددانيم ىاو به رجوى گفت كه ما م. هستيد اين طرف و هركدام كه كمونيست هستيد آن طرف بايستيد

 .دانستيم البته ما اينها را نمى, ا او بود لورفته بودهمة اينها از طريق اسنادى كه ب. اين در زمانى بود كه خليل دزفولى دستگير شده بود. او از اين عمل چيست
 
  بود؟1354كنم اوايل تير يا مرداد  فكر مى(
 
ايستند و  مى, دانند ها  هم چون مى زنند و بچه دانيد كه بازجوها در زندان خيلى بلوف مى مى. العمل نشان ندادند ها خيلى عكس هرحال بچه به. كنم خرداد بود فكر مى(

 فردى مسلمان بود و از موضع من در مقابل شهرام چون. او چند ماه قبل دستگير شده بود. پس از چندى محسن سياه كاله را از كميته به اوين آوردند. كنند  مىفقط نگاه
مجيد (مة سازمان بجز چند نفر كاله گفت كه ه محسن سياه. مستقيماً با من تماس گرفت و تمامى جريانات پس از دستگيرى من تا آن روز را شرح داد. خبر داشت

مانده را از  خالصه مسلمانان باقى. اند اند و او را به كار كارگرى فرستاده  مجيد را گرفتهحة همچنين گفت كه اسل.اند همه كمونيست شده...) صمديه لباف و, واقفى شريف
, اگرچه اين روزها واقعة شهادت مجيد و دستگيرى صمديه رخ داده بود.  كمونيست بودوحيد افراخته بود كه بنا به گفتة وى, مسئول محسن. اند بدنه سازمان جدا نموده
تمامى جريان ) من و مصطفى ماليرى؛ يعنى تنها فردى از سازمان كه موضع مرا درمقابل مركزيت قبول داشت(محسن بعد از صحبت با ما .  نداشتعامام محسن از آن اطال

 نظر ما بود منع حتكاله را از پخش خبرى كه دال بر ص مركزيت مطابق معمول محسن سياه. منتقل كرد) سى خيابانى و محمدحياتىمو, مسعودرجوى(را به مركزيت زندان 
 . نمود و ما را افرادى بريده قلمداد نمود

سوزاندن , در اين بازجويى جريان قتل مجيد. ويى بردمسعودرجوى و موسى خيابانى را به بازج, من, رسولى, ماه كه در مرداد رفت تا اين   اوضاع به همين منوال پيش مى
شدن همة افراد و مسئلة روابط نامشروع در درون گروه را بيان كرد و از ما خواست كه موضع خود را درقبال ماهيت  ترور صمديه و تمام جريانات از كمونيست, جسد او

البته موضع ما . وگرنه بنويسيم كه خود ما هم كمونيست هستيم, ن مجاهدين خلق مورد تأييد ما نيستكرد كه كتباً بنويسيم سازما او اصرار مى. كنونى سازمان بنويسيم
البته از قرائنى كه محسن . دهيم چيزى را مورد تأييد يا انكار قرار نمى هيچ,  اطالع نداريمچيزى هيچهاى بازجوها روشن بود كه ما چون در زندان هستيم و از  درقبال گفته

در بازگشت يك مقدار به . آورمتان تا بنويسيد فردا دوباره مى, رسولى گفت برويد فكرهايتان را بكنيد, درنهايت. رسيد هاى رسولى چندان بعيد به نظر نمى حرفگفته بود 
ه نفر بين خودمان قرار گذاشتيم كه ما س, در بازگشت به بند. وچنان كرديد ها آمديد مردم مسلمان را چنين با اين مضمون كه شما كمونيست,  فحش دادىمسعود رجو

آن . اى نداشت  هيچ فايدهطالبكردن م اما فاش, دادم اگرچه من احتمال صحت آن را مى. گويند چرا كه اينها دروغ زياد مى, هاى رسولى را جز به مركزيت نگوييم حرف
اى  ضد سازمان از ما بگيرد و با سروصدا  خواهد اقرارنامه ين كار را كرد؟ آيا مىكه اين جريان چيست و رسولى براى چه ا در مورد اين, شب بين خودمان خيلى صحبت شد

نويسيم كه ما نه كمونيست هستيم و نه  همة ما مى, خواهند از ما اقرارى بگيرند ها چاپ كند؟ نظر همه با هم جمع شد و نتيجه اين شد كه اگر واقعاً فردا مى در روزنامه
گذرانيم و هيچ كارى هم به كار افراد بيرون از زندان نداريم و به ما ربطى ندارد كه آنها  ايم كه داريم زندان آن را هم مى جرمى را مرتكب شدهما زندانى هستيم و . مسلمان

م به همديگر گفتيم كه اگر زمانى واقعاً ما ه. آبادى بودند مصطفى ماليرى و داوود, اى رابطه داشتند موقع تنها افرادى كه با من تا اندازه البته آن. هاند يا ن كمونيست شده
 نظر ما با از بين رفتن شاخة مسلمان زچرا كه ا.  هستيم كاره گوييم كه هيچ اما نمى, گوييم كه مسلمانيم و كارى هم به كار كسى نداريم مى, صحت اين مطالب روشن شد

هرحال من يقين داشتم كه يكى از كادرهاى بسيار باال دستگير  به. معنى بود يرون مانده بىبست رسيده و حمايت از گروهى كه در ب مبارزه به بن, ها دست ماركسيست به
ها را بزنى و اسم روى   در همان زمان هم به شهرام پيغام دادم كه تو حق ندارى اين حرفنها بدانند و م اسقف چيزى نبوده كه پايينى. شده كه مسئلة اسقف لو رفته است

 .عنوان اسقف لو رفته بود يا محسن فاضل دستگير شده بود يا خود شهرام بوده كه اسم من بهاحتماالً . كسى بگذارى
 
 .چون بهرام به من نگفته بود. دانستم كه بيرون بودم چنين چيزى را نمى البته من تا زمانى(
 
محسن پس از بازگشت گفت كه علت بازجويى مجدد وى دستگيرى . دندكاله را دوباره به كميته بردند و پس از دو هفته مجدداً بازگردان  محسن سياه1354در مرداد (

از , سلولى شده بود  شده بودند همگيركه پس از دستگيرى وحيدافراخته لورفته و دست وى كه در كميته با تعداد زيادى از افرادى. وحيدافراخته مسئول وى بوده است
 كه ضمن آن مجيد كشته و جسدش سوزانده شده و صمديه لباف 54 ارديبهشت 16ت تمامى وقايع مربوط به او اين بار براى مركزي. جزييات وقايع بيرون باخبر بود
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وحيد افراخته در زندان كامالً بريده بود و تمامى اطالعات خود , دانيد  مىكه طورى همان. هاى رسولى بازجو را تأييد كرد صورت حرف مجروح گرديده بود شرح داد و بدين
. هاى مسلمان ازجمله روحانيون مبارز به زندان افتاده بودند عدة زيادى از سمپات. هاى كميته از زندانيان جديد پر شده بود سلول. ساواك قرار داده بودرا در اختيار 

مامى مطالب ازجمله روابط نامشروع او ت. اند او را به صليب كشيده, بار دست به خودكشى زده كند و چون سه محسن گفت كه صمديه قهرمانانه در زير شكنجه مقاومت مى
 كه من ه ما9مدت  خيانت شهرام و سكوت مركزيت درون زندان ـ خصوصاً شخص رجوى ـ در طول. از نظر من ديگر كار از كار گذشته بود. كرد درون سازمان را تأييد مى

چراكه شهرام از ديدگاه خود , وليت رجوى درقبال اين فاجعه بسيار باالتر از شهرام بوداز نظر من مسئ. بار آورده بود فاجعه به, جريان بيرون را به آنها مكرراً تذكر دادم
بودن درقبال اين امر با  رغم مذهبى اما رجوى على. كرد  پاك مىوازىبورژ داد و ايدئولوژى سازمان را از تفكر خرده اصطالح مسئوليت انقالبى خود را انجام مى داشت به

 .كرد واقع به ايدئولوژى خود خيانت مى يعنى در,  زدهسكوت خود مهر تأييد بدان
ايد و حاال هم  ها را كشته مسلمان, ها گفت كه شما كمونيست. سرى اطالعات داد بار يك كه بسيار عصبانى بود آمد و به ما فحش داد و اين  چند روز بعد رسولى درحالى

 گفت كه همة اينها خياالت است كه جوىازجمله مسعود ر, ها همه دروغ بود  صحبت گفتند كه اين همه مى, بعد كه رفت. كنيد گونه پررويى مى ايد و اين آمده
چيز را  دزفولى در تلويزيون همه خليل فقيه. بعد از چند روز روزنامة كيهان را به ما دادند كه تمام جريانات در آن نوشته شده بود. اند مسلمانان را كشته, ها ماركسيست

با يك پز مذهبى , شدة مجاهدين بود  اين قرار بود كه اواخر مرداد خليل كه از افراد ماركسيستازجريان . و همه را با تيتر بزرگ در روزنامه زده بودنداقرار كرده بود 
او با ماسك يك . داد مانى را شرح طور مفصل جريانات درون ساز او كسى بود كه خود را در اختيار ساواك قرار داده بود و به. معصوم و متعصب پشت تلويزيون ظاهر شد

هايى را كه  روزنامه, روز بعد. كرد ها با مسلمانان سازمان را با آب و تاب تشريح مى شيوة رفتار كمونيست. كرد  را عامل اين جنايات معرفى ها ستكموني, مذهبى متعصب
 .دست ما دادند متن مصاحبه را چاپ كرده بودند به

 
 . ولى فقط شرح ماجرا را گفته بود, ده بودصمديه هم در تلويزيون آم(
 
عنوان مذهبى  شدن وى را برايشان شرح داده بود ـ به شناخت ـ چرا كه محسن خاموشى چگونگى كمونيست خوبى مى خليل دزفولى كمونيست شده را كه به, مركزيت(

ها حتى پس از ورود روحانيون به اوين از  مركزيت تا مدت. صاحبه قلمداد كردبورژوازى وى را عامل تسليم به ساواك و م متعصب مورد حمله قرار داده روحيه خرده
اين . اشتباهى كه كمتر از اشتباه اول يعنى سكوت در مقابل اعمال شهرام نبود. خواندند صمديه لباف و خليل دزفولى را خائن مى, واقفى شريف, وحيدافراخته دفاع نموده

چيز مشخص بود و  همه. اما اصالً جاى انكار نبود. هاى زندان نسبت به سازمان بدبين شوند و مقابل آن موضع بگيرند  مامى مذهبىاشتباه دوم باعث شد كه روحانيون و ت
 تو مسئول از آنجا بود كه من به مسعود گفتم كه. برد كه به اينجا ختم شود دانستم كه شهرام سازمان را به جايى مى گفتم كه از پيش مى من هم دست باال بودم و مى

از آن پس بود كه من دوباره عضو سازمان بودم و حياتى هم خيلى با من نزديك شد تا . كم نرم شد موضع وى كم, گويى  چه مىلاى حا هستى و باعث اين وضعيت شده
جاى , جاى اشك ريختن چه عرض كنم,  رفته بودبراى چنين سازمان پرافتخارى كه ديگر از بين. ولى من خيلى ناراحت بودم, هاى گذشته را از دلم دربياورند كدورت

گذشت و ما ديگر با هم دعوايى , طور شد؟ ولى هر چه بود من به مسعود رجوى گفتم كه ديدى چه. اى هم نداشت شد انجام داد؟ فايده كارى مى ولى چه.  داشتكردن دق
يادم هست از آن پس مسعود .  درست كنيمراتوانيم وقت بگذاريم و اين وضعيت  ما مى. ودبيا بنشينيم و روى مذهب كار كنيم و اين كار حتماً بايد انجام بش. نداريم

هاى  از اين به بعد با ورود سمپات, مسعود هم از اين به بعد خيلى مذهبى شده بود. خواندند شدند و نمازشب مى شمارى در بند بلند مى تعداد انگشت. خواند نمازشب مى
كه آنها را باالى سر آقاى طالقانى آورده  مسائلى در مورد دخترها و اين.  شديد ما شدندتىمسائلى كه  موجب ناراح. ى از مسائل روشن شدلورفته ازجمله روحانيون خيل

 .بودند
 
 باالى سر دخترها برده بودند؟ , آقاى طالقانى را كجا برده بودند؟ آيا او را به كميته(
 
 .اند بودند و اقرار كرده بودند كه به دخترها تجاوز كردهپسرها  باالى سر آقاى طالقانى آمده , خير(
 
 گفت؟ اين را خود آقاى طالقانى به شما مى(
 
همه ازجمله آقايان . خيلى هم متأثر بودند. خود ايشان اين مطلب را گفتند. كه ما در اوين بند عمومى بوديم آوردند آقاى طالقانى را همراه با آقاى منتظرى هنگامى(

كه ساواك  براى اين, جايى كه ما بوديم  بودند همانردهاينها را آو. كردن به سازمان مجاهدين دستگير كرده بودند  احتماالً انوارى و معاديخواه را به علت كمك,رفسنجانى
خواست بگويد كه اگر شما مسلمان  ى ندارد و مىها كار كرد كه مطرح كند كه با مسلمان ساواك از اين به بعد روى اين مسئله كار مى. به ما ثابت كند كه درست گفته است

ماركسيست , و مبارزين, ها اصالً با ما دشمن نيستند خواست بگويد كه مسلمان يا مى.  شما كارى نداريماما ب, هاى كمونيست همكارى كنيد باشيد و نخواهيد با گروه
 .اند و همگى دروغگو هستند هستند و انگ اسالم به خودشان چسبانده

 
 ژة ماركسيست اسالمى را رايج كرده بودند؟وا(
 
. كه افراد ـ خصوصاً افراد سطح باال ـ موضعشان را درمقابل وقايع بيرون مشخص كنند زياد شد در اينجا بود كه فشار رسولى براى اين. گفتند اين را كه از اول مى, بله(

طور  بقيه همان, آبادى نوشتيم كه ما مسلمانيم  داوودمحمدنفر از مجاهدين يعنى من و ماليرى و  ها سهتن. پرسيد با كدام طرف هستيد برد و مى نويسى مى افراد را براى تك
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بست رسيده  براى ما مبارزة مسلحانه به بن, وسيلة افراخته و ديگران ها به پاشيدن شاخة مذهبى و لورفتن سمپات با از هم. كه گفتم نوشتند ما با اين وقايع كارى نداريم
مسئوليت اين امر اول برعهدة , كه گفتم طور همان. دليل صحت اين نظر بود, پاشيدن گروه فداييان خلق  و ازهمرادشدن و دستگيرى بقيه اف ايع بعدى يعنى كشتهوق. بود

شدن وقايع  هاى مديد پس از روشن  تا مدت,كه خود را از اتهام تبرئه نمايد اما مركزيت درون زندان  ـ خصوصاً رجوى ـ براى اين. مركزيت زندان و دوم تقى شهرام بود
به دروغ , عنوان مثال به. دادند خائن و بهرام آرام و وحيدافراخته را قهرمان نشان مى) چسبانيد ها مى كه وى را به اشتباه به مذهبى( و صمديه و خليل دزفولى واقفى يفشر

همين , كه قبالً گفتم طورى همان... . خواند  كه نماز مىاند در زير شكنجه اسطوره شده است و او را ديدهگفتند كه وحيدافراخته  كه از كميته آمده بودند مى از قول افرادى
شد جلوى اين تضاد و جدايى را  مسلماً با رفتار صحيح مى. ها از سازمان مجاهدين گرديد نوع برخوردهاى مسعود و هويت سازمان در زندان بود كه منشأ جدايى مذهبى

اين درحالى بود كه از حقيقت . كرد  قضيه را وارونه جلوه دهد و ما را متعصب مذهبى و سازشكار قلمداد مىشتماه سعى دا  سازمان در زندان بيشتر از پنجمركزيت. گرفت
. كامل ما از طرف اعضاى سازمان شددرگيرى ما باعث بايكوت . ديگر قابل تحمل نبود, ها به مسلمانان سازمان زدن ها و مارك گويى دروغ. واقعه كامالً آگاهى داشتند

. كشتند پاشى سازمان قرار داشتند كه اگر اجازه داشتند ما را در زندان مى تأثير سم ها چنان تحت بعضى.  بند با ما جز سالمى خشك و از سر ناچارى نداشتركس د هيچ
 .استفاده كنند مسئله سوءخواستند از اين  خبر بايكوت ما از طرف سازمان به گوش ساواك هم رسيده بود و مى

زودى  شاءاهللا به من اين موضوع را در جاى خود در كتابى كه ان. تدريج نوع تفكر من در رابطه با مبارزة اسالمى تغيير نمود   در مدت زندان دوم و درگيرى با مجاهدين به
بينى درمقابل  يك جهان,  الهى بر سر حقانيت يك مكتبنى و اصوالً تمامى پيامبراكنم كه مبارزة اسالم ذكر اين نكته بسنده مى فقط به. ام منتشر خواهد شد بحث كرده

اگر بتوانيم حقانيت مكتب . گردد بينى است كه مسئلة حق و باطل و حقوق افراد در جامعه مطرح مى گردد و در ساية اين مكتب و جهان  بينى حاكم آغاز مى مكتب و جهان
در مبارزة , عنوان مثال به. معنى است مبارزه و درگيرى بر سر حقوق بى,  را بر طرف مقابل تمام نماييمجت به عبارت ديگر بتوانيم حبينى خود را ثابت نماييم و و جهان

بر فرعون تمام حجت , بينى الهى حضرت مطرح شد و با ارائة معجزات در ابتدا جهان. اسراييل مطرح نگرديد وجه مسئلة حقوق بنى هيچ حضرت موسى با فرعون در ابتدا به
به همين خاطر بود كه من يقين پيدا نمودم كه وظيفة اساسى و محورى هر مسلمان در شرايط . بينى مطرح گرديد اسراييل براساس اين جهان سپس حقوق بنى. گرديد

مسلحانه و يا ( الزمة اين امر نه مبارزة سياسى .كه بتوان حجت را بر هر فرد صادق و غيرمتعصبى تمام كرد صورتى به, بينى دقيق اسالمى است كنونى ارائة جهان
به يك دانشگاه , ما با توجه به شرايط امنيتى آن زمان, ما نياز به يك سازمان زيرزمينى سياسى نداشتيم. بلكه يك مبارزه يا جهاد عظيم فرهنگى است) آميز مسالمت

ها و جوامع  دانشگاه, ها بلكه در جهاد علمى در آزمايشگاه,  اجتماعرهاى سياسى د مى نه درگيرىكنم كه مبارزه يا جهاد اسال هنوز هم فكر مى. زيرزمينى نياز داشتيم
 .علمى بايد صورت گيرد

يم ما من و ماليرى رفتيم و رسولى گفت كه شما واقعاً مسلمان هستيد؟ گفت. خواهد شما را ببينيد    يك روز من و ماليرى را خواستند كه شما بازجويى داريد و رسولى مى
البته , جاى تقريباً بزرگى بود.  بقيه سازمان جدايمان كردندزدستور داد كه چشمانمان را ببندند و ما را از آنجا به بهدارى اوين بردند و ا. مسلمانيم و نوشتيم كه مسلمانيم

يك جلد قرآن بود كه , تنها چيز مهمى كه بود. م كه بيرون چه خبر استدانستي  ماه اصالً نمى ما در اين هشت. ماه آنجا بوديم من و ماليرى هشت. ديگر هواخورى نداشتيم
من تقريباً اين قرآن را حفظ كردم و صبح تا شب برنامه گذاشته بودم و اين قرآن را جزء به , ماه جا مانده بود و اين هشت  بهدهاحتماالً از يك فرد روحانى كه قبالً در آنجا بو

 ديگرى قرآن را دمن با يك دي. منسجم شد, كه من آنجا فكرم در رابطه با قرآن و فهم معناى آن تا اين. چيز ديگر هم نداشتيم  البته هيچ.خواندم جزء و كالم به كالم مى
خواهيم  گوييد؟ ما مى ما را يك روز خواستند و گفتند كه شما چه مى. دنبال ارائة آن هستم اين همان ديدى است كه امروزه به. خواندم و اين موضوع خيلى جالب بود مى

گفتند كه بگوييم كه ما .  آخر عمرتان اينجا هستيد و آزاد نخواهيد شدات, اى با اين گروه داشته باشيد  ترين رابطه آزاديد؛ وگرنه اگر كوچك, ببينيم اگر مسلمان هستيد
 .سلحانه را  نفى كنيمصريحاً از ما خواستند كه مبارزة م. مسلمان هستيم و كارى هم با مبارزة مسلحانه نداريم

 
 و شما هم گفتيد كه كارى نداريد و نفى يا تأييد هم نكرديد؟(
 
پذيرم كه شما  گفتم كه من مشى مسلحانه را قبول ندارم و نمى پرسيدند كه آيا شما مبارزة مسلحانه را قبول داريد يا نه؟ من در آنجا به مسعود هم مى آنها دقيقاً مى, بله(

هاى مسلمان را  بايد حتماً مبناى ايدئولوژى درست باشد و اين اشتباه است كه شما بياييد و بچه. به اين صورت مبارزه نماييد, تان را درست كنيد وژىكه ايدئول بدون اين
ها  ماركسيست. كردند مىها به اين طريق عضوگيرى  طوركلى ماركسيست به. ها بدهيد دست ماركسيست جذب كنيد و سپس به جهت مشخص نبودن ايدئولوژى آنها را به

بلكه ابتدا مسلمان و , ها از اول ماركسيست باشند آمد كه جوان دانيد كه در دانشگاه كمتر پيش مى خود شما بهتر مى. به درون جوانان مسلمان اصالً هيچ راهى نداشتند
جالب . شدند هاى مسلمان ماركسيست مى گروه, كه در بيرون  بود و يا اينگونه اغلب اين. شدند هاى مسلمان در زندان ماركسيست مى مبارز بودند و سپس از طريق گروه

همين گروه ماركسيستى از . كه اين جريان لو رفت و اينها مواضع خود را اعالم كردند تا زمانى, گفت كه ما مسلمان هستيم  هنوز در گرفتن عضو مىهراماينجا بود كه ش
 . كردند كه اينها مسلمان هستند گرفتند و همه نيز فكر مى همين اواخر پول مىتا ... آقايان طالقانى و هاشمى رفسنجانى و

اگرچه آقاى ماليرى . آنها به من گفتند كه آزاد شديد. كار كنم خواهم چه كه من مى كه چيزى از سابقة من بدانند و اين بدون اين, مرا خواستند, 1355ماه سال   آبان25  
كه در  تنها گمانى. براى من تصور اين امر هم بسيار غريب بود. سال از زندانى من مانده بود اما هنوز سه, اش بود كشيده بود و نزديكى آزادىسال زندانى خود را  تقريباً سه

قات حضورى و با حضور بازجو چون مال, هايى كه من قبالً با برادرم داشتم و برادرم يك كتاب پزشكى برايم آورد بردم اين بود كه در يكى از مالقات مورد آزادى خود مى
 . كار شما هستيملصورت سربسته گفت كه ما از طريق كسى دنبا به, بود

 
 كه فقط شفاهى به شما گفت؟ آيا او در كتاب چيزى نوشته بود يا اين(
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او به من گفت كه آقاى , كه از زندان آزاد شدم وقتى. ام داشته كه مربوط به خاطرات آن دوران است نگه من اين كتاب را به جهت اين. در كتاب چيزى ننوشته بود, نه(
 جريان چيست و شك داشتم كه اينها به چنين كهدانستم  اصالً نمى, اما آن زمان كه آزاد شدم, مهر رئيس دانشگاه شيراز لطف كرده و دنبال كار شما را گرفته فرهنگ

يك كت و . هايى را كه در زمان دستگيرى همراه داشتم به من دادند فقط من بودم و كيف و لباس. ودكسى هم دم در زندان در روز آزادى نيامده ب هيچ. كارى دست بزنند
ها آن را   تير آن را سوراخ كرده بود و داستانش مفصل است و در بازجويى هم متوجه نشدند و مدت همان شلوارى كه يك. شلوار آبى رنگ بود كه داخل كيف به من دادند

ها باال آمديم و از هم جدا  آمد و ما از تپه باران مى. بار زندان اوين را ديدم كه كجاست و چگونه است براى اولين, از اوين كه بيرون آمدم. داشتم گهعنوان يادگارى ن به
 . شديم

 
 خواهند اعدام كنند؟ آيا فكر نكرديد كه شما را هم مى(
 
به شيراز زنگ زدند و خبر آزادى مرا دادند . تازه باورم شد كه آزاد شدم. چيز عوض شد ناگهان همه, انه آمدمبعد كه به خ. دانستم كه اوضاع چگونه است من اصالً نمى, نه(

 .اما درنهايت به من اجازه دادند كه به دانشگاه بروم, ردساواك مرا خواست و درحقيقت سعى داشت از من نسق بگي, كه من به شيراز آمدم بعد از اين. ام آمدند و خانواده
 
او ابتدا با من برخورد كرد و سپس به من گفت كه ما . كارة ساواك شيراز بود او معاونى بنام داشت كه همه.  رئيس ساواك شيراز آقاى عصار بود كه پدرش هم روحانى بود 

اما دائماً در اين فكر بودم كه برداشت ,  كردمروعشسال آخر پزشكى من بود كه دوباره . دهيم كه به دانشگاه بروى و تحصيلت را ادامه دهى بدين شرط و شروط اجازه مى
شود  اين بحثى است كه مى. كنم اين برداشت من بود و در حال حاضر هم روى آن كار مى. و ديدى كه ما از اسالم داشتيم غلط و اشتباه بوده و حتماً بايد درست بشود

 .طور مفصل دربارة آن صحبت كرد به
 
 هايى بين شما بود؟  چه بحث, اند و نرم هم شده بود ه مسعود متوجه شد كه در بيرون ماركسيست شدهك بعد از اين, در زندان اوين(
 
مسعود رجوى تا حدى نرم شده بود كه . او حتى در اين مورد كه من نوشتم كه مسلمانم هيچ صحبتى نكرد, كه با مسعود رجوى خداحافظى كردم و مرا بردند زمانى(

بينى كرده بودم و دقيقاً هم همان چيزى   و پيشهاين جريان را كامالً گفت, من از قبل.  قبول دارم  و ما بايد برويم و روى اسالم بيشتر كار بكنيمهاى تو را گفت من حرف مى
ـ 3 در عدم برخورد قاطع با تقى شهرام  ـ اشتباه2ـ لزوم تغيير فكر 1: با  مركزيت روى سه زمينه توافق كرديم. كه گفتم اتفاق افتاد و مسعود اشتباه خود را  پذيرفته بود

 .ام  مفصل در كتابى كه گفتم اينها را آوردهصورت  به من در اين زمينه. بينى اسالم لزوم كار جدى  روى جهان
 
منتها ساواك اين را , ع اسالم حل كنيداين كه شما را به بهدارى بردند و از مسعود جدا كردند به اين دليل نبود كه در اين زمينه قاطعيت داشتيد كه التقاط را به نف(

 خواست؟ نمى
 
ها هم  بعضى وقت. رسولى هم اسم اسقف را روى من گذاشته بود. هستم) اسقف(كرد من يك آدم مسلمان دگم  ساواك فكر مى. دانست ساواك اصالً اين موضوع را نمى(

ها را  بچه.  كه تو بايد قرآن بخوانىگفت ان مست كرده بود و در بند آمده بود و به ماليرى مىمثالً يك زم. زد ربطى مى هاى بى آمد و حرف كرد و داخل بند مى مست مى
قول و قرارمان , من و مسعود وقتى از يكديگر جدا شديم. داشت همه دور هم بنشينند و مصطفى ماليرى هم قرآن بخواند و افراد هم مجبور بودند اين كار را بكنند وامى

توانم اين كار را انجام بدهم و خيلى اعتماد به نفس  من از نظر فكرى يقين داشتم كه مى. بشوددر دست داريم اشتباه است و حتماً بايد روى آن كار كه  اين بود كه چيزى
اما آنها با توجه به شرايط از خود . ودمها از طريق محمد حياتى با آنها در ارتباط ب من مدت,  از زندان آزاد شدند1357كه اينها در جريان انقالب سال  داشتم و بعد از اين

من روزى به اينها گفتم كه زمانى قرار بود روى اين فكر كار بشود . دانستند قدر عضو گرفته بودند كه حاكميت را صرفاً از آن خود مى يعنى آن.  شده بودندغرورخود و م بى
طور شد   از ماركسيسم ايجاد شود؟ چهىكرديد كه ديالكتيك غلط است و تفكر اسالمى بايد جدامگر قبول ن." اين است و جز اين نيست"گوييد  و در حال حاضر شما مى

 .هاى ايدئولوژيك گذشته است دوباره به عقب بازگشتيد؟ نظر حياتى اين بود كه ديگر زمان بحث
 
 هاى سازمان ايرادى نداشته و صرفاً ضعف تشكيالتى داشته است؟ يعنى آموزش(
 
كه  پس از انقالب به حياتى گفتم كه مثل اين. گفتند كه ما مبارزة سياسى ضدامپرياليستى داريم و نبايد خود را درگير مسائل انحرافى بكنيم م آنها مىبعد از آن ه, بله(

توانيم  مى, ل حاضر اگر اراده كنيم گفت كه ما در حاناو از قول مسعود به م. ايد و دوباره بر سر آن موضع سياسى قبلى رفتيد شما همة قول و قرارها را فراموش كرده
كنيد  آيا فكر مى: "گفت هاى تو را گوش بكنيم؟ جالب است كه مى حاال بياييم و حرف. هاى تهران بريزيم و كشور را بگيريم دويست هزار جوان را با يك كالم در خيابان

اما فردا مسعودرجوى . خمينى قهرمان اين مردم است) امام(امروز . پرستند قهرمان خير مردم اند؟ تهخمينى را گرف) امام(دور , هاى ايدئولوژيك مردم براساس بحث
هركس كه مسائل ايدئولوژيك را . بلكه مسعودرجوى باشد, خمينى) امام(كنيم كه همة آمال و آرزوى مردم نه  ما كارى مى. كنيم قهرمان خواهد بود و ما روى اين كار مى

بشر نشان دادن  تا به امروز هم همين استراتژى ـ يعنى قهرمان و يا فوق, اگر دقت كنيد." ه و واقعيت شرايط را نفهميده استمسائل انحرافى مطرح كرد, مطرح كند
 آنها .امروزه هدفش مسعود و اعتالى نام اوست, كه در ابتدا هدفش مبارزه در راه مكتب و اعتالى آن بود سازمانى. مسعود ـ هدف اصلى و اساسى سازمان مجاهدين است

 .هاى ايدئولوژيك داشته باشند ديدند كه نياز  به بحث خيلى مغرور شده بودند و خيلى خود را باالتر از اين مى) مجاهدين(
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رى مغرور آنها به قد." كريم خائن است: "كند و او گفته بود هايى مى   آخرين صحبتى كه مسعود رجوى داشت اين بود كه يكى از او پرسيده بود كه كريم چنين صحبت

دانم كه  نمى,  شخصاً سه كتاب نوشته بودمنم. ما آن زمان چند كتاب نوشته بوديم. ها گوش كنند و كارى بنيادى انجام دهند اى نداشتند به اين صحبت بودند كه عالقه
 ايد يا نه؟ شما آنها را خوانده

 
 ...و" هفت آسمان"و " اركان طبيعت, دين", بله(
 
طور مختصر بگويم كه  اگر مايليد به. اما آنها ديگر به اين فكر نبودند, شود كار كرد بود و در آن نشان داده بودم كه مى" رسند خر خط مى ا به آه ماركسيست"ديگرى هم (

 در انقالب چه اتفاقى افتاد؟
 
توانستند از اين موضوع  عث جنگ داخلى شد؟ آيا آنها مىبه نظر شما چه چيزى با. خرداد را هم بگوييد بسيار مفيد خواهد بود هاى سى در صورت امكان اگر زمينه(

امكان پيشگيرى , افتاد  مؤتلفه به راه نمىابندى كاذب ب كردند و قطب يابى درستى مى ريشه, 54پيشگيرى كنند؟آيا زمينة آن در زندان شكل گرفت؟ آيا اگر بعد از ضربة 
 از وقايع بعدى وجود داشت؟

 
واقفى شهيد و صمدية لباف نيز ترور و زخمى شد و  فاق افتاد و آن اين بود كه سازمان مجاهدين بعد از جرياناتى كه رخ داد و آقاى شريفدر زندان مسئلة وحشتناكى ات(

عامل "عنوان  به, ود در مبارزة اسالمى پيشتاز بهتا آنجا كه سازمانى ك. شدت به سازمان حمله كردند افرادى كه به عمق قضيه آگاهى نداشتند به, مسائل جنسى مطرح شد
كردند كه شما به علت عدم تبعيت از روحانيت و نبود  مطرح شد و هركدام از افراد با طرز تفكر خودشان با سازمان برخورد كردند و مطرح مى" انحراف در مبارزات اسالمى

به وجود خدا شك كرده و منحرف شديد و , سفة اسالمى را نخوانديدكه فل  كه شما به جهت ايندنداى نيز معتقد بو عده. يك مرجع در مركزيت به انحراف دچار شديد
يك  دانستند كه سازمان در يك مبارزة ايدئولوژيك گير كرده است و هيچ كدام از منتقدين نمى اما هيچ, كرد هركسى براساس ديدگاه خودش حملة شديدى به سازمان مى

مسائلى . دقيقاً وقتى من به قصر رفتم به مسعود رجوى همين موضوع را گفتم. كردند كه مسئله چيست  درك نمىصالحيت نداشته و اصالً, ردندك از افرادى كه انتقاد مى
 . كه بنشينيم و كار كنيم در بيرون بود كه ما براى آن جواب نداشتيم تا اين

 
گويد؟ چيزى  در رابطه با مسائل اقتصادى چه مى,  پرسيده شود كه اسالماكنون هم اگر از آنها. جواب مكفى ندارند, يك از افرادى كه در حال حاضر هم هستند  هيچاصالً

شد  پرداختن به همة اين چيزها نفى مى,  اوايل انقالبهمالكيِت خصوصى و بانكدارى را قبول دارد يا نه؟ يادتان هست ك, سرمايه, كه آيا اسالم ندارند كه مطرح كنند و اين
 .اند و اكنون دوباره همة اين مسائل برگشته

 
هاى مجاهدين صداقت داشتند و به اين رسيده بودند كه آن اسالم جوابگو نيست و اين را   بچه52 ـ 54گفت كه در سال  يكى از مسئوالن كه در گذشته در زندان بود مى(

 .اند  و مصلحت را پيش گرفتهامنيت و راه كنند ولى متأسفانه اعالم نمى, اند كه اين اسالم جوابگو نيست مسئوالن ما هم به اين رسيده, اعالم هم كردند
 
علت  بلكه معتقد بوديم كه اينها به, واقعاً دشمنى خاصى با آنها كه ماركسيست شدند نداشتيم يعنى دگم مذهبى, كردند ما برعكس آن چيزى كه مخالفان فكر مى(

شتم به خاطر اين بود كه ما قول و قرارهايى داشتيم و او زير همة آنها زده بود واال از نظر اگر هم من مقدارى با تقى شهرام تضاد دا. اند بست فكرى به اينجا كشيده شده بن
اما او , گفت شهرام هم درست مى. كه كدورتى از اين باب نبود منظور اين, ولى فقط جنبة فكرى داشت, اين كه اشكال فكرى داريم شكى نبود كه اشكال فكرى داشتيم

,  را كه اصالً زمينة ذهنى نداشتند به طرف خودش كشيده بود و آن گروهى را كه مسلمان بودندايىه جازة باال مسئله را مطرح كرده بود و بچهرفته بود و بدون اطالع و ا
اما براى , شد  انجام مىبايد روى آن كار فكرى, چون مشكل فكرى بود, وگرنه اگرچه ما با ماركسيسم مشكل داشتيم, مسئلة اصلى اين بود. عنوان خائن مطرح كرده بود به

عنوان  هاى مذهبى داخل و خارج از زندان اين بود كه آنها سازمان را به  با گروه1354مسئلة اصلى سازمان در سال . مسئلة سازمان خيلى خطير بود. مآن جواب هم داشتي
 و سپس همه را دست دنداى را قربانى كر اى را شهيد و عده عده, دهكردند كه گروهى با اين وسعت را ايجاد كر افراد بدون صالحيت مذهبى و مبارزاتى مطرح مى

 .زدند  بود كه در جريان امر نبودند و دائماً چماق بر سر مجاهدين مى اين نگرش بيشتر كسانى. ها دادند و در آخر هم به فساد كشيده شدند ماركيست
 
 گونه بوده است؟ گفتند از اول هم اين آيا آنها مى(
 
هاى مسلمان را به اين وادى  از ابتدا هم همه درواقع ماركسيست اسالمى بودند و شما حق نداشتيد كه جوان. فتند از اول هم شما غلط كرديد كه مبارزه كرديدگ مى, بله(

درواقع حق با ,  ديدگاهى كه آنها داشتنداز. هاى ماركسيستى كرديد گونه خرج فعاليت ها را اين حتى در مورد مسائل مالى هم شما از ابتدا دروغ گفتيد و پول. بكشانيد
تر از مسائلى بود كه آنها بحث  اما اصل قضيه خيلى عميق, ...كردند و كشتند و ترور مى آنها بود و اين مسائل درست بود و واقعاً مسائل مالى اتفاق افتاده بود و آنها مى

مركزيت . تر از اين بود  البته مسئله قدرى غامض. گيرى كردند جاهدين هم در زندان در برابر اينها جبهه بود كه مهاز اين جنب. دانستند كه قضيه چيست آنها نمى. كردند مى
از مجاهدين انتظار بسيار بيشتر از اين , ازسوى ديگر. گيرى غلط نمود و باعث افزايش شك و بدبينى ديگر مسلمانان شد موضع, سازمان پس از افشاى جريانات انحرافى

اشتباه . هاى سياسى با مخالفان برخورد نمايند؛ كه البته دقيقاً مخالف آن را انجام دادند مثل و درگيرى نه مقابله به,  صبر و تحمل و با كار روى ايدئولوژى كه بارفت مى
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آمدند  حساب مى تر به ها هم خطرناك  ماركسيستاينها افرادى بودند كه حتى از. دانستند اينها را اصالً مسلمان نمى, هايى همچون مؤتلفه مجاهدين بدانجا كشيد كه گروه
پس , به عبارت ديگر. خواستند مملكت را به افرادى كه براساس سابقة ذهنى دشمن اسالم بودند تحويل دهند اصطالح نمى و با اين نگرش و تفكر بود كه بعد از انقالب به

 .خرداد منجر شد رنهايت به سىدو طرف با هم برخورد كردند و د, از انقالب براساس اين سابقة ذهنى
 
 هاى پس از انقالب تأثير بسزايى داشت؟ در ايجاد درگيرى, هايى كه در زندان كاشته شد يعنى شما معتقديد كه نطفه(
 
 .هاى بعد از انقالب ناشى از مسائل زندان بود ها و ديدگاه اصوالً همة درگيرى. خيلى تأثير داشت, بله(
 
 .توضيحات بيشترى بدهيد, خرداد هاى جنگ داخلى سى لطفاً براى شناسايى ريشه(
 
ولى مشخص بود كه آنها هيچ ديدگاهى در رابطه با مسائل , كردم تماس داشتم و با آنها صحبت مى, من در انقالب با خيلى از افرادى كه با آقاى خمينى در ارتباط بودند(

فايده و بيهوده  را بى" اقتصاد اسالمى چيست؟"هايى به اين مضمون كه  شود و حرف كارها درست مى, دازندواقعى حكومت ندارند؛ چرا كه معتقد بودند كه اگر شاه را بين
ها در ذهنشان نبود و فكرشان  اين بحث. خواهند اى را مى دانستند كه چه جامعه آنها اصالً نمى" خواهيد بسازيد؟ اى مى شما چه جامعه: "پرسيدم من از آنها مى. دانستند مى
 .كرد ين زمينه كار نمىدر ا

 
 .اين جملة امام در صحيفة نور هم هست. جاى او بيايد بهتر است زياد هم به حتى ابن, گفت كه اگر شاه برود حتى مرحوم امام بدين مضمون مى(
 
 كه اگر سؤالى داريد من از امام بپرسم؟ من به او او گفت. دانست و ما خيلى با هم دوست بوديم ام را خوب مى من و سابقه, او. خواست به پاريس برود داوودآبادى مى(

هاى  شناسى اين جامعه چه تفاوتى با جامعه  جامعهرخواهيد ايجاد كنيد؟ از نظ اى مى شما چه جامعه, از امام بپرسيدكه اگر شاه رفت, رويد شما كه به پاريس مى: "گفتم
؟ اقتصاد اسالمى چيست؟ و اصوالً ما بايد به چه سمت و سويى برويم؟ شما بايد مشخص كنيد كه هدفتان ها دارد موجود دارد؟ اين جامعه چه تفاوتى با جامعة ماركسيست

گفت كه " جواب چه دادند؟: "من از او پرسيدم. ايشان به پاريس رفت و برگشت" ايد؟ آيا شما اينها را مدون كرده. خواهيد به اين هدف برسيد چيست و از چه مسيرى مى
چرا كه , براى من اين صحبت جاى سؤال داشت. كار كند داند كه بايد چه  خودش مى, اندازد  مطرح كردم و ايشان جواب دادند كه هركس شاه را مىمن سؤال شما را

اما اگر بخواهيد شروع به , دتوانيد با يك بولدوزر بدون حساب و كتاب و طرح و نقشه كاخى را خراب كني  شما مى. ها نيست  به اين سادگىنداختنبرپانمودن مانند پايين ا
 . نياز استموردحداقل شرايط , مديريت دانا و كارآمد, حساب و كتاب, طرح و نقشه, دانش كافى. شود كاركرد ديگر با آن بولدوزر نمى, ساختن آن كاخ بكنيد

كه قبالً با هم در زندان بوديم و اين مسائل را (محسين كرباسچى من از طريق آقاى مهندس غرضى و غال. كردم من در تهران بودم و داشتم كارهايى مى,   انقالب كه شد
 به قم رفتم و با امام صحبت كردم و گفتم كه مشكل نم. آن زمان امام در قم بودند. با امام مالقات كرديم) خواستند كارى انجام بدهند فهميدنند و قبول داشتند و مى مى

شايد درست , اند گويند مجاهدين منحرف هايى كه مى ولى اين گروه, ونه شدند تا برخورد خصمانه با هم نداشته باشندگ سازمان مجاهدين به اين دليل اين. اين است
ا بياييد تا مسائل فكرى ر. اما بايد بدانيد كه مجاهدين مسئلة فكرى دارند و شما نبايد مجاهدين را از طريق نظامى سركوب كنيد, بگويند و در مجاهدين انحراف هم باشد

 .با هم حل كنيم
 
 كشيد؟ اى چند ساعت طول مى هر جلسه(
 
رفتند  آمدند و مى ها مى چون كه خيلى, ما هم بحث را به درازا نكشانديم. ولى دفعة دوم زياد طول نكشيد, دفعة اول خوب بود. من بار دوم به اتفاق مهندس غرضى رفتم(

 . و خيلى شلوغ بود
 
 آيا جلسة دوم يك ربع ساعت شد؟(
 
من با آقاى مطهرى از گذشته آشنايى . ام من ايشان را مسئول اين امور گذاشته, عاقبت هم ايشان گفتند كه شما برويد و اين مسائل را با آقاى مطهرى مطرح كنيد, بله(

هاى خيابان دولت قرار   در يكى از كوچهكه ايشان بود  جلسة اول در خانه. چندين جلسه با آقاى مطهرى نشستم. آقاى مطهرى رفتم طبق توصية ايشان نزد . داشتم
ايشان كتاب مرا روى پتويى . ايشان دم دِر خانه آمدند و از من استقبال كردند و مرا به اتاق بزرگى هدايت كردند كه دور تا دور آن كتابخانه و كف آن موكت بود. داشت

اند و حتماً يك ديد خيلى منفى نسبت به آن  چرا كه ايشان كتاب مرا خوانده,  بد شديلىمن پيش خودم گفتم كه خ. گذاشته بودند و خودشان هم آنجا نشسته بودند
اما وقتى , اى كامالً خالف من داشته باشند كردم عقيده آقاى مطهرى هم يك فيلسوف بودند و فكر مى.  بودم در آن كتاب به فلسفه و منطق ارسطو خيلى تاخته. دارند

. ايشان گفتند كه من از طريق اين كتاب با شما آشنايى دارم و من خيلى كتاب شما را پسنديدم. بينى من درست نبوده است  پيشهفهميدم ك, شروع به صحبت كردند
 همينبراى من . اينها مهم نيست, ايشان گفتند كه نه. ام ها تندروى كرده خواهم اگر در بعضى قسمت گفتم من معذرت مى. جاى تعجب داشت, براى من اين صحبت ايشان

 .خوب و مطلوب است, مهم است و خود من هم در اين كار بودم و هرچه شما روى ايدئولوژى اسالم انجام بدهيد, كه شما نشان داديد كه اسالم توانايى دارد
 
 منظور ايشان اين بود كه در پارادايم اسالمى باشد؟(
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ولى , ام د اين موضوع را از ديدگاه علمى بررسى كرد و ادامه دادند كه من در مورد تاريخ مطلب نوشتهام كه باي ايشان گفتند كه خود من در حال حاضر به اين رسيده, بله(

 پايان ايشان به من گفتند كه شما شبكة دوم تلويزيون را در. كه در مورد مسائل علمى كار كنم ندارم و بهتر است كه شما در اين زمينه كار كنيد متأسفانه وقت و ماية اين
ايم تا در مورد مسائل ايدئولوژيك و مسائل  ايشان گفتند كه ما اين شبكه را تأسيس كرده. من گفتم كه تمايل به اين كار ندارم.  تأسيس شده به دست بگيريدكه تازه

گذاريم و  پس با هم قرار مى: "فتندايشان گ. چنان وقتى ندارم كه مسئوليت بپذيرم من آن.  صحيح نيستنهگو من در جواب گفتم كه اين. زندان و مجاهدين صحبت كنيم
اگرچه . هدف من اين بود كه خصمانه برخورد نشود. سه جلسه دربارة مسائل مجاهدين و مشكالتى كه بوده براى آقاى مطهرى توضيح دادم, من در دو." كنيم صحبت مى

ها  كه همة گذشتة آنها زير سؤال برود و همة اين فداكارى طورى, نها را سركوب كنيدخواهيد اي اما اين ديدگاهى كه شما نسبت به اينها داريد و مى, اند آنها اشتباه كرده
شما : " صدا زدند و گفتندمرااز پشت سر در خيابان , وقتى كه از هم جدا شديم, پس از خاتمة آخرين جلسه. اصالً صحيح نيست و ايشان هم قبول كردند, محو بشود

اى براى بنده  اين گروه نامه, چيزى نيست: "ايشان گفتند"  شده؟ مگر چه, نه: "گفتم" در زندان چنين گروهى نبود؟: "گفتند" نه: "گفتم" شناسيد؟ گروهى به نام فرقان مى
ن مالقات از تلويزيون سه روز بعد از آ, دو. كردم كه اين تهديد جدى باشد  من گمان نمىهالبت." شناسم من اينها را نمى: "گفتم." اند اند و مرا تهديد به مرگ كرده نوشته

كدام از آنها قابل مقايسه  اما هيچ, ها صحبت كردم؛ ازجمله با آقاى بهشتى من بعد از ايشان با خيلى. واقعاً اين ترور يك ضربه بزرگ بود. اند اعالم شد كه ايشان ترور شده
افتاد و متأسفانه  داغ شده بود و مسائلى اتفاق افتاده بود كه نبايد اتفاق مىالبته جريانات خيلى . شدند كدام متوجه عمق قضيه نمى  و هيچنبودندبا آقاى مطهرى 

آقا خمينى  احمد  با حاجوجلسهد, جا مأيوس شدم اما اين اواخر كه من از همه, ها نبود رفتند و جاى اين بحث مجاهدين روز به روز بيشتر به سمت مبارزة مسلحانه مى
 .ها گذشته است كنند و ديگر از اين بحث هاى تيمى درست مى مى داشت و معتقد بود كه در حال حاضر سازمان مجاهدين خانهايشان يك ديد و نگرش نظا, صحبت كردم

 
 اين مسائل در چه تاريخى بود؟(
 
 . بود1360 و شايد پيش از خرداد ماه 1359در سال (
 
 جنگ شروع نشده بود؟(
 
 .ان بودنداما مجاهدين هنوز در اير, جنگ شروع شده بود, چرا(
 
 اهللا مطهرى بود؟ يت  مدت بعد از شهادت آ چه(
 

من . كنند جاى آقاى مطهرى مسائل ايدئولوژيك را بررسى مى به ما گفتند كه آقاى مصباح يزدى به, كه آقاى مطهرى شهيد شدند ها بعد از اين مدت.  بعد از آن بودخيلى
خورد و فلسفه اصل است   كه علم به درد نمىبودآقاى مصباح معتقد . كرد  ايشان خيلى با آقاى مطهرى فرق مىولى نگرش و تفكر, كردم به قم رفتم و با ايشان صحبت مى

كنند كه مجاهدين درگير  آنها فكر مى. انديشند گونه مى اكنون هم بسيارى اين. اند دانستند كمونيست شده گويد و مجاهدين به اين دليل كه فلسفه نمى  چيز را مى و همه
 .اند اند كه كمونيست شده  اثبات خدا بودهمسئلة

 
 خوبى نتوانستند خدا را اثبات كنند؟  يعنى به(
 
ها پاسخ  ايد و بايد به اين سؤال من به ايشان گفتم كه آقاى مصباح شما يك حكومت در دست گرفته. شدند آنها اگر خدا برايشان خوب اثبات شده بود كه كمونيست نمى(

ها  پاسخ اين پرسش,  جامعه را حل كنيدينىصوصى در اسالم صحيح است يا نه؟ آيا بانكدارى در اسالم درست است يا نيست؟ شما بايد مسائل عبدهيد كه آيا مالكيت خ
: گفتم." ها انحرافى است لاين سؤا. ها بود كه مجاهدين را كمونيست كرد همين سؤال: "ايشان جواب داد. اين امور در حيطة علم است. توانيم از فلسفه دربياوريم را كه نمى

ايشان معتقد بودند كه اين سؤاالت " چه بايد بكنيم؟, خواهيم بسازيم  جامعة مورد نظر اسالمى كه مىىها انحرافى است؟ يعنى ما حق نداريم بپرسيم كه آيا برا اين سؤال"
و ايشان خودشان به من گفتند و كتاب هم نوشتند كه بايد به اين شكل كار من با آقاى مطهرى مدتى صحبت كرده بودم : "گفتم. از غرب وارد شده است و صحيح نيست

. داد اين كارها را قبول ندارند اى گفتند كه نشان مى ايشان در جواب در مورد كارهاى آقاى مطهرى جمله."  كه بايد روى مسائل علمى كار بشودبودمنظورشان اين . كنند
من گفتم كه . رفتيم من و آقاى كرباسچى نزد ايشان مى. كرد كه من نادان هستم كرد و فكر مى شان با من بسيار تند برخورد مىاي. من ديگر از ايشان كامالً مأيوس شدم
 :گفت متوجه شدم كه آقاى بهشتى موضعى كامالً سياسى دارد و به من مى. يك جلسه هم با آقاى بهشتى صحبت كرديم. اى ندارد ديگر ادامه دادن اين جلسات فايده

.  به اين معنا نيست كه آنها را افشا كنيم و آبروى آنها را بريزيممجاهدينگفتيم كه حل مشكل  ما مى." پشت تلويزيون بيا و انحرافات عملى و فكرى مجاهدين را افشا كن"
است و شما بايد آن را حل كنيد كه اين مورد هم اين مسئله مربوط به اسالم . من به آقاى بهشتى گفتم كه اصوالً حل مشكل فكرى مربوط و مختص به مجاهدين نيست

اى نيست كه شما بياييد و اوضاع را به هم بريزيد و براى مملكت وضعيت بحرانى ايجاد  گونه كه شرايط به كردم  ها بر سر اين بحث مى من با مجاهدين مدت. تحقق نيافت
 و ندكرد كارى مى هرجا بودند سياسى, گرفتند ضعف مى كردند و از دولت موقت نقطه ن برهه تندروى مىمجاهدين در آ. واقعاً هم آنها درصدد انجام همين كار بودند. كنيد
چيز جديدى وراى  ايد و  چيزى ياد گرفته خودتان را اثبات كنيد و نشان بدهيد كه از اسالم , كه آبروى ديگران را ببريد جاى اين گفتيم كه شما بهتر است بياييد و به ما مى

خواستند به هر  يعنى مى. رفتند  اينها زير بار نمىت؟دهيد روشن كنيد كه چيست و چگونه اس جامعة توحيدى يعنى همان شعارى كه مى. ايد رح است آوردهآنچه مط
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وجود آورند تا حكومت  يرى بهداشتند كه در خيابان اعالميه پخش كنند و درگ آموز و دانشجو را وامى دختر و پسرهاى دانش. وسيله كه شده حكومت را در دست بگيرند
كردند كه در دو قدمى سقوط حكومت هستند و براى اين اتفاق  گمان مى) مجاهدين(اينها . ردداز امور اصلى منحرف و به امور فرعى مشغول شده و بحران ايجاد گ

 .كردند روزشمارى مى
 
 اينها با بازرگان درگيرى شديدى داشتند؟(
 
. خواستند نشان دهند كه دولت بازرگان دولتى سازشكار و ضدانقالبى است آنها به هر صورت مى. رهايشان درگيرى با دولت موقت بودشايد يكى از بدترين كا, بله(

يت خود را گفتم شما بهتر است صالح مى)  مجاهدين(من به . بست كشاند معتقد بودند كه بايد حكومت را به هر شكلى به بن. هاى چپ داشتند هايى بدتر از گروه روى چپ
گوييد اين حكومت خوب نيست و شما يك  من به اينها گفتم كه شما مى. كارى نكنيد شما حق نداريد كه صالحيت ديگران را رد كنيد و خودتان هم هيچ. ثابت كنيد

بعدها كه مجدداً با . هاى تيمى تشكيل دادند تند و خانهاز آن به بعد هم آنها رف. يدآميز نشان ده اينها را از طريق برخورد منطقى و مسالمت, حكومت بهترى در نظر داريد
, ياددارم كه درمقابل درخواست من به مسالمت به. ديدم كه زمينة بحث هم در طرف مقابل از بين رفته است, كه گفتم طور همان, كردم احمدآقا خمينى صحبت مى حاج

 .احتماالً اين موضوع در سال شصت بود. ديگر كار از اينها گذشته است. ايم رده روز گذشته از اينها كشف كندگفتند كه ما سى تا خانة تيمى در چ
 
كرديد كه اين قضيه به آنتاگونيسم و تخاصم و   بينى هم مى آيا پيش, كرديد تا اين تضادها حل بشود كرديد و با همه صحبت مى شما كه دلسوزى مى, خواستم بگويم مى(

 شود؟ محاربه كشيده مى
 
ايشان از بعضى . كرديم رفتيم و صحبت مى ما به دفعات مى. خانة ايشان در نزديكى خانة من بود. رفتم  رفسنجانى خيلى نزديك بودم و به خانة ايشان مىمن با آقاى(

 كه آن زمان رئيس مجلس بودند  رفسنجانىاىمن از طريق آق. كه شهرام دستگير شد كردم تا اين من اين مسائل را مطرح مى. تر بودند تر و روشن جهات يك مقدار جوان
گفتم من . اى در جريان دستگيرى شهرام بوديد؟ من شهرام را در زندان ديدم و با هم مختصر صحبتى كرديم دانم شما تا چه اندازه نمى. به زندان رفتم و شهرام را ديدم

هردو , هدين مشكلى داشتيم كه مورد توافق هر دونفر ما بود و بر اين موضوع و مسئلهاى؟ ما در سازمان مجا واقفى را كشته ام تا به تو بگويم كه چرا شريف اينجا نيامده
سوى ديگر رفتيم و به همين دليل اين قضيه به  ساز است و بايد اصالح بشود كه از آن پس تو به يك سو رفتى و ما هم به ها التقاطى و مشكل تأكيد داشتيم كه اين آموزش

هاى عمومى به  پشت تلويزيون و در بحث, درست بشود" پيكار"اى تغيير ايدئولوژى بدهند و سازمان   مورد جريانى كه باعث شد عدهشما در. استاينجا كشيده شده 
فضاى  و جو و ودتفصيل توضيح بدهيد و بگوييد كه از چه رو مجاهدين اشكال فكرى دارند و از اين طريق بحث را بشكافيد تا از حالت نظامى به بحث فكرى كشيده ش

توانيد توضيح دهيد كه براى چه اينها كشته شدند و به  ها گيراست و مى هايت براى بعضى ف اى هستى و حر اجتماع كمى عوض بشود و من به او گفتم كه شما آدم باسابقه
ها را توضيح دهيد و ما هم   گفتيم كه شما اين قسمتما.  كنيدرداى از اعضاى سازمان به اين شكل آنتاگونيستى برخو چه جهت شما از نظر فكرى مجبور شديد كه با عده

شهرام گفت كه من حاضرم بيايم و همة مسائلى را كه مرا به اين موضع كشيده توضيح . آوريم تا از موضع مجاهدين طرفدارى كند شخصى را در نظر داريم و او را مى
بهترين كار اين است كه از او يك نوار ويدئو ضبط بشود و شما . ده است اين مسائل را توضيح بدهد شهرام آماهمن با آقاى رفسنجانى قرار گذاشتم و به او گفتم ك. بدهم

در زندان به الجوردى كه در آن زمان هم رئيس زندان , من بار دوم كه رفتم تا شهرام را ببينم. آقاى رفسنجانى از اين موضوع خيلى خوشحال شد. نگاه كنيد و نظر بدهيد
, من از آقاى رفسنجانى نامه داشتم" چرا شما به اينجا آمديد و چه كسى به شما گفته كه به اينجا بياييد؟ " :او به من گفت. شناخت او از قبل مرا خوب مى.  كردمبرخوردبود 

من آن روز .  اين موضوع خيلى خوشش نيامد شدم ازتوجهاما من م, باالخره اجازه داد تا من با شهرام صحبت كنم.  كرد ولى ايشان با نامة آقاى رفسنجانى برخورد سردى 
آقاى رفسنجانى . چگونه؟ اصالً چنين قرارى نبود: "گفتم. صبح روز بعد مرا براى زنگ تلفن از خواب بيدار كردند و به من گفتند كه شهرام اعدام شد. از زندان بيرون آمدم

همان مسير , خواهند مسير هايى در كار است كه مى شايد دست. از اين جنبه برخورد بشود با قضيه ندخواه من متوجه شدم كه نمى." نامه نوشتند كه نگهش داريد
شد كه سازمان مجاهدين  مطرح مى. كردن ندارد وجه جاى بحث هيچ اى به اين فكر بودند كه سازمان مجاهدين به جريانات بعدى هم مشخص شد و عده. آنتاگونيستى باشد

گونه بوده و اينها اصالً حرفى براى گفتن ندارند تا كسى بخواهد از آنها دفاع كند و يا در  از ابتدا هم اين. باشد م است و انحرافى مى لواى اساليريك سازمان كمونيستى ز
در حال حاضر هم . ندها دستشان بود و سابقة مبارزاتى زيادى داشت زندان, شد و اينها هم قدرت زيادى داشتند با اين روش با اينها برخورد مى. تلويزيون بحث كنند

قادرند تا با همين روش و به , اى به اين فكرند كه بدون نياز به تبيين اصولى از اسالم امروز هم عده. كنند و الغير همان است كه آنها فكر مى, اشخاصى معتقدند كه اسالم
 .همين شكل جهان را بگيرند

دانيد كه ما  مى. فهمند و احمق هستند كردند و معتقد بودند كه اينها نمى ين هم از موضع باال برخورد مىكرد و مجاهد   اين طرف قضيه هم كامالً متكبرانه برخورد مى
رغم  هرحال در  اين مدت على به. فهمند  مىهكرديم در دنيا كسى مانند ما نيست و فقط مجاهدين هستند ك فكر مى. خودمان در سازمان كه بوديم چه تكبرى داشتيم

ها به تخاصم و  گيرى موضع. ام آورده شود  زودى منتشر مى صورت مفصّل در كتابى كه به اين مسائل را به. اى گرفته نشد ولى هيچ نتيجه,  تالش كرديمكه ما خيلى اين
امروزه ديگر مشكل مملكت ما , كنند  فرار كردند و هنوز هم بر مواضع خودشان تأكيد مىور كشيده شد و جرياناتى بعد از آن رخ داد و آنها از كش1360درگيرى سال 

اى كه قادر به حل مشكالت بشر در اين جهان پيچيدة تجربى  بينى جهان, بينى اسالم است نبودن جهان هاى مخالف نيست؛ مشكل همانا روشن مشكل مجاهدين و يا گروه
هاى جنبش اسالمى سرانجام  بست كه مسئلة بن اين. باشد ياى اسالم مىهمچنان گريبانگير دن,  پاشيد مجاهدين را از هم  سازمان1354كه در سال  اى باشد مسئله فكرى

 .هاى خود را در اين زمينه شرح خواهم داد ديدگاه, هاى بعدى شاءاهللا در فرصت اگر الزم باشد ان. مسئلة ديگرى است, حل شد يا نه
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 .حال حاضر به چه كار مشغوليدعنوان آخرين سؤال بگوييد در  به, كنم خسته هستيد  كه فكر مى با توجه به اين(
 
هرگونه , 1360هاى  از زمان اوايل سال, روست هاى درگير در درك اهميت حل مشكلى كه اسالم با آن روبه صورت بسيار خالصه بايد اشاره كنم كه بعد از يأس در جناح به(

 مداوم به فراگيرى آنچه در اين زمينه الزم رتصو مان تاكنون بدون فوت وقت بهيعنى از آن ز. فعاليت سياسى را كنار گذاشته و در جهت همين هدف به تحصيل روآوردم
اين مباحث . شناسى و حتى قيامت بوده است جامعه, مسئلة روح, شناسى ترين آنها يعنى انسان ترين يعنى فيزيك تا عمده ها شامل ساده اين زمينه. بوده است پرداختم

. صورت افتخاراتى عظيم در مقايسه با دانش بشرى است ها به  دربارة هريك از اين زمينهقرآن چاپ است و بايد بگويم كه نظر صورت كامل تدوين شده و آمادة اكنون به
 .آورد نظر من اين است كه تمامى دانشمندان متخصص و منصف عالم درمقابل قرآن سر تعظيم فرود خواهند 

 
گرچه قرآن مدعى . است و اميدواريم به زودى دستاوردهاى اين نظرية شما در دسترس ديگران نيز قرار بگيردادعاى مهمى , در اين فضاى خودباختگى در برابر علوم(

خدا يار و ,  بس مشكل در پيش داريدراهى believe It is too good toقول پروفسوِر راهنماى شما در انگليس  ولى به, است... تحقيقات و, علم, است كه راهنماى عمل
 .دياور شما باش

 
بهتر است در مورد اهميت آنها , كه اين مطالب عرضه نشده به هر حال تا زمانى. البته بايد در نظر داشت كه اين ادعاى قرآن است كه معجزة باقيه است, طور است همين(

   .سكوت نمود و قضاوت را به بعد از عرضة آنها محول كرد
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